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 :مقدمه
 ستمیایم تیرو روبه

 یاهیس تو
 دیسف من

 میاهم ممنوعه یکه برا میدانیم هردو
 اما

 خوردیبهم گره م مانیها دست
 میشویم مخلوط

 دیشدم نه تو سف اهیمن س نه
 میهست یهردو خاکستر حاال

*** 
 «مرگه! تشیبه دَرَک، نها» گمیدلم م یو تو کشمیم یقینفس عم دمیفشار م رهیدستگ یرو دستم

چند بارغلت زدم تا متوقف شدم، تنم  دونمیافتم؛ نم یم نیزم یمحکم رو کنمیو آسمون آزاد م نیزم نیرو ب تنم
و هنوز زندم و دارم نفس  دمیپر نیماش یاز تو شهیباورم نم چرخمیوحشت زده م ست،یاز درد ن یداغه و هنوز خبر

 .کشمیم
 کشمیمتوقف شده با درد خودم رو باال م یخاک یشونه یدورتر تو یکه کم ینیچراغ خطر قرمز رنگ ماش دنید با

 دیبا اومدیکه درد به سراغم م نیقبل از ا کردم،یفرار م دیتا داغ بودم با ذارم؛یلرزونم م یزانوها یو دستم رو رو
 :چهیپیگوشم م یها توزمزمه ی.صداکردمیفرار م

 «فرار کن! ن،یمیفرار کن س» -
 .دومیم ینامشخص یبه سمت نقطه باسرعت

 .کنمیتق و لقم رو حس م یرفتن تک تک استخون ها جا
 نمیرو کور کرده بودن، س دمید انیم رمیکه بر خالف مس ییها نیماش ینور باال دارم؛یهام رو بلندتر برم قدم

 .افتمیو دهنم خشک شده بود کم کم به نفس نفس زدن م سوختیم
 بود؟! دهیفا یب قدرنیامتداد اتوبان ا یتو دنیدو چرا

که  یپوش اهیبلند مرد س یهیسا چرخونم؛یرو م نمیسر سنگ دمیبه خودم جرات م کردمیبه پشت سرم نگاه م دیبا
هرلحظه آماده بودم قبل از شکار شدن از وحشت سکته کنم و  کنه،یبود پاهام رو سست م میچند قدم یفاصله یتو
 .افتمیب نیزم یرو
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 یا ضربهبودم که ب رشیهنوز درگ کشه؛یو من رو به سمته خودش م کنهیشونه هام رو لمس م نشیسنگ دست
 .افتمیم نیزم یرو خورمیکه از پشت سرم یمحکم

پوست کف دستم حس  یها روتو زهیرفرو رفتن سنگ دمیفشار م نیزم یدست هام رو کشم،یم یبلند و دردناک آهِ
صورتم  یرو یبدوم که دست بزرگ خوامیم شمیم زیخ میبازهم آماده فرار بودم ن کنم،یبادرد خودم رو بلند م کنم؛یم

 افتادم! ریچه بد موقع گ شه،یقفل م یدفوال یبازوها یحلقه  یجونم رو تو یتن ب پوشونه،یرو م
با تقال  گردم،یپهن و گندش م یانگشت ها یاز ال دنینفس کش یبرا یو دنبال راه زنمیدست وپا م واروونهید

بزنم؛ اما صدام قفل  غیج خوامیم دنینفس کش یجا شهیلحظه نظرم عوض م هی یاما تو کنمیم دایپ یچاک راه
 شدم. رشیحاال به کُل اس شه،یحنجرم خارج نم یشده از تو

جز  یزیبود چ دهیفا یتا مانعش بشم؛ ب پرمیم نییباال وپا کشمیم نیزم یپاهام رو نیشدن به ماش کیبانزد
 .شهینم بمیگردوخاک نص

آروم گرفته بودم؛ صورت داغم  بیهوا فروکش کرده بودم و عج یب قدرنیخسته که ا ایشده بودم  میتسل دونمینم
من انداخته بود رو  یکه تموم وزنش رو یمرد یعصب یانگار پرس شده بود صدا نیزده ماش خیچرم و  یصندل یرو
 :شنومیم
 گرفتمش؟یم شدمیم ادهیخودم پ دیحتما با دیایبچه هم بر نم هیها از پس گرفتن  عُرضهیب -

و تار و پود اعصابم رو  رهیمخم رژه م بیعح شهیپخش م یصوت ستمیس یکه از تو ییبدصدا یروس آهنگ
 یکه تو یخون یبا طعم و بو شه،یشدنه؛ فکم منقبض م نیمعدم لحظه به لحظه در حاله سنگ کنه،ی*ک مـیتحـر

 .ارمیمباال  نیشو بود و نبود معدم رو کف ما زنمیبا تموم وجودم عُق م چهیپیدهن و مغزم م
 :زنهیکه محکم بهم تشر م چهیپیگوشم م یپراز انضجار مرد تو یصدا

 .یبودمشون عوض دهیتازه خر ؟یبه کفش هام زد یچه گند نیبب ،یگور بابات لعنت -
دهنم حس  یمعدم تو دیگردنم رو بشکنه؛ اس خواستیکه انگار م دهیمحکم گردنم فشار م یدست هاش جور با
 رو تار کرده بود. دمیبدنم حاال سِر شده بود و هاله اشک د زنم،یو دوباره عُق م کنمیم

 ..شهیمتوقف م راههیب یخاک یتو نیماش یکوتاه یو مکالمه ا لیزنگ موبا یکه با صدا میراه بود یتو هنوز
نشم؛ بازهم تالش  هادیپ نیحاال نوبت من بود که از ماش زنمیچنگ م یبا وحشت به صندل نیباز شدن درب ماش با
 .شهیم یشدنم منته میکه آخرش به تسل یا دهیفا یب
 شم؛یم رهیبودن خ ستادهیقد کنار هم ا بیکه انگار به ترت یمرد سه یهیبه سا امیفرود م نیزم یزانو محکم رو با

 دم؟یرس جانیچطور به ا پرسمیاز خودم م یبود ول یبد تیموقع
 :غرهیم شهیتر م کیکه نزد یدرحال رمیگیمرد سرم رو باال م دیلحن پر از تهد با
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کن، فکر راه فرارهم  داشیبهت داد پس پ گهیفرصت د هیزنگ زد  یول میاریصدا دخلت رو ب یگوشه ب هیقرار بود  -
قت جون وبچه االیحاالهم تن لشتو بردار و گورتو گم کن؛ برو دنبالش  میکنیم داتیپ یکه چجور یدونینباش م

 .یندار
 یهام رونبودم، از شدت سرما و وحشت دندو دهیسرم نبود من فقط ترس یتو یفکر چیو ه بندمیهام رو م چشم

 شهیبه اتوبان وصل م یا راههیب یخاک یو به جاده  کنمیچشم باز م نیگاز ماش یهم ضرب گرفته بودن با صدا
 یزمان باهم توهم یچارگیترس و نفرت و ب دم،یلرزیسرم داغ بود اما با تموم وجود م رفتم؛یم دیبا کنم،ینگاه م

 کنم،یخودم حس م
 خسته شده بودم. دویاز خودم نا ام چقدر
*** 

هنوز  شمیم مارستانیب یبا عجله وارد راهرو کشمیم یقیو نفس عم کنمیشکستم نگاه م یساعت مچ یشهیش به
 :چرخمیپرستار م یبرنداشتم که با صدا یقدم

 ؟یریم یخانوم، خانوم با شما هستم کجا دار -
به سمتش  یقدم کنمیم یدست شیپ چرخه،یصورت کبودم م ایو پارم  یلباس خاک یپر از سوال پرستار رو نگاه
 :دارمیبرم
 کاردارم. کیبا تاج -

 :پرسهیمنظور دار م یوبالحن رهیم شخوانیو به سمته پ شهیگرد م چشمش
 گه؟ید کیدکتر تاج یمنظورت آقا -

 چونه زدن نداشتم: یبرا یوقت کنمیحرکت م دنبالش
 .یدولت آباد نیمیاومده، س نیمیس دیبگ ک؛یبله دکتر تاج -
 .کنهینگاهم م یچشم ریو ز شهیم یو مشغول گرفتن شماره ا دارهیتلفن قرمز رو برم یمکث گوش یکم با
چونه  رینداشتم؛ دستم رو ز ستانیسرپا ا یبرا یاصال توان نم،ینشیم مارستانیب لیسرد است یصندل یرو یحال یب با

 .شمیم رهیخ نیو به زم ذارمیحائل م دمیضرب د
 یناچار دستم رو کشمیسرم جابه جا شده، بادهن خشکم به زور نفس م یتو یزیچ هیانگار زنه،یمدام سوت م گوشم
باز کنم؛ شوکه بودم  دنینفس کش یعاد یبرا یراه هیتا  دمیشار مشده ف پیخون ک یدماغم که با لخته  یپره ها

 .شدیچشم هام تکرار م یو صحنه ها مدام جلو
 ؟یکن یکار م یجا چ نیتو ا نیمی: سبهرام
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 یبه سمت خروج گرفتیلحظه به لحظه اوج م دنمید شتریتوجه به حالت شوکه اش که با ب ی. بکنمیرو بلند م سرم
 جواب دادن به سواالتش نبود. یجا جا نیا کنم؛یاشاره م

 .ستمیا یو رو به روش م کنمیبغلم قفل م یدردناکم رو تو یدهیدست ضرب د رم،یم مارستانیسمته محوطه ب به
 :اندازهیبه سرتاپام م ینگاه انهیشاک

قدر درب و  نیا ؟چرایتصادف کرد نمیآخه دختر؟بب هیچه وضع نیشده ا یدِ حرف بزن بگو چ گه،ید سایوا نیمیس -
 ؟یداغون

بهرام چهل سال  یعنیکنه،  یم ریموقع فکرم رو درگ یشم؛ بازهم سوال ب یم رهیخ شیکم پشت جو گندم یموها به
 رو رد کرده بود؟

 ؟یمرگت شده لعنت ؟چهیحرف بزن یخوایبا توام؟نم نیمیس -
 :رسمپیو م شمیم رهیخ نکشیاش پشتِ ع رهیت زیر یکنم و به چشم ها یتر م لب
 توئه؟ شیآذر پ-

 :گـهیم یکنه و با تند ینثارم م یکج پوزخند
چه سوال  نیکه باهاش قطع رابـ ـطه کردم؟ا یدونیتوحالت خوبه مگه نم نمی؟ببیمنه؟بچه شد شیآذر پ ؟یهه چ -

 ؟یپرسیازم م یکه دار یمضخرف
 :گمیو م زنمیم یدست هی کنه،ینم یازکجا معلوم که داره نقش باز کنمینگاهش م مشکوک

 یجون هرک ؟یچونیپیمنو م یمدت بمونه آخه چرا دار هیتو  شیپ ادیبهم دروغ نگو بهرام، بهم گفت که داره م -
 بهم دروغ نگو! یکه دوست دار

 کمیکشه با خشم بهم نزد یبلندو پرپشتش م شیبه ر یدست یکه با حالت جد شهیصورتش پاک م یخنده از رو رد
 :شهیم
بدون  یمن، ول شیپ ادیکرده که بهت گفته قرار ب یآذر چه غلط دونمیاصال نم ن؛یمیس یگیم یدار یچ دونمینم -

ماهه زنم برگشته  هی گمیمحض اطالع دارم بهت م یکه که االن کجاست و کدوم گور ستیمن اصال واسم مهم ن
 ؟یفهمیم ممکنه ریمن غ یزندگ یپس وجود آذر تو م،یکنیم یباهم زندگ میو دوباره دار

و ازش  دمیکشش نم یخودیب گـه،یبهرام دروغ نم دونمیم کنم؛یبهش نگاه م دینا ام دارمیبه عقب برم یقدم
 :شنومیرو از پشت سر م ادشیصداش فر رمیم نگی. با عجله به سمته پارکرمیگیفاصله م

 باتوام صبر کن؟ نیمیبه زخم هات بندازم، س ینگاه هی ایحداقل ب ؟یریم یصبر کن کجا دار نیمیس -
*** 
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 یرو از تو سمیخ یموها کنم؛ینگاه م نهیآ یپهلوم نقش بسته تو یبزرگ رو یماه گرفتگ هی هیکه شب یرد کبود به
 .شمیم رهیاتاقم خ یو آشفته به سقف دود کشمیتخت دراز م یو رو کنمیآزاد م رهیگ

که من رو هم با خودش گرفتار کنه؛ حاال هم که همه  کردیدردسر م یجور هیخودخواه بود، اصال هربار شهیهم آذر
فرق  شهیدفعه باهم نیا یگشتم، ول یدنبال سوزن تو انبار کاه م دیرو ول کرده بود رفته به امون خدا، من هم با زیچ

 !دادیخطرو مرگ م یبو بیداشت عج
. هفت سالم بود و آذر شمیم رهیبه خودم خ خوره،یکنسول گره م یقاب عکس رو یثابت تو یبه نگاه ها نگاهم

رو رقم  یجالب یلیخ بیموج دار آذر ترک یمشک یروشنم کنارِ موها یی*ـان و آزاد خرماـیعـر یداشت، موها زدهیس
 پر از تضاد! یبیزده بود، ترک

 یکارها نیجز سخت تر شهیمن هم یبرا لیدل یلبخند زدن ب فهمم؛یآماده آذر رو نم شهیهم ییراز لبخند ها هنوزهم
 .استیدن

و  یمنزو یعبورکرده بودم، دخترکوچولو یسالگ شیکه تازه از مرز ش ییبه روزها گردمیبرم بندم؛یهام رو م چشم
 به الل بودن مشکوک بود. یکه چندسال یدولت آباد رخانوادهیگوشه گ

 قفل کرده بودم. ینشسته بودم ودست هام رو دور زانوها دادیم نیقرص نفتال یکه بو یبزرگ یچوب یواریکمد د یتو
کم کم داشتم بهش عادت  یول لرزوندیو تنم رو م دیرسیهم گوشم م نییاز طبقه پا یمادرم حت یعصب غیج یصدا

 رفتنیکمد م یتو بستمیبود چشم هام رو م شیکه اوضاع خونه گرگ و م یوقت ؛یموشک باز میقا نیبه ا زدمیم
 یخدا دنبال آرامش بودم حت ی شهیهم ادمهیکه  یتا سرو صداها تموم بشن. از وقت شمردمیو تو دلم صدبار تا ده م

 .یبچگ یتو
باز نقشه  دادیکه نشون م ثشیبا لبخند خب کرد؛یکه با تمسخر داشت بهم نگاهم م نمیبیسرم م یرو یآذر باال هیسا

 .ستمیمن خواهرش ن کنه؟مگهیم تمیاذ شهیچرا هم فهممیسر داره، نم یآزار دادان من تو یبرا یا
 ترسو؟ یشد میکردم، هه قا داتیموش کوچولو پ ییجانی: باز که تو اآذر
 .کشمیو خودم رو باال م شمیکمد متوصل م ی وارهیعجله به د با

 .شهیبه خنده م لیو کم کم تبد شهیآذرکش دارتر م لبخند
 .یکرد کاریچ گمیبه همه م رمیبچه دماغو االن م یکرد سیهه، خودتو خ -
کار رو من کرده باشم، بدون  نیا کنمیخودم هم باور نم یحت کنمیبا وحشت نگاه م نیزم یرو سیخ ی رهیدا به
 که متوجهش بشم. نیا

 ء استفاده کنه.و دوباره ازم سو رهیبود تا قدرت بگ یکاف نیهم شه؛یآذر قفل م یپدرم نگاه ملتمسم رو یعربده  با
 نگم؟هوم؟ یبه کس یخوای: مآذر
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 .ستمیایم یگوشه ا امیم رونیکمد ب یسرم آروم از تو دییتا با
 :کنهیاتاق اشاره م رونیبه ب یبدجنس با
 !یکرد شیکمد ج یتو گمیوگرنه به همه م ایدنبالم ب االیحاال،  نیهم مشونینیبب میباهم بر دیبا -
تراش  یچوب ینرده ها ریو اروم ز میکنیحرکت م کیتار یراهرو یاز تو خوره؛یدست آذر گره م یناچار دستم تو به

گم  گارشیدود س یمامان کنار پنجره بزرگ سالن نشسته بود و تو زنم؛یزل م نییو به طبقه پا کشمیخورده دراز م
 .خواستیکمک م یاز کس گاران کردیزانو زده بود و ناله م نیزم یشده بود، پدرم رو

 الیخیب رن؟یباهم درگ شهیو چرا هم هیخونه باهم چ نیا یبودم که بفهمم که مشکل آدمها یزیتر از چ کیکوچ
قدرت  یمرد چیبودم، کاش خدا به ه زاریپدرم ب یها هیچقدر از گر دونستیحال خدا م نیبا ا یول شن؛ینم گهیهمد

درد  یزیگـ ـناه داشت و داشت از چ شتریبر از همه انگا سوختیبه حالش م بیدلم عج داد،ینم ختنیاشک ر
 .دیکشیم

*** 
رو که انگار هزار  نمیسنگ یو به زور چشم ها زنمیم یغلت مهیچشمم افتاده و ن یرو میدرز پرده مستق یاز ال نور

قولنج هام خود به خود  خورمیکه م یشده بود و با هرتکون دتریتنم شد یکوفتگ ؛کنمیسال بسته شده بود رو باز م
هنوز به زنده بودنم شک  کنمینگاه م یحال یبا ب بودشده  دایتنم پ یرو یدیجد یها یبه کبود شه،یشکسته م

 ارم،یرو به خاطر نم یزیو اصال چ زنمیم جیگنگم و گ ستم،یایو با درد سرپا م ذارمیلبه تخت م یدارم، دستم رو
افته، وحشت  یاتاقم م یوارینگاهم به ساعت د چرخم،یدور خودم م خورمیتلو مو تِلو  شهیدلم آشوب م یکم کم تو

 .کنمیم
 نکرده بودم. دایاز آذر پ یرد چیو من هنوز ه رفتیزمان داشت از دستم در م ،یلعنت

 بود که بپا نداشته باشم. دیاصال بع اندازم؛یبه اطرافم م ینگاه اطیو با احت دارمیفرم گرد رو برم یآفتاب نکیع
 .بندمیو چشم هام رو م کنمیدار و ملتهبم فقط به گفتن آدرس اکتفا مخش یبا صدا شم،یعجله سوار آژانس م با

 عقب گرد به گذشته.. بازهم
بازهم  کَندم؛یزده وسِفت رو م خی نیباغبون زم یلچهیبا ب لیدل یبسته داشتم ب لیخشک و قند یشمشادها پشت

 .گرفتیرو ازم م شیآسا انداخت،یم رمیگ خلوتم یآذرِ مَردم آزار که هربار تو
 خونه؟ میتی برَنتیم یاگه حرف نزن یدونی: مآذر
 .دمیزدنم ادامه م لیبه ب یحرف چیون هکارم ساخته بود بد کردمیمتنفر بود،اما اگه توجه م یتوجه یاز ب آذر
اون زبون بستم  اریآذر رو با خودت ب ریمادربزرگ به مامان گفت طالق بگ دمیشن یزیچ هیمن  ه؟یچ یدونی: مآذر

 خونه! میتی یبده به پدرش اگه نخواستش ببرش بندازش تو
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تا بغضم رو مهار کنم،  رمیگیو لبم رو گاز م کشمیم یآه رهیگیدستم درد م کوبم؛یم نیزم یرو تو لچهیب محکم
 بود. یبد یطرز گفتنش حتما جا نیبا ا یخونه نداشتم ول میتیاز  یهنوز درک

 .کنمیم یمخف نمیف نیف نیو بُغضم رو ب کنمیرو خم م سرم
 ..یهشیشب یلیچون تو خ ،یشیم وونهیتوهم آخرش مثله بابا د گـهیبزرگ م ؟مادری: تو اللـآذر

 .کنمیم هیو خفه گر ترکهیصدا م یب ها رو قبول نداشتم، بغضمحرف نیا دم،یتکون م یمنف یرو به معنا سرم
از  زاربودمیب خوره؛یقلبم م یتو میمستق یزیکه مثله کارد ت ییاز جنس همون نگاها رهیگینگاهش رنگ تَرحم م آذر

 آذر. زیترحم آم ینگاها
 جاست؟ نیهم میدیخانوم رس -

فشار  فونیزنگ آ یدستم رو کنم؛یحرکت م یمیقد یبه سمته ساختمون آجر شمیم ادهیپ نیاز ماش دییتا بدون
 .دمیم
 .دارمیبه عقب برم یپنجره قدم یاز باال یزن یصدا با
 ش؟یبله فرما -
 خاطره هست؟ -

 :دهیموشکافانه با مکث جواب م یو با نگاه کنهیم زیهاش رو ر چشم
 ؟یدار کارشیچ -

 :رمیگیلبم رو گاز م یعصب
 باهاش کار دارم. -

 :دهیو با لحن گستاخش جواب م خورهیهم گره م یهاش رو تو اخم
 برو رد کارت. نستایوا جانیا ستشینه ن -
 ن؟ییپا ادیبه خاطره بگو ب -

 :گـهیو م زنهیبا حرص م یپوزخند
 اَه اَه بچه پررو.. گه،یراهتو بکش برو د ستیخاطره خونه ن گمیم شهینم تیحال زادیمثله که زبون آدم -
 .نییپا ادیبه خاطره بگو بگفتم  یچ یدینشن -
 ؟یفهمینم میخاطره ندار جانیاصال ما ا یشیریچقدر تو س ست،یخاطره ن گمیگوشت مشکل داره نه؟م -

*ک شده ـیاعصابم تحـر یکاف یبه اندازه  فرستمیم رونیمحکم بسته شدن پنجره نفسم رو با خشم به ب یباصدا
در باز  یجواب چیبدون ه دارم،یزنگ محکم نگه م یو دستم رو کنمیحمله م فونیدوباره به سمته زنگ آ ظیبود با غ

 .شهیم
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 :شهیراه پله بلند م یزن از تو نیخشمگ یصدا
 ؟یزنیدر م یجورنیچرا ا ،یچه مرگته روان -
که به نرده چنگ  یبود درحال ستادهیواحدش ا یزن که پابرهنه جلو رم،یو از پله ها باال م شمیتامل وارد خونه م یب

 .برمیبه طرفش هجوم م زنه؛یم ادیفر انهیزده شاک
 کجا؟ یتو، ه یاومد یسرتو انداخت لستیمگه طو وونیح یهـــو -
زن  کوبمشیم واریمحکم به د ؛دمیو به داخل هول م رمیگیدست هام م یبلوندش رو تو یاز موها یحرص مشت با

 :کنهیکلماتش رو ادا م غیشوکه شده بود و با ج
 کثافت آشغال. گمی..ولم کن میموهامو ول کن عوض-

 :پرسمیو م کنمیمچاله شدش م نیبه صورت خشمگ ینگاه یو با خونسرد دمیفکش فشار م یرو دستم
 خاطره کجاست؟ دمیپرس -
 :کنهیدرد صورتش جمع م با
 کن لجن.تو اتاقشه، آخ ولم -

 .گردمیدنبال اتاق م یمعطل یب کنمیصورت گرد وخپلش آزاد م یرو از رو دستم
 :شنومیمعترضانه زن پشت سرم م یصدا

به خودم بگو واست  یخوایم یزیچ شهینم داریتو اون اتاقه قرص خورده مطمئنم ب وون؛یباکفش تو خونه راه نرو ح -
 !یکرد یقاط یمعلومه نزد ارمیم
تموم صورتش رو  شونشیپر اهشیس یکه موها یبه دختر دیبا ترد کنمیتوجه به حرف هاش در اتاق رو باز م یب

 یپروانه رو یرنگ یتتو دنیسرخ بود، با د دهمیشا یبودمش موهاش شراب دهیبار که د نیآخر کنم؛یپوشونده نگاه م
 که خودشه. شمیلختش مطمئن م یبازو

 .دمیو محکم تکونش م کشمیم رونیب نشیقفسه س ریجمع شده رو از ز یپتو باعجله
 با توام؟ ی. هدارشویب االی ،یه -

 :شنومیکالفه زن رو دوباره از پشت سرم م یصدا دوباره
به خودم بگو  یخوایم یزیچ یقرص خورده، دوتا تِرا انداخت باال خالص تا دو روز خوابه اگه جنـ*ـس گمیبهت م -
 .یرونیح ی؟بدجوریکنیچرا ناز م گهید

 .کنمیم یصورتش خال یرو برمیو باال م دارمیخورده رو از کنار تختش برم مهین یآب معدن یبطر
 :زنهیم ادیبه خون نشسته اش فر یبا چشم ها شهیم یعصب غیبه ج لیکم کم تبد فشیخف یناله  یصدا

 ؟یحروم یغلط رو کن نیا یجرات کرد ی؟چطوریهست یکدوم خر گهیتو د -
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اش دنبال دختر  دهیزرد و رنگ رو پر یصورت استخون یتو شه،یبازو بسته م تیدماغش که از شدت عصبان یها پره
 داغون شده بود؟ قدرنیبودمش، چرا ا دهید شگاهیآرا یتو شیکه چند ماه پ گردمیم یا افهیسرحال و خوش ق

 ؟یریکه جلوش رو بگ یتو اتاقم مگه مُرده بود ادیب یگذاشت یچ یمارال؟ برا هیک گهید یعوض نی: اخاطره
 جانیسوال ا هی دنیپرس ی. من برانمینشیاتاق م یگوشه  یچوب هیچهار پا ی. روکنمیب مقال نمیس یرو تو دستم

 :پرسمیبودم، پس سوالم رو م
 آذر کجاست؟ -
 :کنهیو کبودش سوالم رو تکرار م یاقلوه یلب ها ریتعجب ز با
 دمت؟یبگو کجا د یآشناست؟ هـ افتیتو، تو چقدر ق نمیه؟ببیآذرکدوم خر -

 :شهیسروصورتش م یسیمشغول پاک کردن خ دارهیتاج تختش رو برم یشده رو زونیآو ینارنج یحوله  باعجله
 گرفته؟ تیباز گه؟ید یهست یک نمیبگو ب -
 ؟ یشناسیخواهر آذر، چطور منو نم نمیمیس -
 تو؟ یداغون شد قدرنیسره صورت اومده؟چرا ا ییچه بال -

 داغون شده بود؟ قدرنیسوال من هم از خودش هم بود، چرا ا نیا قایدق زنمیم یپوزخند
 ؟ی: تصادف کردخاطره

 رهیرنگش رو گرفته بود خ یشیم یکه دوره چشم ها یبزرگ اهیو به هاله س ذارمیچونم م ریحوصله دستم رو ز یب
 :شمیم
 ؟یدینه، جواب سوالم رو نم -
 داشته باشم؟! دخبریبا یاز اون عوض دیمن با کننیچرا همه فکر م -
 همه؟ -

 :برهیآشفتش فروم سیخ یموها یدستش رو تو یو عصب کنهیرو گوشه تخت پرت م حوله
 یتنه گند زد به هرچ هینفر من بودم که اومدن سروقتم آذر  نیفقط اومدن سراغ آذر روتو از گرفتن؟ اول یکنیفکر م -

بره؟اصال برادر  تونهیبا اون همه مواد کجا م یکنیطمع کرد،بدم طمع کرد فکرم م؛یسال ها جمع کرده بود نیکه توا
کنه حرف  یتا قاتل برادرش رو زنده زنده سالخ گردهیوجب م بهتموم سوراخ سنبه ها رو وجب  کنه،یپسره ولش نم

 ..گمیکه م شناسمشیم زنمیمفت نم
 غرم: یلب م ریو ز زنمیپالتوم م یبه لبه یچنگ

 .ستیر قاتل نآذ -
 :گـهیم کنهیم ییچروک اطراف چشمش رو نما نیلبخند مضحکش از چ یحال در
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مواد خالص درجه  لویخدا کنه حداقل جنس ها رو به چوخ نداده باشه، پونزده ک ه،یفعال که به اسم قاتل فرار -
 !ستیاصال قشنگ ن یهم حت شی!شوخک؟ی

 :ارمیکرده بود رو به زبون م ریکه ذهنم رو درگ یسوال
 هم بود؟ یا گهیآذر به جزکامبخش با کس د -
 :دهیجواب م یمکث با لودگ یکم با
 نبود؟ یتو بگو با ک د،یپریشهرهم م نیا یبا تک تک پشه ها یهه، آذر حت -
دندون هاش  راجع به آذر بزنه تا تک تک یاگهید یبود حرف اضافه  یفقط کاف کنمیدستم رو مشت م تیعصبان با

 :گـهیو با عجله م شهیحالت صورتم م رییمتوجه تغ کردم؛یدهنش خورد م یرو تو
 بود؟ آها بهرام.. یاسمش چ ؟یبه باز دهیچیبا اون پ دیبود، شا یاون دکتره ک -

 :دمیتکون م یمنف یبه معنا یسر
 نداشت. یرفتم سراغش، ازش خبر شبید -
 :کنهینگاه م رونیو به ب زنهیرو کنار م ریپرده حر رهیو به سمته پنجره م شهیتخت بلند م یرو از
 دادینم یکار چیدل به ه گهیشده بود، رابطش با کامبخش سرد شده بود د بیغر بیعج یلیاواخر خ نیآذر ا-

که کرد  یکار نیتوسرشه، با ا دیجد یهاشده و فکر ییمعلوم بود که هوا یدونیکامبخشم مثله کنه دنبالش بود؛ م
نداره بخواد تنها  یلیه معامله خوب بودوگرنه دلیدنبال  شهیوسط باشه؛ هم گهیگروه د ایشخص  هی یپا دمیاحتمال م

 !ستیهم احمق ن دهیهم که نشون م یانجام بده اونقدر یپشتوانه ا چیرو بدون ه یبزرگ سکیر نیهمچ
 یم ادتریو ز ادیبود سوال ها داشتند ز ختهیخاطره ذهنم رو به هم ر یحرف ها دمیحرکت م قمیشق یرو انگشتم

 از سوال خورده بودم. یشدن حاال به کوه
 زده ناکارش کرده.. نچستریبا و گنی: مخاطره
 :کنمیو تکرار م کنمیم زیهام رو ر چشم

 نچستر؟یو -
 دک جمعش کردند.بود که با کار دهیبد ترک قدرنیدوتا گلوله زده تو مخ کامبخش ا گنیم -

 :کنمیلب زمزمه م ریو ز ستمیایپا م یرو مضطرب
 ..سیپل شیبرم پ خوامیم -

 :دهیتکون م یدست هاش رو عصب دارهیکه به سمتم قدم برم یو درحال رهیگیرنگ وحشت م نگاهش
جنس فرار  لویرو پوکونده و با پونزده ک یکیخواهرت زده مغز  ی؟بگیبگ یچ یبر یخوای؟میمگه مغز خر خورد -

 ها؟ ؟یا وونهیروزنامه؟ مگه د یگمشد ها ستیل یتو زننیو عکسش رو م کننیکرده؟ اون هام بهت لطف م
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 :دوزمیم نیزم یو نگاهم رو رمیگیرو محکم گاز م لبم
 و یکِ ستیمعلوم ن ان،یدارن دنبالم م هیخالص شم؛ االن چند روزه مثله سا رونیاون ب یاز شَر آدم ها خوامیم -

 ندارن. یترس چیه کسچیو ه یچیخفتم کردن انگار از ه شبید نیاسلحه مخم بذارن، هم هیکجا 
خالصت  دهینرس یپات به در کالنتر ستین یکنیهام که فکر م یراحت نیکار رو دختر به هم نی: نکن اخاطره

پسر بچه هفت ساله رو کشته  هیکه  وونستید قدرنیا گنیم ه؟یچه روان یشناسیاصال برادر کامبخش رو م کنن،یم
 نکن. تیپس؟ خر شهیم یآذر چ فیتکل یفکر کرد یبا خودت چ

آذرم؟ کار از عقل گذشته به قلبم رجوع  یزندگ یبهتره بگم من کجا ایمنه  یزندگ یدختر کجا نیبازهم آذر، ا آذر
حس دروغ  نیخدا کنه ا شه؛یکه آذر تنهاست تنهاتر از هم نیا کنمیروحس م زیچ هیدلم آشوبه و فقط  یتو کنمیم

 بلند پرواز من.. یچارهیباشه، خواهر ب دهیداشت رس روآرزوش  شهیکه هم ییایرو یدور به زندگ یجا هیباشه و آذر 
 ؟یکن کاریچ یخوای: مخاطره

 !دونمیواقعا نم دونمینم -
 کردیوقت به حرفم گوش نکرد چون فکر م چیاز حماقت بود، هآذر پر  گمیدارم بخاطر خودت م نیمیس نی: ببخاطره
 یافتاد دونمیقدم هات رو بردار م اطینکن، با احت یباز ریپس با دُم ش ست؛یکس جز خودش باهوش ن چیه ایتو دن

که  دونمیم یقدرنی، دنبال سرنخ بگرد انکن توجهجلب  یبا شلوغ کار یبهت نداره ول یربط چیکه ه یتو داستان
 چه برسه اونور. دهیشهر پاش هنوز به لبه مرز نرس نیبهت بگم آذر تو هم

 :کنمیحرکت م یو به سمته درب خروج کشمیلب م ریز یاه
اومد سراغم  یکیاگه  کنمیدعا م برم؛یلـ*ـذت م میزندگ یروزها نیاز آخر نمینشیتو خونم م رمیباشه پس م -

 درد نکشم! یادیخواب باشم تا ز یمغزم رو بپوکونه تو
 :ذارهیدستم م یو کارتش رو تو ادیسمتم م به
 دبهیشا دمیکه بهشون مشکوکم رو بهت م یدو نفر یکیبهم زنگ بزن، آمار  گهیتا چند روز د ایجا ن نیا گهید -

 هم مرتبط باشن..توهم شمارتو بده.
ها دنبالش بگردم،  ابونیخ یتو خواستمینم گهید زنم،یم رونیازخونش ب یحرف اضافه ا چیبدون ه دم،یرو م شمارم

سرم رو باال  ادیفرود م مینینوک ب یرو میبرف مستق یدونه  شد؛یم داشیپ دیآذر بود که با نیبود ا دهیفا یگشتن ب
 دارم،یزده برم خیکه از شدت سرما  یطوالن ابونیدارم به سمته خیگرفته بود قدم برم دنشیآسمون باز هم بار ،برمیم

 .برمیفرو م بمیج یآروم دستم رو تو
زود برگشتن به خونه رو ندارم، حاال  یبرا یلی. دلنمینشیاتوبوس م ستگاهیا یصندل یرو لیدل یو ب شمیم خسته

 .ستیمنتظرم ن کسچیه
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*** 
نظر دستگاه مورد  یکه خبر از خاموش چهیپیگوشم م یتو یزن یباز صدا رم،یگیبار هزارم شماره آذر رو م یبرا
حاال حس  ست،یتنگم نکه دل یدلتنگ خواهر شتریهم ب دیشا رم؛ی. دروغ چرا دل گفرستمیدلم م یتو یلعنت ده،یم
 .رها شدم کقسمت چرخ و فل نیباالتر یکس رو یکه انگار تنها و ب کنمیم

 یزانوها یسرم رو نم؛ینشیسرد آشپزخونه م کیسرام ی. روکنمیسطل آشغال پرت م یرو تو یکنسرو خال یقوط
دولت  یمیقد یخونه  یکه فضا ییکه فقط هشت سال داشتم روزها ییبه روزها گردمیبرم ذارم،یجفت شدم م

 مرگ پر کرده بود. یبو یآباد
 یجنگ باز هم جنگ. با بازشدن در اتاق گوشه ا کشم،یم ینقاش وارید یرو اهیاتاق نشسته بودم و با مداد س کف

 دست و پا نجات بدم. ریاز ز و تا خودم رو خزمیم
 اومد: یو به سمتم م زدیم ادیکه فر یدر حال پدرم

برسن هممون رو  یسراغمون وقت انیاون آدم ها قرار ب ست،یجاشون امن ن نیا برمیمن دختر هام رو با خودم م -
 ؟یفهمیمن حسش کردم چرا نم یلعنت دم،یها رو من قبال د نیهمه ا کُشنیم

نشستم  نیزم یکه رو یدر حال دمیآب دهنم رو قورت م شه،یم یو پشتش مخف دوهیبا عجله به سمته مامان م آذر
 برهیم نیفاصله رو ازب نیو پدرم باهرقدمش ا کشمیخودم رو عقب م

 :شهیمضطرب مادرم باعث توقفش م یصدا
 !ینکن روان تشیترسه،اذیاون بچه ازت م -
و با نگاه ملتسمانش  دهیبزرگش فشار م یدست ها یرو تو فمینح یشونه  زنه،یزانو م توجه به حرفش روبه روم یب
 :پرسهیم
جا  نیامن ا یجا هی میباهم بر خوامیمراقبتون باشم، من فقط م خوامیمن فقط م ؟یترسیتو که ازمن نم ییبابا -
 ؟یفهمیخطرناکه م یلیخ
 یبه معنا یو ناچار سر کنمیشده نگاه م دهیپوش یقهوه ا شیاز ر یادیکه با حجم ز دشیوحشت به صورت کش با
 .دمیتکون م دییتا
 ن؟یمیخوب اره س یجا هی میبر یایباهام م -
انگار  یول کردیم یجلو کار اومدیم دیانتظار کمک داشتم با کنم،یبود نگاه م ستادهیچهارچوب در ا یمادرم که تو به
 نجاتم برداره. یبرا یقدم خواستینم

 :پرسهیو دوباره با خشم م دهیپرپشتش م یبه ابروها یمحزونش خم یباهمون نگاه قهوه ا پدرم
 به مادرت نگاه نکن فقط جواب من رو بده باشه؟ ،یایباهام ب یخوایباتوام م -
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که چطور خودش رو خالص کرده بود پشت مادرم سنگر گرفته  کردمیم یهم داشتم به آذر حسود طیشرا نیا یتو
 بود.

 :خورهیمچ الغرم گره م یپدر رو یها دست
 .ستیامن ن جانیزود باش بجنب ا م،یبر دیپاشو دخترم، پاشو با ؟یایتو باهم م -

اندازه کوه بود بلند کردن من مثله آب  کلشیپدرم که ه یکه داشتم برا یتا حرکت نکنم، اما با وزن کم زنمیم زور
 خوردن بود.

 .میکنیم یبه بعد باهم زندگ نیاز ا گهید ،یشیم وونهید یبمون نجایاگه ا یایبا من ب دیتو با فتیراه ب االی -
 :چهیپیاتاق م یفضا یمعترضانه مادرم تو یصدا

 .دهیکرده ولش کن ترس سیخودش رو خ نیبب ،یلعنت شیناصر، ول کن بچه رو کُشت-
 کنهینگاهم م دینا ام ه،یگر ریز زنمیبلند م مکنینگاه م سمیخ یبا ترس به پاها شه،یخشک م نیزم یپدرم رو نگاه

 :ذارهیشونم م یبا اعتراض دستش رو
خودت رو  ینیبیمنو م یداده که وقت ادیکارها رو  نیبهت ا یمار افع نیا دونمیم ؟یترسیاز من نم یمگه نگفت -
 ..یبار آورد یبچه هام مثله خودت عوض یها؟لعنت بهت ماهرخ دار یکن سیخ

به  یحت اینزده بود نه به من، نه به آذر  بیآس یوقت گ به کس چیحال ه نیترسناک بود، با ا بیرفتارش عج پدرم
مذمن داشت  یریخوددرگ کرد؛یم یآزار بود اما خود آزار یمادرم که دائم باهم در حال جنگ بودن، نسبت به همه ب

بده،  یکه قرار بود شبونه مادرم رو فرار گفتیم یمرد زو توهم توطئه داشت اواخر ا زدیم ادیبود و فر دایش یگاه
و  یالیبا دشمن خ دنیجنگ یبرا دیکشیاتاقش نقشه م یو ساعت ها تو زدیسرو ته م یب یپشته هم مدام حرف ها

 شدیباعث م یخونهم ایکشش  هیشب یحال حس نیبا ا کرد،یم یخودزن تیو در نها شدیآماده م یاتفاقات ماورائ
بود،  یپدر بد داشتن بهتر از نداشتنه، پدرم تک پسر خاندان دولت آباد گفتمیبا خودم م شهیباشم؛ هم اشتهددوستش 
 نداره جز مرگ! یدرمان یزوفرنیموندگار از پدرشه، اسک یروانش ارث یضیمر گفتیمادرم م

اومد و مثل  یوقت سراغم م یکه وقت و ب یبازهم گذشته ا کشم،یم یو آه کنمیدست هام محبوس م نیرو ب سرم
 .کردیمغزم رو سوراخ م لیدر

 یب نیاز ا گردمینور کم و زرد هود دنبال قرص خواب م یو تو رمیم یچوب نتیکاب یو پا به سمت کشو چهاردست
 .شدمیم وونهیداشتم د یو آشفتگ یخواب

 خورم،ینفس اب م کیو  برمیم ییآب ظرف شو ریش کیوسرم رو نزد ستمیا یدهنم م یقرص تو یطعم تلخ با
آذر  نیب ییجا گردمیفکر نکردن م یبرا یخال یذهنم دنبال نقطه ا یافتم و تو یم یخاکستر یکاناپه  یخسته رو

 خال. هیشب ییو گذشته،جا
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*** 
 یصدا یلحظه هم چشم هام رو باز کنم ول کی یبرا یحت خواستیدلم نم چم،یپیبه خودم م فونیزنگ آ یصدا با

لحظه آذر رو  کی یاندازه، برا یرو به کار م جمیو کم کم مغز افل هیچیپیگوشم م یتو یوقفه ا چیزنگ بدون ه
با چندبار باز و بسته کردن  رم،یم فونیبه سمته ا نهو کور کورا پرمیکاناپه م یو مثل فنر از رو کنمیپشت در تصور م

 .کنمینقش بسته بود نگاه م توریحه مانصف یکه با کت وشلوار روشن تو یانسالیچشم هام متعجب به مرد م
 :پرسمیو م دارمیرو برم یو گوش کنمیم یکوتاه یفیخف ی سرفه

 بله؟ -
 :کشهیم شیجوگندم یکالفه دست به موها مرد

 .نهیسالم افشار هستم ،از بنگاه البرز مستاجر که اوردم خونه رو بب یخانوم دولت آباد -
 :پرسمیم یگنگ با
 ؟یچ یمستاجر برا -
 .ارمیخونه رو بده اجاره سپرده واسه خونه مستاجر ب خوادیصاحب خونه م -
 خواستمینم ستمیا یدرب م یو جلو پوشمیو با عجله لباسم رو م دمیرو فشار م فونیدکمه ا دیبا ترد شم،یتر م جیگ

 اجازه ورود به خونه رو بهش بدم.
 .ادیبه سمتم م شهیاز آسانسور خارج م زنهیکه با زوج جوون حرف م یدر حال یملک
 : سالم خانم اجازه هست؟یملک
 :کنمیبودند م ستادهیکه روبه روم ا یگذرا به جمع سه نفره ا یو نگاه کنمیتر م لب
 اومده! شیپ یاشتباه هیمن خونم رو بنگاه نذاشتم متاسفم،  -

 :گـهیو م دهیتکون م یسر دییو با تا زنهیم ییدندون نما لبخند
 شیدوماه پ یستین انیگذاشته، فکر کنم اصال شما در جر یصاحب خونه اصل ،یدرسته شما خونه رو بنگاه نذاشت -

 !دیخونه رو اجاره بدن، البته اگه شما اجازه بد دنیصالح د شونیفروخت حاال هم ا یزدانی یآذر خانوم خونه رو به آقا
آذر خونه  شیدوماه پ شه،یذهنم تکرار م یتو یمردِبنگاه یحرف ها رمیاروم کنار م خوره،یدر سُر م یاز رو دستم

 فروخته بود! یحرف چیرو بدون ه
بعد  یکم کنمینگاه م دادیم حیکه با آب و تاب در مورد خونه به زوج جوون توض یو به ملک دمیم هیتک وارید به

 :پرسهیو متعجب م ادیدوباره به طرفم م
 خواهرتون خونه رو فروخته؟ یشما خبر نداشت -

 : دمیتکون م یمنف یبه معنا یسر
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 جا بمونم؟ نیتونم ا یم یتا ک -
هرچقدرم زنگ  ،یکرد یم هیو خونه رو تخل یدادیم لیخونه رو تحو یها دیگذشته کل یپنج شنبه دیشما اصال با -
هم  دهمیصاحب خونه جد نیبگم ا بهتون یدر دسترس نبود، ول ااصالیبه خواهرتونم که تلفنش خاموش بود  میزد

 اومد.. هیبا حکم تخل یدید هویگنداخالق  یلیخ ستین یآدم نرمال
ترشده بودم، داشتم از  جیو حاال گ زنمیم واریبه د یچنگ شنوم؛ینم گهیرو د یملک یو صدا شهیهام کَر م گوش
خبراز من خونه رو  یرگ هام متوقف شده آذر ب یخون تو انیجر کردمیزده بود احساس م خیاومدم قلبم  یپادرم

مگه من  ره،یگیکه در حقم کرده دلم م ین همه نامردیفرار آماده کرده بود و از ا یفروخته بود؛ رسما خودش رو برا
 در حقش کرده بودم؟ یچه بد

قرارداد  شهیکه نم یجورنیا نیبگ یروز هیبدم؟ حداقل شما  یرو چ یزدانی ی: خانوم من االن جواب آقایملک
 مثال.. مینوشت

 هفته. نیاخر ا-
داشتم هم قرار بود آماده مُردن باشم،  یشلوغ یجواب ممکن رو داده بودم چه آخر هفته  نیهفته؟خنده دارتر نیا آخر

 هم آماده رفتن.
*** 
که رفته بود  یز صبحنامرتبش ا یبه تخت خواب دونفره دم؛یدر اتاق آذر فشار م رهیگدست یرو دیرو با ترد دستم

و ته  کشمی*ـر شده بود مـلتـیکه پر از ف یگاریس یجا یدستم تو شم،یم رهیمونده بود خ یهمون حالت باق یتو
 .کنمیرو جابه جا م گارهایس
 رو با خودش نبرده؟! یزیچ چیکه ه هیچه رفتن نیکدوم از لباس هاش کم نشده، ا چیاما ه رمیسمته کمدش م به

 یتر شده بود، موها دهیچند روز الغرتر شده بودم و صورتم کش نیانگار تو ا ستمیا یم یقد یا نهیآ یرو روبه
 رهیروحم، ت یخمـار و ب یچشم ها ریز یرد کبود زنم،یاز صورتم رو پوشونده بود رو کنار م یمیروشنم که ن ییخرما

 ده ها شده بودم.بازن هیشب رلب هام رو متورم کرده بود چقد یگوشه  یترشده بود و پارگ
چرا  د،یکشیروز ها رو به رخم م نیا ییکه تنها یدونفره ا یعکس ها شمیم رهیخ زیم یرو یحسرت به قاب ها با
 وقت نشناختمت آذر؟ چیه
تب دارم سُر  یگونه یاز رو اریاخت یب یاشک یقطره  رمیگیدست هام م نیو سرم رو ب نمینش یلبه تخت م یرو
 .شمیم رهیصفحه نقش بسته بود خ یو به شماره بهرام که رو رمیگیسرم رو باال م لمیموبا برهیو یباصدا خوره،یم
 .کنمیو تماس رو وصل م کنمیچشم هام رو با پشت دستم پاک م یسیخ

 ..؟ییکجا نیمی: الو سبهرام
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 :دمیمکث جواب م یو با کم کنمیم یخفه ا یا سرفه
 شده بهرام؟ یچ -
 ..نمتیبب دیبا ن،ییپا یایم -
 کنمیساختمون پارک شده بود نگاه م یکه روبه رو دشیسف نیبه ماش رمیو به سمته پنجره م شمیعجله بلند م با

 :پرسمیو م
 ؟یکنیم کاریچ جانیتو ا -
 باهات حرف بزنم.. دیبا-
 :ستمیایم فونیا یو جلو امیم رونیاتاق ب از
 باال. ایخودت ب -
 .رهیسراغ آذر رو بگ خوادیدونستم م یم شم؛یمنتظر ورود بهرام م یا قهیچند دق نمینشیم یراحت یرو

 :شنومیبهرام رو از پشته سرم م یصدا
 آذر هنوز برنگشته؟ -

 :کنمیکلمه بسنده م کیبه گفتن  کنمینگاه م زیم یبه کاکتوس رو متفکر
 نه. -

 :پرسهیو دوباره م کنهیقالب م یتو یدست هاش رو هینشنیروم روبه
 کجا رفته؟ یدونینم -

و بعد  چرخونمیفرو رفته بود م شیخروار ر کی ریمردونش که ز یصورت استخون ینگاهم رو زنم،یم یپوزخندعصب
 :گمیو م شمیم رهیخ زنهیتوش موج م یخواب یکه ب زشیر یبه چشم ها

 از تو بپرسم دکتر! اومدمیکجاست که نم دونستمیاگه م -
 ؟ییبگو مگو یجرو بحث ،ییدعوا نینداشت یکه باهم مشکل نیباهم چطور بود منظورم ا روز هارابطتون نیآخر -

 .کنمیو دست هام رو دور زانوم قفل م دمیبدنم رو تکون م یعصب
 چیباهم ه کردمیبود که حس م یبار نیاصال انگار اول م،یخوش گذروند یوکل میبود رونیوقت ب ریشب قبلش تا د -

آدم  هیشب افشیخوشحاله ق یزیچ هیحس کنم آذر از  تونستمیو حال جفتمون هم زمان باهم خوبه، م میندار یمشکل
 امون خدا. بهرو ول کنه و بره  زیبره، همه چ درهوینبود که بخواد  ییها
 :دمیو ادامه م کشمیم یقیو نفس عم ذارمیچونم م ریحسرت دستم رو ز با
 خبر فروخته. یخونه رو ب شیدو ماه پ -

 :کنهیمتعجب بهرام فضا رو پرم یصدا
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 بکنه چرا خونه رو فروخته؟ یکار نیهمچ دیآذر با ؟چرایچ -
 :گمیو م دمیتکون م یتفاوت یبا ب یا شونه

هم هست که گفتنش  گهید یزهایچ یسر هیداشته البته  ازیپول ن یبه کل شدهیرفتن آماده م یالبدداشته برا -
 .رممکنهیغ
 ن؟یمیکرده س کاریبگو چبهم  -
 نپرس بهرام لطفا نپرس. -
 کلمه بهم بگو خالفه؟ هیباشه فقط  -

 :گمیو م رمیگیم نییرو با تاسف پا سرم
 فاجعست. -
 چرا پس تمومش نکرد؟ رونیگرفتار شده، مگه قرار نبود از اون کار بکشه ب یپس حساب -
 کرده بود. دایپ لیدل هیموندنش  یبرا -

 :کنهیلب زمزمه م ریز دیباترد
 آخه؟ یلیچه دل -

 :دمیجواب م تیبا قاطع کنمینم یپنهون کار یبهرام هنوز عاشق آذر ول دونستمیم هرچند
 مرد بود. هیموندنش  لیدل -
 :گـهیو با حرص م دهیدماغش فشار م یانگشت اشاره رو تیعصبان با
 یماهه تمومه دارم نقش باز شیمن ش ؛یرو بفهم از حال من یبه خدا اگه ذره ا نیمیگفتم نگو س س،یه س،یه -
 .کشمیکه تا چه قدر داغونم، من هنوزم دارم عذاب م یدارم به خدا اگه درک کن یکه خوبم ومشکل کنمیم

بهرام رابطش رو با  دونم،اگهیحال و روزم م نیچرا تهِ دلم اون رو مقصر ا دونمینم کنمیلبم رو باحرص م پوست
آذر  کرد،ینم دایپ خیحد ب نیاوضاع تا ا وقتچیه دیشا زد،یهرگز فکر رفتن به سرش نم دیشا زدیآذر به هم نم

 .شدیسرکش بود اما با بهرام مهار م
 :دمیسرزنش وار جواب م شمیم یکفر

 یدونستیخوب م ؛یغرورش رو شکست یمچاله شده باهاش رفتار کرد یدستمال کاغذ هیو مثل  یخودت پسش زد -
 یدیآذر رو از بن کوب یکه تو بود یتو بود نینزن ا یحرف از داغون یکیتو  کنمیورش زندست، خواهش مآذر به غر

 ست؟ین ادتی یبه حال خودش ولش کرد
 :پرسهیم یو با حالت درموندگ کنهیم ریینگاهش تغ رنگ
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چندبار از آذر نارو  یدید یحرف رو نزن تو که شاهد بود نیا گهیانصاف؟توروخدا تو د یکردم ب کاریآخه من چ -
 گفتیچقدر بهم دروغ م یدیدیمگه نم ؟یچند بار ترکش دادم و دوباره رفت دنبال اون زهرمار یدیخوردم اصال د

 کنمیخواهش م د،ید یشناخت، باور کن من رو نمیآخراش انگار اصال من رو نم ییکارش شده بود تظاهر و دورو
 .نیمیخدا انصاف داشته باش س یمحض رضا

 :گمیو م برمیلرزونم رو باال م یو صدا ستمیا یم کنم،یرو مشت م تمدس
قراره چه  دونمیبه فکر خودم باشم که نم دیگذشته، من االن با یبود و چ یتو آذر چ نینداره ب یربط چیبه من ه -

ماجرا فکر نکرده بودم  یجانیبار هم به ا کی یبودم بهش حت دهیعمر مثله انگل چسب هی افته،یقرار واسم ب یاتفاق
 تنها بشم. یجورنیا یروز هیکه قرار 

 :دمیاروم ادامه م کنهیچشم هام دوباره راهش رو باز م یاز گوشه  اشک
دنبالم و من رو از اون جهنم  اومدیوقت نم چیحرفش نموند کاش ه یآذر رو ه،یبدقول ه؟یچ ییبدتر از تنها یدونیم -

چرا  پرسمیاز خودم م کنمیو باز م بندمیچشم هام م رم،یهمون جا به حال خودم بم ذاشتیم رون،یب اوردیدره نم
شب قبلش  هیچطور تونست  ؟یفهمیمن خواهرش بودم م نبودم، قشیکار رو باهام کرد من که تو نبودم؟رف نیآذر ا

و دلم رو گرم کنه به بودنش صبحش بذاره بره؛ اون تا حاال  ریتوچشم هام نگاه کنه و بهم بگه شب بخ یعاد یلیخ
که من بدبخت  دونستیم کرد،یچکم م زدیسفر مدام زنگ م رفتیروز هم من رو تنها نذاشته بود، اگه م هی یبرا
 دلش برام نسوخت نه؟ یعنیدست و پام  یقدر وابسته و ب هچ

پر  یو صدا شهیهوا پنهون م یمعلق تو گاریس ظیدود غل یکه تو نمیبیبهرام م یچشم ها یاشک رو تو ی هاله
 :چهیپیگوشم م یغمش تو

 ؟یخونه بمون نیقرار توا یک ؟تایکن کاریچ یخوایحاال م -
 :گمیوم دمیم هیتک ییرایستون وسط پذ به
 که بوده با خودش بـرده. یواسم نذاشته هرچ یزیآذر چ دونم،ینم -
 بهتره. یجورنیبشه ا داشیمدت برو اون جا باش تا آذر پ هی دمیرو بهت م هیآرپاتمان اله دیکل -

 .خواستیاصال دلم ترحم بهرام رو نم رمیگیم نییرو پا سرم
 .کنمیم دایموندن پ یرو برا ییجا هینه خودم  -
 البته اگه تا اون روز زنده بمونم. گمیو با خودم م خندمیدلم م یتو

*** 
 چمیپیو خسته به خودم م کنمیسرو تهم بود رو دنبال م یافکارم ب هیکه شب یشمیابر چهیقال یا روزهیف یها چکیپ

 .دارمیگذشته قدم برم یکیو باز هم به سمته تار
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بدتر  زیمادرم بود، از همه چ یدست ها یپرونده بزرگ تو یدادگاه نگاهم رو کیبار یراهرو یمن بودم و آذر تو باز
 گرفته بود. یرو به باز میدم اسب یموها یبود که دنباله  ینوازش دست مرد

 صورتشه: یو آزار دهندش رو هیکر لبخند
 خانوم خوشگله؟ یباش نیمیس دیتو با -

 .زنمیمادرم چنگ م یتونیز یخفاش یبه مانتو کنمیم اخم
 چند سالته کوچولو؟ نمیاوه چقدر بداخالق بب -

 :دهیمادرم شونه هام رو فشار م دست
 جان به عمو بابک سالم کن. نیمیهشت سالشه، س -

 :شنومیخوشحال آذر رو م یصدا کنم،یبه صورت گرد و رنگ و لعاب دارمادرم م یپر از خشم نگاه
 ؟یشهر باز میامروز بر شهیعمو بابک م -

 :کنهیبازوهاش قفل م نیو آذر رو ب کشهیاش م یو هنر کیبار لیبیبه س یدست بابک
 .کنمیمن برآورده م نیآرزو داشته باش یامروز روز شما دخترهاست، اصال هرچ -

 .سابمیهم م یوبا نفرت دندون هام رو شهیآذر گرد م یبا قهقه  هامچشم
 ؟یی: عمو مگه شما غول چراغ جادوآذر

 تو دختر! یزبون ینیری: آخ که چقدر شبابک
و  شهیو خم م دهیم کشیو بار یکمون یت اخم به ابروهاحال کشم،یمادرم رو به باسماجت سمت خودم م دست

 :کنمیلب زمزمه م ریز یو با درموندگ برمیگوشش م کیسرم رو نزد
 .ییبابا شیبرم پ خوامیمن م -

 غره: یم تیعصبان مادرم
 دیبا ستیاون حالش خوب ن یدونینکن، بابات رفته سفر تو که م یلجباز قدرنیا یباز که شروع کرد نیمیاه س -
 .میمادرجون بمون شیپ میبر دیمدت تنها باشه، از امشب هم با هی

خوب  می، با تموم بچگمتنفر بودم گرفتیم دهیکه هر بار بودنم رو ناد یعبوس رزنیکه چقدر از پ دونستیم خدا
روشنم و شباهت چهره و  یقهوه ا یمادرم بود، چشم ها هیمادربزرگم فقط آذر رو دوست داره چون شب دمیفهمیم

 کرده بود. ینبد دل،نچسب و دوست نداشت رزنیپ شیمن رو پ بمیغر بیاخالق عج
 یو فقط برا رهیپدرم رو بگ یکه قرار بود جا یراحت با بابک کنار اومده بود، مرد قدرنیبودم که ا یدست آذر کفر از

 ده بود.شبانه ام اضافه کر یبه کابوس ها یوحشتناکش کابوس یمن خنده ها
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 لیو بددهن حاال تبد یزن آشفته و عصب کیبودند، مادرم از  دهیو رفاه رس شیبابک انگار که به آسا شیو آذر پ مادرم
با تموم وجودم حسادت  کرد،یبابک م میجا تقد کیهاش رو  یشده بود که عشـ*ـوه و لوند اریخانوم تمام ع کیبه 
 .اشینه بابک متظاهر وع شدیپدرم م بیصن دیحد و مرز مادرم با یعشق ب نیا کردم،یم

بابک تو خونه تنها  دنیفرار از د یروزها مجبور بودم برا شتریب شد،یتو خونه مادربزرگم هر روز سخت تر م یزندگ
پرتم  اطیح یتو چوندیپیگوشم رو محکم م یحرکت اضافه ا نیتر کیوقت بود که با کوچبمونم اون رزنیکنار پ

 :زدیم ادیو فر کردیم
 لیبرو جلو چشممم نباش ذل ایرو ببره گمشو ب افتیو ق ختیمرده شور اون ر ،یپدر پدرسوختت هیالحق که شب»-

 «شده
که به پدرم  یامان از وقت یول گذشتمیم یبه راحت کردیهاش که نسبت به من م یزخم زبون ها و بدخلق ی ازهمه

 .کاشتیدلم م یاز قبل تو شتریب نهیبذر ک گفتیم راهیبدوب
*** 

و تاک ساعت تموم شدن زمان رو به رخ  کیست،تین ایدن یتر از من انگار تو فیتکل یب خورم،یاز قهوه ام م یکم
 .دمیجنگیادامه بقا م یبرا دیبا ایبشم  میتسل دیبا ای هیکشیم
آذر فرار  نمیچیپازل رو کنار هم م یها هیسرم تک یتو کنهیرو دوا نم یجا نشستن به گذشته فکر کردن درد نیا

کار  یچ دیندارم حاال با یجان تیشدم از همه بدتر امن دیبرادر کامبخش تهد ریکرده، خونه فروخته شده، از طرف کب
 کنم.. ؟

به  خواستمینم نهیکار ممکن درحال حاضر هم نیعاقالنه تر رفتمیم سیپل شیپ دیبا ذارمیرو کنار م یو دودل دیترد
 یتو دیآذر امنه، با یکه جا دادینکرده بودن نشون م دایآذر رو پ ریکه دارودسته کب نیماجرا فکر کنم هم اتییجز

 باشم. دخواهخو خوامیفقط به فکر خودم باشم اصال م تیموقع نیا
کنم و جونم رو  سکیبرگشت به خونه ر یبرا خواستمینم چپونمیبزرگ م یساک مشک یعجله لباس هام رو تو با

 .دارمیو مدارکم رو برم یو کارت بانک رمیه کشو مبه خطر بندازم، به سمت
 کار درست انجام بدم. خوامیکه م دمیم نانیبار آخر با نگاه کردن به خودم اطم یبرا ستمیا یم نهیآ یجلو

 یبا هر قدم زنمیم رونیو با عجله از خونه ب پوشونمیصورتم م یو با شال گردنم زخم ها زنمیرو م میدود نکیع
خلوت نگاه  یو به کوچه  گردمیمدام برم کنه،یم بمیاز پشت سر تعق یکس کنمیحس م لرزمیم شتریب دارمیکه برم

 .کنمیم
 یزرد رنگ یتاکس یو دستم رو برا دومیم یاصل ابونیاندازم و با عجله به سمت خ یدوشم م یرو نمیساک سنگ بند

 .شمیو سوار م کنمیبار به پشت سرم نگاه م نیآخر یبرا نیبا توقف ماش کنم،یبلند م ادیکه از دور م
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 .ستیخطر ول کن ن یتا خوب به اطرافم مسلط باشم، احساس ناامن کشمیبخار گرفته م شهیش یسردم رو رو دست
 وجود نداره. دنیترس یبرا یزیچ چیکه ه کنمیم نیو به خودم تلق کشمیم یقیعم نفس

 لیرو تحو لمیو موبا لیوسا رمیم یکالنتر یباعجله به سمته نگهبانو  شمیم ادهیپ یبه پاسگاه از تاکس دنیرس با
 .زمیریمحوطه به هم م یشلوغ دنیبرنداشتم که از د یهنوز قدم کنمیو به سمته ساختمون سبز رنگ حرکت م دمیم

 یم شن،یم فیو پشت هم رد کننیذهنم راه باز م یسرکوب شده تو یسوال ها کنمیبه اطرافم نگاه م آشفته
 فروختم؟یو خواهرم روم دمیخر یجونم رو م تیکنم، امن یم کاریمن دارم چ کنمیم دیو ترد ستمیا

 نیاز ا یچون عضو رهیم اهیس ستیل یاسمش تو شهیم ریو دارو دستش آذر هم درگ ریاحمقم با لو دادن کب قدرچه
 متیبه ق فروختمشیشده، چطور م یاال متوارآذر بود که جنس ها رو برداشته بودو آدم کشته بود ح نیبانده، اصال ا

 اعدام؟مرگ؟بود،  یکه در امون بمونم، اصال حکم قاچاق و قتل چ نیا
 یزندگ نیزنده بمونم به ا نکهیا یفقط برا دمیکشیدار م یبود رو باال دهیکه با تموم وجود به خاطرم جنگ یخواهر

 ادامه بدم. یسگ
تماس  زد،یاذر امن بود حتما به من زنگ م یاصال اگه جا ؟یافتاده باشه چ ریو گ یآذر از مرز رد نشده باش اگه

 داشت. یبد ینگرفتن آذر معن
نجات خودم کنم شرمنده  یبرا خواستمیکه م یدلم بپا شده بود از حماقت یتو یو چه آشوب چرخمیخودم م دور

 جواب بدم. انـتیم رو با خــ ـتنها خواهر یها یقدر پست فطرت نشده بودم که خوب نیمن هنوز ا شم،یم
 کار یچ دیحاال با امیم رونیب یعجله از کالنتر با

 کنم؟
 کنم. دایمنجالب پ نیرهاشدن از ا یبرا دیجد یفکر کنم و نقشه ا دیسرگردون شده بودم با بازهم

که مدام در حال رفت و آمد  یتیجمع دنید کنمیم دایپ یخال یصندل یشلوغ نیو ب رمیمترو م ستگاهیسمت ا به
درست فکر کردن رو  یو اجازه  کنهیبه قلبم رخنه م ییو تنها یفیباز هم حس بالتکل کنه؛یبودن بدتر مضطربم م

 .دهیبهم نم
 یبهرام تو یهنوز چند تا بوق نخورده صدا رم،یگی. شماره بهرام رو مکنمینگاه م لمیموبا یبه صفحه  کالفه
 :چهیپیم لمیموبا یبلندگو

 ن؟یمیالو، الو س-
 .زنمیم ایحرف ها بودم اما به ناچار دل به در نیکم رو تر از ا کنم،یم مکث

 بده. یلیبرم حالم خ دیکجا با دونمیواسه موندن ندارم االن نم ییمدت تو خونت بمونم؟ جا هی شهیم -
 ؟یزنیبهم زنگ م یدار ن؟ازکجایمیس ییاالن کجا -
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 .شناختمیگرفته بودم و مکان ها رو نم یلحظه فراموش کی یانگار تو کنمیگاه موحشت به اطرافم ن با
 کجا هستم. دونمینم دونم،ینم -
 بپرس؟ یکیخوب از  ؟یدونیکه نم یچ یعنی -
 :کنمیو به اطرافم نگاه م شمیبلند م یصندل یرو از
 متروام. ستگاهیا یتو -
 ستگاه؟یکدوم ا -

 :کنمیلب زمزمه م ریافته ز یسالن م یتو زونیآو یتابلو یرو نگاهم
 قلهکم ستگاهیا یقلهک، تو -
 .رسونمیبمون من خودم رو بهت م یکه هست ییجاخوب همون یلیخ -

اون  بردم؛یبه بهرام پناه م دینبا کنمیدلم خودم رو سرزنش م یتو نمینشیم یصندل یدوباره  کنم،یرو قطع م تماس
 یبود که برا یآذر ادآوری یعنیمشترک خودش رو داشت ماه ها بود که خطش جدا شده بود، وجود من  یزندگ
 فقط مثله سم بود. شیزندگ
 نهیآ یبا حالت کجش روبه رو بنده،یچشم هام نقش م یآذر جلو ریذره ذره تصو رمیگیدست هام م نیرو ب سرم
 زد،یماسک مو م یدست هاش گرفته با آرامش خاص یرو تو اهشیموج دار س یاز موها ینشسته بود مشت یچوب
به رابـ ـطه اش با بهرام نداشتم  سبتن یاصال حس خوب کنم،یلبه تختش نشستم حرکاتش رو مو به مو دنبال م یرو
. 

 :گمیلب م ریو معترضانه ز کنمینگاه م نهیا یرخش تو مین به
 ؟یشینم الشیخی. چرا بیقرار بذار باهاش قدرنیا دیبس کن آذر، بهرام متاهلِ نبا -
خروار  هی ریصورت معصومش رو که ز نمیبیحاال خوب م گردهیبه سمتم برم ده،یتکون م یشونه ا یتفاوت یب با

 .دیرسیم به نظر یعیطب ریروشنش چقدر غ یبا لنز طوس اهشیس یفرورفته و رنگ چشم ها ظیغل شیآرا
 میخوب و بد رو واسه زندگ تونمیم یکه بهرام متاهله؟ خودم بهتر از هرکس ینکن یاداوریبهم  قدرنیا شهیم -

 !زمیطالق هستند، پس نگران نباش عز یبدم؛ درضمن بهرام و زنش تو مرحله  صیتشخ
 :گمیو م کنمیبازو بسته م تیهام رو با عصبان چشم

که به خاطر  یزن گست،یزن د هیکه بهرام مرد  یتا درک کن یتو وجودت داشته باش تیکم انسان هی هیفقط کاف -
 سوزه؟ینم چارهیواقعا دلت واسه اون زن ب ،یخودکش یکنه حت یشوهرش حاضره هرکار

 :دهیو با پرخاش جواب م کنهیهم گره م یرو تو شیپهن و قهوه ا یابروها
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داره افسردست اصال  یننکرده، زنش کال مشکل روا یخاطر من که خودکشاون زن به نیمیس یگیم یدار یچ -
 ؟یگیوسط آخه چرا چرت م نیکارم ا یمن چ رنیمن با بهرام آشنا بشم قرار بود طالق بگ کهنیتعادل نداره،قبل ا

 ..یزیریمضخرفاتت اعصابم رو بهم م نیبا ا یخفه شو دار کنمیخواهش م
 :گمیو م کنمیتاسف نگاهش م با
 نیبا ا یخوایم نمیهمجنس خودت رو خراب کن بب یادامه بده و زندگ یجور نیهم ،یلیآذر خ یبدجنس یلیخ -

 .یریرو بگ ایدن یکارات کجا
و  دیشنیکدوم از حرف هام نم چیانگار ه زنه،یم یولبخند کش دار مالهیلب هاش م یلب قرمز رو محکم رو رژ
 :گـهیو م رهیکمدش مبه سمته  شهیبلند م یصندل یکه از رو ینداشت؛ درحال ریتاث جیوجدانش ه یرو
 یلیخ ،یتجربه ا یب یلیبهم نگاه نکن، تو هنوز خ یاونجور گهیاه بسه د ؟یگردنم رو بزن یتبر بردار هی یخوایم -

 !هیداستان چ یو بفهم یمونده تا بزرگ بش
 غرم: یلب م ریز تیو باعصبان رمیبه سمت در م شمیتخت بلند م یرو از
 آذر. یشیمامان م هیشب یدار یلیخ -

 :شنومیاذر رو م یحرفم کامل نشده بود که صدا هنوز
 احمق. . یروان وونهید ،متوهم،یشیبابا م هیشب یدار یلیتوهم خ -

 یرو ادهیحرف چقدر نفرت دارم؛ ز نیاز ا دونستیداده بود، م لمیکه بدون مزه کردنش تحو یاز حرف رمیگیم گُر
آذر بود و شب روز باهم  شیکه زن داشت اما دلش پ یکرده بود اون هم بخاطر دفاع از رابطش با بهرام، مرد

 .گذروندیم
و تماس رو متصل  ستمیا یبا عجله م کنمیصفحه نگاه م یبه اسم بهرام رو امیبه خودم م لمیموبا برهیلرزش و با
 کنمیم

 .ابونمیخ یمن تو رونیابیب ستگاهیاز ا نیمی: سبهرام
 .گردمیبهرام م یآشنا نیدنبال ماش ابونیخ یشلوغ نیب رم،یم یخروج یعجله به سمته پله ها با
 .نیمیس -

 ینفس راحت داد،یآورده بود و دست تکون م رونیب نیسرش رو از ماش شنوم؛یم ابونیبهرام رو از اون سمته خ یصدا
 .دومیو به سمتش م کشمیم

 دختر؟ یکنیم کاریچ جانی: تو ابهرام
 :گردمیو دنبال کمربند م کنمیجا م یصندل یرو رو خودم

 .هیچ هیخونه خونه رو فروخته اون روز که بهت گفتم قضصاحب رون،یمجبور شدم از خونه بزنم ب -
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و مشغول  ذارهیقوز دارش م یدماغ گوشت یو رو کشهیم رونیقاب چرمش ب یرو از تو شیآفتاب نکیآرامش ع با
 .شهیم یرانندگ
باال بود سردردم رو  نیداخل ماش یدما م،یشده بود رهیقفل شده روبه رو خ ینیسنگ کیبه تراف میساکت بود هردو

 دهیشهر امروز به اوج رس یهوا آلودگ یداخل عوض بشه، وارونگ یهوا یتا کم کشمیم نییرو پا شهیش کردیم شتریب
 ..کنمیم یاحساس خفگ بیو عج

 نیصورتم چشم هام رو درشت تر در ع یالغر کنم؛یخودم نگاه م بیغر بیعج یبغـ*ـل به چهره  نهیآ یتو از
که صورتم رو اصالح کرده بودم رو  یبار میآخر یابروهام پرپشت و نامنظم شده بود، حت دادیروح ترنشون م یحال ب

شده بود  دایهم پ یچند تا جوش عصب یسرو کله  مصورت یو کوفتگ یکبود نیپر از پزر شده بودم، ب ارمیبه خاطر نم
وجود نداشت  دنید یصورتم برا یتو ینقطه عطف ای یلـ*ـذت بخش زیچ چیه کشم؛یدست از نگاه کردن خودم م

 آزاردهنده بود. زیهمه چ
پشت سرش حرکت  دیشدن بهرام با ترد ادهیو با پ شهیداشت متوقف م یروم یکه نما یآپارتمان یجلو نیماش

پنج رو لمس  یکه دکمه شماره کنمیودست بهرام رو دنبال م شمیسوار آسانسور م ید کردن نگهبانبا ر کنم؛یم
 کرده بود.

 کشهیم رونیکتش ب بیج یرو از تو یدیو دسته کل ستهیا یم یواحد یروبه رو کنمیبه قدم دنبالش حرکت م قدم
 ..شمیو وارد خونه م رمیگیم ینفس شه،یو وارد خونه م کنهیرو باز م یو در مشک

 لیوسا دمانیبود چ ادیانگار نور خونه ز شم،یم رهیروشن خونه خ یو به فضا ذارمیم یچوب یرو کنار جا کفش ساکم
 .دیرسیدست به نظر م کیمرتب و 

ثابت  ییرایو به بهرام که گوشه پذ گردمیشده بود، برم زونیآو لیقند هیشب اندازمیم یا شهیبه لوستر ش ینگاه
 .کنمیبود نگاه م ستادهیا

خونه به  نیا زیهمه چ م،یکن یزندگ نجایا مییایب میازدواج کرد یبودم، قرار بود وقت دهیجا رو واسه آذرخر نی: ابهرام
 خودشه.. ی قهیسل
درهم بهرام  یو به چهره  نمینشیبود م کمیکه نزد یکه کارامل یتک نفره ا یمبل راحت یو رو کشمیلب م ریز یآه
 .شمیم رهیخ

شب خواب  هی یو سراغ آذر رو از من گرفت مارستانیب یکه اومد یاز شب ن؟یمیکرده س کاریچ یگی: چرا بهم نمبهرام
هنوز بعد از پنج سال هنوز بهم  یعنیواسش افتاده ؟ یکه آذر کجاست و چه اتفاق نیا رهیخوش ندارم همش ذهنم درگ

 .. ؟افتهیم یداره چه اتفاق یکه بگ یاعتماد ندار
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 جیو ازکجا شروع کنم، خودمم گ یجورچه دونمیکه نم ختستیاوضاع به هم ر یبهرام به حد ستیبحث اعتماد ن -
 افته.. یم یداره چه اتفاق دونمیشدم واقعا نم

که به خودش گرفته بود وادار به صحبتم  یا رانهیگیبا حالت پ نه؛ینشیروبه روم م ادیباعجله به سمتم م بهرام
 :هکنیم
که اسمش کامبخش بود  ییاروی هیشد شروع شد؛ آذر با  یقطع تونییجدا هیکه قض یوقت شیماه پ شیدرست از ش -

کامبخش  گفتیبهم نم لیمعلوم بود پر از دردسر اوا افشیبزرگ تر بود؛ اصال از ق یدوسال یکیدوست شد، از آذر 
که کپسول  ییاز مسافرت ها یکی یکارشه تو بمدت گفت برادر صاح هیبعد  یباهاش آشنا شده، ول یجورو چه هیک

تر  یعیکردند تا طب یزن و شوهر باز هیگروه بودند که نقش  هی یباهم تو یمالز رفتندیقورت داده بودند داشتند م
 و به مشکل برنخورن.. انیبه نظر ب

هنوز  کنمیقفل شده بود، مکث م یعلومنام ینقطه  یو نگاهش رو شهیمشت م تیبهرام از شدت عصبان یها دست
 غره: یلب م ریکه ز انهیادامه بدم  دیبا دونستمیداشتم نم دیترد
 فقط ادامه بده. ن،یمیادامه بده س -

 :گمیو م کنمیتر م لب
تر شده  یشیمحکم و آت کردمیکه فکر م یزیهنوز دو سه ماه گذشته بود که متوجه شدم رابطشون برخالف اون چ -

 نیاول یشده بودند که برا ینوجون ییدختر پسرها هیدرست شب موندند،یخبر نم یلحظه هم از حال هم ب کی یتا حد
 رفتارشون واسم سخت بود.. لشده بودند و تحم یتومخ یلیخ کردند،یداشتند عشق رو تجربه م

 .دادیبه ظاهر آروم بود و داشت با دقت به حرف هام گوش م کنمیبه بهرام نگاه م اطیاحت با
 :دمیدوباره ادامه م یمکث کوتاه با
باند  سیینبود برادر ر یخب کامبخش آدم کم کرده؛یم یمدت آذر داشته نقش باز نیتموم ا دمیکه فهم نیتا ا -

حامل نبود و جنس  گهیبودکه د دهیرس ییواسش هم پول ساز باشه و هم خودش رو باال بکشونه تا جا تونستیبودو م
مدت کم اعتماد کامبخش  یتونسته بود تو رفت،یمبزرگ و مهم همراه کامبخش  یمعامله ها یو تو کردیجابه جانم

 رو به خودش جلب کنه.
 کنه؟یم یداره نقش باز یدی: از کجا فهمبهرام

 دور و یجا هی میپول بر یو با کل افتهیب یخوب یاتفاق ها یکه قراره به زود دادیم دیخب، معلوم بود مدام بهم ام -
اون آذر  گهید یدونیم رون،یکارش بکشه ب نیقراره از ا گفتیهمش م م؛یرو شروع کن یزندگ هیاز نو  یدو نفر

رابـ ـطه  یکامبخش بود که تو نیدرعوض ا دادینم تیمبه کامبخش اه گهیشده بود و د ییهوا یسابق نبود حساب
 ..زدیو دست و پا م کردیداشت سماجت م
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 شد؟ یخب بعدش چ -
 :گمیو م کنمیتمرکز م فرستمیم رونیرو ب نفسم

 چیکامبخش ه یعنیبار معرف طرف معامله آذر بود؛  نیمعامله، ا هیروز آذر با کامبخش رفت سر  نیآخر کهنیتا ا -
وسط چه  نیا دونمیکرده بود، نم دایآدم ها نداشت و آذر جورش کرده بود چون واقعا بهش اعتماد پ یرو یشناخت
و آذر با اون دارودسته همراه جنس  رهیمیو م خورهیمسرش  یگلوله تو هیمعامله کامبخش  یته که تواف یم یاتفاق

 .کننیفرار م یعنی شن،یم دیها ناپد
 :گمیو دوباره م کنمیمکث م یکم
رد کنه، تا تو خفا کار  یچند ساعت هیقبل از معامله آذر از کامبخش خواسته بود که آدم هاش و نگهبان باغ رو واسه  -

 ر،یبه کب زنهیزنگ م کنهیهم که م یکار نیاول نهیبیجسد کامبخش رو م گردهینگهبان برم یرو انجام بدن؛ وقت
آذر رو  خوادیشده م یقیاخر از هر طر میبه س زنهیم یحساببرادرش رو کشتن جنس هاش رو بردن  نهیبیاون هم م

 کنه.. دایپ
 :دمیو ادامه م دمیرت مآب دهنم رو قو مضطرب

از دردش  کمیکه به آذر مرتبطه تا  یزیبه هرچ زنهیچنگ م رسهیدستش به آذر نم یانتقامه، وقت یتشنه  ریکب -
 به آذر برسونمش. تونمیام که م یرو کم کنه،تا االن هم اگه من رو نکشته شانس اوردم چون من تنها سرنخ

 :گـهیم میو با تحک ادیو به سمتم م شهیاز جاش بلند م تیبا عصبان بهرام
 وونهیدستش ادم بکشه؟ مگه د رهیتفنگ بگ هیاز راه برسه  یمگه شهره هرته هرک ن،یمیس سیپل شیپ میبر دیبا -
وقت تنگه ممکنه ردتو زده  نیمیپاشو س ؟یگزارشش رو نداد سیپل شیپ یکه تا االن نرفت یشد ریجونت س ای یا

 باشن.
 :دمیبا تاسف تکون م یسر
دنبالم  یایب نکهیقبل ا شیچند ساعت پ نیلوشون بدم؟من تا هم سیپل شیبرم پ دیبه فکر خودم نرس یفکر کرد -
 پاسگاه بودم. یتو
 ؟یکار کرد یشد، چ یخب چ -
حس مثله خوره افتاد به  هیچشمم،  یرو بذارم کف دستشون آذر اومد جلو زینتونستم بهرام، تا خواستم برم همه چ -

 شهیآذر هم گرفتار م دادمیرو لو م زیداره اگه همه چ ازیاطرافه و به کمکم ن نیو اون هم ستیجونم که جاش امن ن
 آذر خطا کاره. گم؟یدارم م یکه چ یفهمیدار. م یباال رهیاون آدم ها سرش م هیو با بق

 :رهیگیم فاصله ماز یو قدم برهیکتش فرو م بیج یرو کالفه تو دستش
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 هیبه  دهیفکر کن آذر رس ؟یباشه چ یکنیبهش فکر م یکه دار یزیها برعکس چ نیاگه همه ا یول فهمم،یم -
 ..گذرونهیداره خوش م ایدن نیاز ا یگوشه  هی ب،یکه زده به ج ییمطمئن و با پول ها یجا
بزنم که به ضررش تموم  یحرکت تونمیباشه، تا از جاش مطمئن نشم نم یگیکه تو م نطوریکه ا دوارمیاصال ام -

 .بشه
*** 

 یآشغال ونیاندازم، به جز کام یبه اطراف م یو نگاه کنمی. در تراس رو باز مکشمینوشابه سرم یو بطر رمیگیم گُر
 زدیم یسرما به سرخ به اسمون که از شدت کشمیم یقیکوچه نبود؛ نفس عم یتو یقرمزش روشن بود کس ریکه آژ
 .گردمیخواب برم اقشهر خلوت شده همه چراغ ها خاموش بود به ات کنم،ینگاه م

مال  یروز هیکه قرار بود  یاتاق لیو با دقت به وسا نمینشیم دیتخت دو نفره سف یرو داد،یم یینو یبو زیچ همه
 .کشمیبا حسرت م یاه کنم،یآذر بشه نگاه م

 یو موها شدمیخونه م نیهم اخر هر هفته مهمون ادنبال دردسر نبود حتما تا االن ازدواج کرده بود؛من قدرنیا اگه
فرق  زیحاال همه چ یول رفتم؛یو هزار بار قربون صدقش م بافتمیرو م زدیکه من رو خاله صدا م یلوس یدختربچه ا

 .یشگیمهمون هم هینه  فتم،جا پناه گر نیام که ا یفرار هیمن بخاطرش  کنهیم
مبل روبه  یرو دادم؛یکولر هم جواب گرما رو نم یکه حت افتمیم یگرم تابستون یبه شب ادیو  ذارمیهم م یرو چشم

 یآذر عصب کنم،یگذاشته بود نگاه م یا شهیش زیم یکه رو یلونیبه بسته نا یچشم ریآذر نشسته بودم و ز یرو
و از هم  گشتیم یزیتوش انگار دنبال چ شیصنوعو با ناخن بلند م ختیریقبض آب م یرو یرو لونینا اتیمحتو

 :زدیلب غر م ریو ز کردیجداشون م
 .ستیبارم ن یزیهَوَلشم و چ یهایمشتر نیبهم داده، فکر کرده من ع اریرو نگاه خ یعوض -
همه مراحلش رو  شهیو مشغول بار کردن مواد م کشهیم رونیبسته مخصوصش ب یرو از تو یکیکوچ دیسف یپریِپ

 دمیجز سردرد عا یزیوحشتناکش چ یاز بو کردیمن داشت مواد مصرف م یبار نبود که آذر جلو نیاول نیاز بَر بودم ا
 تیموقع نیا یتو شمیکردن کانال ها م نییو مشغول باال پا نمینشیم ونیتلوز یو روبه رو کنمیفرار م شد؛ینم
 .رمیبگ دهیخودم رو سرگرم نشون بدم تا کارش رو ناد خواستمیفقط م کنه،یتوجهم رو جلب نم یزیوقت چ چیه

 :شنومیخش دار و گرفتش رو از پشت سرم م ینگذشته بود که صدا یزمان هنوز
 ش؟ینیبب یایروز ب هی یخوایرو بهش نشون دادم نم دتیعکس جد نیرفتم مالقات ماهرخ، ا روزید -

 کنه. یپرحرف خواستیباز هم نشئه شده بود و دوباره م زنم،ینم یحرف
مثال  یباهاش چپ نقدریچرا ا ه،یماهرخ بدبخت چ نیمن هنوز موندم مشکلت با ا یکه، مهروعاطفه ندار یستیادم ن -

 مگه؟ یدار یریمادرته احمق، خوددرگ
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 از بر بودم.حرف هاش رو  نیا یهمه  کنمیم ادیرو ز ونیتلوز یو صدا رمیگیرو گاز م لبم
 :گـهیدست بردار نبود و بلند تر م انگار

 یخونه بود میتیچرا؟ چون اون زمون که تو  یدونیم گهید یماهرخه نه؟ خر اتیمقصر تموم بدبخت یکنیفکر م -
تو  ام؟نهیبرب تیبهم پول که از پس نگهدار یکرد فرستاد منو حضانتت رو قبول کنم؟ک ریمنو ش یک یفکر کرد

 ..یکردینم میقا شچند سال خودتو از نیکه توا یدونستیاگه م یخبرهم ندار ،یدونینم
 باهام حرف بزن. یبساط نبود یهر وقت پا -

 :گمیو م گردمیو به سمتش برم کنمیو اخم م چهیپیفضا م یحرص دارش تو یخنده  یصدا
نگاه  هی نهیبرو جلو آ یوسط اگه وقت کرد نیخودت، ا تیخنده داره، بخند، هم به وضع من هم به وضع یلیاره خ -

و  ستین شونیحال یچیها که هدائم الخمر نئشه باز، از همون یهاآدم هی. شبیشد یختیچه ر نیبه خودت بنداز بب
 .رنیراه م هیمخ بق یو رو زننیمدام فَک م

 لشیمیر کنمیرو جمع مخودم  ارهیسمتم هجوم م ره؛یگیم یحالت جد ی. فورشهیصورتش پاک م یخنده از رو رد
 :زنهیو باحرص داد م کنهیکبودش با حرص جمع م یبود ترسناک شده بود، لب ها ختهیچشم هاش ر ریز
اصال  ،یپرونیم کهیمثله بز دل ترسو بهم ت یجا نشست نیکه ا یهه تو خوب ؟یاندازیدست م یبچه جون منو دار -

 نهیآ یآدمت کردم که بش جاونیو رسوندمت به ا رونیب دمیکش یستینمک کور رو از بهز یعوض یخرم که از تو من
 دق من..

 :گمیلب م ریو ز رمیگیم نییرو پا سرم
 نکن. رمیتحق قدرنیندارم، ا یمشکل چیبس کن اذر برو به کارت برس من باهات ه -
 :زنهیم ادیبا خشم فر کشهیرو به سمت خودش م راهنمیپ قهی
گند و گوه گذشته رو، خاک تو سرمن که  یاون زندگ یتا فراموش کن زنمیمن خرم که دارم مثله سگ واست دو م -

 کنم؟یکار رو م نیچرا دارم ا جام؟نیمن چرا ا یدیتا حاال از خودت پرس زنم،یم شیدارم بخاطرت خودم رو به آب و آت
 من چه مرگمه؟ یدونیاصال م
 ..شهیاز دستش رها م راهنمیحال و روزش نبودم نه، پ نیمن مقصر ا بندم،یهام رو م چشم

که دوباره  گذرهیم یآرومش کنه کم تونهیکنم فقط سکوتم م شیشیکه دوباره ات ارمیبه زبون ب یکلمه ا خواستمینم
 :شنومیصداش رو م

پس درستش  کنمیتش مبهت قول دادم که درس شه؛یتموم م تیوضع نیا یکه فکرش رو بکن یزیزودتر از چ -
 ..میندار ایدن نیرو تو ا یما که به جز هم کس نیمیبهم اعتماد کن س کنم،یم



 

 

30 
 

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

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 mrs.zm زرجامزهرا 

 یرو ادهیبود باز هم ز دهیدوباره رنگ عوض کرده بود انگار خودش فهم کنم؛یشونه هام حس م یهاش رو دست
 کرده.

بهت کمک کنه بهم قول  تونهیمن نباشم اون م ی، وقتمامان شیپ یواسم افتاد چه بر یبهم قول بده که اگه اتفاق -
 ..نیمیبده س
*** 

 .رمیو به سمتش م کنمیو به بهرام نگاه م گردمیدر برم یتو دیکل دنیچرخ یصدا با
 ؟یکرد رید قدرنیسالم چرا ا -
 :دهیجواب م ارهیکه کفشش رو در م یو در حال رهیگیدستش رو به سمتم م یتو دیخر یها لونینا
 .. ؟یشد داریبود، تو چرازود ب کیتراف دیم ببخشسال -
 .ذارمیکانتر م یها رو رو لونیو نا رمیسمته اشپزخونه م به
 ؟یکرد دایرو که گفتم پ یقرص خته،یخوابم بهم ر -

بدون  کشم؛یم ینفس راحت دنشیباد ارهیم رونیو خشاب قرص روب برهیفرو م یمشک یپالتو بیج یرو تو دستش
 :گمیو م زنمیتشکر م یبه معن یو لبخند رمیگیقرص رو ازش م برام سخت شده بود دنیقرص ها خواب نیا

 .حاضره ییچا -
 :پرسمیو م دارمیبه عقب برم یو قدم کنمیشدن در با وحشت به بهرام نگاه م دهیکوب یصدا با
 .. ؟ادیقرار بود ب یبهرام کس هیک -
 نه. -
 :کنهیم کینزد یو سرش رو به چشم رهیبه سمته در م دیترد با
 !ستیدر ن یجلو یکس -
 ..دیباز نکن، خب شا -

 ..شهیو در باز م رهیم رهیدستگ یتموم نشده بود که دستش رو حرفم
چهار  یکه تو یو به زن ستمیا یپشت سرش م رم،یبا عجله به سمتش م دادینشون نم یواکنش چیبود و ه هنوزساکت
 ..شمیم رهیعجب خبودبا ت ستادهیچوب در ا

و بلند،  کیبار یبلوند و ابروها یموها کنه؛یبود مضطربم م ستادهیچهار چوب در ا یکه تو یبه خون نشسته زن نگاه
 دهیعمرم ند یزن رو تو نینه من تا به حال ا کنمیصورتش گم شده بود به ذهنم رجوع م یانگار تو یکیدماغ کوچ

 ..دیرسیبرام آشنا به نظرم م قدرنیچرا باز ا ی، ولبودم
 ق؟یشقا یکنیم کاریجا چ نی: تو ابهرام
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 بود؟ یزن ک نیبودم، ا دهیبارها از زبون آذر شن یاسم قیشقا
 .کنمیعقب گرد م بشه کیبهم نزد کنهیم یکه سع یو در حال دارهیبرم ییرایبلندش رو به داخل پذ یقدم ها زن

 ..دمیم حیمن بهت توض ؟یکنیکار م یچ یصبر کن دار قی: شقابهرام
 غره: یلب م ریاندازه و حرص ز یپر از نفرتش رو به سرتا پام م نگاه

 ها؟ داره؟یبرنم میاون آذرِ خونه خراب کُن که دست از سر شوهرم و زندگ ییپس تو -
 ستیقرار ن کنم،یخطر رو حس م یبو شهیاسم زن بهرام بود، پاهام سست م قیزن همسر بهرام بود؟ اره شقا نیا

 ..فتهیب یخوب یاتفاق ها
 یکه نگار چشم ها زنهیم ادیفر یجور کشه؛یو منو سمته خودش م زنهیمحکم چنگ م راهنمیبه پ تیعصبان با

 بزنه. رونیاز حدقه ب خواستیم شیعسل
من  یاز جون زندگ یشرف چ یب زنم،یدارت م دهیکه برات خر یخونه ا نیهم یکثافت، تو کشمتیم -
 ..یکنیگورتو گم نم ؟چرایخوایم
 ..گردمیو دنبال راه فرار م امیبه خودم م نمونیقرار گرفتن بهرام ماب با

 :زنهیمتوقفش کنه داد م کنهیم یکه سع یدر حال رهیگیشونه هاش رو م تیبا عصبان بهرام
 ..یکنیکه فکر م ستین یزیاون چ هیقض دم،یم حیگفتم بهت توض یاریدر م یباز وونهیچرا د قیساکت باش شقا -

 :زنهیم غیبلند ج یو با صدا کنهیبهرام حواله م نهیبازو و سـ*ـ یمحکمش رو رو یمشت ها  قیشقا
پس  رون،یب یپرت کرد تیمثله آشغال رو از زندگ یتموم شده..مگه نگفت گهیکه د یخفه شو دروغگو، مگه نگفت -
 .. ؟یمعتاد تو رابـ ـطه ا کهیزن نیتو هنوز با ا کنه؟یم یخونه داره چه غلط نیا یتو نیا

شدن در  دهیاندازم و با کوب یساکم م یلباس هام رو تو کنم،یو در قفل م دومیعجله به سمت اتاق خواب م با
 .کردیم دیداشت تهد بارنیبود اما ا قیشقا ی. باز هم صداشمیمتوقف م

آخر عاقبت با  یبفهم دیبا کنه،یپاک م میوجود نجستو از زندگ ادیتو راهه م سیزنگ زدم به پل ینگران نباش لعنت -
 ..هیچ دنیمرد زن دار پر

 کردم،یم کاریاصال داشتم چ چرخمیدستپاچه دور خودم م رم؛یو به سمت تراس م پوشمیعجله پالتوم رو م با
 جز در اتاق نبود. یراه فرار چیبودم ه دهینرس یوونگیحد د نیارتفاع بپرم؟ نه هنوز به ا نیاز ا خواستمیم

 ...آخر زده بود میزن به س نیا شنوم،یخورد شدن چوب در م یو صدا گردمیاتاق برم به
بخاطر پول موادت تن به  ییمعتاد هرجا کشمت،یخودم خفت کنم، من م یتا با دست ها رونیب ایاز اتاق ب یلعنت -

 ...رونیب ایارزش ب یالشخور ب یدیم یهر خفت
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رو  رهیو دستگ رمیگیم ینفس کرد؛یم یو تشرهاش کم کم داشت با اعصابم روانم باز نیو توه بندمیهام رو م چشم
و به طرف خودش  چهیپیدستش م ی. موهام رو توشهیبه محض باز شدن در اتاق به سمتم حمله ورم چرخونمیم
شدن  دهیبهرام وسطمون فقط درد کش دوجو چه،یپیاتاق م یبهرام تو یها ادیو فر غشیج یعصب یصدا کشه؛یم

 .کردیم شتریموهام رو ب
 مادر.پدر یب ارمی: معتاد تن لش، پدرتو در مقیشقا
 ادیفر تیبا عصبان کنمیجا جمع م هیتموم زورم رو  رم،یدستش حالت بگ یتو ریمنفعل باشم و مثله خم خواستمینم
و با سرعت دست هام به  خورهیتلو تلو م کوبم؛یم نشیس یمحکم مشتم رو یو ضربه چرخمیبه سمتش م زنمیم

 .کنمیم کوبشخیم واریو محکم به د رسونمیگردن درازش م
 :شنومینفس نفس بهرام رو از پشت سرم یصدا

 .یکنیخفش م یدار نیمیولش کن س -
 :زنمیم ادیو با نفرت فر کنمیم شتریحلقه دستم رو ب فشار

تا از دستت خالص بشه،  کنهیم یو واسه رفتنت روز شمار کنهیبه زور تحملت مکه شوهرت داره  ییارزش تو یب -
زار بزن و  قدرنیا نیقدم جلوتره، حاال هم بش هیاز تو  شهیبدبخت اون هم یرس یآذر هم نم یبه گرد پا یتو حت

 عجوزه ! یریبکوب تا بم واریخودت رو به درو د
 .دومیو به سمت در م دارمیکه زده بودم شوکه شده بودم ساکم رو از تخت برم یخودم از حرف کنم،یرو آزاد م دستم

. هنوز در اندازمیآسانسور م یو خودم رو تو کنمیبودند نگاه م ستادهیراه پله ا یکه تو ییها هیتعجب به همسا با
 شهیبسته نشده بود که بهرام با دست مانع بسته شدنش م

 .امیاهات مصبر کن، من هم ب نیمی: سبهرام
 :توپمیو با حرص بهش م کنمیفوت م رونیرو ب نفس

 .یلیبهرام خ یپست فطرت یلیخ ،یبهش راجع به آذر اون حرف ها رو بزن یتو حق نداشت -
 مشکل داره. هیخودش روان نیبهش نگفتم؛ ا یزیمن چ -
 .زنمیم رونیو از ساختمون ب رمیو به سمته راه پله م گذرمیتوجه به حرف هاش از کنارش م یب
و بهش اعتماد  بردمیبه بهرام پناه م دینبا کنم؛یو خودم رو سرزنش م رمیشلوغ راه م یها ابونیخ یهدف تو یب
 کارم اشتباه بود. نیاز اول هم ا کردمیم

 نداشتم.. ییخسته شده بودم و نا یرو ادهیپ نمینشیرو م ادهیپ یتو یسنگ کتمین یرو
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 کنهیم شتریرو بود ضعفم رو ب ادهیپ یکه گوشه  یاریس یفالفل داغ از دکه  یبو کنم؛یبه اطرافم نگاه م یحال یب با
و فالفل  رمیو بالخره به سمته دکه م کنمیبه دو م یکیبا خودم  یبه معدم فشار اورده بود، کم یاعصابم بدجور

 .شمی*ـل مشغول خوردن مـیبا م گذرندیکه از کنارم م ییتوجه به عابرها یو ب خرمیم
وچشم  ستمیشلوغ با ابونیخ هی یدستم گوشه  یساک تو هیکس و تنها با  یروز ب هی کردمیوقت فکرش رو نم چیه

 بسته و با لـ*ـذت فالفل بخورم.
 رهیشده بود خ میبلند قا یخراش هاآسمون نیکه ب یو به اسمون ابر کشمیدور دهنم م یدست چیخوردن ساندو با
باز حرکت  کنم،ینگاه م گذرهیتفاوت از کنارم م یکه ب یبه سرباز خورهیکه شونم م یمحکم ی. با تنه شمیم
 .دمینا معلومم ادامه م رمیو به مس کنمیم

 ریو ز کنمینگاه م یمیدر ساختمون خاک خورده قد یرو زونیرنگ و رو رفته آو یبه تابلو کنمیم زیهام رو ر چشم
 :خونمیلب م

 رخونه صفا.مساف -
 من به صرفه تره. یاز هتل کمتره و برا نشیهز یول زنهیبه دل نم یچنگ ظاهرش

 .رمیو مصمم به سمته مسافرخونه م کنمیم تیشالم هدا ریلختم رو ز یموها
 یچوب شخوانیو به سمت پ رسمیم یدوازده متر کیبه اتاق کوچ ذارمیو دودگرفته رو پشت سرم کیبار یراهرو

 .رمیم
 :ادیبه استقبالم م ختشیریبا لبخندگشاد ب ستادهیکه روبه روم ا یچاق رمردیپ
 من در خدمتتون هستم. بارویز یسالم بر بانو -
 زشیر یبه چشم ها کنهیصورتم جا خشک م یناخواسته رو یو اخم خورمیموردش جا م یب تیمیحجم صم نیا از
 :گمیو م کنمینگاه م یته استکان نکیع ریز
 .خواستمیاتاق م هیسالم  -
 :پرسهیم کنهیچندبار بازو بسته م دییکه چشم هاش رو به حالت تا یحال در
 چند شب جانم؟ یبرا -
 شه؟یدوشب چقدر م -

 :گـهیم یو با حالت چندش شهیمشغول نوشتن م شیمیقد کیو خودکار ب ذارهیم زیم یرو رو یجلد مشک دفتربزرگ
 پنجاه تومن خوبه؟ یشب -

 :شنومیکه دوباره صداش رو م برمیفرو م فمیک یدستم رو تو دیو با ترد کنمیم مکث
 شناسنامه جانم. -
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و  کردیو لرزش دست هاش سرعت نوشتنش رو کندتر م ذارمیم زیم یو شناسنامم رو کنمیبا حرص جمع م لبم
 .بردیحوصلم داشت سر م

 پنجاه تومن خوبه؟! یشب ینگفت -
 رهیگیمکث پول رو از دستم م یبا کم رمیگیجلوش م کشمیم رونیپولم ب فیک یو از تور یتوجه تراول صدتومن یب

 :زنهیو داد م برهیخلوت م اطیح یتو یو سرش رو از پنجره آهن
 .میمهمون دار ایپسر ب ییبهروز، بهروز کجا -

 :کشهیکه از شدت سرما سرخ شده م شیبه دماغ عقاب یدست شهیچرمش وارد اتاقک م یبا کاپشن مشک ینقش زیر مرد
 بله آ صفا. -
 :رهیگیرو به سمتش م دیو کل کنهیکه به من اشاره م یدر حال رمردیپ
 کن.. یبانو رو ببر باال تا اتاق پنج همراه -

 :گمیو م دارمیساکم رو برداره با عجله ساکم رو برم خوادیم ادیبه سمتم م مرد
 .ارمیممنون خودم م -

 رمیاز پله ها باال م دی. با تردافتمیپشت سرش راه م ره،یشده م یکار یکاش یبه سمته پله ها یحرف چیه بدون
 .شمیروشن شده بود م یزرد بد رنگ یمیکه با چلچراغ قد یکیبار یوارد راهرو

 :کنهیو م کنهیباز اشاره م مهین یزنگ زده ا یدر اهن به
 .هیدَسشو جانیا-
 :کنهیدر اتاق رو باز م ستهیا یراهرو م یانتها گذرمیاز کنارش م تفاوتیب

 !رهیهمش نمییمن پا یداشت یاتاقته، کار جامنیا-
 :گمیلب م ریو ز شمیم یکیاتاق کوچ وارد

 ه؟یچه سگدون گهید جانیا -
 یرنگ نچیچهارده ا ونینم رطوبت آزاردهنده بود، نگاهم به تلوز یبو نم؛ینشیزوار دررفته م یتخت فلز یکراهت رو با
 کردمیوضع رو تحمل م نیدایبا یتاک دمیدستام فشار م نیو سرم رو ب گمیم ریز یافته. هوف یتاقچه بود م یرو
 .کردمیفرار م گهید یلونه به لونه  نیازا گشتمیشده بودم که فقط دنبال سوراخ موش م یموش هیشب
نصفه شب رو نشون  میون کیبه ساعت که  یحال یو با ب شمیم داریب رسهیبه گوش م رونیکه از ب ییسروصدا با
 شده بود. شتریخنده و زمزمه ها ب یصدا کنم،یبا تعجب نگاه م دادیم
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چندتا  دنیباد کنم؛یپشت مسافر خونه نگاه م اطیو به ح رمیچراغ اتاق رو روشن کنم به سمته پنجره م کهنیا بدون
 رمردیچه خبره؟ پ جانیا کنم،یبودن وحشت م ینیمشغول شب نش نشسته بودن و شیکه دور آت یمرد ناشناس

 ..خونهیآواز م یدستشه با سرخوش یکه تو یهم کنارشون نشسته بود و با بافور یمسافرخونه چ
 رهیش نیا یفقط من تو ایهم هست  یا گهیزن د چیمسافرخونه جز من ه نیا یتو یعنی دارم؛یبه عقب برم یقدم

 افتادم؟ ریگ یلعنت یکش خونه 
 چرخمیدور خودم م یعصب دمیم هیبه در تک دارمیاتاق برم یکه روکش چرمش پاره شده رو از گوشه  یاهن یصندل

 .شمیم رهیو به در خ کنمیبغلم قالب م یدست هام رو تو
 نیهم یمنو تو باغچه  توننیسرصدا م یب ارنیسرم ب یی، اگه بالموندن من نبود یبرا یامن یهم جا جانیا

 بفهمه! یکس یحت کهنیمسافرخونه چال کنن بدونه ا
امشب هم تمومه  ذاشتم،یباز م یهجوم افکار منف یو ذهنم رو برا دادمیخودم باخت م دینبا رمیگیرو گاز م لبم

 کنه. دمیتهد یخطر چیه ستیکه قرار ن دمیبه خودم قول م شهیم
*** 
که بخوام ازش استفاده کنم با  کردمیاصال فکرش رو نم ارمیم رونیرو ب یو چادر مشک برمیساکم م یرو تو دستم

 .زنمیم رونیاندازمش و از اتاق ب یدسته دار م لونینا یعجله تو
از  رمیشمردمیرو م یدسته اسکانس پنج تومن هینشسته بود و داشت  زیکه پشت م یچ رمردمسافرخونهیسمته پ به

 :گـهیم یو با چرب زبون شهیلبم سبز م یرو یکرده پوزخند کج یکاسب یرو حساب شبیکه د نیفکر ا
 نازدارخاتون... یجانم، ناز بانو -
که جوون بود با  یتو اون دورو زمون دیشا کنمیبا حرص نگاهش م رم؛یگیاش حالت تهوع م انهیناش یزبون باز از

 !کردیم یمسخره مخ زن یحرف ها نیهم
 :گمیم تیجدو با  ذارمیم زیاتاق رو م دیکل
 ..نیبرم لطفا شناسنامم رو بد خوامیم -
 :کنهیبا تعجب بهم نگاه م شیدور مفتول نکهیع یباال از
صورتت نازت کاشته،  یها رو رو یکبود نیکه ا یهمون شیپ یبرگرد یخوایجانم؟ نکنه م یبر یخوایکجا م -
 خانوم.. یفیح

 .شدیو پررو تر م کردیکم کم داشت رو باز م کنم؛یدست هام رو مشت م باخشم
 :گـهیم یدیو با حالت پل دهیچشم هام تکون م یو دسته پول رو جلو زنهیم یبزرگ لبخند
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 تییشهال یبال رو سر چشم ها نیکه ا یباش، مطمئن باش رفتار من از اون ریحق یرو مهمون بنده  یچند شب هی -
 ..اورده بهتره

 :زنمیدادم تیو با عصبان کوبمیم زیم یتم روو مش رمیگیم گُر
گوهتوکه توش هزار تا  یدونلونه سگِ  نیدر ا ادیب سیگفتم شناسنامم رو بده تا زنگ نزدم به پل ،یببند دهنتو لعنت-

 رو تخته کنه.. یکنیم یکثافت کار
 .رهیگیو شناسنامم رو به روم م کنهیدر کشو رو باز م یتفاوت یو با ب دهیبه ابروهاش م یتاب
 پولم، زود باش؟ هیبق -

 :گـهیم ییو با پررو رهیگیبه سمتم م کنهیاسکانس از دسته پول ها جدا م چندتا
 .دارید دیبه ام -

و تا  زدمشیتا سرحد مرگ م شدیچندتا مشت کم بود و کاش م یصورتش فقط جا یتو کنمینگاهش م غصبناک
 .زنمیم رونیو از مسافرخونه ب کنمیلب نثارش م ریز یفحش رفت؛گیقلبم آروم م یکم
داشت کلکم  یینبود تنها یرفتنم شک داشتم؛ اما چاره ا یهنوز برا ستمیا یشهر م ییرجا یخط یها یتاکس یجلو
 . دادمیبه حرف آذر گوش م دیبارهم که شده بود با کی یبرا اوردمیادامه دادن داشتم کم م یبرا کندیرو م

*** 
رو  یچه کس دنیانتظار د دیبا دونمینم کنم؛یروبه روم مضطربانه نگاه م یخال یو به صندل نمینشیم یصندل یرو

 کرده بود؟ رییچقدر تغ یعنیداشته باشم؟
 کنه؟یچند سال به دل گرفته و مالقاتم رو رد م نیا نهیک ای شهیخوشحال م دنمیازد اصال

 .کشمیمچادرم رو تا فرق سرم باال  ی لبه
افته،  یو شکستش م نیصورت غمگ یو نگاهم رو شهیحبس م نمیس ینفس تو نهینشیکه روبه روم م یزن دنید با

و چروک ها صورتش رو  نیطرواتش نبود، چ یجوون ییبایاز ز یخبر چیه گهید د؛یکشیشوکه بودو انگار نفس نم
 نمونده بود. یبراش باق میاز قد یزیمحاصره کرده بودن و چ

 .شمیغرق تماشا م کنمیچند لحظه حرف زدن رو فراموش م یشده بود برا ریپ کردمیکه فکر م یزیاز اون چ شتریب
رو  یگوش امیبه خودم م رهیم دیسف یگوش یو دستش رو نمیبیتب دارش م اهیس یچشم ها یاشک تو هاله
 :چهیپیگوشم م یغم دارش تو یکه صدا رمیگیم نییسرم رو پا یو با شرمندگ دارمیبرم
 دورت بگردم.. یمادر..االه یاومد نمیمیس -

 :نالمیلب م ریز یو با سخت کنمیم ینیسنگ یبغض تو یکنم، ول هیگر خواستمینم لرزهیم لبم
 مامان؟ -
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 اون صورت ماهت رو. نمیبذار بب زمیعز ریسرت رو باال بگ یجان مادر، دخترکم چقدر بزرگ شد -
دلم داشتم نبود و حاال فقط حس  یمورد ازش تو یکه سال ها ب یا نهیاز ک یخبر رمیگیمکث سرم رو باال م با

 .دمیکشیو حقارت رو داشتم به دوش م یشرمندگ
 ؟یازم متنفر دونم،یسر صورت نازت اومده؟ باهام حرف بزن م ییچه بال یاومد رید نقدریدلم چرا ا زیعز -

 :گمیو م دمیتکون م یمنف یبه معن یسر
 باهات روبه رو بشم. تونستمینم -
 ومده؟یآذر کجاست؟ اون ن نمتیبیخوشحالم که م یایروز م هیبالخره  دونستمیم -
 آذر رفته. -
 کجا رفته؟ یچ یعنی -
 زده. بشیچند روزه که غ دونمینم -

 :رهیگیم یرنگ نگران نگاهش
 ؟یدنبالش گشت -
 کنم. داشینتونستم پ یول گردمیوقته دارم دنبالش م یلیخونه رو فروخته، فکر کنم فرار کرده خ -
داره چه  رونیاون ب نمیبده بب حیبهم توض ن؟درستیمیفرار کرده س یچ یکه خونه رو فروخته؟ آذر برا یچ یعنی -

 ..؟یمونیپس تو کجا م افتهیم یاتفاق
 ر درست کرده بود حرف بزنم.که آذ یاز دردسر ایکنم،  فیتعر یوحشتناک دربه در یروزها نیاز ا خواستمینم
 واسه موندن ندارم.. ییفعال تو مسافرخونم، جا دونمیباور کن نم -

 :کشهیخفه م یو اه دهیدهنش فشار م یرو دستش
 کارو کرده باشه؟ نیا دیخبر ولت کنه بره چرا با یب شهیمن به آذر اعتماد کردم که تورو سپردم دستش، مگه م -
 .گهیآذره د دونم،ینم -
 ؟یتو مسافرخونه بمون یخوایم یتا ک نیمیس ،یکن کاریچ یخوایحاال م -
 از تو کمک بخوام. امیاومد ب شیواسم پ یآذر بهم گفت هروقت نبود و مشکل -

 :گـهیو م زنهیم یدردناک لبخند
 .زدلمیکمکت کنم عز تونمیم یاخه چجور رمیها اس لهیم نیرو هم بهت داده، من پشت ا یآدرس چه کس -

 یتو یحق با اون بود؛ دستش از عالم و ادم کوتاه بودو من احمقانه انتظار کمک داشتم برق کنمینگاهش م دیناام
 :گهیو باعجله م دهیبه ذهنش رس یانگار فکر زنهیچشم هاش م

 فکر کنم بتونه بهت کمک کنه.. ونهیبهم مد دم،یهام رو بهت ماز دوست یکی ینشون -
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 ه؟یک -
راستشو  پرسمیم یزیچ هیفقط  کنم،یو باهاش هماهنگ م زنمیبهش زنگ م یبرس کهنیاسمش شربته، قبل ا -

 بگو؟
 ؟یچ -
 باره؟ لطفا بهم بگو خجالت نکش. نیاخر نیاایمالقاتم  یایدوباره م -
 :دمیو جواب م زنمیم یناچار لبخند به
 .دمیمامان قول م امیم -

*** 
 :گـهیم یو با دستپاچگ کنهیبهم م نهیاز ا ینگاه یتاکس راننده

 یمحله خال نیرو توهم چارهیب یراننده اسنپ هی شیچند وقت پ نیشرمنده؛ هم رمیجلوتر نم جانیخانوم من از ا -
 .میننداز ما زن و بچه دار یکرده بودن و دارو ندارشو زدن، توروخدا مارو از کارو کاسب

 .شمیم ادهیپ جانینداره آقا، من هم یرادیا -
 چیبود؟ه ایدن یکجا گهید جانیا شم؛یم رهیکه روبه روم نقش بسته بود خ یوبه حلب اباد شمیم ادهیپ نیماش از

 دیاندازم با ترد یدوشم م یوجود داشته باشه، بند ساکم رو یداغون یمحله  نیتهران هم یحوال کردمیوقت فکر نم
 یدرهم مخروبه ا یو به خونه ها رمیم شهیازاب لجن رد مکه از وسطش جوب بزرگ که پر  یبه سمته کوچه خاک

که با دنبال هم افتاده بودن  ییپسر بچه ها ادیفر یبا صدا کنم؛یهم ساخته شده بود با تعجب نگاه م یکه انگار رو
 .کشمیخودم رو کنار م

 یرزنیپ دنیبا د کردمیم دایادرس شربت رو پ دیمحله اشفته چطور با نیا یتو کنم،یو به اطرافم نگاه م شمیم جیگ
 .رمیبه سمتش م گرفتینشسته بودند و انگار داشت آفتاب م یدر خونه ا یکه جلو

 شربت خانوم کجاست؟ یدخونهیدونیخانوم شما م دیببخش -
حرف  یمحلو با ناشناس زبون  دهیگره م یرو تو دشینامرتب سف یو ابروها کنهیبهم م ینگاه خصمانه ا رزنیپ
 :شنومیرو از پشت سرم م ییبه راهم ادامه بدم که صدا خوامیو به م شمیکدوم از حرف هاش نم چیمتوجه ه زنه؛یم
 ؟یشربت شیپ یبر یخوایم -

 کردیبهم نگاه م درانهینشسته بود و با حالت خر یحصار کوتاه خونه ا یکه باال یپسرنوجوون گردمیبرم
 خونش کجاست؟ یدونیاره تو م -
 :گـهیم کنهیجلوتر ازمن حرکت م یودرحال پرهیم نییحصار پا یحرکت از باال هی یتو
 .ایدنبالم ب -
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 .افتمیسرش راه م پشت
 داشته باشه. یلیفام نیهمچ ادیبهش نم ؟یلشی: فامپسر

 نه. -
 ازش؟ یدار یزیچ یطلب ملب ششیپ یریم یپس چرا دار اد،ی: گفتم که بهش نمپسر

 نه کارش دارم. -
 :گهیو م کنهیکوچه اشاره م یبا انگشت به انتها ستهیا یو م چهیپیبن بست م یکوچه  یتو
 خونشه.. جانیا ینیبیزرده رو م کیاون در کوچ -
 .ممنون دمیآهان فهم -

 :پرسهیو م کنهیدنبالم حرکت م دوباره
 گه؟آره؟یفقط ممنون د-
 :کنمیو با تعجب بهش نگاه م ستمیا یم
 ؟یپس چ-

 :گهیو م کشهیم دشیتراش یبه موها یو دست شهیصورتش ظاهر م یرو یکج لبخند
 !یآبج مایکمکت کرد یناسالمت یاجرت ما رو بد یخواینم شه،یکه نم یممنون خشک و خال -
 :گمیو م رمیگیو به طرفش م ارمیم رونیرو ب یاسکناس پنج تومن هیو  برمیم فمیک یعجله دستم رو تو با
 رو دارم. نیفقط هم ریبگ -
 :ذارهیکاپشنش م بشیج یو تو کنهیو بوسش م رهیگیپول از دستم م یخوشحال با
 دراومد. گارمونیپول س ،گهیدمت گرم د -

 .کوبمیدر م یدر نبود با مشت رو یرو یو زنگ رمیم یآهن کیبه سمت در کوچ گردمیبرم
به  یمشکوکانه نگاه کنه،یکمرش باز م یکه گره چادر گلدارش رو از رو یدر حال کنه؛یدر رو باز م یانسالیم زن

 :پرسهیاندازه و م یسرتا پام م
 ؟یکار دار یباک -
 با شربت. -

 :گـهیاندازه و م یبه کوچه م یو نگاه ارهیم رونیرو از چهارچوب در ب سرش
 تو. ایب -
 اطیزده گوشه ح خی کیکوچ ینسبتا بزرگ بود، حوضچه  اطیخونه ح کهیبرخالف در کوچ شم؛یوارد خونه م دیترد با

 شده بود. دهیچ یکیماهواره و تخته و جعبه پالست شیپر از خرت و پرت و د اطیبود دورتا دور ح
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 :گـهیم یبلند یو با صدا کنهیطناب پرت م یچادرش رو زن
 زن؟ ستمیمگه با تو ن ایب یشربت ی... هویمهمون دار رونیب ایب ی... شربتیشربت -
 یخونه آدم ها نیا یانگار تو کنم؛ینگاه م یشده بود با کنجکاو میقا وانیا یکه پشت ستون آهن یدختر بچه ا به
 نبود.. یو فقط شربت کردندیم یزندگ یادیز

 :شنومیرو از پنجره م یزن یبم و گرفته  یصدا
 ؟ییتو نیمیس -

 .کنمیبود نگاه م ستادهیکه کنار پنجره ا یو به زن الغر و سبزه ا کنمیرو بلند م سرم
 هم سن و سال مادرم باشه. کردمیچرا فکر م دونمینداشتم تا حد جوون باشه، نم انتظارش

 ؟ینیمیس دمیچرا ماتت بـرده پس، پرس-
 .نمیمیاره، س-

 :گـهیو م چسبوبهیو به لبه پنجره م ارهیدهنش رو در م یتو آدامس
 ؟یهست یباال پس، منتظر چ ایب -
 .شمیوارد خونه م کنمیحرکت م شهیختم م یا کهیدو ت یکه به در چوب یکوتاه یسمته پلکان به

 پنجره نشسته بود. یتفاوت جلو یشربت هنوز ب ستم،یایدر م یو جلو زنمیرو کنار م پرده
و کفشم  کنمیرنگ رو رفته نگاه م وارینرفته بود؛ به در رو د رونیاتاق حبس شده و ب یتو یانگار سال ها گاریس یبو

که طول و عرض اتاق  یبه فرش قرمز گلدار کهنه ا یو پا رو ارمیدرم یموکت سبز ی کهیت یاتاق رو یرو گوشه 
 .ذارمیرو پوشش داد بود م

 .شهیم ییچا ختنیو مشغول ر رهیو به سمته سماور گوشه اتاق م کشهیکوتاهش م شیشراب یبه موها یدست شربت
چشم تا هروقت که کارت راه  یبخاطر ماهرخ قدمت رو یول شم،یاتاق خودم به زور جا م نیکه تو ا ینیبیم -
 بمون.. جانیا افتهیم

 :گـهیو م رهیگیرو سمتم م ییچا استکان
 جا واسه نشستن که داره، نداره؟ یول کهیحاال گفتم که خونم کوچ ییچرا هنوز سرپا گهید نیبش -
 :گمیم ذارمیفرش م یرو رمیگیاز دستش م یو استکان چا دمیم هیتک یوارید یپشت به
 برم بهتره. یشیم تیاذ یلیخ یجورنیمزاحمت بشم، ا خوامیراستش نم -

 :گهیو م برهیرو باال م اهشیس کیبار یو ابروها زنهیم یزیر لبخند
 ؟یکن اهمیروس یخوایخواسته م یزیازم چ یکیتو عالم رفاقت  باریلوس نشو دختر جون،  -
 خودمم راحت تر بودم. یجورنیا کردمیم دایپ یزیچ یاجاره ا یخونه ا یاتاق هینه کاش  -
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 اخه مامانت گفت.. ؟یمگه تو پول مول تو دستو بالت دار نمیبب -
 ..دارم ییزایچ هیته حسابم  ستم،یاونقدرهام که گفته داغون ن -
 :گهیو م کنهیم کیزدو سرش رو بهم ن زنهیم یبشکن یخوشحال با
 خودم.. هیهمسا یاتاق باال بهت بده بش گمیم رهیبه ن یگفتیاز اول م نویخب دختر خوب ا -
 شه؟یواقعا، م -

 :زنهیو دادم رهیو به سمته پنجره م شهیبلند م باعجله
 ؟ییشنویم دیواست جور کردم..مستاجر جد دیجد امستاجریب رهی..نرین -

 :گـهیو م ادیو به سمتم م بندهیرو م پنجره
 اتاقتو بهت نشون بدم. میپاشو بر -

 یدکمه ها یبود که در رو واسم باز کرده، شربت در حال یهمون زن رهین رم؛یم اطیافتم و به ح یسرش راه م پشت
 .رهیم اطیگوشه ح یاهن یبه سمته پله ها بندهیبزرگ بافتش رو م

 جر؟چه خبرته، کو مستا یشده شربت ی: چرهین
 :گـهیو م کنهیبا دست به سمتم اشاره م شربت

 ..؟یدیاتاق باال رو بهش اجاره م گمیتازه از شهرستان اومده م مهیجون جون یقایاز رف یکیجون دختر  نیمیس -
 :پرسهیو م کنهیبه من م یدوبه شک نگاه رهین

 نباشه..؟ یزیچ یبیتحت تعق ،یموقع دختر فرار هیواسمون دردسرنشه  یشربت نمیب -
 :گـهیو م رهیباال م شهیکه به پشت بوم وصل م ییو از پله ها زنهیم یلبخند شربت

 .رهیخطا نم هیراحت بچه خوب التیمامانش سپردتش دسته من، خ گمینه بابا م -
رو از دور  دشیدسته کل رهین کنمیپشت بوم نگاه م یکه رو یو به اتاقک رمیو شربت از پله ها باال م رهیسر ن پشت

 :گـهیاندازه وم یدر بود م یکه رو یقفل یو تو ارهیم رونیگردنش ب
 نهیباشه؛ ظاهر و باطنش هم رونیبذار ب یاتاقم نخواست یتو یخرت و پرت ها نیدختر جون هرکدوم از ا نیبب ایب -

 ..الدیبرج م یدستت حت ریداره، کله منطقه ز یخوب ویدر عوض و
 :گـهیبا تمسخر م شربت

 !اورونهین یرو به کاخ ها وشیو -
 معلوم نبود. یزیبود و چ کیاتاق تار یو فضا ستمیا یچهارچوب م یو تو رمیم ترکینزد
 اجارش چقده؟ -
 :گـهیو م زنهیم یا رکانهیلبخند ز رهین
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 .مییایکنار م شیتو اول قبول کن، بعدا باهم سر کرا -
 جز قبول کردن نداشتم. گهید یچاره  طیشرا نیتو ا دمیتکون م دییبا تا یسر
 باشه، قبوله. -

 :گـهیو م ذارهیکمرش م یدستش رو انهیشاک شربت
 بچه. نیا یتو کاسه  یبنداز ینکن یوقت زرنگ هیالمپ اتاقم با خودته  رهین -
 :گـهیو م رهیو به سمته پله ها م زنهیم یپوزخند رهین

 نبود، باشه المپشم بامن. نیمن اگه زرنگ بودم که حال و روزم ا -
 .گرفتیروز وقتم م هیکردنش حداقل  لهیبود و تخ ختهیاز حد شلوغ و به هم ر شیب کنمیبه اتاق نگاه م دوباره
 :زنهیبه بازوم م یبا ارنجش ضربه ا شربت

 خوراک خودمه. کنم،یم فشیغمت نباشه رد -
 یبا تعجب به شماره ناشناس شه؛یبلند م لمیزنگ موبا یازش تشکر کنم که صدا خوامیو م زنمیم یناچار لبخند به

 :رسهیبه گوش م یزن یناآشنا یصدا کنمیتماس رو وصل م دیباترد شم،یم رهیصفحه نقش بسته خ یکه رو
 الو الو.. -
 شما؟ -
 ؟ییتو نیمیس -
 :کنمیدوباره سوالم رو تکرار م یتر یلحن جد با
 شما؟ دمیپرس -
 زد؟ بتیکجا غ هویشد،  یچ یقرار بود بهم زنگ بزن ؟یخاطرم بابا، دوسته آذر شناخت -
 ؟یاز آذر دار یفراموش کردم، خبر -
 شت؟یپ امیب دیبا ییمهمه، االن کجا میباهم صحبت کن دیقبلش با یول ییجورا هیاره  -
 ال مورد اعتمادم نبود.خاطره اص دادمیرو لو م تمیموقع دینبا کنمیبه اطرافم نگاه م دیترد با
 .شتیسر پ هی امیبرگشتم م یوقت گردمیشهرم، تا فردابرم رونیب -
 :گمیلب م ریز یهوف یعصب ؟ییکجا گهیبگو د نمت،یبب دیاخه االن با -
 روز بهم مهلت بده. هی رسونمیتا فردا خودمو بهت م تونم،یمنمـ گفتم االن نم -
 فقط عجله کن. یکن دامیکه کجا پ یدونیخب م یلیخ -

 کنمیبود نگاه م شیروشن فندک اتم ریداده بود درگ هیاتاق تک یوارآجریبه شربت که به د کنم؛یرو قطع م تماس
 :گـهیم کنهیم یو نگاه کوتاه ذارهیلبش م یگوشه  گاریس رمیبه سمتش م
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 .نمتیبب خواستیدلم م شهیهم کرد،یم فیازت تعر یلیقبال که با مادرت هم بند بودم خ -
 :دمیم هیتک واریو به د ستمیا یم کنارش

 گفت؟یم یازمن چ -
 :دهیجواب م دوزهینامعلوم م ینگاهش رو به نقطه فرسته،یم رونیرو از دماغش ب دود

 ایدن نیداستانت باهمه آدم ها ا گفتیبود م دواریبهت ام یلیخ یدونی، م یستیبزرگت آذر ن یمثله ابج گفتیم -
 ..کنهیفرق م
 :گمیوم برمیپالتوم فرو م بیج یدستم رو تو زنمیم یپوزخند

 تره! چدهیپ کمی ایداستان خودشو داره فقط واسه بعض یهرک -
 :گـهیوم زنهیم یلبخند شهیم لیسمتم متما به
 .کن من سروپاگوشم فیواسم تعر یهروقت عشق کرد دم،یچیپ یعاشق داستانا -
 :پرسمیو م ستمیا یاتاق م یو روبه رو دمیتکون م یسر دییتا با
 بوده؟ یداستانش چ کردیم یاتاق زندگ نیتو ا یقبال ک -
 هیپدرش  ینداشت ول یستارم نداشت، بدبخت خانواده درست درمون هیبود تو اسمون  بیبنده خدا، اسمش حب هی -

 زنهیپدره م شهیرو حامله م بیه حبمادر یوقت کنه،یم غهیدوماه ص یکیبود که مادرشو واسه  یآدم سرشناس بازار
 یچهارده سالگ زدهیاز س بمیحب شهیم گهید یاروی هیزن  رهیدوباره م نهیشینم کاریمادرشم ب کنه؛یولشون م رشیز

 .گذروندیروزگارشو م یو با دست فروش کردیم یاتاق تک وتنها زندگ نیتو هم
 :پرسمیم یو با کنجکاو شمیم رهیرخش خ مین به
 شه؟یم یاخرش چ شیخب بق -

 :گـهیو م کنهیپنجره فرو م یدرز اجرها یرو ال گارشی*ـر سـلتـیو ف زنهیم یلبخند
ملک و امالک به  ینامش کل تیتو وص رهیمیکه م شیبابا بازار ارهیشانس م یحساب شه،یاخرش خوب تموم م -

خان،  بیحب شهیشبه م هی یا غهیننه ص بیحب کردنیکه تا روز قبل صداش م یبیحب گردهینامش زده بود؛ ورق برم
 .کنهیم فیرد زیوقتا خوب همه چ یکار خدارو بعض ینیبیم

 :دهیو ادامه م ستهیایچهار چوب در م یو تو دارهیبه سمتم قدم برم اروم
و  نهیشیجا م نیهم یچندساعت کرده،یم یبوده و کجا زندگ ینره ک ادشیتا  جانیا ادیم یحال هرازگاه نیاما با ا -

 کارش باحاله نه؟ کنهیباال به خونه ها و آدم ها نگاه م نیاز ا
 :گمیو م دمیتکون م یا شونه

 ..گشتمیوقت برنم چیباحاله، اما من اگه جاش بودم ه -



 

 

44 
 

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

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 mrs.zm زرجامزهرا 

*** 
 یعنکبوبت یبلندش تارها یدست یو به شربت که باجارو کشمیترک خورده پنجره م ی شهیش یدار رونم دستمال

 :پرسمیو م کنمینگاه م کردیپاک م واریرو از سه گوش د
 برم شهر؟ یچه جور دیبا جانیاز ا -

 :گـهیو م کشهیم نییکه دهنش پوشونده رو پا یاهیساتن س یروسر
 .نیبا ماش -
.شه دوباره ینگاهم م ینیمتوجه سنگ ست،یجواب سوالم ن نیا فهمونمیو بهش م کنمینگاه حرکاتش رو دنبال م با
 :گـهیم
فقط  ستیمحله دورافتاده ن نیا یکنیتهران اونقدرهام که فکر م رنیم نایاکثر ماش ستا،یوا یبرو سر کمربند -

 گم؟یم یکه چ یپونزه متوجه ا ریز ست،ینقشه ن یتو کهنیمشکلش ا
 :پرمیم نییتاقچه پا یاز باال دمیتکون م یسر
 کنه؟یم یزندگ یک گهیو دخترش د رهیخونه جز ن نیتو ا فهمم،یم -

 :گـهیو م کنهیبلندش رو با پشت دست پاک م یشونیپ یرو عرق
 ژاپنه.. ستیشوهرشم ن اد،یامروز فردا م نیعموش هم یهم هست با پسرش، که االن شهرستانه خونه  یناز پر هی -
 کنه؟یم یژاپن؟ژاپن چ -

 :کنهیگاه مو به سقف ن رهیگیو سرش رو باال م زنهیم یپوزخند
 .خورهیتو ژاپن آب خنک م -

 :گمیو م شمیکف اتاق م ییو مشغول جمع کردن کارتون مقوا گمیم رلبیز یاهان
 کار دارم.. رونیبرم ب دیسر با هیراستش من تا عصر  -
 .دمیرو سروسامون م جانینگران نباش، خودم ا-
 ..امیصبرکن تا ب ییتنها یشیخسته م -
کن قبل غروب آفتاب  یسع یمگه بهت نگفته بودم عاشق بشور بسابم؛ راست رهیسر نم کارم،حوصلممینه بابا ب -

کوچه پس کوچه ها خفت  نیرو تو هم چارهیب ینازپر شیچند وقت پ نیهم ستیامن ن ادیمحله ز نیا یخونه باش
غصه  یچاک طفلک کلزدن به  کردن، یچیداشت از دستش ق امرزشیاز مادر خداب یمیتک النگو قد هیکردن و 

 خورد..
 :شنومیاتاق م یمعترض شربت رو از تو یصدا برمیم رونیو کارتون ها رو از اتاق ب خندمیم اروم

 کردم؟ها؟ فیتعر یمن خنده دار زیاالن چ ،یخند یم یدُختِ ماهرخ به چ یه -
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 :گمیو م کنمیبوم پرت م یهارو گوشه  کارتون
چهارتا  بیمحله بهتر و ج هیبره  کهنیا ینداشته به جا یاحمقه اصال فکر اقتصاد یلیخ خندم،یم رِیدارم به خفت گ -

 آدم بدبخت تر از خودشو زده! هی بیآدم پولدار بزنه اومده ج
 کنه،اتفاقایدامیپخش برداره ده تا باالخواه هیداره، قانون داره  لیآدم پولدار صاحاب داره وک ه؟یالک یهه فکر کرد -

 نبوده. یو ناش کردهیار مطرف خوب مخش ک
 :دهیو ادامه م دهیم هیتک واریو به د ارهیم نییدوشش پا یلوله شده رو از رو یمیقد یقال
 خاکشو بتکونم. میکن زونشیدست برسون آو هی -

*** 
 :چهیپیم یگوش یصداش تو رمیگیو شماره خاطره رو م کنمینگاه م لمیصفحه موبا به
 ؟یاومد نیمیس ییکجا -

 :گمیو م کنمیساختمون نگاه م یبه پنجره  رمیگیرو باال م سرم
 درو باز کن. کنهیکار نم زنمیاف اف رو م یقطعه، هرچ فونیدرم فکر کنم زنگ ا یآره من جلو -

پاگرد اول  ی. هنوز توشمیوارد خونه م کنمیبه کوچه خلوت نگاه م اطیدوباره با احت شه،یدر باز م یحرف چیه بدون
 .ارهیم رونیراه پله بودم که خاطره سرش رو از در ب

 ؟یهست یمنتظر چ گه،یباال د ایزود باش ب -
 یظیغل شیآرا کهنیبا ا ستمیا یو روبه روش م رمیازپله ها باال م دیو با ترد شمیم رهیمضطربش خ یچشم ها به

 .رسهیبه نظر م دهیکه کرده بود صورتش رنگ پر
 :پرسمیدرو ببندم که م خوامیو م دارمیبه جلو برم یو قدم شمیبا کفش وارد خونه م رهیار مدر کن یجلو از
 ؟ییتنها -

 :شهیاز پشت سرم بلند م یمرد یصدا
 نه، منم هستم. -
افتاده بودم، قدم  ریتله گ یتو شم؛یم رهینشسته بود خ ییرایپذ یکه گوشه  یجوون و الغر یوحشت به مرد با

 رهیگیاز پشت کاله پالتوم رو م یپله نذاشتم که دست محکم ی. پا رودومیو به سمت راه پله م دارمیبرم یمعکوس
 .افتمیپلکان م یو از رو خورهیتعادلم بهم م

 یبرا یکرده بودم و راه ریمنگه گ یحاال تو رمیگیسرم باال م ام،یفرود م یا گهید کریغول پ یمرد یپا ریز درست
 و از دو طرف محاصره شده بودم.فرار وجود نداشت 
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بشم، دست هام رو  نیو تا سنگ کنمیتنم رو شل م کنهیحرکت بلندم م هی یتو شهیدست هاش قفل م یتو بازوم
 کشهیو من رو باال م شهیم شتریقدرت دست ها ب زنمیم غیو با تموم وجود ج زنمیمحکم چنگ م رسونمیم واریبه د

 .گردمیدوباره به داخل خونه برم
 :کنهیفضا رو پر م ادشیفر یعصب یصدا افتمیم نیزم یرو
 کنه؟ یچه غلط خوادیم نمیبذار ب ن،یولش کن -
 خاطره رفته بود. گردم،یبسته شدن در برم یوبا صدا شمیم خیم نیترس به زم از
 آروم. یلعنت ریاروم بگ -

 نیا ریکب شم؛یم رهیکه روبه روم نشسته بود خ یعبوس ی. به چهره فرستمیم رونیب نهیسردم رو از سـ*ـ نفس
 یاز کت و شلوار مارک ذعال یاومده بود، نه خبر رونیب یمرد معمول هیذهنم ساخته بودم  یکه تو یبزرگ یبود؟از غول
 .کردمیرو م رشبود فک یزیبرگ ساده تر از چ گاریو س یدود نکیبود و نه ع

 :کنهیم کیپرپشتش بهم نزد یو ابروها کشهیکوتاهش م شیته ر یتو یدست
پس دهنتو ببند و جُم  اندازن،یراه م یزار هیو گر زننیم غیج خورهیم یبه توق یکه تا تق ییاز زن ها ادیبدم م -

 .یچند مرده حالج نمینخور ب
حالت شوک فرو  یکردن رو نداشتم؛ وحشت تنم رو مثله چوب خشک و چقر کرده بود و تو هیاول هم قصد گر از

 کردیو فقط مردمک چشم هام حرکاتش رو دنبال م کردمیرگ هام حس م یخون رو تو انیشر یرفته بودم و حت
 :گـهیمکث م یو با کم رهیگیم یدست هاش به باز یرو تو لیاست یلیی. فندک گازوخوردیو تکون م

 دن؟یو خوناب پس م ترکنیم دهیفت روز نرسو به ه شهیگوشت تنشون فاسد م رنیمیم یآدم ها وقت یدونستیم -
ها رو تجربه  نیمن وحشتناک تر ازا دادم،یباخت م دینبا بندمیچشم هام رو م دم؛یقورت م یدهنم رو با سخت اب

 کرده بودم.
که  یجورنیاما گفته باشم با روش خودم، مثال ا م؟یامتحانش کن یدوست دار یبه حرفام شک دار کنمیحس م -

واست سنگ لحد  یحت کهنیزنده زنده بدون ا نییاون پا فرستمتیو م کنمیچاله بزرگ برات م هیخودم  یبا دستا
و دماغت از خاک پر  ،دهنیچرخیودور خودت م یپریم نییباال پا یماه هیروت؛ تو هم مثله  زمیریبزارم خاک م

 نه؟ یداردوست یدیاروم اروم جون م شهیم
 :نالمیلب م ریو به زور ز لرزمیم ره؛یمغز استخونم فرو م کارد تا هیهاش مثله  حرف

 بذار برم. کنمیکن، خواهش م ولم -
 :گـهیم یبا حالت مضحک خاص پاشهیصورتم م یرو شیو نگاه زخم کوبهیم شهیزشیم یرو محکم رو فندک
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 هیچرا چون تو  ،یشد میتو سوراخ موش قا یرفت یفلنگو بست یکرد کاریفرصت دادم، ندادم؟ اما تو چ بارهیبهت  -
 ..نیتو خال یدروغ یزرنگن پُرِادعا کننیکه فکر م ییاز آدم ها ادیآخ که چقدر بدم م ،یمصرف فرصت طلب یب

به  ییافتاده بودم تا ریچه بد گ کنه،یو نه معامله م بخشهیو نه م شهیمرد نه قانع م نیا رم؛یگیرو محکم گاز م لبم
 :گهیو م زنهیدکمه دارش م اهیس هنرایپ نیآست
 نه؟ ن،یدیکرد و دورهم خند فیتعر اشیاز زرنگ یخواهرت خوش گذشت؟البدحساب شیچند روز پ نیخب ا -

 :گمیو م کنمینگاهش م ملتسمانه
 گمیکردنش، باورکن دروغ نم دایواسه پ ذاشتمیخراب شده نم نیپام تو ا چیخواهرم نبودم، اگه بودم که ه شیمن پ -

 :گـهیو م برهیفرو م دشیکوتاه تراش یموها نیو دستش رو ب زنهیم یشخندیندارم.. ن یمن از آذر خبر
 دم،یو به سمتش هول م ذارمیم زیم یرو لمیناچار موبا کنمیمکث م یبده. کم لتویموبا ،یگیمثله سگ دروغ م -

 از خودم مطمئن بودم اما بازهم استرس داشتم.
 وبهشمیم رهیخ لیصفحه موبا یرفتن دستاش رو نییباز به باال پا مهیو با دهن ن کنمیهم قالب م یهام رو تو دست

 وجود نداره. دنیترس یبرا یزیچ زنم،یم بیخودم نه
 :پرسهیو م کنهیم یتفاوت نگاه یو ب ذارهیم زیم یرو لیموبا

 ؟یچرا فرار کرد -
 تو اون خونه بمونم باور کن فرار نکردم.. تونستمینم گهیود دفروخته ب شیفرار نکردم، آذر خونه رو دوماه پ -
 چرا خونه رو فروخت؟ -
خبر نداشتم خودمم شوکه  هیقض نیروز از بنگاه اومدن گفتن خونه فروخته شده؛ اصال من از ا هیبخدا  دونمینم -

 شدم..
 :ذارهیزانوش م یو رو کنهیهاش رو مشت مدست یعصب

بند مثله سگ دروغ بگو و چوب خط پر  هیتوچشمام نگاه کن  ه،ینه خوشم اومد واقعا نقشه خوب ه،یخوب ینقشه  -
خواهرت از  یکوچولو بود یلیخ یوقت ؛دمیداستان خوب در موردت شن هیسراغت  امیب کهنیقبل ا یدونیکن، م

 .کنهیو باچنگ و دندون بزرگت م رهیگیتورو پس م یستیبهز
 :دمیو با انکار سرم رو تکون م شمیمنظورش م متوجه

 نه. -
 :دهیمحکم فشار م کشیبار یلب ها یرو انگشتش

باور کن  یگیو مثله سگ دروغ م یکنیچشام نگاه م یو تو ینیشیروبه روم م یفقط خوب گوش کن، وقت سییه -
 که آذرخواهرکوچولوشو قال گذاشته؟ یبهم بفهمون یخوایم یزنیزور م یدروغ گفتن به من مکافات داره؛ دار
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و از  شهیم داشیزود پ ای رید نهینشینم کاریاون ب شناسمیکنم من آذر رو م داشیبهم فرصت بده پ گم،یدروغ نم -
 .دهینشون م یرد هیخودش 

 :گـهیو م کنهیاندازه و لبش رو جمع م یبه سرتاپام م ینگاه
 دیبا یچ یخروار خاکه تو برا هی ریبرادرم ز یوقت ؟یمن یسوخته  یهره بهت فرصت بدم تو اول و آخر م دیچرابا -

 ؟ی؟ جواب بده لعنت یو نفس بکش ینیچشم هام بش یجلو
 رمان در نگاه دانلود آماده شده است. نیا

http://www.negahdl2.ir 
 کشیو بدتر داشتم تحر شهیمن رام نم یناپخته  یو متوهمش با حرف ها ریذهن درگ شم؛یقانع کردنش خسته م از
 :گمیو م رمیگیم نییسرم رو پا دانهینا ام کردم،یم
 !دونمیمن نم دونم،ینم -
 .ستمیپاهام با یرو کنمیم یو سع ذارمیم زیبا عجله دستم رو لبه م شه،یمبل بلند م یرو از

چشم هام  یده اشک از جلوتا پر زنمیچندبار پشت هم پلک م یباتند شه؛یمتوقف م میقدم هیفاصله  یتو درست
 یاهیو رد خال س شمیم رهیپررنگش خ یقهوه ا یسرو گردن از من بلندتر بود به چشم ها هیکنار بره، فقط اندازه 

 .کنمیچشمش بود رو دنبال م یکه گوشه 
خفه  یو آه کنمیم یدستش نگاه کوتاه یبه کلت شاه کش تو کنمیحس م میشونیوسط پ یلوله اسلحه رو یسرد

سردش  یو نفس ها شنومیتپش قلبم م یثابتم، صدا ستادمیکه ا ییهنوز رو جا یول لرزهیم اریاخت یپاهام ب کشمیم
 .کنمیحس م خورهیروکه به صورتم م

فرو  لیتو مغزم مثله در کیقبل شل خواستیانگار م شهیم شتریب میشونیپ یفشار اسلحه رو بندم،یهام رو م چشم
 بره.

 بَنگ، بَنگ. -
قلبم از شدت ترس داشت  دم؛یدهنم فشار م یو از وحشت دستم رو کنمیبلند خندش چشم هام رو باز م یصدا با
 داره،یلبه مبل برم یچرمش رو از رو یو نفس بکشم. کاپشن مشک کنمیم یسع دارم،یبه عقب برم یقدم ستادیایم

 :گهیم شهیم دنشیکه مشغول پوش یدرحال
 .ارهیدر ن یحواستون باشه باز نیگردیبرنم دیتا از جاش مطمئن نشد کنه،یم ین زندگکه اال ییاونجا نشیببر -
قابل  ریغ بیعج کنم؛ینگاهش م یو با ناباور کنمیبه سمته در حرکت م شهیکه از پشت به شونم وارد م یفشار با
 بود. ینیشبیپ

*** 
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که  یمرد یپا یصدا رم؛یو بن بست م کیبه سمته کوچه بار زنمیکه لنگ م یو درحال شمیم ادهیپ نیماش از
با  کنه،یم یخودش رو مخف یکیتار یتو واریو مرد کنار د ستمیایرو به رو در م شنو،یاومد م یازپشت سر دنبالم م

 .کوبمیدرم یچندبار رو یفرمان اشاره انگشتش رو
 :شهیبلند م اطیح یشربت رو از تو یصدا

 اومدم. -
 :کنهیمتعجبش بازخواستم م یو با چشم ها رهیگیچهارچوب قرار م یشربت تو شهیمباز  در
 ؟یتو امانت یکجا بود یدِ نصفه جونم کرد -
 :گمیو م شمیحال از کنارش رد م یب

 از دوستام. یکی شیپ -
 :کنهیم کیدستش رو به چونم نزد یو نگاهش رو ستهیایروم م روبه

 ..ادیشده داره خون م یچونت زخم -
و به  گمیلب م ریبا درد ز یاخ شه،یم سیو دست هام خ دمیچونم فشار م یو دستم رو کشمیرو عقب م صورتم

 .رمیم اطیح یاب گوشه  ریسمته ش
 بزن؟ یحرف هیشده خب  ی: چشربت

 :گمیو با درد م سوزهیزخمم م پاشم،یصورتم م یسرد رو اب
 ها افتادم.کرد از پله ریحواسم نبود پام گ -

 .دمیچونم فشار م ریز کشمیم رونیپالتوم ب بیج یمچاله شده رو از تو یکاغذ دستمال
 :رهیباعجله از پله ها باال م شربت

که هالک  دهیبه سرماه نرس یبر شیپ یبخوا یجورنیحواستو جمع کن ا شتریب کمی هیصورتت پر از زخم و کبود -
 و حاضر کردم.اتاقت ایدنبالم ب ،یشیم
 کنمیاتاق رو روشن کرده بود نگاه م یکه از پنجره  یو به نور زرد رمیباال م اطیح یگوشه  یآهن یپله ها یرو از

رو  ییرو اهیو در قابلمه س نهینشیبود م نیزم یرو یزیشربت کنار گاز سه شعله رو م شم؛یو با عجله وارد اتاق م
 :دارهیبرم
 به فکر خودت باش. کمیدختر جون  ،یهام پخت گشنت شد بخور رنگ به رخسار ندار ینیزم بیس نیا -

 .کشمیگوشه اتاق دراز م کنم،یم زونیشده بود آو دهیکوب واریبه د یخیم یرو کشم؛یم رونیرو با زور از تنم ب پالتوم
 :کشهیو به سمتم م ذارهیم ییمجمع رو یرو تو یعجله چراغ نفت با
 ندارم. یمن شب ها خواب درست درمون نییپا ایب یخواست یزیچ یداشت یکار کنهیو گرم متا صبح اتاقت -
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 .بندمیو چشم هام رو م گمیلب م ریز یباشه ا یحال یو با ب چمیپیخودم م یتو ینیحالت جن به
*** 
که از پشت پنجره  یزیر یعسل یبه چشم ها یحال یو با ب زنمیم یغلت دادیم یخشک شده بودو طعم تلخ دهنم

 دنیبا د رم،یبدنم به سمته در م یتو یو با درد کوفتگ شمیم زیخمیاز ترس ن شم؛یم رهیخ دییپا یداشت من رو م
 .کشمیم ینفس راحت رهیدختر ن

بغلش  یکه دست و پا نداشت رو تو یکیعروسک پالست چسبونهیم واریو خودش رو به د رهیعقب عقب م دنمید با
 .کنهینگاهم م یچشم ریو با ز دهیفشار م

 یتفاوت باشم به موها یرفتار کنم و ب یمثله آدم اهن خواستمیگذاشته بود؛ نم شیهم پا پ یارتباط با چه آدم یبرا
به سمتش  یو قدم زنمیم یلبخند اریاخت یوقت بود که شونه نشده ب یلیگره خوردش انگار خ شونیپر ییبلند خرما

 :پرسمیهوا م یو ب دارمیبرم
 بچه؟ هیاسمت چ -

 .کنهیو پاهاش رو جفت م رهیگیم نییسرش رو پا خجل
 ه؟یبهم بگو اسمت چ نه،یمیاسم من س -
 .شنفهیسوال نپرس نم خودیزبون بسته کرو الله ب نیا -

 :کنمیلب زمزمه م ریز یو با ناراحت کنمیو به شربت نگاه م گردمیبرم
 کرو الله؟ -
 :گـهیبلند م یو باصدا برهیدستش بود رو به اتاقم م یکه تو ینون ینیس
 .نهیریآره، اسمش ش -
 :پرسمیم ارمیو آروم دست هاش رو باال م کنمیدستش نگاه م یرو بیعج یزخم ها به
 شده دستش؟ یجورنیچرا ا ه؟یها چزخم نیا -
 کل بدنش رو گال گرفته. ستی. فقط رو دستش نردارهیدست نزن بابا گاله، واگ -

و  شمیبلند م رهینگاهم رنگ ترحم بگ خواستی. دلم نمشمیم رهیو به صورت معصومش خ کنمیرو رها م دستش
 :پرسمیم انهیشاک

 درمون که نداره! یدکتر؟ درد ب برنشیخب چرا نم -
 یخونه ا نیداره تو خرج پول مواد شوهرش مونده؛ ا چارهیب رهیپولشون کجا بود؟ ن نایاخه دخترجون ا یزنیحرفا م -

 خرابش کنن. انیبولدوزر ب هیهرلحظه ممکنه با  ستین ینانیداره اطم ینیبیهم که م
 !؟یچ یبرا -
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 :گـهیو م کنهینگاهم م کالفه
تا االن اگه  ه،یموقت ینیبیکه م ییالونک ها نیاوقافه همه ا ای هیواسه شهردار نایزم نیحواست کجاست تو؟ ا -

 لونه زنبود. نیدست بزنن به ا ترسنیکه م ایدلشون سوخته  دیشا دونمیکار خدا بوده چه م دنینکوب
 :گـهیو م رهیو به سمته پله ها م رهیگیرو م نیریش دست

 سند منگوله دار داره، آره؟ جانیا یخونه ها یتوروخدا نگو که با خودت فکر کرد -
 گردمیبه اتاقم برم زنمیبه دست و صورتم م یآب رم؛یآب م ریو به سمت ش دمیشار مبه سرم ف یدستم رو یعصب

 .شمیم هاینیزم بیو مشغول خوردن س کنمیو در قابلمه رو باز م
 خوادیم یبار چه دام نیا دونهیشماره خاطره بود، خدا م دارم؛یبرم لمیو باعجله موبا شهیبلند م لمیموبا برهیو یصدا

 برام پهن کنه!
و من  زدیانگار دست بردار نبود و پشت هم زنگ م کنمیو تماسش رو رد م دمیحرص دندون هام رو هم فشار م با

 .کنمیرو که فرستاده بود رو بازم یامیپ دادم؛یرد تماس م تریهم هربار کفر
بذار هرجا که  گهیقرار د هیدن باهام خدا مجبورم کرکارو کنم، به نیا خواستمیمتاسفم باور کن نم روزیبابت د -

 بهت کمک کنم. خوامیم ستیمن به ضررت ن دنیمطمئن باش د یخودت بخوا
 دیبا گهیمن زده بود، د یممکن بود رو خاطره رو یحرکت نیبدتر کردم؛یتمرکز م دیبا کنمیمشوشم رو جمع م افکار

 :کنمیم پیو با عجله تا ذارمیرو کنار م دیترد دم؟یترسیم یچ
 مترو. ستگاهیحسن آباد کنار ا دونیساعت چهار م -

و  ارمیم رونیپولم ب فیک یو چسب زخم رو از تو کنمیسرم جمع م یچرب شده بود رو باال یرو که حساب موهام
 .ستمیا یوصل شده بود م واریبه د یکیکوچ نهیآ یو جلو چسبونمیم رچونمیز

 دمیحالت م شونیپر یو به ابروها کنمیم سیگشتم رو با اب دهنم خپف کرده بود؛ سران یهام از خواب طوالن چشم
 .امیمطلق در ب یروح یب نیتا از ا زنمیبه صورتم م یاروم یلیس
و با عجله از پله  پوشمیم میسرمه ا نیو همراه شلوار ج کشمیم رونیرو ب میژاکت بلند مشک رم؛یسمته ساکم م به

و به  کنمیودر رو باز م شنومینم ییصدا زنم،یو اروم ضربه به در م ستمیا یدر اتاق شربت م یو جلو امیم نییها پا
 یخواب یافتم که از ب یم شبشیحرف د ادی کنم،ینگاه م ودب دهیکه گوشه اتاق خواب یلحاف بزرگ ریشربت که ز

 .کنمیشبونش، آروم عقب گرد م
تکون  یدست زنمیم یلبخند کردیکنجکاوش که نگام م یعسل یبود با چشم ها ستادهیپشت پنجره ا کهنیریش به
 .دمیم
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بازم  یکه پدر و مادر داشت ول نیمن بود با ا هیانداخت، چقدر شب یتلخ خودم م یکودک ادیمن رو  بیدختر عج نیا
 .دیرسیپناه به نظر م یب

*** 
آدم ها نگاهم به خاطره با  نیاز ب م؛گردیدنبال خاطره م تیجمع یشلوغ یو تو کنمیقالب م فمیرو بند ک دستم
 اومد. یافته که داشت به طرفم م یداشت م یخونرژلبش هم غیمخمل قرمزش که رنگ ج یپالتو

 :گمیم تیو با جد ستمیا یو روبه روش م رمیو به سمتش م کنمیآزاد م فیبند ک یرو از رو دستم
 شنوم؟یبگو م ،یکار مهم دار یگفت -
 خلوت. یجا هی میبر ایب ابون؟خبیوسط خ جانیا -
 برم؟ یگیجا اگه نم نیاره هم -

 تا مانع رفتنم بشه: ذارهیشونم م یرو دستشو
 دیفقط با ستیدرکار ن یباور کن دروغ رسونهیکردم که مارو به آذر م دایرابط پ هیلحظه صبر کن، من  هیخب  -

 .یبش کیبهشون نزد
 غرم: یلب م ریو ز کنمیحوالش م یو پوزخند کنمیاعتماد نگاش م یب

گول  گهیمن د گیرو نشون داد تیذات واقع روزیتو چاه؛د رمیم دتیفکر نکن که دوباره با طناب پوس نیاصال به ا -
 .یبهتره از پرت و پرت گفتن دست بکش خورمیحرف هات رو نم

 :کنهیو ملتمس نگاهم م زنهیچشم هاش کنار م یلختش رو از جلو اهیس یموها
 ییچه بال توننیم ایاون عوض یدونیکار رو باهات کنم، خودت که بهتر م نیمجبورم کردن ا روزید یفهمیچرا نم -

کردن  دایدارم واسه پ چهیدر هیهام خوب گوش کن من به حرف کنمیخواهش م ن؛یمیبهم حق بده س ارنیسر آدم ب
 .میکن داشیپ میتا بتون یواردش بش دیآذر، فقط تو با

 :کنمیبراش تکون م یو با تاسف سر کنمیبغلم قالب م یرو تو دستم
االن  یفروخت اریمنو به پوست خ روزیمهربون تراز مادر تو د هیدا یشد یدیمن احمقم، از راه رس یکنیچرا فکر م -

 تویمژدگون یشرف بگ یب ریبه اون کب یریآذر کجاست؟ هه چرا نم یدونیم یگیم یزنیچشم هام زل م یدار
 تو سرته. یفیکث یباز چه نقشه ستین ؟معلومیکار مهارت دار نیتو که توا یریبگ
 متوقفم کنه: کنهیم یو سع ادیبا سماجت دنبالم م رمیرو م ادهیسمته پ به
باور کن آذر به کمکمون  یول یباورم نکن یبدم تو حق دار حیبهم فرصت بده تا بهت توض قهیفقط پنج دق ن،یمیس -
 افتاده. ریگ هیاون  ییجا هیداره  ازین
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 رهینگرانش خ یو به چشم ها ستمیا یناچار م شهیم داریو وجدانم دوباره ب رمیگیم یبد یحرف هاش دلشوره  با
 .ادیتا به حرف ب شمیم
من از  میمنو اذر تو نقشه ها باهم همدست بود زنه؛یم شمیبفهممه زنده زنده آت ریکردم که اگه کب یکار هیمن از  -
 بار. کیفقط  یبهم اعتماد کن گهیبار د کی دیکه افتاده خبر دارم با یوپوک اتفاق کیج

 :پرسمیو مشکوکانه م کنمیفرو م بمیج یرو تو دستم
 ؟چرا؟یخبر یب یبهم گفت ؟چرایبهم نگفت یزیو سراغ اذر ازت گرفتم چ شتیاومدم پ یپس چرا وقت -
فکر خودمم بوده  دیبا طیدرصد بهم حق بده تو اون شرا هی دادمیرو لو م یزیچ دیقول داده بودم نبا تونستم،ینم -

 سرپا بمونم. تونمینم گهید شهیم شتریفقط داره استرسم ب تیوضع نیجا تو ا نیپارکه ا ابونیاونور خ نمی، ماشباشم
 نیو سوار ماش کنمیبه ناچار دنبالش حرکت م کنه،یپارک بود اشاره م ابونیکه اون دست خ یدیسف شیش ستیدو به
 .شمیم

 :گمیو بالفاصله م نمینشیشاگرد م یصندل یرو
 شنوم؟یخب منتظرم م یلیخ -
 :گـهیلب م ریو ز کنهیبه اطراف نگاه م اطیاحت با
زنونه  شگاهیتو ارا یاز خورده فروش میبزرگ بود شرفتیپ هیهردوتامون منتظر  م،یسود بزرگ کن هیقرار بود باهم  -

 هیدنبال  یدونیم میخسته شده بود ونیکردن رو مرگ و زندگم سکیمختلط، کپسول قورت دادن ر یها یو مهمون
 پرواز.. یبرا میگشتیسکو م
 :دهیو ادامه م کشهیمدور م قشیشق یرو شیاستخون دهیو انگشت کش بندهیهاش رو م چشم

جنساشو به چوخ داده  یدوبار یکی کهنیبا ا یداره حت ریکب شیپ یداغون یکامبخش احمقه پرونده  میدونستیم -
چون برادرش بود هواشو داشت، پس آذر رفت سراغ کامبخش  داد؛یبازهم بهش اعتماد داشت و بهش جنس م ریاما کب

نبود که  نیبُر بزنه، اصال نقشه ا یساختگ املهمع هیدالل مطمئن که جنس ها رو واسمون سر  هیمنم رفتم دنبال 
 بشه. داشونیپ یلعنت یالیبزنه فقط قرار بود جفتشون دست وپا بسته تو اون و بشیغآذر  ای رهیکامبخش بم

 :شمیمنفجر م رمیگیوحشت لبم رو گاز م از
 ؟یآذر رو کشته باشن چ ؟اگهیسر آذر اورده باشن چ ییبال ؟اگهیزنیحرف ها رو االن بهم م نیا یچرا، چرا دار -

 :زنهیم ادیو بلند فر دهیرو با حالت انکار تکون م سرش
 شد؟یم دایآذرو بکشن که جسدش کنار جسد کامبخش پ خواستنیم وونه؟اگهید ییچه بال -
 اون روز قرار داشتن؟ یبود باک یطرف معامله ک -
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که بهشون اعتماد  ییشرکت دارو هی، گفت طرف حسابمون معرف بود و معامله رو جوش داد واسطه بود اون یماجد -
رفته  دمیشن یکیاز  ایتازگ یزد، شبو روز دنبالش گشتم ول بشیهم غ یماجد هیقض نیشد بعد ا یچ دونمیمداره اما ن

 باور کنم دورم زده. تونمینم هیترک
 م؟یکن کاریچ دیحاال با ه؟یکه رفته ترک یچ یعنی -
و آذر  یماجد کهنیکدومش درسته کدومش غلط، احتمال اول ا دونمیاحتمال هست که نم یکل ن،یمیس نیبب -

 یاعتماد نداشت و ازش خوشش نم یوقت به ماجد چیبدونم چون آذر ه دیهماهنگ بودن باهم زدن به چاک که بع
 باشه. یماجد اموند که بخواد ب یبراش نم یکامبخش بود اصال وقت ریاومد اون روزهام درگ

 :دهیودوباره ادامه م کنهیسکوت م یکم
 کردن. یباهم تبان ییو شرکت دارو یبه هم ندارن ماجد یدخل و ربط چیه یآذر و ماجد کهنیاحتمال دوم ا -
 وسط؟ نیا شهیم یآذر چ فیاالن تکل -

 :کنهیزمزمه م رلبیو ز رهیگیم نییرو پا سرش
 .دونمینم -
 :شمیم رهیرخ درهمش خ میو به آشفته به ن خندمیحرص م با
از کجا معلوم دست تو و اون ادم  نمی؟ببیگیم یچ یدار یفهمیاصال م ؟تویدونیکه نم یچ یعنیمن،  یخدا -
 خاطره.. یرو بهم نگفت زیکاسه نباشه مطمئنم تو همه چ هیتو یلعنت یها

 :برهیو صداش رو باال م زنهیبه فرمون م یمشت یعصب
 نهیماجرا هم تینبودم واقع نجایدست بودم که االن اکه باخت داده منم،اگه من با اون ها هم یاون یفهمیمثله نم -
البته اگه آذر  یبهم کمک کن خوامیازت م جامنیا لیدل هیهم باور نکن، من فقط واسه  یخوایباور کن نم یخوایم

 واست مهم باشه..
 :پرسمیوم کنمیم تیکالفه موهام رو پشت گوشم هدا فرستمیم رونیحبس شدم رو ب نفس

 کمکت کنم؟ تونمیم یمن چه جور -
 :شهیدادن م حیو با عجله مشغول توض شهیم لیبه سمتم متما دستپاچه

 یبش کیبهشون نزد ،یتو اون شرکت لعنت یبر دیفقط با ست؛ین یاصال کارسخت خوامیکه ازت م یکار نیا نیبب -
 .نیاوضاع از چه قراره هم میتا بفهم
 :دمیبا تاسف تکون م یو سر زنمیم یپوزخند

 نکن خاطره.. اتیکثافت کار یمنو قاط ادیبرم یکار نیاز من همچ یکنیواقعا فکر م -
 ..هیاالن زندست مردست فرار یبفهم یخواینم یعنی یکارو کن نیا دیبخاطر خواهرت با -
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 :پرسمیم کنمینگاش م مشکوک
 !یخدا نگو که نگران آذر یمحض رضا رسه؟یبه تو م یوسط چ نیا -
 خوامیم گم؛یپس بهت م کنهینم تیراض نمیاگه ا ی؟ولیدونیم یفاقت ما دوتا چمعلومه که نگرانشم تو اصال از ر -

داشتم که  ازیدارم، بهش ن ازیداره واقعا بهش ن یمن به اون پول بستگ یزندگ یهمه  شهیم یجنسا چ فیبدونم تکل
کار  کنهیدوباره بهم اعتماد م یکه افتاده کس ییاتفاقا نیابا  یکنیرو قبول کردم االن فکر م یبزرگ سکیر نیهمچ

 ده؟یم
 :غرمیلب م ریو ز رمیگینگاهم رو ازش م کالفه

خاطر بزنم فقط و فقط به ینه خوب گوش کن اگه بخوام حرکت ای دهیبهت کار م یکس ستیمن اصال مهم ن یبرا -
 خواهرمه بس.

 .شهیمثله روز روشن م زیآذر مشخص بشه، همه چ فیتکل یوقت نیمیس هیکاف نیهم -
 کنم؟ کاریچ دیبا -
تو دفتر  یریبشم، به واسطه اون م کینفر تو اون شرکت که تو معاونته ارتباط برقرار کن بهش نزد هیتونستم با  -

 .یشیمشغول به کار م یمرکز
 :پرسمیو با عجله م کنمیقطع م حرفش

 ؟ینم چاگه من برم گند بز ،یاونجا کار کن یریچرا خودت نم -
کار  زیتم دیبشم با ییبرسم لو برم شناسا یزیکه به چ نیقبل از ا دمیترس یبود که خودم برم ول نیا ممیاول تصم -
 نیهم ،یکن کاریچ دیبا دمیم ادینگران نباش بهت  یکارو انجام بد نیا یتونیکه م یهست یتو تنها کس م؛یکن

 فقط آماده باش. وت کنمیم فیرو رد زیهمه چ زنمیامروز با اون طرف حرف م
 ه؟یچ هیقض دونهیکه باهاش حرف م ییارویاون  -
 ینقشه ا نیدرز ا یمو ال خوامینم نیمیام خوب حواست روجمع کن س یمن ک دونهیمعلومه که نه، اون اصال نم -

 ببره. ییبو هیقض نیاز ا یبره نذار کس دمیکه کش
 رهیگیتماس م یو با شماره ا کشهیم رونیب شیدست فیرو از ک لشیو با عجله موبا دمیسرم رو تکون م دییتا با

 :شهیبلندگو پخش م یاز تو یمرد یصدا
 منتظر زنگت بودم؟ یاز ک یدونیم یسالم عشقم کجا بود -

 :دهیبا عشـ*ـوه جواب م کنهیم یکوتاه یخنده زورک خاطره
 ..شلوغ بود یلیداشتم، سرم امروز خ یمشتر زمیعز دیببخش -
 .شمیازت دستت دلخور م یکه حساب نگو نه نمتیبب یایدلم واست تنگ شده نم یلیجونم، النازم خ یا -
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 :گهیو م بندهیچشم هاش رو م تیبا عصبان خاطره
 خونت؟ امیار واجب داشتم بک هیباهات  یذره شده راست هیاره اتفاقا خودمم دلم واست  -

 :چهیپیم نیاتاقک ماش یسرخوشش تو یصدا
 ه؟یکار واجبت چ یراست شم،یکه ممنون م یایاره عشقم اگه تو ب -
خودم  تونمیفقط من تا ساعت هفت م هیداستانش طوالن دمیم حیبهت توض امیحاال م ن،یمیراجع به دختر خالمه س -

 که نداره.. یرادیرو بهت برسونم ا
 باهات درد دل کنم. ریدل س هی امخویکه م ایبده ب یلیالنازکم حالم خ اینه تو فقط ب -

 :زنهیبه اجبار م یلبخند خاطره
 .نمتیبیباشه گلم پس ساعت هفت م -
 پاره. شیمنتظرتم آت -

 :کنهیداشبورد پرت م یرو لشیو با حرص موبا شهیقطع م تماس
 شاسگول.. کهیدرد دل کنه، مرت خوادیاره جون عمش م -
 :پرسمیو م دارمیپام برم ریرو از ز فمیک
 اسمت النازه؟ یبهش گفت -
دسترس  یکنم، منتظر زنگم باش تو تونمیم کاریچ نمیبب اروی نیا شیرو بدونه من برم پ میاسم واقع خوامیاره نم -

 .باش
خاطره بود و مثله خوره  یحرف ها ریهنوز ذهنم درگ افتمیو سمته خونه راه م شمیم ادهیپ نیاز ماش گمیم یا باشه

 اعتماد بودم. یبازهم بهش ب یرو گفته بود ول قتیکه حق نیبا ا خورد؛یرو مداشت مغزم 
 .دمیچیکنار هم م دیپخش و پال شده بود که با یا کهیپازل هزارت هی هیاتفاق ها شب همه
 باز بود.. مهیدر ن دومیبا عجله به سمته به خونه م دیچیپیکوچه م یتو یزن غیج یصدا

 شمیم رهیخ کردیم هینشسته بود گر نیریپله ها کنار ش یرو یپسربچه ا به
 :زنهیلب غر م ریو ز ادیم رونیاز اتاقش ب مهیدستش بود سراس یکه تو یکه با لگن آب شربت

ونگ نزن برو تو  قدرنیشما دوتا، پاشو محسن ا نییهمش تو دستو پا ستینشستن ن یکه جا جانیا نمیب دیپاش -
 نگاه کن.. ونیتلوز

 زنه؟یم غیداره ج هیک نیشده، شربت ا یچ -
با  رهیبود م اطیح یکه گوشه  یو به سمته اتاق پوشهیپله ها بود رو م ریکه ز یبزرگ یابر ییبا سرعت دمپا شربت

 :گـهیم یدستپاچگ
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 هی جانیآوردش ا یسر ظهر مارستانیببردش ب کهنیا یدرد داره به جا شبیاز د دهید رتشیغ یب یعمو هیناز پر -
 گردنش.. فتهین شیو نگهدار مارستانیموقع خرج ب

 گردهیو دوباره به اتاق برم رهیگیو لگن رو از دستش م ادیم رونیبا عجله از اتاق ب رهیو ن شهیزن بلند تر م غیج یصدا
 :برمیصدام باال م معترض

 ؟کنه مانیمگه عهد بوقه که تو خونه زا مارستانیب نشیبریآخه، خب چرا نم هیچه وضع نیا -
و  ارهیم رونیرو ب گارشیو پاکت س کنهیبزرگ بافت فرو م بیج یو دستش رو تو دهیم هیتک یآجر واریبه د شربت

 : گهیم
تاحاال چندتا بچه  یوندینداره م هایشخص مارستانیب نیا یبا ماماها یفرق چیه ه،یبانو حرف نداره قابله ماهرگل -
 آورده! ایبه دن نیمحلو ا نیا یهااومده نترس بابا کار بلده نصف توله ایدستش به دن ریز
 !نهیبیبه چشم خودش نم یکه ادم ییزایخدا رحم کنه..چه چ م،یبخدا انگار تو دوره قجر بهیعج -

 :پرسهیو مرموزانه م کنهیم زیرو ر اهشیس یو چشم ها زنهیبلندش کنار م یشونیپ یرو از رو شیکوتاه شراب یموها
 ؟یدمه ظهر یتو کجا رفت نمیب -

 :گمیم اریاخت یو ب کنمیبغـ*ـل جمع م یو دست هام تو ستمیا یم کنارش
 .دنبال کارم ،یچیه -
 ؟سرکار یبر یخوایم -

 :گمیو م شمیم رهیهوا معلق مونده خ یکیتار یکه تو گاریبه دود س دمیتکون م یا شونه
 ..یدونیدخل و خرج داره خودت که بهتر م یزندگ ،گهیاره د -
 یخوایاگه م کنمیتاالر کار م رمیباشه م یمراسم ای یدوسه بار تو هفته اگه عروس ه،منیکاریخوبه بابا بهتر از ب -

 ..یایصابکارم صحبت کنم توهم با من ب
 .گمیکار جور کنه اگه نشد بهت م هیواسم  یکیفعال که قراره  -

 فیتا تکل کشم،یلب م ریز یاه زنه؛یمدام مادرش رو صدا م ادهاشیفر یتو شهیم شتریب ینازپر یزجه ها یصدا
 یو فقط صدا میبود و من شربت هردو خاموش بود نیبه اتاقم برگردم جو سنگ خوادیزن مشخص نشه دلم نم نیا

 ..دیرسیبه گوش م کردیم یتاب یوب رفتیم نییپله ها باال پا یکه رو یپسر بچه ا ی هیگر نیف نیو ف ینازپر غیج
همزمان  دم؛یصفحه شماره فشار م یدستم رو دیبا ترد زنمیصفحه م یو شماره اورژانس رو تو کنمیم سرخم
 .چهیپیفضا م یتو ینوزاد هیگر یاپراتور صدا یباصدا

 .رمیبه سمته پله پشت بوم م کنم،یو تماس رو قطع م کشمیم یبا راحت ینفس
 .شمیم رهیرفتنش خ نییو به باالپا اندازمیاب جوش م یرو تو یماه تن
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 :خونمیخاطره رو م امیو پ کنمیشارژ م یرو از تو لمیو موبا شمیتک بوق اس ام اس بلند م یصدا
 به خودت برس. یمصاحبه حساب یبر دیکردم، فردا با فشیرد -
دست شربت بود نگاه  یکه تو ینیبا تعجب به س شه،یکنم که در اتاق باز م پیتا خوامیو م دمیم میشونیبه پ ینیچ
 .کنمیم

 آوردم.. یواست کاچ دار؟یب ای ی: خوابشربت
 :گمیو م دمیتکون م یو سر زنمیداغونم م یشخص میبه حر یزورک لبخند

 ؟یدیدستت درد نکنه چرا زحمت کش -
 :گـهیم جانیو با ه هنینشیو روبه روم م کنهیگلدارش رو جمع م دامن

 نخوده.. هیآخ آخ، چشماش اندازه  پدر سوختشه یاون بابا هیشب گره،یج یلیخ شینیبب یایب دیبا -
 دختر؟ ایپسر  -
 نش؟یبب یایب یخوایتو نم الد،یپسر اسمشم م -

 :گمیو م خورمیازش م یکم یلیم یو با ب برمیفرو م یظرف کاچ یو تو دارمیرو برم قاشق
 مخصوصا اگه نوزاد باشه.. اد،ینه از بچه خوشم نم -

 :گـهیو با حرص م شهیصورتش خشک م یشربت رو لبخند
 تو؟ یرفت یبه ک ،یذوق یاه که چقدر ب -

 :گمیو م خورمیم یکاچ یو با قاشق بعد دمیتکون م یا شونه
 چرب شده. یلیبرم حموم، موهام خ خوامیم -

 گـه: یم یتفاوت یو با ب کنهیرو خم م اهشیس کشیبار یابروها
 مشت و مالت بدم؟ ایبزنم  سهیو ک فیپشتتو ل امیب یخوایخب برو به من چه، نکنه م -
 یحس نا امن هینداره، بهم  یهمش درش بازه انگار چفت و بست درست حساب اطهیحمومه که گوشه ح نیا ینه ول -
 تا دوش گرفتنم تموم بشه! یونگاه به درش کن ینیره اتاقت بشپشت پنج یا قهیچند دق هی هیتو فقط کاف دهیم

 :گـهیم رهیکه به سمته در م یدر حال شهیوبلند م کنهیچشم هاش رو گرد م متعجب
 پادتیدر عوض صدتا چشم م هیهزار هیحموم نمرست که خرجش  هیکوچه  نیکن ته هم گهیکار د هی یخوایم -

 یانگار داره پاسبون ستادهیجلو درش وا لیبیس هیباالست  تشمیتازه امن ز؛یو روح انگ نیتا شه ریبگ سیو فرنگ نیاز مه
 رد بشه.. شپشه نر از کنار هی ذارهینم کنهیرو م ایحرمسرا با سوگل

 :گمیو م کنمینگاش م ملتسمانه
 .کنمیجبران م گمیم یتوروخدا شربت -
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 !شهیم یچ نمیب -
*** 
و  ستمیایم نهیا یو روبه رو کشمیبه گردنم م یو دست کنمیباز م کمیکوچ یدست یحوله  یرو از تو سمیخ یموها

 دمیصورت رنگ پر یهنوز خوابالو بودم کرم پودر رو کنم،یضعف م یحال یاحساس ب دایشد کشم؛یدماغم رو باال م
 کنم. دیتا لک و لوک ها رو ناپد مالمیم
 پوشمیو با عجله لباسم رو م زنمیرنگ و کم پشتم م یب یژهابه م ملیر یکم کشمیم یکیحوصله خط چشم بار یب

 .رمیکه سر کوچه بود م دیسف شیش ستیو به سمته دو زنمیم رونیو از خونه ب
 :پرسهیوم کنهیبهم م یبا تعجب نگاه خاطره

 ؟ یریپرت تر نبود خونه بگ نیجا از ا -
 جارو به زور گرفتم. نیهم -

و حرکت  ذارهیم شینیسرش بود رو ب یکه باال شیدود نکیع ذاره؛یفرمون م یرو شیاستخون یدهیکش دست
 .کنهیم یرو پل یمیمال یو اهنگ خارج کنهیم
 .شمیم رهیخ یا شهیبه ساختمون بزرگ نما ش ن،یتوقف ماش با

 .کشهیم رونیرو ب شیلوازم ارا فیو ک دارهیعقب برم یرو از صندل فشیک خاطره
 ؟یکنیم کاریچ یدار -

 :زنهیلب غر م ریز کنهینگاهم م کالفه
 !یبذارم بر تونمینم یجورنیا ن،یمیس یتیم هیباور کن شب -

 یقرمز رو عیبعد با تمرکز رژ ما زنه؛یگونه ودماغم م یو پد رژ گونه رو با به حالت مورب رو رهیگیرو باال م چونم
 :شمیم یو کفر کنمیکه که از خط لبم عبور کرده بود نگاه م یبه رژ لب نهیا یبا تموم شدن کارش تو ماله،یلبم م

 دلقک ها شدم! هیچه وضع رژ زدنه، شب نیا -
 :رهیگیو به سمتم م ارهیو شال قرمزش رو سرش در م زنهیم ییتوجه به حرفم لبخند دندون نما یب

قرار بود اغواگر  ؟یدیپوش یاز سرتا پا مشک یعزادار یریم یمگه دار یبذارم بر یجور نیکه هم یانتظار ندار -
 نه بدبخت فلک زده.. یباش
 :پرسمیم شمیاماده رفتن م یدر حال کنمیناچار شالم رو باهاش عوض م به
 بود؟ یچ ارویاسم  -
سفارش نکنم  گهید یباش اوک یبگو بخند هپ یاریدر ن یباز وبسی یمراقب باش گند نزن یسوف دیسع ،یصوف -

 ن؟یمیس ییتو دمیچشم ام



 

 

60 
 

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

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 mrs.zm زرجامزهرا 

دست هام  یرو تو فمیمضطرب بند ک رم؛ی.شم و به سمته ساختمون میم ادهیپ نیو از ماش گمیلب م ریز یا باشه
 یبود م دهیپوش یرنگ یکه با لباس فرم مخصوص اب یانسالیمرد م یروبه رو رسم،یم یو به باجه نگهبان دمیفشار م

 .ستمیا
 کار دارم! یصوف یبا آقا دیببخش -

 :پرسهیم اندازهیبه سرتاپام م یو نگاه دارهیتلفن رو برم یگوش مرد
 شما خانومه؟ -

 :گمیمکث م یو با کم دمیدهنم رو قورت م آب
 .یدولت آباد -
 :کنهیشروع به صحبت م ینسبتا بلند یو با صدا شهیم زیخ میبر قرار شدن تماس مرد چاپلوسانه ن با
 نیدیاومده اجازه ورود م یاومده به نام دولت آباد یخانوم هی ریوقتتون بخ د،یسالم جناب مهندس خسته نباش -

 قربان؟
 اندازم. یهتل م یالب هیساختمون که شب یداخل یبه نما مضطرب
 باال! فرستمشونیاالن م نی: بله بله، چشم قربان همنگهبان

 :رهیه آسانسور مکه به سمت یو در حال ادیم رونیباجه ب ینگهبان از تو کشم،یم یراحت نفس
 منتظرتون هستن.. یخانوم، طبقه دوم جناب صوف دییبفرما -

 نهیاندازم؛ به خودم تو آ یدهنم م یتو ارمیپاکت در م یرواز تو یو با عجله آدامس توت فرنگ شمیآسانسور م سوار
 .کنمیمرتب م میشونیموهام رو پ یچتر کنم،ینگاه م

 .چرخمیسردرگم دور خودم م شم،یم یبازشدن درب اسانسور وارد سالن بزرگ با
 طرف. نیاز ا یسالم خانوم دولت آباد -
 یشباهت لباس ها یکه ب شیسرمه ا یبه لباس رم؛یبود به سمتش م ستادهیا شخوانیکه پشت پ یزن یصدا با

 .کنمیبود نگاه م پمایهوا یمهماندارها
 ، بله.سالم -

 کنمیلب م ریز یتشکر کنهیدر رو باز م رهیم یبه سمته در مشکو زنهیم یحیبود، لبخند مل یچهره ا خوش یمنش
 .شمیو وارد اتاق م

 .ستمیا ینسبتا نشسته بود م زیپشت م شیجوگندم یبا موها یقد بلند یمرد دنید با
 .دینیلطفا بش یستادیجان چرا ا نیمیس یسالم خوش اومد -
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کنم سرفه  یتا لرزش دستم رو مخف برمیم فمیک ریو دستم رو ز نمینشیم یمبل چرم قهوه ا یو رو زنمیم یلبخند
 :گمیخاطره باعجله م یحرف ها یاداوریتاراه گلوم رو باز کنم، با  کنمیم یخفه ا

 ..یصوف یخوشحالم از مالقاتتتون اقا یلیسالم خ -
 :دهیجواب م ییو با خوش رو زنهیم شیصندل یرو یچرخ کوتاه مین

بودم خب از  دارتیحال مشتاق د نیهم نگرانت بود با ا یلیخ کردیم فیازت تعر یلیالناز خ طور،نیمن هم هم -
 کن چند سالته؟ فیخودت تعر

 :گمیو م زنمیم یلبخند چهمین
 و سه سالمه. ستیب -

 :گـهیم برهیهم فرو م یحالتش رو تو یب یخط یابروها
حاال سنگامون رو  نیپس بهتره از هم یکار دار نیبه ا ازین یلیجان الناز بهم گفته که خ نیمیس نیخوبه، بب یلیخ -

 .میموجود صحبت کن طیو از شرا میکن نییو مرزهامون تع میباهم وا بکن
 :کنمیم تیموهام رو پشت گوشم هدا پاچهدست

 .دبله حتما-
 :دهیادامه م ییرسا یو باصدا کشهیشدش م غیت شیصورت صاف ش یرو دستش

تعهدات  دیمجموعه با نیاز ا ی، شما به عنوان عضوتعهده زنهیکه حرف اول رو م یزیچ نیمجموعه اول نیا یتو -
اول از  یهمکار یبرا دی، باشرکته میحضور در ا یاصل یاز رکن ها یکی یو وفادار یرازدار د؛یریرو تمام و کمال بپذ

 .دیرو امضا کن رشیبعد ز دیت بخونقرارداد رو با دق نیهمه بند به بند ا
 :گـهیو م دهیبهم نشون م ارهیو باال م دارهیبرم زیم یرو از رو یبزرگ برگه

 ستین ینکن؛ هرچند کار آسون دمیکار رو بهت بدم پس ناام نیا خوامیکه به الناز دارم م یو شناخت یمن با اعتماد -
 ؟یندار یسوال جانیتا ا نمیخاص خودش رو داره، خب بب یایحال مزا نیبا ا یول
 .نینه، لطفا ادامه بد -
 یکس خوادیکه اصال دلم نم نیا گهیمورد مهم د هیو  یباش ریپذ تیکه مسئول خوامیفقط م مونهینم یباق یحرف -
 منظورم النازو.. گمیم یکه چ یبش؛ متوجه نمونیروابط ب نیشرکت متوجه ا نیا یتو

 :گمیبا اعتماد به نفس باشم م کنمیم یکه سع یافته در حال یکجم م یدوهزار بالخره
 !شهیباخبر نم هیقض نیاز ا یکس دیبله متوجه منظورتون شدم، مطمئن باش -

 :دهیادامه م یتر یو با لحن خودمون زنهیم یچشمک
 ..ادیم خوشم یلیباهوش خ یاز دخترها -
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 :گمیمکث م یو با کم زنمیم فمیبه ک یچنگ
 نظر لطفتونه. یصوف یآقا مچکرم -
رو به روم  رسونهیکه من نشستم م زیم یبلندش برگه قرارداد رو به انتها یو با قدم ها شهیبلند م یصندل یرو از
 ستهیایسرم م یباال ذارهیم
 .شیبهتره با دقت بخون -
 یاز دماغ نفس نکشم به متن طوالن کنمیم یکه سع یدر حال کنهیم میو عصب چهیپیم مینیب یادکلن تندش تو یبو
رو  یلعنت یهرچه زودتر امضا خواستمیکلمات نداشتم و فقط م یتمرکز رو یباوجود سوف شم؛یم رهیبرگه خ یرو
 .کنمیامضا م کشمیکه م یقیو بعد با نفس عم دمیلفتش م یبرگه بزنم کم ریز

نگاه  رسهیروح به نظر م یکه داشت ب یپلک دیشد یروشنش که با افتادگ یو به چشم ها رمیگیرو باال م سرم
 .ستمیا یتا فاصله رو کم کنم روبه روش م شمیبا عجله بلند م کنم،یم یکوتاه
 :رهیگیو دست هاش رو به سمتم م کنهیمرتب م شیکت خاکستر قهی زنهیم یمحو لبخند

 .میدر کنار هم داشته باش یدیمف یهمکار دوارمیام -
 . دهیمحکم فشارش م ذارم،یدست هاش م یتوکراهت دستم رو  با

 :کنمیلب زمزمه م ریو ز زنمیم یزورک یلبخند
 .دوارمیام -

 :گـهیم کنهیم تمیکه به سمته در هدا یدر حال ذارهیشونم م یرو دستش
 .یجا آشنا بش نیا طیبا مح شتریتا ب کنهیم تیهمراه یبه بعد خانوم زند جانیاز ا -
به  یلحظه ا یتا برا شم؛یم رهیخ وارید یکه رو یدیو سف اهیبزرگ س یو هاج و واج به تابلو امیم رونیاتاقش ب از

که کرده بودم باز احساس  یبا تموم محافظه کار جانیکنم، تا ا ییرو شناسا تمیاستراحت بدم و موقع رمیذهن درگ
 .کشمیفکم م یخوره انگشتم رویمعرق از کنار گوشم سر یکه گند زدم، قطره  کردمیم

 ؟ی: خانوم دولت آبادیزند
 :دارمیبه عقب برم یو قدم خورمیبود جا م ستادهیکه درست پشت سرم ا یمنش دنید از
 بله؟ -

 :دهیخوش حالتش باال م ییطال یابروها
 بدم. حیبهت کارو توض ا،یدنبالم ب زمیعز -

 رهیم و به سمت آسانسور افتمیو دنبالش راه م گمیلب م ریز یچشم



 

 

63 
 

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

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 mrs.zm زرجامزهرا 

باوقارش  یقدم ها شه؛یو از آسانسور خارج م کنمینگاه م فشیبه اندام ظر یچشم ریو ز دمیم هیتک لیاست وارهید به
 :رهیشلوغ نا منظمش نشسته م زیکه پشت م یکشونه، به سمته مرد چاق و پهن یم یرو به سالن نسبتا بزرگ

 .دیکه خواسته بود یاریخم دست نیا یمنوچهر یاقا -
 یدر حال ده؛یتکون م یسر دمیلب م ریاهسته ز یسالم کنهیتفاوت بهم نگاه م یب شیته استکان نکیع ریاز ز مرد

 :پرسهیم خارونهیرو م یتپلش دماغ گوشت یبا دست ها کنهیجون ادا م یکه کلمات رو با زور ب
 ر؟ید قدرنیچرا ا -

 !یبه زحمت افتاد یمدت دست تنها حساب نیا دونمیم گه،ید دیخودتون ببخش ی: شما به بزرگیزند
 :پاشهیمن م یحوصلش رو ینگاه خمـار و ب زنه،یم یپوزخند

 شما خانومِ؟ -
 :دمیدهنم رو قورت م اب
 هستم. یدولت آباد ،یدولت آباد -

 :پرسهیو م شهیم رهیخ تورشیو به صفحه مان دهیتکون م دییبا تا یسر
 ؟یکن کاریچ دیبا جانیکه ا یدونیم -
 :گـهیو م کنهیم یدست شیپ یجواب بدم که زند خوامیم
 بامن. یآموزش خانوم دولت آباد یمنوچهر یآقا دینگران نباش ره،یگیم ادی یبه زود ینه ول -

 بیعج ینقاش یتابلوها کنم؛یو با اشاره انگشت دوباره دنبالش حرکت م گذرهیم زشیاز کنار م یحرف چیه بدون
به جلو  یقدم کنهیرو باز م یو در اتاق شهیم یکیبار یو وارد راهرو کنمینگاه م یکه با کنجکاو وارید یرو یبیغر
هم گوشه  لیکمد است هیشده بود و  یشده بند یهم قفسه بند از یو قسمت پنجره بود ریز وتردرستیکامپ دارم،یبرم

 اتاق بود.
 :ستهیایاتاق م مرکز

 پیو تا لیمیفکس و ا یکارها دیهماهنگ باش یمنوچهر یبا اقا دیجاست، فقط با نیهم قایمحل کار شما دق -
 .دهیاطالع م یمنوچهر یرو آقا دیانجام بد دیبا یساعت کار یکه تو ییکارا یهمه  ن،یاز قراردادرو انجام بد یبعض
مرد چاق  یاغواگر رو برازن  هینقش  دیبا یعنی کنم؛یاتاق نگاه م ریبسته و دلگ یو به فضا گمیدلم م یتو یهوف

 کردم؟یم یکه پشت اتاق نشسته بود رو باز یختیر یب
 :پرسمیعجله م با
 شرکته؟ نیا سییر ،یمنوچهر یآقا -

 :گـهیو م زنهیم ییدندون نما یلبخند یزند
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 هستند.. رزادیپ یاقا سییجناب ر س،ییر یمنش یمنوچهر یآقا زمینه عز -
 تونستیم یکار نیتر یخودیب یمنش یبهتره بگم منش ایبودم؛  جانیا یمنش اریپس من دست گمیلب م ریز یآهان
 نیاطالعات ا نیوبه کل ا نشستمیم دیاتاق سه در چهاربا یمن شده بود، تو بیشرکت وجود داشته نص نیا یتو

 .رسهیم ربه نظ یا دهیفا یحال ب نیکار احمقانه و در ع کردمیشرکت نفوذ م
 گفتم؟ یچ نیمتوجه شد ی: خانوم دولت آبادیزند

 .و تا خودم رو ملتفت نشون بدم دمیسرم رو تکون م یگنگ با
 :گهیو م دهیتکون م دییرو با حالت تاک دشیکش یانگشت ها یزند
 شتریب تیندارن و پس مسئول یادیبخاطر اضافه وزنشون تحرک ز شونیباشه ا یمنوچهر یپس حواستون به اقا -

 شماست. یبه عهده  یملع یکارها
 .بله متوجه شدم -
 شخصا به خودم بگو.. یداشت یهر مشکل -
 ..؟یحتما،فقط ساعت کار -
 گه؟یپنجه سوال د ایتا ساعت چهار  شهیم ادیاز روز ها که حجم کارها ز یهشت تا دو بعداز ظهر، فقط بعض -
 ندارم. یسوال -
 :گهیو م رهیسمته در م به
 .نمتیبیپس فردا ساعت هشت م -

 :پرسهیو با عجله م شمیم نشیشرکت منتظرم بود، سوار ماش رونیبه سمته خاطره هنوز ب زنمیم رونیب یعصب
 ن؟حله؟یمیشد س یچ -
 !کنه؟یمصرف نم یزیچ یصوف اروی نیا یمطمئن -

 :دهیو با تعجب جواب م کنهیم زیهاش رو ر چشم
 حاال چطور مگه؟! کنه دیشا دونم،ینم -
 :کنمیعقب پرت م یصندل یرو فمیک
 یریپذ تیمسئول دونمیو نم یمثال از اعتمادو وفادار کردیبهم بده صحبت م خواستیم یاز کار یجور هیاولش  -

 کل مجموعه رو بهم بده! تیریمد خوادیقدر چرت و پرت به هم بافت فکر کردم م نیتعهد، ا
 ه؟یبهت داد االن کارت اون تو چ یخب چه کار -
کنم تازه طرف  کاریبهم دستور بده چ رونیاز ب یکیخ اروی هیمنتظر باشم  نمیاتاق دادن توش باس بش هی یچیه -
 شرکته! یمنش ستین سمییر
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 :گـهیافته و م یگونه هاش م یرو یزیخندش رو کنترل کنه چال ر کنهیم یوسع رهیگیاز لبش م یگاز خاطره
 رمیکه جور کردم پ نمیبهت بده همکار بزرگ  هی تونهیاز همون روز اول که نم گهیخب کم کم د نیمیبابا س یا -

که چه ادم  شیشناسیکنم، نم یرو راض یکارا که نکردم تا صوف یتو اون تو چ یکه بر نیواسه ا یدونیدر اومد؛ نم
 !هیتخس و نچسب

 ..دمشیکه د قهیچند دق نیاتفاقا خوب شناختمش تو هم -
 :پرسهیو م فرستهیم رونیرو ب نفسش

 ؟یکن کاریچ یخوایحاال م -
 :دمیتکون م یتفاوت یبا ب یا شونه

 کنم. یکه هست بتونم خاص یطیشرا نیگمون نکنم با ا یبرسم ول تونمیبه کجا م نمیبب رمیمدت م هی -
 :دهیم شیشونیبه پ ینیو چ کنهینگاه م یکفر خاطره

 ..جلو امیم یصوف قیکه بتونم از طر ییمن هم تا جا نیمیبه خودت داره س یزبستگیفقط بدون همه چ نیمیس -
 برد؛یم یادینبود و زمان ز کردمیکه فکر م یشرکت همه معادالتم به هم خورده بود کار به اون سادگ یتو بارفتنم
 برسم. یزیشروع کنم و به چه چ دیاز کجا با قایدق دونستمیحاال نم

*** 
 زد؛یتشت چنگ م یتو یها یامون به رخت چرک یشربت کنار حوضچه نشسته بود و داشت ب نم،ینشیبوم م لبه
 بود. یزدن اتاق ناز پر دیپشت پنجره مشغول د یسکو یباال نیریش

 :گـهیو بلند م کنهیسرش محکم م یرو باال شیگره روسر شربت
 واست بشورم. اریب یدار یهرچ فیلباس کث ن،یمیس -

 کنمیبود پرت م دهیبهش چسب نیریکه ش یو به سمت پنجره ا دارمیرو برم یا زهیو سنگر شمکیم نیزم یرو دست
 .تا متوجه حضورم بشه

 .شورمیدستت درد نکنه، خودم م -
اروم خودش رو  دمیبراش تکون م یدست کنهیمتعجبش به اطراف نگاه م طونیش یو با چشم ها گردهیبرم نیریش
 .تکونهیرو م شیخاک یو لباس ها کشهیم نییپا
 چطوره؟ یحالِ نازپر -

 :دهیو جواب م کنهیرو بازوهاش پاک م شیشونیپ یسیخ شربت
 ؟شینیبب یریچرا خودت نم ست،یبدک ن -

 :گمیوم کنمیم زونیلبه بوم آو یرو پاهام
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چند روز بگذره  هیبذار  ستین یبگم؟تازه االن وقته خوب یبرم چ دمشیو تا حال ند شناسهیاخه اون که منو نم -
 .ارمیرو به جا م یگیرسم همسا رمیاستراحت کنه بعد م کمی

 آب رو باز کنه. ریکه ش فهمونهیم نیریبا اشاره به شلنگ اب به ش شربت
 کارت جور شد؟ یراست ،یبگم واال هرجور که خودت راحت یچ -
 برم. دیاره جوره از فردا با -

 :چلونهیو محکم م رهیگیآب م هیسه پا ریز و لباس مچاله شده رو شهیم دوال
 نره.. ادتیما  ینیریپس ش ،یبه سالمت -

و به  شمیناچار بلند م کنم؛ینگاه م دهیبارون م دنیکه خبر ازبار یا رهیو ت یابر یبه هوا گمیلب م ریز یچشم
 داشتم. شیدر پ یچون شب فردا روز طوالن دمیخوابیامشب زودتر م دیبا گردم،یاتاقم برم

*** 
که خاطره بهم  یرژ لب قرمز کنم؛یخوابالوم و پف دارم نگاه م افهیو به ق ارمیدر م فمیک یرو از تو میبیج ی نهیآ

 .شمیو از آسانسور خارج م زنمیلبم م یداده بود با محکم رو
 ومده؟یهنوز ن یعنی پرسمیاز خودم م شمیم رهیخ یمنوچهر یخال زیم به
 ذارمیم شهیش یدست هام رو رم،ینصب شده بود م یکه دور تا دورش پرده کرکره ا یا شهیبه سمته اتاق ش دیترد با

 نداشت.. یدیبود و د کیداخل اتاق تار نم،یاتاق رو بب یتو کنمیم یدرز سع یاز ال برم؛یم کیو سرم رونزد
 .دارمیبرم شهیش یسرم رو از رو از جستجو دینا ام برم،یم نییباال پا دمیحرکت م شهیش یرو میشونیپ

با وحشت  کنهیو مغزم هنگ م خورهیکه کنار صورتم بود گره م یبیغر بیعج یبه دست بزرگ مردونه  نگاهم
 رگوششیطرفه گردنش تا ز هیکه  یسوختگ ینگاهم رو شم،یم رهیبودخ ستادهیروبه روم ا یبه مرد قدبلند گردم؛یبرم
 .چرخهیبود م دهیکش

قدم  دم؛یقلبم فشار م یو دستم رو کشمیم رونیبرام ساخته بود ب یحصار یخودم رو از تو گمیم یخفه ا نیه با
 به سمتم برگرده وبه پشت سر نگاه کنه خواستیانگار نم رمش،یگینظر م ریز دارمیمعکوس برم

قفل در رو باز  کشه؛یم رونیرو ب دیو دسته کل برهیفرو م شیبلند مشک یپالتو بیج یمکث دستش رو تو یکم با
 ..شهیوارد اتاق م کنهیم

 بود؟ یمرد سوخته ک نیا شمیم رهیو واج به در خ هاج
که هنوز  یراشکیاز پ یو گاز بزرگ بندهیبا پا در رو م شمیم رهیبود خ دهیکه تازه از رس یو به منوچهر چرخونمیسرم

 .زنهیبود م لونینا ینصفش تو
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توجه از کنارم  یو ب رمیاز سراهش کنار م رسه،یچقدر گنده تر به نظر م ستادهینبود و سرپا ا زیکه پشت م حاال
 .گذرهیم

 :گمیم باعجله
 .ریسالم، صبح بخ -
 یا شهیباز اتاق ش مهیبه در ن کشهیم یا ازهیو خم کنهیدهن پرش رو باز م کنهیکارش پرت م زیم یرو فشیک

 :گـهیم کنهینگاه م
 امد؟! یک سییسالم، اعه ر -

 .کنمیدوخته شده بود مضطرب دستم رو مشت م یا شهیمتعجب به در اتاق ش نگاهش
به سمتم  کشهیم رونیرو ب یبرگه ا ختهیبه هم ر یبرگه ها نیو از ب دهیخودش رو جا م یصندل یعجله رو با
 :رهیگیم
 که کدوم طبقست؟ یندویم رهیبگ یبهش بگو ازش کپ یبده خانوم زند نویبرو ا -
 بله. -
بلند  یبا صدا شه؛یدر بزنه وارد اتاق م کهنیبدون ا رهیو با عجله به سمته اتاق م دارهیخورده رو برم مین یراشکیپ

 !خورمیجام شیهمه راحت نیاز ا ده،یسالم م
 هی تونهیچطور م رسهیم سییاز ر رتریتازه د شهیم سشییبه دست و بدون در زدن وارد اتاق ر یراشکیکه پ یکس
 ساده باشه؟ یمنش
جز پوست  یزیانگار چ ارمیبرخوردم رو به خاطر م یذهنم دوباره صحنه  یو تو دارمیبرم یبه سمت در خروج یقدم

فکش ادامه داشت چه مدل  یاز گردن و رو یمیاز دست راستش تا ن شیسوختگ ارم،یجزغاله شدش رو به خاطر نم
 !یبیعجب غر یسوختگ

پرونده  یداد بود و تو هیتک شخوانیدستش بود به پ یکه تو یرنگ مارک دار یکه با ماگ صورت یزند سمته به
 .رمیم کشهیسرک م

 ..یخانوم زند ریسالم صبح بخ -
 .کنهیبرگه تو دستم متمرکز م یرو شیو نگاه روشن عسل زنهیم یحیمل لبخند

 ه؟یچ نیا زمیعز ریصبح بخ -
 :گمیو م رمیگیرو به سمتش م برگه

 .دیریبگ یداد گفت بدم به شما ازش کپ نویا یمنوچهر یآقا -
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بود  یکه کنار اتاق صوف یکیو به سمته اتاق کوچ زنهیچند لحظه زل م یو به برگه برا ذارهیم زیم یرو رو ماگش
 :گمیدمیبا ترد کردمیسر صحبت رو باز م دیبا ستمیایکنار در م کنه،یروشن م یو دستگاه کپ رهیم
 بپرسم؟ شهیم یسوال هی -
 ؟یچه سوال -
 :پرسمیم ارمیب نییتن صدام رو پا کنمیم یکه سع یحال در
 ه؟یکه گردن و دستش سوخته ک ییآقا نیا -
 :پرسمیم ارمیب نییتن صدام رو پا کنمیم یکه سع یحال در
 ه؟یکه گردن و دستش سوختست ک ییآقا نیا -

 :گهیو م کنهیبهم م یزیت نگاه
 ، چطور مگه؟کارخونه سییر رزادنیپ یاقا شونیا -
 !نیواسم سوال شد هم دمشیفقط االن د ،یچیه -

 :دهیجواب م یو با تند رهیگیها رو به سمتم م برگه
 ؟یندار یا گهیسوال د -

مهربونش  و حیگارد گرفته بود، بر خالف چهره مل یبه طرز مشکوک یزند ؛امیم رونیو از اتاق ب کنمیلب م ریز یتشکر
 وجودش حس کرد! یتو شدیو مرموز بودن رو م یبدخلق یرگه ها

 شهیو به اتاق ش زنهیو برگه ها کنار م یتفاوت یبا ب ذارم؛یم زشیم یو برگه ها رو ستمیا یم یمنوچهر یبه رو رو
داشته  رزادیاز پ یواضح ریهرچه زودتر تصو خواستیدلم م کنم،یهنوز بسته بود نگاه م شیکه پرده کره کره ا یا

 باشم.
بده  شمیکیاون  یرو ببر حسابدار یکیدوتا برگه رو  نیا ؟یستیجا چوب خشک وا نیهم یخوای: میمنوچهر

 ..ینیکارگز
کجاست  یرو که گفت ییجاها نیبپرسم ا کهنیجرات ا یحت کنم،یغبغب فرورفتش نگاه م یبه چهره پهن تو مضطرب
 رو ندارم.

 .کردمیپلشت رو م یمنوچهر نیا ییداشتم پادو یساعت اول کار نیاز هم رم،یسمته درم به
 .کردمیرودخونه شنا م ریانگار من داشتم تنها برخالف مس شدن،یخصمانه کم کم داشتن رو م یرفتارها

از  گهید ینبودم و کارمندها یمنوچهر یانگار فقط پادو شدم،یم یپاس کار گهیطبقه به طبقه د نیصبح از ا از
 .شدنیم ضیوجودم مستف
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 دونمینم گذشت؛یروز اول برخالف تصورم داشت م یتو زیهمه چ رمیگیم ینفس ستم،یایپاگرد پله م یرو خسته
با تلفن  یو هرازگاه نمینشیم زیها فرض کرده بودم که پشت م لمیف هیشب یجذاب و کاردرست یچرا خودم رو منش

سرنخ ماجرا رو به  کنمیو سر صبحت رو باز م برمیجنتلمنم م سییر یفنجون قهوه برا هی یو بالوند زنمیحرف م
 !رمیگیدست م

 مهیمرد ن هیفقط  ک،ییزمایکار سییر ینفوذ، نه خبر یبرا یبود و نه فرصت ینینش زیاز پشت م یانگار نه خبر جانیا
 بودم! دهیکار د یجانیرو تا ا یرعادیسوخته غ

هنوز  رمیبه سمتم اتاقم م یتوجه به منوچهر یو ب گذارمیاخر رو پشت سر م یو پله ها ذارمیرو نرده ها م دستم
 :ستمیا یم یمنوچهر یرو اتاقم رو لمس نکردم که با صدا رهیدستگ

 نمودار درست کن . هی ستیل نیاز ا ایب یدولت آباد -
مصرف  یادم ب نیتبر داشتم گردنِ کُلفت ا هیکاش  فرستمیم رونیو نفسم رو ب بندمیداغم رو با خشم م یها چشم

 .شدینظرم منفورتر م یمخم رفته بود و لحظه به لحظه تو یاز اول صبح رو زدم،یرو از ته م
 .گردمیو به اتاقم برم دارمیمبر زیم یپرونده رو از رو گردمیحرص برم با
رنگ  یپارکت قهوه ا یدرازم رو ی هیو سا دیتاب یم زیم یاز پنجره رو مینورافتاب مستق نم،ینشیم یصندل یرو

 افتاده بود.
 یمراسم کنار آذر نشسته بودم و با ب یافتم که مادربزرگم مُرده بود؛ تو یم یروز ادیو  ذارمیچونم م ریرو ز دستم
نداشتم تا خودم رو  رزنیاز پ یدل خوش چیه کردم،یکه دور تا دورمون نشسته بودن نگاه م ییبه آدم ها یتفاوت
نامش  تیوص یاز من تو یاسم چیرو به من زد و ه شیربعداز مرگش هم ضربه کا یو عذادار نشون بدم، حت نیغمگ

 جزو آمار حسابم نکرده بود.. شهینبرده بود، باز هم مثله هم
 .کردیم هیو گر خوردیتکون م زیر یلیرو دهنش گذاشته بود و خ یبزرگ یودستمال کاغذ کردیم نیف نیمدام ف آذر
 یصورت بود م یرو یبزرگ یدود نکیهوا نگاهم به ع یماتم گرفته خونه غرق شده بودم که ب یحال و هوا یتو

 :پرسمیو با اروم م زنمیبهش م یبا ارنج تنه ا واشیافته 
 ؟یآبرومون برد اریدرش ب ونهید یزد نکیع یخونه واسه چ یتو یه -

 :شنومیخفش رو به زور از دستش م یصدا
 سه نکن. رهیگینم میخفه شوبابا، گر -

صورتم  یشال رو یو گوشه  کنمیدماغم حبس م یپق خندم رو با شدت تو یاراده صدا یحرفش ب نیبا ا بالفاصله
هرچند نگران نگاه  رفتیم سهیر زیر هیموقع خالص بشم، آذر هم با خنده من داشت  یب یتا ازشر خنده  کشمیم
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خندش  یانتها یممکن شده بود، آذر هرازگاه ریمود خنده بودم سرکوبش غ یرو بیعج یآدم ها مجلس بودم؛ ول
 کنه. دایشباهت پ هیتا به گر دادیهاش رو تکون مو شونه دیکشیم ظیغل یاه

*** 
 یبودم رو از تو دهیکه خر ییداروها لونینا گردم؛یکه داشتم به خونه برم یو درهم و اشفته ا یاز روز طوالن خسته

 زنمیم رهیاتاق ن یبه پنجره  یو ضربه ا ستمیا یپنجه م یو رو کشمیم رونیب فمیک
 .کنهیپنجره رو باز م رهین

 شده؟ یسالم چ -
 :رمیگیدارو رو به سمتش م لونینا
 ست؟ین نیریسالم،ش -
 :رهیگیرو از دستم م لونیمتعجب به نا رهین

 گه؟ید هیچ نیا دهیاز حموم اوردمش االن خواب -
 زخمش بمال هرشب موقع خواب بزن به دستوبالش .. یشد رو داریچندتا پماد و کرمه ب -

 :پرسهیو م کنهیم لونینا اتیبه محتو ینگاه یدرخشه و با دستپاچگ یچشماش م یشاد برق
 ها؟ یدیگرون خر یلیجون نداره البد خ گهیاز بس تنشو تا صبح خاروند د شبیبچه د نیبده، ا رتیخدا خ -

کنه با عجله به سمت پله ها  نیکه کرده منت بذارم و احساس د یکار یبرا خواستمیو نم دمیتکون م یا شونه
 :گمیو م رمیم
 کجاست؟ یشربت یراست ه،یواسه من مجان کنمیکار م ییشرکت دارو هینه تو  -
 ..یعروس ش شاهللیا ینیبب تیاز جون ریخ شاهللیا گرده،یوقت برم ریرفته تاالر د -
 :کنمیو تماس رو وصل م کنمیو به شماره خاطره نگاه م شمیمتوقف م لمیزنگ موبا یصدا با
 .شنومیبگو خاطره م -
 ؟یدیجواب نم زنمیتو دختر؟ چرا از صبح زنگ م ییکجا -
 خونه. دمیاالن رس نیشرکت بودم، تازه هم -
 نشد؟ رتیدستگ یزی؟چیکرد کاریخب چ -
 :گمیحال م یو ب رمیو به سمت اتاقم م اندازمیکولم م یرو فمیک
 .ادیدعوام باهاش در ب یک ستیتن لش، معلوم ن رهیرومخم راه م یلیهم خ یمنوچهر اروی نینه بابا اصال، ا -

 :پپچهیم یگوش یکالفش تو یصدا
 نرفته؟! ادتیتازه روز اوله تحمل کن، قرارمون که  نیمیبابا س یا -
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تشک زواردرفته  یو رو کنمیچراغ روشن م هیتلیو ف رمیاتاقم م یتو کنم؛یرو قطع م و تماس گمیلب م ریز یا باشه
 .بندمیخستم رو م یو چشم ها کشمیدراز م

 نیاز ا شمیم رهیخ دادیو با تعجب به ساعتم که دوشب رو نشون م پرمیونگ وحشتناک نوزاد از خواب م یصدا با
 .شمیبودم شوکه م دهیموقع خواب نیتا ا یقرص چیکه بدون ه

که  یو به از باال به اتاق ناز پر شمیبلند م یبا کوفتگ شهیزن مخلوط م هیگر ینوزاد با حاال صدا هیگر یصدا
 .کنمیچراغش روشن بود و نگاه م

و مضطرب  کنمیالونکم دل م یاروم کردن وجدانم از تو یبه ناچار برا شد،یو بلندتر م شتریهرلحظه ب هیگر یصدا
اماده نکرده بودم و با  میسرکش یبرا یذهنم جمله ا یهنوز تو زنمیبه در م یضربه ا رم؛یم یبه طرف اتاق نازپر

 .شمیبود روبه رو م ستادهیدر ا وبچهار چ یکه با قنداق تو یو وحشت زده نازپر ونیچهره گر
 ..رهیمیبخدا بچم داره م ،رهیمیخانوم دستم به دامنت بچم داره م -

و با وحشت  رهیگیقنداق رو به سمتم م افته؛یم کردیم هیکه در حد مرگ گر یحال نوزاد یبه صورت زرد ب نگاهم
 :گمیبا تته پته م دارمیبه عقب برم یقدم

 دکتر.. شیببر دیبچه حالش بده با نیشده؟ ا یچ -
 و برسون.مرگم ایخدا ؟ینصفه شب زمیتوسرم بر ینداره، چه خاک مهیاخه دفترچه ب -

 :گمیو م رمیو به سمته پشت بوم م فرستمیم رونیو بعد باشدت ب کنمیحبس م نفس
 امشب بره دکتر.. دیبچه با نیتوهم اماده شو ا ارم،یرو ب فمیک رمیمن م -
 :کنهیآشفته دنبالم م رهین گردمیو باعجلع برم دارمیرو برم فمیو ک شمیکفش وارد اتاقم م با
 ن؟یبر نییخوایم یچطور اد،ینم ریگ نیوقت شب ماش نیا -

 :گمیم دمیهولش م رهیبه سمته ن ذارم،یم دوهیتاب پشته سر مادرش م یشونه محسن که ب یرو دستم
 دکتر، باشه؟ میبمون تا ما داداشتو ببر رهین شیتو امشب پ زمیعز-

 یدست ها یاز قانع کردن محسن که تو دوهیو با سرعت به سمته کوچه م اندازهیسرش م یرو اهیچادر س ینازپر
که  یکیکوچه تار یبسته یفضا یتو شیهق هق گر یصدا رم؛یکوچه م یکشم و تو یشده بود دست م ریاس رهین

 ..چهیپیروشن شده بود م ربرقیسوز ت میتنها باچراغ ن
 یصدا افته،یم نیزم یو با زانو محکم رو کنهیرمیگکفشش  ریچند قدم با من فاصله داشت که چادرش ز هنوز

 .شهیاخش بلند م
 :کنهیشوکه به بچش نگاه م رمیگیو از بازوهاش م رمیعجله سمتش م با
 نشه.. شیزی، چرحم کن بچم اخدای -
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 رمیگیاز دستش م یرو با دستپاچگ قنداق
 ..نمتی؟ببیوبخنشد خودت  شیزیچ دمیمن د ،نینه نه، حالش خوبه نخورد زم -
 :شنومیشربت نگران م یصدا بندم،یکه سر کوچه متوقف شده بود چشم هام رو م ینینورباال ماش با
 ..؟یریم یشده کجا دار یچ نیمیس -
 :دومیعجله به سمته شربت م با
 نگه دار .. نویشربت ماش -

 :زنهیم نیماش شهیبه ش یضربه ا شربت
 ..دیلحظه صبر کن هیاقا، اقا  -
 .کنمیباز م ینازپر یودر رو برا رمیم نیطرف ماش به

 ام؟ی: بذار منم بشربت
 ..یخودم هستم تو برو خونه استراحت کن، خسته ا خوادینه نم -

 .گمیرو م کنهیکه بهرام توش کار م یمارستانیاسم ب اریاخت یب شمیآژانس م سوار
 ریز زنهیکه ملتمسانه خدا رو صدا م ینازپر یصدا کنم؛ینگاه م دادیم جون مبغل یداشت تو یبه بچه ا یدینا ام با

 ..شهیگوشم نجوا م
 :خورهیگره م یبه نازپر شیطب نکیع یدکتر از باال نگاه

 دکتر؟ شیاورد رید قدرنیخانوم جرا ا یِزرد -
 :گـهیلب م ریاندازه و باخجالت ز یسرش م یو چادرش رو رو کشهیسادش م ینخ یبه روسر یدست

 بچه چشه.. نیندادم ا صیبخدا تشخ دمیمن، من نفهم -
 : گـهیم یوباتلخ دهیم شیشونیبه پ ینیچ دکتر

 !ماریمن ب یشما دکتر بود یمن نشسته بود یکه االن جا یدادیم صیاگه تشخ ،یبفهم یتونیمعلومه که نم -
 :گـهیم شیاز ته لحجه شهرستان یو کم تیا مظلومو ب خورهیدکتر مسن بدخلق سر م یسرخورده نگاهش رو ینازپر

بچه  نیا ،مارستانیب ارمشیچه برسه ب ستمیرو پا وا تونستمیحالم بد بود و اصال نم یلیدکتر خودم خ یبخدا آقا -
 آوردم شوهرم زندانه؛ دست تنهام... ایهم تو خونه به دن

 :شهیمالمت گر دکتر مانع ادامه صحبتش م یصدا
 نیگـ ـناه وارد ا یموجود ب هیواسه  دیندار تیاز مسئول یدرک یوقت شه،یمنقرض م ینسل شماها ک ستیمعلوم ن -
 ..نیرحم یچقدر ب د،یکنیم ایدن
 :گمیو م شمیم رهیخ ینازپر نیو غمگ یرخ استخون میو به ن دمیم هیراهرو تک وارهیعبور دکتر از کنارمون به د با
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 .یبد حیواسه همه توض تویاوضاع زندگ ستیالزم ن -
 :شهیجونش پر م یب اهیس یچشم ها یو اشک تو لرزهیهاش م لب
 نیبازخواستم کردن ا دنیتو سرم کوب قدرنیدادن ا حیواسه توض دهیانگار خدا فقط منو آفر ست،یدست خودم ن -

 کنم.. یعادت مونده روم، چ
 :گـهیم یو با حالت نگران گردهیسمتم برم به
 ..روقتهیونه، دخ دیشما بر -
 :گمیو م نمینشیم لیاست یصندل یرو
 نداره. یرادیا مونم،ینه م -
 :کنهیلب نجوا م ریو ز نهینشیمکث کنارم م یکم با
شهر  نیتو ا بیتک و تنها غر ختم،یریسرم م یتو یچه خاک دیبا یاگه نبود ستیشمارو خدا فرستاده؛ معلوم ن -

به  زدیتاصبح خودشو م یاومدیهم اگه تو نم رهین ن؛یکمکم کن ضهیبچم مر گفتمیم زدمیرو م یبزرگ در خونه ک
 .کردیدر خونشو باز نم اهیخواب صدسال س

 خانوادت کجان؟ -
 :دوزهیم نیو نگاهش رو به زم ذارهیچونش م ریرو ز دستش

چرا  دونمیپدر و مادر داشتم چهارتا خواهر دوتا برادر داشتم، همشونو زلزله بم ازم گرفت؛ نم یروز هیخاک،  ریز -
 چارهیاصال خداهم باما بدبخت ب سربه سرم بذاره خواستیاومدم، فکر کنم خدا م رونیاوار زنده ب ریمن بعد دو روز از ز

 .کنهیم یشوخ یجورنیا
 :گمیوم دمیسرم تکون م دییتا با
 نده بودن تاوان داره.ز -

 :گـهیو م کنهیم تیهدا یروسر ریموج دارش رو ز اهشیس یموها
 تو چند سالته؟ نمیبب گم،یم یمن چ فهمهیهست م یکیخوبه  -
 و سه. ستیب -
 .میهمسن -

 چه شکسته بود.. کنمیکنار چشمش و صورت زرد و خستش نگاه م یبه چروک ها متعجب
 :گهیو م دهیدماغ قوزدار نافرمش فشار م یرو یو دستمال کاغد زنهیم یتلخ لبخند
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 یوقت ،یدیخوابیسرت به زور م یسقف خونت آوار بشه رو کهنینگام نکن؛ توهم اگه هرشب با ترس ا یجورنیا -
مثله من  یجم بخور یتونیخروار خاک دفنه ونم هی ریو دست و پات ز یاوار ریز یدیدیخواب م یدیخوابیهم م

 .یشدیم ریپ
 .بندهیچشم هام نقش م یو جلو شهیم داریو قسمت خوابه مغزم بعد از سال ها ب لرزمیخودم م به

 رفتیو به سمته آذر م گذشتیبابک از کنار تختم م هیکه سا ییشب ها ارمیتا به خاطر ن بندمیهام محکم رو م چشم
نفسم رو حبس  شد؛یو کر م دیشنیو گوشم م شدیو کور م دیدیکه داشت م ییچقدر سخت بو بستن چشم ها

 ی هینشم که سا یهـ*ـوس مرد یآذر قربون لهتا مث زدم،یو دم نم گرفتمیخفقان م دارمیو تا نفهمه ب کردمیم
 .کردیم ینیسرمون سنگ یترسناکش به اسم پدر باال

بابک رو  یپا یخودم صدا یهاو با گوش  دادیبهم دست م یوحالت خفگ کردمیخواب قفل م یچندسال بعد تو تا
 بزنم. ادیخالص شدن فر یبرا شدمیکه ناچار م کینزد قدرنیا شد؛یم کیکه هربار به به تخت من نزد دمیشنیم

 ..کردمیعقب گرد م دینه من نبا دمیصورت ملتهبم فشار م یدستم رو کشم،یلب م ریز یآه
*** 

از پست  ینگران نازپر یصدا شم،یبا عجله بلند م رفتمیسرکار م دیهشت بودبا کینزد کنم؛یساعتم نگاه م به
 :شنومیم
 برم سرکار. دیاره با -
 ؟یریبگ یمرخص یتونینم ستیسختت ن یبود داریدتوکه تا صبح ب-
 برم. دیندارم، با ینه چاره ا -

دستش  یو تو دارمیمونده برم یو چندتا اسکانس باق کشمیم رونیپولم رو ب فیو ک برمیم فمیک یرو تو دستم
 :ذارمیم
به همراه نداره برو خونه  ازیبمونه ن جانیچند روز ا دیگفت بچت با یکه دکتر چ یدیبخور؛ د ریبگ زیچ هی ریبگ نویا -
 بخواب. کمی

 :کنهینگاهم م شرمنده
 اما.. -
 راقب خودت باش.مادر سالم دارن م هیبه  ازیبچه هات االن ن نیخودتم بب تیاما نداره، وضع -

 رسوندم،یامروز رو با مترو خودم رو به شرکت م دیبه ناچار با زنمیم رونیب مارستانیو از ب رمیم یدرب خروج باعجله
 .کردمیم مارستانیب نهیجور کردن هز یبرا یفکر دیبعد با
*** 
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 یهنوز سروکله  شمیوارد سالن م اطیو با احت ذارمیرو کنار م میبیج نهیآ یپف دار خستم تو یچشم ها دنید با
 .رمیبه سمت اتاقم م کشمیم ینشده بود و نفس راحت دایپ یمنوچهر
زنگ  یبا صدا ذارم،یم یکیکاور پالست یتو کنمیازم خواسته بود رو باعجله کامل م یکه منوچهر یآمار نمودار

 .دارمیرو برم یمکث گوش یتلفن با کم
 بله؟ -

 :چهیپیم یگوش یتو یزند یصدا
 طبقه چهار اتاق کنفرانس. ایب یخانوم دولت آباد -
 بله چشم. -

 .رسونمیمنتظر آسانسور بمونم از راه پله خودم رو به طبقه چهارم م کهنیو بدون ا گمیلب م ریز یهووف
 .ادیباعجله به سمتم م یزند
 ها رو باهاش کمک کن ببره اشپزخونه. لهیکن اون وس یشاهپور یبرو به اقا زمیعز -
و به  کنمی. لبم رو جمع مکنهیاشاره م اوردیم رونیاسانسور ب یاز تو وهیم یو جعبه ها یکه باکس معدن یابدارچ به

 لیاست زیم یو رو رمیبه سمته ابدارخونه م ؛دهیبغلم جا م یرو تو وهیجعبه م دنمیباد یشاهپور رمیسمت اسانسور م
 یو شاهپور گردمیدوباره برم فرستم؛یلب به خاطره لعنت م ریز دم،یگردنم فشار م یرو یستم رو عصبد کوبمیم

 ذارهیبغلم م یهم بود رو تو یکه رو یدوتا باکس اب معدن بارنیا کردم،یاستفاده رو م تیکه انگار داشت وجودم نها
 .کنمیم شیکوفته ا یچروک و دماغ گنده  نیبه صورت گرد پر از چ ینگاه غضبناک

 ..کنهیادا م یلب جمله نامفهوم ریو ز تکونهیم اهشیرو شلوار س دستش
 .رمیو به سمته اشپرخونه م رمیگیرو ازش م نگاهم

 نیبچ دیگردسف یاون ظرف ها یروش بکش و تو زیدستمال تم هیرو خوب بشور  وهایم نیا ،ییجانیا زمی: عزیزند
 ؟یدست اوک هیحواست باشه نم نداشته باشه، مرتب 

اشاره  یدستش بود به نقطه نامشخص یتو یبا خودکار کنهیم تیمقنعه هدا ریو ز کشهیم شیطال یبه موها یدست
 :دهیادامه م یو با حالت وسواس کنهیم
 یلیحواست باشه جلسه خ یلی،خنره  ادتیها  ینیریدر ضمن ش خوامیم ار؛یها رو هم در ب یباکس آب معدن لونینا -

 اتاق کنفرانسم. یمن تو یداشت یکار هیمهم
درازش  ی. به پاهاذارمیکمرم م یرو انهیدستم شاک رهیم رونیاز من بمونه از اشپزخونه ب یکه منتظر جواب نیا بدون

 .کنمیلک لک بود نگاه م هیکه ازپشت شب کیبار
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با آرامش  دمیم هیتک ییو به ظرف شو کنمیدونش رو جدا م هیازخوشه  برم؛یجعبه موز م یدستم رو تو شمیم خم
داشت موز  شیباباقور یبود و با چشم ها ستادهیچهارچوب در ا یکه تو یشاهپور دنیباد شم،یمشغول خوردن م

 :پرسمیدهن پُر م باو  دمیتکون م یتفاوت یبا ب یشونه ا کردیخوردن من رو تماشا م
 ؟یخوریم ه،یچ -
داشت تموم  یخوابیب یدنده لج رفته بودم و از طرف یرو دیشد ره،یم رونیو از اشپزخونه ب دهیبا تاسف تکون م یرس

 .دادیدرست فکر کردن بهم نم یو فرصت برا کردیم هیمغزم رو تجز یخاکستر یسلول ها
همه  کنم،یسبد پرت م یتو یکی یکیو  کنمیآب رو باز م ریکنم؛ ش یم یخال نکیس یرو تو وهایحوصله م یب

 زودتر تمومش کنم. یبود که هرچ نیهدفم ا
 .کشمیلب م ریز یو هوف شمیمانتوم م نمیاست یسیچقدر زمان گذشته بود که متوجه خ دونمینم
 یکه دوتار دورش صندل یبزرگ یگرد زیم یرو برمیبه اتاق کنفرانس م یکی یکیرو  ینیریو ش وهیم یها سید
 ینما شمیم رهیشده بود خ نیزاید یهالوژن یبه سقف اتاق که با المپ ها یبا کنجکاو ذارم؛یشده بود م دهیچ

 داشت. یقشنگ یداخل
 اخه؟! عهیچه وض نیخوب خشک کن ا وهارویمگه نگفتم م ی: خانوم دولت آبادیزند
و نمش رو  کشهیم رونیاز جعبه ب یچندتا برگ دستمال کاغذ تیو با عصبان دارهیبود رو برم سیکه خ یسرخ بیس
 :زنهیلب غر م ریو ز رهیگیم
 بد؟ قدرنیچرا ا یوا دنهیچ وهیچه وضع م نیا -

اتاق  یغرولند هاش تو شدیاشفته تر م زیهر قسمت از م دنیکه هرلحظه باد یزند کنم؛یبغلم قفل م یرو تو دستم
 .گرفتیو اوج م شدیم شتریو لحظه به لحظه ب خورهیاکو م

 .دیکشیم ریبه سراغم اومده بود و مغزم در حد انفجار ت یسردرد بد رم؛یم یمته خروجبه س یحال یباب
 :غرمیلب م ریو ز کنمینگاه م یمنوچهر یخال زیبه م گردمیبرم نییطبقه پا به
 مصرف. یب -

 :دارمیتلفن رو برم شهیزنگ تلفن بلند م یکه صدا دمیبه اتاقم نرس هنوز
 بله؟ -

 :چهیپیم یگوش یتو یپراز حرص زند یصدا
کار  یبرگرد باال هنوز کل ؟یرفت نییپا یسرتو انداخت یجورنیمگه من به شما اجازه دادم که هم یخانوم دولت اباد -

 .میعقب افتاده دار
 نه امروزم روز من نبود. زنمیم میشونیبه پ یاروم یضربه  کوبم،یرو محکم م تلفن
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 .زنمیم یسرخ شده بود پوزخند کج تیو به صورتش که از فرط عصبان ستمیا یم نهیدست به سـ*ـ یزند یرو روبه
 :گهیصداش باالنره م کنهیم یکه سع یو در حال دهیدهنش فشار م یرو رو دهیکش یبا حرص انگشت ها یزند
 ؟یا قهیواقعا کج سل ایبدونم کارت از عمد بوده  خوادیفقط دلم م -

که  یبه دسته گل بزرگ رز قم،یکج سل یکاراجبار یبرا گمیدلم م یتو اندازمیم نییو سرم رو پا کنمیم سکوت
 :کنهیشده اشاره م دهیچ زیم یرو
 اتاق کنفرانس.. یتو ارشونیب -

 .کنمیو پشت سرش حرکت م دمیبغلم جا م یگل رو تو ی دسته
 زیم یکه رو یگلدان بلور یو تو کنهیاز قسمت هاش رو جدا م یبعض یچیبا ق کشهیم رونیدقت چند شاخه رو ب با

 :ذارهیبود م
 کار باشماست. نیا فهیسرم شلوغه وظ ایو ستمیکه من ن ییروزها کنم،یم کاریخوب بهم توجه کن که دارم چ -
 .کشمیم یقیونفس عم کنمیم کیو به دماغم نزد دارمیبرم یشاخه گل دم،یم هیتک زیلبه م به

سرم رو به  یهراز گاه ده،یرو م یحاتیو نم نم توض شهیم یبلور یبا ظرافت مشغول پر کردن گلدون ها یزند
 نییو دوباره به طبقه پا دهیم تیبا تموم شدن کار بالخره به رفتنم رضا دم؛یکردن حرف هاش تکون م دییتا یمعنا
 .گردمیبرم

 یروزها هرچقدر سع نیا رم،یگیشماره بهرام رو م دیو با ترد ستمیا یسالن م ینبود؛ تو یاز منوچهر یخبر هنوز
 .افتادیدوباره کارم بهش م شدویانگار نم رمیاز بهرام فاصله بگ کردمیم
 ن؟یمیالو س -

 :رمیگیم یو دکمه مانتوم رو به باز فرستمیم رونیرو ب نفسم
 دوباره مزاحمت بشم. خواستمینم د،یببخش -
 ییجا یتونست ییکنم چه خبر کجا یو بابت اون روز ازت عذرخواه خواستمیدختر، اتفاقا خودم م هیچه حرف نیا -

 ؟یکن دایواسه موندن پ
 :دارمیبرم رزادیسمت اتاق پ اریاخت یب یو قدم رمیگیرو گاز م لبم
 ازت دارم. یدرخواست هیحرف ها زنگ نزدم  نیا یبرا -
 ؟یحتما چه درخواست -
شده توبخش اطفال مادرش  یبستر یبه خاطر زرد یکنیه کار مک یمارستانیب ینوزاد سه چهار روزه تو هی شبید -
 .ادیبرنم مارستانیب ی نهیاز پس هز هیزن تنهاست دست و بالش خال هی
 پرسهیعجله م با
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 ه؟یچ شیلیاسم و فام -
 :گمیو م کنمیفکر م یکم
 .دونمینم شویلیفام الد،یاسمش م -
 نگران نباش. کنمیم یدگیرس تشیخب خودم به وضع یلیخ -
 .هیفعال دستم خال کنمیهرچقدر شد خودم تا سرماه باهات حساب کتاب م نشیبهرام هز نیدبب-
 از آذر نشد؟ یخبر یراست کنم،یحرف از پول زد گفتم خودم درستش م یک ن،یمیبس کن س -
 ..ستین ینه فعال که خبر -
 .کنمیتماس رو قطع م شنومیکه از پشت سر م یقدم یصدا با
با ترس از درب اتاقش فاصله  شم؛یم رهیکه روبه روم نقش بسته بود خ رزادیبلند پ بتیو به ه گردمیعجله برم با
 منو خفت کرد! جانیبازهم ا یلعنت رمیگیم

 یدار و دماغ نسبتا استخون هیبه فک زاو اندازهیبه سرتاپام م یو نگاه رهیهم فرو م یتو دنمیکم پشتش با د یابروها
 .گمیم یو با دستپاچگ برمیمانتوم فرو م بیج یتو لمیو موبا شمیم رهیبا ترس خ و بزرگش

 .سالم -
 :چهیپیگوشم م یشباهت به دوبلورها نبود تو یکه ب یرسا و زنگ دار یصدا

 ؟یتازه وارد -
 .دارمیبه عقب برم یو مضربانه قدم کنمیهم قالب م یهام روتو دست

 بله. -
 اتاقت کجاست! یدونیکه هنوز نم یپس تازه وارد -

نگاهم  ینیو انگار متوجه سنگ رهی.به سمته اتاقش مخورهیگردنش سر م یرو یسوختگ یو نگاهم رو گزمیم لب
 :پرسهیم یو با تند شهیم
 ؟یخوایم یزیچ -

 :گمیو م رمیگیو نگاهم رو ازش م دمیدهنم رو قورت م آب
 ارن؟ینم فیتشر یمنوچهر یامروز آقا دیببخش -

 :کنهیم ینگاه کوتاه یمنوچهر یخال زیو به م گردهیبرم
 .ستمین انیدر جر -
 بود. یریمکالمه کوتاه اما نفس گ کردم،یم یعگیحس ضا بیعج ذارمیم نمیس یقفسه  یرفتنش دستم رو با
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گرفته بلند  یصدا رمیگیشماره خاطره رو م نم،ینشیم یصندل یخسته رو کنمیم نییعرض اتاق چندبار باال پا طول
 :شهیم
 شد! داتیچه عجب پ -

 :گمیو م کنمیشلوغ پر رفت و امد نگاه م ابونیو به خ ستمیایپنجره اتاقم م کنار
 .دمشیاالن د نیهم رزاده،یشرکت پ سییر یلیفام -
 باهاش؟ یکرد یخب چ ستیبه گوشم اشنا ن رزاد،یپ -
 نگاش کردم. یچیه -
 تو جلدش؟ ینرفت -
 طونم؟یمعلومه که نه، مگه من ش -

 غره: یم یعصب
 ..؟یمگه قرار بود پُل بش اریدر ن یعرضه باز یب قدرنیهوف!ا نیمیس ؟هوفیکنیم یچه غلط یپس اونجا دار -

 :نالمیلب م ریز دمیکتفم رو فشار م یعصب
حرف  امیتا م ستیودم ندست خ شم،یم یجور هیخاطره؛ طرف و دست و گردنش سوخته، خودمم اصال  تونمینم -

 بگم. یچ خوامیم رهیم ادمی اشیبه سوختگ خورهیبزنم چشمم م
 طرف چند سالشه؟ ؟حاالیاریدر م یلوس باز نقدریمگه طرف جذام داره ا یاه لعنت -

 نیو سنش رو تخم ارمیبود رو بخاطر م شیپرپشت مشک یموها نیکه ب یدیسف یچندتا تارمو بندمیهام م چشم
 .زنمیم
 و پنج.. یس ،یس -
 ؟یاریاز خودت در م هیاداها چ نیا ستین ریکه پ اروی نیخوب ا -
اون کاره  ادیطرف دست و گردنش جزغاله شده اصال، اصال بهش نم گمیداره م شیو جوون یریبه پ یدچه ربط-

 باشه!
 اون کاره باشم؟ ادیبه اون کاره بودنش داره مگه به ظاهره اصال به من م یچه ربط -

 :گمیو م کنمیم یکوتاه یخنده  تک
االن واقعا بهت  تونمیکه نم یجور هی اروی نیا یول ،یپرسیکه م یچه سوال مسخره ا نیا اد،یمعلومه که بهت م -

 بدم. حیتوض
 یسمندون چطور یصوف نیمن ا یکنیشو تو فکر م کیپس نزد یبش کیچرت نباف، قرار بود بهش نزد نیمیس -

 تور کردم مثله آب خوردن!
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 ..ستیفرق داره معلومه هول ن یصد درجه باصوف اروی نیا -
 :گمیو با عجله م شهیزنگ تلفنم بلند م یصدا

 قطع کنم فعال. دیمن با -
 :شنومیم یزند یو صدا دارمیتلفن رو برم یگوش

 تو اتاقشون هستند؟ رزادیپ یآقا یخانوم دولت اباد -
 !دندیاالن رس نیبله تازه هم -
 دنیبعد بهشون بگو مهموناشون رس ستیتلفن اتاقشون قطع ن نیچک کن بب دنیتلفنشون جواب نم زنمیزنگ م -

 اتاق کنفرانس. ارنیب فیتشر
 .کنمیتنم مرتب م یمانتوم رو تو شمیبلند م گم،یلب م ریز یچشم
 .کنمیرد اتاق مو سرم رو آروم وا زنمیو تک ضربه به در اتاقش م کنمیم یا سرفه

 تو.. ایب -
 دارم؛یاتاق بود برم یکه گوشه  یرنگ یبزرگ مشک زیبه سمته م یو قدم کنمیاتاق نگاه م کیتار مهین یفضا به

 کنمیو چند لحظه مکث م شهیدستش بود قفل م یتو ییجلد کتاب آشنا یو نگاهم رو زنهیم یصندل یرو یچرخ
 .امیتا به خودم ب

 تا توجهم رو جلب کنه: دهیدست هاش تکون م یرو تو کتاب
 ش؟یخوند -
 :ارمیخاطراتم اسمش رو با عجله به زبون م یانبار یشلوغ یو تو کنمیذهنم رجوع م به
 ناهمتا، بله خوندمش.. -
 ه؟یضعفش چ یبه نظرت نقطه  -

 :گمیو م کشمیمقنعم م یرولبه  دستم
که ما توش  یجامعه ا نینه ا ،یالبته تو جامعه آرمان هیخوب ی دهیرن اکه دا ییها ییتوانا یآدمها از رو یدسته بند -

 !میکنیم یزندگ
 :پرسهیم یبا کنجکاو کنهیرها م زیم یکتاب رو خورم،یکه زده بودم خودم هم جا م یحرف واضح و راحت از
 چرا؟ -
 هی ای ریفراگ ینابود دهمیشا ایقرن داره  هیبه گذشت حداقل  ازین یا دهیا نیکردن هم ادهیپ یبرا شه،یخب نم-

 یرو همزمان باهم دارن و به حداقل راض ییهستند که حداکثر چند تا توانا یدوباره؛ در ضمن اکثر آدم ها مدع نشیافر
 !شنینم
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 دهیو ارامش جواب م کنهیکنار پام بود م یبه صندل اشاره
 جالب شد، ادامه بده؟ -
 یو کم شمیم رهیشده بود خ یمخف هیسا ریبه صورتش که ز نمینشیبود م زشیم یچرم که روبه رو یصندل یرو

 :دمیمکث ادامه م
 هیکه با بق دنیباور رس نیدرونشون به ا یو تو کننیم ییناهمتا یهمه آدم ها ادعا میکه هست ییایدن نیتو ا -

 .نن.ک یتاز کهی نکهیا تشونیخاص یباشن ول یعاد یمتفاوتن و هرچقدر در ظاهر انسان ها
 :گـهیم یو با لحن جد ذارهیچونش م ریرو ز دستش

 از دورن خودش آگاهه.. یکامال بانظرت کامال مخالفم، انسان نماد ضعفه و خودش به خوب -
 :گردمیقانع کردنش م یبرا یذهنم دنبال جواب یو تو شمیجوابش شوکه م از
 اتفاق افتاده؟ خیطول تار یهمه جنگ و قتل کشتار تو نیا ینه اصال انسان نماد قدرته، پس به خاطر چ -
 :پرهیحرفم م ونیعجله م با
 ..ستیبهترن فه،یچون ضع -
 :چهیپیاتاق م یتو یمتعجب زند یو صدا شهیکاره رها م مهیحرفش ن خورهیکه به در م یضربه ا با
 لت بهتون خبر ندادن؟آوردند مگه خانوم دو فیمهموناتون تشر د؟یینجایشما هنوز ا رزادیجناب پ -
 :گهیو م دوزهینگاهش رو به من م رزادیپ
 نگفت. یزیبهم چ یکس -

 :کنمیقوس کمرش گذاشته بود مضطرب نگاه م یدستش رو انهیشاک یو زند چرخونمیسرم
 دن؟یکه مهموناشون رس یاطالع نداد سییچرا به ر ،یخانوم دولت آباد -

 .رمیم یبه سمته راه خروج شمیبلند م یصندل یرو دستپاچه
 رفت. ادمیمتاسفم،  -
 .رمیباعجله به سمته اتاقم م کنه،یحوالم م یلحظه چشم غره  نیآخر یتو

 .زنمیم رونیاز شرکت ب میاعالم ساعت کار انیشدن عقربه پا قیو با دق رمیگیم یواریساعت د یاز رو نگاهم
 .رمیبود م ستادهیمنتظرم ا ابونیخاطره که اون طرف خ سمته دیسف نیو به ماش شمیرد م یباجه نگهبان از
 ؟روباه ای یریش -
 :گردمیدنبال کمربند م جانیه با
 .نمتیبب یایب زدمیوگرنه که بهت زنگ نم ریمعلومه که ش -

 :کنهیرو گرد م طونشیش یشیم یها چشم
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 کن؟ فیتعر ،یکرد کاریخب چ یلیخ -
اطالعات  یمنم هرچ یاخرزمان یلیکتاب تخ هی د؛یپرس خوندیکه داشت م یکتاب هیرفتم تو اتاقش نظرمو راجع به  -

بود چون نور اتاقش کم بود حواسم  یدر مکالمه خوب یکردم اخرشم معلوم شد به کل با نظرم مخالفه ول هیداشتم تخل
 !کردمیم یاحتباهاش احساس ر ییجورا هیاصال به دست و گردنش پرت نشد 

 :فرستهیم رونیرو ب شینفس عصب ره،یخاطره وا م لبخند
و  یزبونش حرف بکش ریتو اون خراب شده از ز یاز دسته تو گفتم بر نیمیکنم؟ هوف س هیگر ایاالن بخندم  -

 !؟یریاشتباه م یدار رویتو اصال مس ،یبد لشیتحو یمشت حرف فلسف هینه  یاغواش کن
 :گمیم یدیو با نا ام رمیگیم یرو به باز فمیک بند
 لیخالف کار باشه آخه معلومه تحص ایقاچاق داشته باشه  ادباندینم رزادیاشتباست، اصال به پ ریبه گمونم کال مس -

 یدیخالف کنه؟ اصال تا حاال شن دیبا یچ یداره برا یبزرگ نیبارشه؟ در ضمن شرکت به ا زیهمه چ نیکردست و ا
 ؟داستانا باشه نیاهل کتاب و علم و ا ایماف هی

 :غرهیلب م ریو ز برهیفرو م شیمشک یموها یدستش رو تو یعصب
 ه؟یچ ایماف یباز یدونیاصال تو م نمیبب -
 !دونمینه نم -
 !یشهروند ناآگاه هیچون تو  ،یدونیمعلومه که نم -
 :پرسمیو باتعجب م خورمیحرفش جا م از
 ؟یچ یعنیخب  -
 کننیم یخوب باز قدرنیجا بزنن، ا دیسف یشهروندها یشهر راه برن خودشون به جا یکه تو نهیا ایکار ماف نیبب -

 تونهیکتاب بخونه، م تونهیم ایماف هیرو مورد هدف قرار بدن پس  هیخودشون بردارن و بق یکه تا ظن رو از رو
تو  یآدم عاد هیکه  یرکار! هرهینون بگ ستهیوا ییبره تو صف نونوا تونهیبره م یعروس تونهیکرده باشه، م لیتحص

خودشو نجات بده  تیکه ثابت کنه جز شهرونداست تا موقع نیا یانجام بده فقط و فقط برا تونهیداره و م شیروزمرگ
 ؟یمتوجه
 :پرسمیو م کنمینگاه م ابونیبه خ متفکر

 .؟کنم. کاریچ دیحاال من با -
فقط پشت به پشتش راه  ستین یکار سخت ،یتا شهرو نجات بد یکن یکاراگاهو باز ای پزشک هیرُل  یتونیتو م -

 .یرسیبه کجا م نیبرو بب
 :گمیو م ذارمیچونم م ریرو ز دستم
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 خودشو لو داده؟ ریشدنه پس چرا کب یمخف ایکار ماف یگیمگه نم -
 ستین یواقع ایماف هین چو تونه،ینم یباشه ول ایمثله آدم حساب خوادی؛م هیاحمقه، چون ادم احساسات هی ریچون کب -
بزرگتراست، پدربزرگ  یواسه باز یمهره دم دست هیآب  ریز کننیسرشو م یبه زود رهیزود اشپزخونش لو م ای رید

 .کنهیجمع م یبه مردم داره به نفع خودش را دمتبه اسم خ یقانون التیدم و تشک هیکه تو رزادیپ یباز
خاطره  یو تموم سع کردمیباز م ییجا هیحرفاش  یمغز خشک آکبندم برا یتو دیبا یحرف هاش سخت بود ول درک

 توجه نکنم. رزادیبود به ظاهر پ نیا
*** 
به چراغ  کنم،یتعجب م کشهیو با عجله پرده اتاقش رو م کنهیاز پشت پنجره بهم م ینگاه رهین شم؛یم اطیح وارد

 یکه به پشت بوم منته یزنگ زده ا یاهن یراه پله ها یحال یو با ب شمیم رهیخ یخاموش اتاق شربت و ناز پر
 .رمیگیم شیرو در پ شدیم

چرمش  یکه با کاپشن مشک یبه مرد کنمیسر بلند م چهیپیدماغم م یدود تو یمونده که بو یچند پله باق هنوز
 .افتهینشسته بود م شیات یبشکه حلب یپشت به من، روبه رو

 :چهیپیگوشم م یخش دارش آشناش تو یو صدا رمدایبه جلو برم یقدم دیترد با
 .یاومد رید -
که روبه روش  یروغن تیبه پ شهیاز رخش مشخص م یمین چرخونهیسرم ریکب دارم،یبرم یوحشت قدم معکوس با

 :کنهیبود اشاره م
 .نیبش -

 نمینشیحلب روغن م یرو رمیبه سمتش م کنمیکنه، مکث مرام یاسب وحش هی خواستیکه م یبود جور اروم
 :پرسمیم یسردرگم

 جا؟نیا یاومد یچ یبرا -
 .کنهیم کیبلند پرپشت رو بهم نزد یو ابروها کشهینامرتبش م شیته ر یرو یدست

 سرکار؟ یریم دمیشن -
 :گمیاروم باشم م کنمیم یکه سع یو در حال بندمیهام رو با حرص م چشم

 ؟یکنیچرا ولم نم یخوایاز جونم م یپاسبونت خوب آمارمو به گوشت رسوندن، چ یسگ ها -
 :کنهیم قیچشم هام عم یتفاوتش رو تو یسردو ب نگاه

 آذر کجاست؟ یدونینم گمیو ابروت شدم، معاشق چشم -
 :کنمیلب زمزمه م ریو ز سابمیبهم م دندونهام
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 افتادم؟ ریگ یه جهنمتو چ ینیبینم تمویمگه وضع ،یا وونهیتو د -
شپش دارن؟ تو جوباشون  فنیکث خوره؟ینم جانیبه آدم ا تیجارو؟ گروه خون نیا یدوست ندار هیچ ؟یتو چه جهنم -

 شه؟یچندشت م شهیلجن رد م
 .شمیم رهیمرموزش خ زیر یبه چشم ها خورهیهم گره م یناخوداگاه ابروهام تو شم،یحرفش شوکه م از

 :بندهیصورتش نقش م یرو یکج لبخند
شهرو محل تورو تو پرو  نیبدبخت هم یچون خواهرت با پول فروش مواد به جوونا یدونیآدما نم نیتو خودتو از ا -

 دمینپرس یو حساستو نجات بده، راست فیلط هیتا روح گرفتیشهرو م نیا یدکترا نیقوبزرگت کرد، واست وقت بهتر
 ؟یبهتر

 :گمیم یرو باناو کنهیم خیو پام  دست
قابلمه پخت  یآشپزخونه پا یتو یرو که گفت ییآذر همون موادا یداده؛ ول لیبهت تحو اتیچرند نیا یک دونمینم -
 بدبخت بفروشه! یجوونا نیکه به ا کردهینم

 :ارهیبه سمتم هجوم م شه،یو از خشم جمع م رهیگیگُر م صورتش
 بچه جون؟ یکنیم دیتهد یمنو باچ یدار ،یزرنگ یبگبهم یخوایم -
و  دهیگردنم رو فشار م ریسرد و زبرش ز یو دست ها کشمیخودم رو عقب م افتم؛یم نیزم یپشت محکم رو از

 :زنهیدادم
ازم  یچ دونمیمن م اد؟یب ادشیاسمتو  یتا فردا حت یکس کهنیخرپشته چالت کنم، بدون ا نیتو هم یخوایم -

 نیاز ته بزنم هم یخوایم یچرخونیدهنت م یتو یگوشته اضاف کهیاون ت یاوردیکه سراز تخم درن ییتو اد،یبرم
 ؟یگوشه تلف ش

و  خورهیداغم سر م یگونه ها یواشک سرد رو فرستم،یم رونیجا ب کی نهیسـ*ـ یبا شدت رو با درد از تو نفس
 :نالمیلب م ریبا درد ز

 ولم کن.. یولم کن، عوض -
 : کنهیمشتش جمع م یتو مقنعم

 ؟یکنیم یچه غلط یاون شرکت لعنتتو  -
 :گمیسرم رو مقنعم رو از دستش رها کننم با تپه پته م کنمیم یسع یحال در
 ..دمیتلفن جواب م کنم،یم پیساده نامه تا یمنش هیام،  یمن منش -

 :گـهیبا عجله م کنهیم شتریفشارش رو ب زنهیزانو م کنارم
 ؟ها؟یزرنگ یکنیهنوز فکر م -
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 :زنمیو با حرص داد م شمیم رهیخ شهیم دهید یزیکه جز نفرت چ اهشیو س زیر یچشم ها یوتو کنمیم مکث
 ..یتو بگ یردار هرچمضخرفه آشوالشم دست از سرم ب خودیادم ب هیاصال من  چارمیمن بدبختم، ب -

بر  کشمیو خودم رو باال م ارمیبه بازوم م یفشار نهینشیم نیزم یتعادل رو یب کنه؛یدستش رو رها م ی حلقه
 داشت! یادیزور ز شیمعمول کلیو ه یخالف جثه 

 :گمیو بادرد م زنمیچشم هام کنار م یاشک تو یپشت دست هاله  با
 فکر کن آذر مُرده. -
 :غُرهیو بلند م سابهیهم م یخشم دندوناش رو با
 زندست.. یبفهم، اون حروم دهیو راه م کشهیشهر نفس م نینمرده اون لجن زندست داره تو هم -
 :رمیگینگاهم رو ازش م یدرموندگ با
 پس فکر کن من مُردم. -

 :گـهیم ضیو با غ دهیمشتش پر قدرتش فشار م یرو تو شونم
 کهیرو که داره دلم ت یداغ لعنت نیو ا یبسوز شیآت نیکه زنده زنده بامن توا یمونیزنده م قدرنیا ،یتو هم زنده ا -

 ..پیرو حس کن کنهیپاره م
 :دمیجواب م یو با سکسه  کشمیم ریز یاه
 کردم؟ یمگه من چه گناه -
تو بهم بگو برادر  شد؟اصالیتر از خودش م یادم عوض هیعاشق  دیاالغ چرا با ایکرد، خر بود  یکامبخش چه گناه -

 داشت؟ یمن چه گناه
 :کنمیو با زبونم لبم رو تر م دمیسرم رو تکون م یگنگ با
زجر دادن من  ؛یولم کن خوامیگذشت..من فقط م یبودو چ یآذر و کامبخش چ نیب دونمیباور کن نم دونم،ینم -

 واسه تو داره.. ؟ یچه نفع
 :تکونهیتکونه م یم یو با ضربه ا کشهیم نیشلوار ج یرو یدست شه،یبلند م نیزم یرو از
 .ینیبیم شتریبه بعد منو ب نیداز ا-

کاپشنش رو مرتب  ی قهیو  ستهیایروبه رو م ادیبه طرفم م شم؛یو بلند م ذارمیاتاقم م یآجر وارید یرو دستم
 : گـهیم دیپر از تهد یو لحن کنهیم
 ..یروزام نفع دار نیحال ا نیواسه ا بیعج -

 یقدم ها یتا بالخره صدا بندم؛یو چشم هام رو م اندازهیصداش بود تنم رو به لرزه م یکه تو یو خشم نفرت
 .کشمیم یو نفس راحت شنومیمحکمش رو م
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*** 
 ینمدار یدستمال شم؛یم میو مشغول بستن بند کتون دارمیدست بود رو تو دهنم نگه م یکه تو یرینون پن لقمه

 .کشمیم میکتون یو رو دارمیبود رو برم زونیآو ریش یرو
 .افتهیم کردیشسته بود و تو سطل قرمز آب پر مکه کنار حوضچه ن رهینگاهم به ن رم،یم نییاز پله ها پا و
 ..ریسالم صبح بخ -
 :توپهیو با حرص م کشهیصورت گرد تپلش م یچادره گلدارش رو یو لبه  شهیبلند م دنمید با
 میشر درست نکن مگه روز اول سنگامونو باهم وا نکند نیمگه من بهت نگفتم واسه من تو ا یکیچه عل یدچه سالم-

 ها؟
 :فرستمیم نییگلوم پا یاز تو یرو با سخت لقمه

 شده مگه؟ یچرا، چ -
 :رهیگیاوج م صداش

 شده! یچ گمیاالن بهت م -
 :گـهیبلند م یو با صدا کوبهیپنجره اتاق شربت م یو با دستش محکم رو دارهیرو برم اطهیح یکه گوشه  ییجارو

 ؟یشربت یآ ،یشربت نمیبب رونیب ایب یشربت رون،یب ایب یشربت یاو -
 :زنهیبسته خوابالوش داد م مهین یو با چشم ها کنهیپنجره اتاقش باز م شربت

 سرت؟ یرو یزن چرا خونه رو گذاشت یریحناق بگ یچه مرگته اوله صبح ،یکوفته شربت یا -
 :گـهیو م دهیدستش تکون م یتو تیجارو با عصبان رهین

 ینه، تو ایدختره با خودش دردسر داره  نیا دمیمگه من خر ازت نپرس ؛یداد لمیکه دروغ تحو یریحناق خودت بگ -
 نه؟ یگفت یکُره خر جواب داد

 :کنهیبه من م یمتعجب نگاه ستهیا یم شربت
 خو؟ -
 :توپهیبا حرص م رهین

خونست چندماهه از خونه فرار کرده به  نیگفت زنم تو ا جانیشوهرش اومد ا شبید ه؛یدختره فرار نیخو زهرمار، ا -
سرش؛  یداد خونه رو گذاشت رو غیج یشوهرش اون باالست با کل دید دیاز راه رس میگرفتم، وقت جانیزور ردشو تا ا

 ؟یهنوز تو هپروت ای گمیم یچ یشنویم یشربت
 :پرسهیم یحال یو با ب کنهیم یتفاوت یو نگاه ب کشهیکوتاهش م یموها یتو یدست یشربت

 ؟! گـهیراست م گـه،یم یداره چ نیا نیمیس -
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 قانع کردنش نداشتم: یبرا یوقت رم،یبه سمته در م باعجله
 هیقض گمیبدم بزار از سرکار برگردم بهت م حیبرم سرکار بهت توض دیاالن وقت ندارم با ه،یحرفاچ نینه بخدا ا -
 .هیچ
 :رهیگیبا حرص لبش رو گاز م رهین

 اروی دمیخودم شن یمن با جفت گوشا گمینه،م گـهیمعلومه که م ؟یپرسیازش م یرو دار یچ یچ یشربت یهو -
 ..ستیگفت چرا بارت ن یچ

 :گـهیم یو با تند دهیگره م یرو تو اهشیس یابروها شربت
شوهرداشتن جرمه؟خالف قانون  نمی؟بیسرپرست باز کرد یب یکمپ زنا جانیشوهر داره، مگه ا میریخو حاال گ -

 کرده مگه؟
مورد رو  هی نیفقط ا ختهیاوضاع بهم ر نیا یزنم،تویم رنیبا عجله از خونه ب شه؛یشربت دلم قرص م یهوادار از

 کم داشتم.
 شه،یرفته بود خشک م یبارون یتوچاله  کهدمیسف یها یبرنداشتم نگاهم به کتون یهنوز قدم شمیم ادهیاتوبوس پ از

 یهاکیسرام یرو سمیخ ی.ردپارسونمیو خودم رو به شرکت م دومیم ابونیامتداد خ یتو فرستمیلب م ریز یتلعن
شده بود از  رهیخ فمیبه قدم هام کث تیکه با عصبان یتوجه به شاهپور یب ذارهیپشت هم عالمت کفشم رو م دیسف

 .شمیو وارد اسانسور م گذرمیکنارش م
که روبه  رازدیچهارشونه پ کلیبه ه ذارم؛یراهرو رو پشت سر م اطیسالن رو پر کرده با احت یمنوچهر یخندها یصدا

 .دارمیبه جلو برم یقدم دیبا ترد شم،یم رهیبود خ ستادهیا یمنوچهر یرو
 سالم. -

 :کشهیو پر اشکش م زیر یبه چشم ها یکه از شدت خنده سرخ شده بوددست یمنوچهر
 تا االن؟ یسالم کجا بود -

 :رمیبگ دهیرو ناد رزادینگاه پ ینیسنگ کنمیم یو سع کنمیتر م لب
 ازاتوبوس جا موندم. دیببخش -
 :کنهیتپلش اشاره م یو با دست ها دهیبه دماغش م ینیچ
 نم؟یجلو ب ایب -

 .ستمیا یم رزادیدرست کنار پ رمیم زشیو به سمته م ارمیم رونیپالتوم ب بیرو از ج دستم
 :رهیتو غبغبش فرو م رهیگیم نییسرش رو پا یمنوچهر

 ؟یبش سییر اریمدت دست هی یتونیم لیارب رمیمن دارم م -
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 :گمیو باعجله م کنمیم یروحش بهم زل زده بود نگاه کوتاه یب اهیس یکه با چشم ها رزادیو به پ چرخونمیم سر
 بله حتما. -

 :دوزهیم رزادینگاهش رو بع پ یبا بشاش ذارهیچونش م ریدست ز یمنوچهر
 نگران نباش مرد. ه،یبچه زرنگ -
 رهیبه سمته اسانسور م یدر حال رزادیپ
 کنه. زیقبلش کفشش رو تم ن،یتو ماش نییپا ارهیبده دستش ب دانیمف یپرونده  -
 .شمیم رهیخ میو گل سیخ یمتعجب به کفش ها فرستم؛یم رونیدرب اسانسور نفسم رو ب یبسته شدن صدا با

 :کنهیهارو باز م لیفا یو کشو شهیچرمش بلند م یصندل یرواز  یباسخت یمنوچهر
 ارم؟یاز عراق برات ب یخوایم یچ یسوغات -
دراز  زشیم یرو یو باعجله دستم به طرف جعبه دستمال کاغذ خورمیجا م یسابقه منوچهر یحجم لطف ب نیا از
 :کشمیرو کفش هام م شمیو خم م دارمیو چندبرگ برم کنمیم
 ممنون. یچیه -

 :کوبهیم زیم یو قطور رو اهیس یپروند
 خجالت نکش. گهیبگو د یزیچ هی ؟یخواینم یزیچ یعنی -

 :دارمیو باعجله پرونده رو برم زنمیمضطرب م یلبخند
 ممنون از لطفتون. خوام،ینم یزینه واقعا چ -
 زیهمه چ فرستمیم رونیب دهیبر دهینفسم رو بر دم؛یرو فشار م نگیو دکمه پارک رمیعجله به سمته اسانسور م با

 .رمیم دادیکه چراغ م اهیس نیبه سمته ماش گردونمیبود، سرم بیغر بیامروز عج
 .کنمیدرب عقب رو باز م نیباز قفل ماش یبا صدا زنمیضربه م یدود یها شهیش به

 .کنمیم یو سرفه کوتاه مصلحت ذارمیپاهام م یرو فمیک معذب
 .کنهیو حرکت م کنهیبهم م نهیا یاز تو یکوتاه نگاه

 .کنهیعقب افتاده توجهم رو جلب م یصندل یکه رو یسامسونت وپوشه مدارک فیک
گنده  یاب ینگاهم به امضا شمیافته؛ خم م یم نیپوشه کف ماش یدست انداز چندتا برگه از تو یرد شدن از رو با
دماغ  ریانگشتم رو ز رسهیامضا اشنا به نظرم م ریز یلیفام کنمیم زیرچشم هام  افته،یکاغذ بود م یکه گوشه  یا
 :کنمیلب رمزمه م ریو اروم ز کشمیم
 ..یماجد -

 دم،یدهنم فشارم یو دستم رو کنمیسر بلندم دستپاچه



 

 

89 
 

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

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 mrs.zm زرجامزهرا 

 یبا عجله برگه هارو ال ذارهیانگشتم اثر م یازجوهر رو یکم دم،یفشار م یامضا یانگشتم رو شمیخم م دوباره
 .ذارمیپوشه م

 شمیم کوبخیم ی.شوکه به صندلرفتمیتا خود به خود لو م گرفتینظر م ریحرکت هام رو ز نهیبود از ا یکاف فقط
برگه  نیا ریرابط آذر و خاطره بود، اما حاال امضاش ز یکنم؛ماجدیم لیذهنم تحل یتوکمو کم زنمیم فمیبه ک یچنگ

شده بود خبر از وجود و  سیکه با روانو یامضاها نیا یول دگفته بو یشدن ماجد بیبار خاطره از غ نیها بود، اخر
 .دادیم شیتازگ

بود که فکرش  یزیتر چ کینزد یبارها از کنارم رد شده و من نشناختمش لعنت دیشرکت بود، شا نیهم یتو یماجد
 !کردمیرو م
 شم؛یم رهیخ رزادیرخ سوخته پ میبه ن کنهیرشته افکارم رو پاره م شهیپخش م ستمیکه س یناشناس یکیموز یصدا
ادامه  رگوشیاز گردن و ز یمیهاش از دست راست شروع شده و تا ن یچرا سوختگ کنهیم ریذهنم رو درگ یسوال

 داشته؟
ونگاهم رو از  کنمیم قفل نمیس یبودم فرق داشت. دستم رو دهیکه د ییها یبا اکثر سوختگ یسوختگ نیا اصال

 .شمیم رهیخ رونیو ب کَنمیم رزادیپ یرو
 نیماش کشم،یم شونمیپر یبه موها ها یدست کنم؛یکه پرسوله و کارخونه بود خودم جور م یورود به شهرصنعت با

 :شنومیصداش رو م نیو با توقف ماش شهیوارد کارخونه م
 .اریرو با خودت ب لمیو وسا فیک -
تا ازش عقب نمونم؛ دستم پر بود  دومیو پشته سرش م شمیم ادهیپ نیو ازماش دارمیرو برم و مدارک فیعجله ک با

با  کردیم ادیرو ز نمونیب یبلندش فاصله  یگام ها خوردم،یم یسکندر یو هرازگاه دمیدیپام روم یو به زور جلو
زن و  یاز کارگرها رم؛یگینظر م ریاطراف رو ز چرخونمیمدستگاها بود سر  یکه پر از سرو صدا یسوله ا یورود تو

 یدراز و کم نور یو به سمت راهرو گذرمیبودن م ستادهیها ا لیدست کنار ر هیماسک  دیکه با لباس سف یمرد
محکش رو  یقدم ها یصدا یحاال سروصدا کمتر شده بود و به خوب شهیختم م یبه راه پله کوتاه کنم،یحرکت م
 .دمیشنیرو م خوردیم کییزاکه به مو

 :رهیگیو پوشه هارو از دستم م فیو ک گردهیو به سمتم برم ستهیا یم یدر اتاق یجلو
 ؟یکن یبردار ادداشتی یبلد -

 .دمیم لشیتحو یمحکم یبله دیو با ترد کنمیمکث م یکم
 تو. ایپس ب -
 .خورمینشسته بودن جا م ینسبتا بزرگ زیکه دور م یپنج مرد دنیاز د کنهیاتاق رو باز م در



 

 

90 
 

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

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 mrs.zm زرجامزهرا 

 کینزد یناچار کم ستادمیا یسرپا م دیمن نبود انگار با یبرا یاضافه ا یصندل نه؛ینشیم یچرم قهوه ا یصندل یرو
 .ستمیایسرتاپا گوش م دارمیبرگه و خودکارم رو برم فمیک یاز تو ستم،یایبلند م یپشت صندل شمیم
 ادداشتیو  رفتیجلسه باال م یبار علم جهیدر نت شدیم شتریب ییودارو یروال رفتن جلسه اصطاحات پزشک یرو با

 گذرهیم یکم کردم؛یوبه زور خودم رو پابه پاشون م موندمیاز بحث جا م یو هرازگاه کردیرو سخت تر م یبردار
گوش  شتریو ب دزیکم تر حرف م رزادیپ کننیکار م هادارو یرو یمیکارخونست که ت یشگاهیگروه ازما نیا فهممیم
 .کردیم
 زیوجود نداشت انگار همه چ ییایماف یمشکوک و ظن ها یاز رفتارها یخبر چیبود؛ ه یعاد زیجا همه چ نیا تا

خالف و مواد مخـ ـدر  یتو دیهمه دکتر و مهندس، چرا با نیکارخونه با ا نیقانون بود، اصال ا یسفت و محکم رو
 دست داشته باشن؟

 کردمیم دایپ نانیاطم دیبا یاز ماجد یرد دنیخاطره رو قبول نداشتم حاال باد یحرف ها روزیتا د افتم؛یم یماجد ادی
 اما کجا؟ گشتم،یدم و دستگاه دنبالش م نیا یتو
روبه روش  یخال یصندل یرو رزادیبود خسته با اشاره پ دهیساعت طول کش کیاز  شتریتموم شدن جلسه که ب با
 .نمینشیم

 : زهیریچشم هاش م یو با مهارت تو کشهیم رونیب شیکت خاکستر بشیج یاز تو یچشم ی قطره
 بود؟ یتازه وارد اسمت چ -
 :کنمیبستش روش دستمال گذاشته بود نگاه م یچشم ها به
 .یآباد یدولت نیمیس ،یدولت آباد -

 :پرسهیمحکمش م یرسا یباصدا کنهیچشم هاش رو بازو بسته م زنهیپلک بار پشت هم م چندتا
 ه؟ینوع مرگ چ نیبه نظرت بدتر -

کم پشتش و پهن  یبه ابروها کنهیربط مضطربم م یهوا ب یسوال ب نیا رمیگیم یکاغذرو به باز یلبه  مضطرب
 .فرستمیم رونیگرفتم رو ازگلو ب یو صدا شمیم رهیهم گره خورده بود خ یکه تو

 غرق شدن.. -
 :چرخونهیصورتم مدور م یرو اهیس یو مردمک چشم ها زنهیم رکانهیز یلبخند

 ؟یستیشنا بلد ن -
 :کنمینگاهش م میتسل

 نه. -
 :رهیگیم یانگشتش هاش به باز یدستش بود ال یکه تو یسیخودنو
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 داره.. تیواقع ایبهم بگو دروغه  کنم،یم فیداستان واست تعر هی -
 :فرستهیم رونینفسش رو ب دم؛یسرم رو تکون م دییتا با
 یتو شهیو پرت م کنهیم ریپاهاش گ کرد؛یم یکنار استخر بزرگ باز اطیح یساله تو ازدهیپسربچه ده  یروز هی -

کمک  یبه جا کنه،یو داره نگاش م ستادهیپدرش لبه استخره وا نهیبیم شدیو غرق م زدیداشت دستو پا م یآب وقت
 افته؟یم یآب، به نظرت بعدش چه اتفاق ریز یتا نر ناروم دستو پا بز یکه ه زنهیداد م کنهیم قشیکردن تشو

 :کنمیفکر م یکم
 شه؟یغرق م -

 :زنهیباافتخار م یلبخند
 دروغه..؟ ایداره  تیحاال بهم بگو واقع ره،یگیم ادینه شنا کردن  -

 :گمیم نانیو اطم رمیگیرو گاز م لبم
 دروغه.. -

 :زنهیم یو اروم پلک شهیکشدارتر م لبخندش
 ست؟ین تیواقع هیبه نظرت کجاش شب -
 .رهیبگ یبچشو به باز یزندگ ستیحاضر ن یپدر چیه -
 :شهیدستشه مشغول نوشتن م ریکاغذ ز یو تو دهیتکون م یسر دییتا با
 کن. فیداستان برام تعر هیتو  -

 اندازم: یم فمیک یتو لمیوسا دستپاچه
 .ستمیبلد ن یراستش من مثله شما داستان خوب -
 شمیبلند م میصندل یکه با لبخندگشادوارد اتاق شده از رو یصوف دنیبا د گردم؛یبرم خورهیکه به در م یضربه ا با

 .ستمیایو م
 سالم خانوم. س،یی: سالم ریصوف

 :گـهیلب م ریو ز دوزهیم ینگاهش رو به صوف رزادیپ
 د؟یچه خبر سع -

 :کنهیاتاق رو پر م یفضا یصوف یبهونه یب خنده
 !شهیم دایدسته پرم سروکلم پ یوقت شهیکه من هم یدونیم د،یخبر جد یکل -
 :شهیم لیبه سمتم متما رزادیپ
 تو کارخونه بزن. یدور هیبرو  یخوایم -
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 .زنمیم رونیاز اتاق ب رمیوبه سمت در م گمیلب م ریز یچشم کنهیآخر حرفش نثارم م یچشمک
نفسم رو  دارمیقدم معکوس به سمته اتاق برم کنم؛یخلوت نگاه م یبه راهرو اطیچند قدم برنداشتم که با احت هنوز

 .دیرسیبه گوش م یصوف دیپل یهنوز خنده ها کنمیم کیسرم رو به در نزد کنم،یحبس م
 :پرسهیمکث کنجکاوانه م یکم با
 ازش؟ یچطوره راض کنه،یم تیخوب داره همراه -

 :شنومینجوا بود رو م هیشب شتریکه ب رازدیآروم پ یصدا
 .ستنیسازگار ن اتمیفضول و زرنگ با خلق یکه آدم ها یدونیم ستیبدن ینماکار یبرا ه،یکاف زنهیم جیکه گ نیهم -

 برگشت؟ ی: ماجدیصوف
که  یانسالیبه مردم رم؛یو به سمته پله ها م رمیگیو با عجله از در فاصله م شنومیراهرو م یپا رو از انتها یصدا

به سالن بزرگ و  ام،یم نییو به ناچار به از پله ها پا دمیلب م ریز یسالم گذرهیاز کنارم م یفرم نگهبان یبالباس آب
 ..شمیم رهیکه روبه روم بود خ یزیتم

و با  کنمیسالن رو دنبال م وارهید چه،یپیسرم م یتو نکیقرص ز یاپراتور داشت بو هیکه فقط  یبزرگ یدستگاها
 دیاطراف رو د ذارمیدستم رو دهنم م رمیگیو شماره خاطره رو م کشمیم رونیب فمیک یرو از تو لمیعجله موبا

 .زنمیم
 شنوم؟یبگو م ن،یمیالو س -
 :کنمیم فیعجله کلمات پشت هم رد با
داشت راجع  یفاالنم صو دمیچندتا قرارداد د یشرکته امروز امضاهاش پا نیتو هم یخاطره خوب گوش ماجد -

 .زدیداشت حرف م یماجد
رو جمع کرده  زینبود کال همه چ دمیرفته، مطمئنم که رفته خودم رفتم خونش د یماجد نیمیس یگیم یچ یدار -

 بود.
 :پرمیحرفش م یکنم تو حشیتوج کنمیم یکه سع یحال در
 یشرکته ول نیتو هم یبرگشته؟باور کن ماجد یماجد دیپرس رزادیاز پ یاالن صوف نیامضاهاش تازه بود، هم-
 ؟یازش ندار یعکس دمشیچون ند شناسمشینم
 لندهور.. کهیدستم بهش نرسه مرت کهنیمگه ا دم،یآب م یسرگوش هیعکسم کجا بود اخه دختر بذار خودم دوباره  -

 :پرسمیو م ذارمیکمرم م یدستم رو کالفه
 آذر کجاست؟ میفهمیم میکن دایرو پ یاگه ماجد -

 :دهیو جواب م کنهیمکث م یکم
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 چطوره؟ رزادیرابطتت با پ شه،یروشن م زیهمه چ فیتکل میفهمیمعلومه که م -
 :گمیم یو با ناراحت دمیم هیتک وارید به
 تو معامله باشه ؟ رزادیامکان داره آذر با پ ره،یم شیداره خوب پ ستیبد ن -
 ؟ییاالن کجا ادیازش برم یهرکار گهیآذر د ن،یمیس دونمینم -
 خودش گذاشته.. یعراق منو جا رهیداره م یشدم، منوچهر رزادیپ اریتوکارخونم دست -
 رسه؟یبه نظرت نم یمشکوک زیچ نیتو کارخونه آب بده بب یسروگوش هیخوبه،  یلیخ -
 شمیم رهیکه با ارامش مشغول کارن خ ییکارگرها به
 گهیخب من د یلی، خخوبن قدرنیکفششونه ا یتو یگیچه ر ستیمعلوم ن ای..لعنتهیعاد زیجا همه چ نیباور کن ا -
 قطع کنم. دیبرم با دیبا

 اریاخت یب رفتیکه گوشه سالن بود م ییبه سمته راهرو لیداشت و با چرخ مخصوص است یهنذفر یسر کارگر پشت
 .کنمیحرکت م

سبزرنگ  یدر اهن یبالخره جلو دمیرسیبه انتهاش نم رفتمیجلوتر م یکه انگار هرچ یدراز یتونل هیشب یراهرو
 شهیمتوقف م یکیکوچ
 .رهیو با عجله داخل م شهیدر باز م دهیتکون م یو دست ستهیا یمدار بسته م نیدورب یجلو

 دارمیبه سمتش برم یو قدم کنمینگاه م نیبه دورب متعجب
 ؟یکنیم کاریچ جانیخانوم شما ا -
رو قلبم  کرددستمیبود مشکوک نگاهم م دهیکه لباس فرم پوش یمرد جون قدبلند دنیباد ردم،گیوحشت برم با
 :گمیبا تته پته م ذارمیم
 ..دیمن، من گم شدم..ببخش -
 :رهیگیراهم رو م یو جلو ادیطرفم م به
 ؟یستین جانیا یاز کارگرا -
 اومدم. یاز دفتر مرکز رزادمیجناب پ ارینه من، من دست-

 :چهیپیگشم م یتو گرانشخیتوب یکه صدا گردمیفرار م یبرا یراه دنبال
 روشن بشه.. فتیتا تکل نیکجا بمون هم -

 :کشهیم رونیشلوار ب بیج یاز تو لیموبا
 ..هییالغره، موهاش طال سهییر اریدست گهیکردم؛ م دایدختره و تو بخش پنج پ هی تیهدا -

 :گمیم ریز متعجب
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 !یینه طال یموهام قهوه ا -
 :کنهیم یظیغل اخم

 ..فرستمشیخب، االن م یلیخ -
 :فتهیوراه م کنهیرو قطع م تماس

 .انیبخش پنج ن دینبا دوننیپرسنل وکارگرام م دن،یند میممنوع رو زد دایاک یمگه تابلو -
 افتم: یراه م دنبالش

 ؟یچ یبرا -
سرطان زاست  گنیم ست؛یخوب ن یسه سالمتکه اصال وا کننیکار م یخاص ییایمیبخش با مواد ش کهنیا یبرا -
 ..دمیند نوییهنوز اون پا کنمیکار م جانیممنوعه، واال من االن چهارساله ا نیهم یبرا
 کنن؟یدمیتول یچ -
 العالجه. یماریواسه ب گنیخاص، م یداروها -

از  یصوف گردم؛یبا عجله به طبقه باال برم شمیاز نگهبان جدا م امیم رونیراهرو ب یو از تو گمیلب م ریز یآهان
 :زنهیم یبه لبخند کج دنمیبا د ادیم رونیب رزادیاتاق پ

 گذره؟یخانوم خوش م نیمیس یچطور -
 :کنمینگاه م زنهیکه دودوم زشیه یچشما یو به ناچار تو ستمیایروبه روش م معذب

 د؟یشما خوب یجناب صوف یمرس -
 :کشهیم شیجوگندم یموها نیب دستش

 .دهیجواب تماسم رو نم زنمیدو روزه زنگ م یاز الناز خبر ندار گمیمنم خوبم، م -
 بهت نداره. یازیچون خرش از پل رد شده ن گمیدلم م یتو
 .دمشینه متاسفانه چندروز ند -

 :کنمیصورتم حس م یشدن نفسش رو رو دهیکه دم یجور شهیتر م کیو نزد خارونهیرو م دشیچروک گردن
زود بهت  قدرنیمن ا یاگه سفارشها یدونیرو بذاره کنار، خودت م یکن؛ بهش بگو بهم زنگ بزنه لجباز داشیپ -

 ..دنتیکشیباال نم ینجوریو ا کردنیاعتماد نم
 :دارمیبه عقب برم یو قدم شمیم شوکه

 .کنمیلطفتونو فراموش نم نیا دیباور کن دونم،یم -
 :اندازهیبه سرتاپام م یهیکر نگاه
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اهل دل  کمیفقط  هیداره کاف ینکن دل رئوف افشینونت روغنه؛ نگاه کن به ق ینکن یبدقلق یایاگه باهاش راه ب -
 که؟ یمتوجه ،یباش

 :کنمیم یجون یب یو ناچار خنده  شهیسست م پاهام
 .تونییممنون از راهنما کنمیم شیکاریدرسته،  -

تر  یمرد حروم نیا فرستم؛یم رونیب نهینفسم رو با وحشت از سـ*ـ شهیاز کنارم رد م کوبه،یشونم م یرو یدست
شده  یبندبار مخف یب یآدم عقده ا هیظاهر متشخص و با کالسش  نیپشت ا کردمیبود که فکرش روم یزیاز چ
 بود.
 .شمیق موارد اتا زنمیضربه به درب اتاقش م رم،یم رزادیبه سمته اتاق پ کشم؛یدارم متب یگونه ها یرو یدست
 شده بود. رهیبودند خ یریکه در حال بارگ ییها ونیبود و به کام ستادهیپنجره ا ی لبه
 ؟یاومد رید -

 :رهیقلبم باال م تپش
 سالن گم شده بودم. یتو -

 .کشهیگردن سوختش م یو اروم دستش رو گردهیبرم
 بگو جلسه فردا رو با شرکت اراپوش گستر واسه فردا هماهنگ کنه. یزنگ بزن به زند -

 .شمیو مشغول نوشتن م کشمیم رونیدفترچم رو ب باعجله
 د،یتمد یکارت بهداشتشون اعتبارشون تموم شده رو بفرسته برا ییکارگرا نیایهفته از بهداشت ب نی: قراره ارزادیپ

 سم بفرسته..مرسوله ها تو گمرکه بفرسته وا یریبگو کدرهگ
 چشم. -
 کنسل کنه.. یقرار شام فردا امشبم با سهراب -

 .دمیتکون م دییبا تا یسر
 رهیم نیکه به سمته ماش یدر حال افتم،یدنبالش راه م دارمیرو برم فمیبا عجله ک داره؛یبرم زیم یرو از رو فشیک

 :دهیادامه م
 کارش مدرن باشه. یکن، باسابقه باشه ول دایخوب پ یغاتیشرکته تبل هی-

 .شمیم نیو سوار ماش کنمیرو باز م نیدر ماش گمیلب م ریز یچشم
 کردیوادار م دنیبه دو بایمنو تقر رزادیبلند پ یقدم ها دونمینم رمیگیم ینفس نم؛ینشیعقب م یصندل یرو خسته

کالم چشم هام  یب کیموز یاصد م؛یمونده بود تا تموم شدن ساعت کار یلیهنوز خ کشم،یم یخفه ا ی ازهیخم
ساق پام  شهیم نیتا خواب ازسرم بپره، سرما که وارد اتاقک ماش کشمیم نییرو پا شهیکالفه ش کنهیتر م نیسنگ
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که  یهر مالقات یتو کشم،یلب م ریز یآه افتمیم شبید ادی دمیاستخونم فشار م یمتعجب دستم رو رهیگیدرد م
 .دمیدیم بیو اس خوردیاز بدنم ضربه م ییجا هی شهیداشتم هم ریبا کب

 ؟یشیم ادهیکجا پ -
 :شمیم رهیخ رخشمیبه ن چرخمیم
 شرکت؟ میرینم -
 نه استثنا امروز کارمون تمومه.. -
 :زنمیم تیبا رضا یولبخند کنمیدلم خدا رو شکر م یتو
 .شمیم ادهیپ ستگاهیا نیهم یپس من جلو -

نکته  م،تنهاینشیم یصندل یرو شم،یم ادهیپ نیاز ماش یکوتاه یبا خداحافظ شه؛یاتوبوس متوقف م ستگاهیا یجلو
باعث  نیداشت هم یمحکم تیچشم رو نبود و شخص یزبون باز و ب یبود که هَوَل نبود و مثله صوف نیا رزادیمثبت پ

م داشت به چشمم مخم نبود و کم ک یهاش رو یتگقبل سوخ ینسبت به روز ها یکه قابله تحمل باشه، حت شدیم
دوش  یکت آهن مین یرو یکم یبا فاصله  یکه مرد کردمیم زیرو آنال رزادیذهنم پ یهنوز داشتم تو شد؛یم یعاد

 :چهیپیگوشم م یتو ریخشدار کب یاعتراض کنم که صدا خوامیو م کشمیشوکه بازوم رو عقب م نهینشیبه دوشم م
 بود؟ ستییر -
 هیچشم هاش سا یبود رو دهیابروهاش کش یسرش بود تا رو یکه رو یبافت اهیکاله س شمیم رهیوحشت بهش خ با

 داشت. دیبلند و کالهش د شیته ر نیانداخته بود و فقط دماغ قوز دار منحرفش ب
 بود؟ ستییر دمیپرس -

 :پرسمیم یو باحالت خفه ا کنمیمشت م بمیج یتو دستم
 ؟یکرد بمی؟تعقیکنیم کاریچ جانیتو ا -
 :دهیم هیتک ستگاهیا یا شهیش وارهید به
 ؟یتو کار ستمییگفتم که قراره شروع بشه، با ر -

 :غرمیلب م ریو ز شهیگرد م تیهام از عصبان چشم
 .یروان -
 :کنهیفرو م شیکاپشن چرم مشک بیج یتفاوت دست هاش رو تو یب

 ؟یستیمثال مثله خواهرت ن یبگ یخوایم -
 .ادیدنبالم م هیمثله سا کنهیپابه پام حرکت م رمیبه سمت اتوبوس م شم؛یله بلند مترمز اتوبوس با عج یصدا با
 :پرسهیمخوفش م یو با همون حالت آروم ول نهینشیکنارم م یتفاوت یو با ب مینشیم یصندل یرو
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 ؟ینگفت -
 :کنمیخلوت اتوبوس نگاه م یو آشفته به فضا رمیگیجلو رو محکم م یصندل

 شه؟یم دایآذر پ یایدنبالم ب یکنیم ؟فکریایدنبالم م یدار یاالن که چ -
 ..دیشا -

 :گمیو با حرص م فرستمیمقنعم م ریلختم رو ز یموها کالفه
 یدار کیت یکنیم تمیاذ یچرا دار ازینه ته پ ازمیمن نه سرپ ماسهینم یزیاز من بهت چ یدونیخودت م ال،یخیب -

 نه؟
 :کنهیلب زمزمه م ریز زنهیم یپوزخند

 وزرا.. ریروئسا وز سییر ؟بایخواهرت هیشب ،ینگفت -
 :غرمیلب م ریز رمیگیگرم

 .نمیمیمن س ستم،یمن آذر ن -
 :کنهیتفاوت نگاهم م یب

 کارخونست ها؟ یکارگرا سینکنه طرف راننده سرو ،یشد ادهیپ نشیاز ماش یپَ واسه چ-
بازوم  زنه،یبهم م یمحکم یتنه رمیرو م ادهیپ یتو شمیم ادهیپ شم؛یبا عجله بلند م ستگاهیا یتوقف اتوبوس تو با

 :گمیم ظیو باغ دمیرو فشار م
 .زنمیم غیوگرنه ج ایدنبالم ن -
 شناسه؟یشهر م نیمنو تو ا یک یکنیبزن، فکر م غیج -
 :شمیم رهیخ اهشیس زیر یو به چشم ها ستمیا یم شنیکه از کنارم رد م یتیتوجه به جمع یب

 یهیتا کرا کنمیاز بوق سگ دارم کار م گذره؟یداره بهم خوش م یکنیبدم، فکر م حیرو بهت توض یچ یخوایم -
بشه  دایپ یاگه آذرسروکله  غمبریبه پ ریتو شدم، بابا به پ ریتو حلب آبادمو بدم االنم خسته کوفته اس یاون دخمه

 .کنمیم مشیبهت تقد یدودست
 حرفاتو باور کنم؟ دیاالن چرا با -

 شیمنطق یبه ب بایو تقر کردمیدرکش نم جورهچی. هخورهیآسمون معلقه گره م یکه تو یبرف یدونه ها یرو نگاهم
 :گمیلب م ریز یاورده بودم هوف مانیا

 .یریم یشیخودت خسته م ؟یآخرش که چ یبهت التماس کنم که بر خوامینم گهید دونم،ینم -
 باهات حرف بزنم. خوامیم -

 .ادیتا به حرف ب شمیومنتظر م کنمیزدم مشت م خی دست
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با چندتا جرقه ناموفق بالخره  رهیگیفندکش م یدست هاش جلو کشه،یم رونیب دیپاکت سف یرو از تو گارشیس
 :کنهیروشنش م

 یزیچ هیانگار  نمیبیکامبخش م نمکیو باز م بندمیچشمامو م ادینم ادمی دمویکه خواب یبار نیحالم بده، آخر -
 یفهمی، مبزنم بترکونم ویاصال ک رمیبگ ویکنم کجا برم خِرِ ک کاریچ دیاالن با دونمینم کنهیم ینیسنگ نمیس یجانیا

 !میشاک
 .گذرنیو آدم ها باعجله از کنارمون م بارهیم دیشد برف

 :کنمیحرف هاش رو خوب حس م یدرد رو تو جنس
 ؟یکرد هیگر -

 :کشهیم گارشیاز س یمحکم پوک
 مگه بچم؟ -

 :گمیم کنمیم اخم
 تا حالت خوب بشه. یکن هیدگریبا -
 م؟یراه بر -

 :فرستهیم رونیخشدار ملتهبش رو ب یصدا کنمیکنارش حرکت م د،ییتا یبه معنا زنمیم یپلک
 زنده زنده چالت کردم. دمیخواب د شیچند شب پ -

 :شمیم رهیخ شیعصب مرخیبه ن گردمیبرم
 !ش؟یخب بق -
 حسش خوب نبود. یول ستین ادمی شویبق -

 :گمیو م دارمیبا عجله قدم برم اندازمیدوشم م یرو  فمیک بند
 .ینشونست که منو نکُش هی دیشا -
 ام؟ یمن آدم بد یکنیتو فکر م د،یشا دونمینم -
 .یکه بد نیا یعنی یآدم بکش یتونیم یوقت -

 :کنهیرو روشن م یدیجد گاریو دوباره س زنهیم یپوزخند
 چند سالته؟ -

 :کشمیرو باال م دماغم
 و سه سالمه. ستیب -
 .گمیم یدارم چ شدیم تیوگرنه حال گهید یبچه ا -
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 :بارهیصورتم م یو برف محکم رو کنمیبغلم قالب م یهام رو تو دست
 .ستیاله بارش نسبچه پنج  هیندازه ا یچهل سالشه ول یکیبه سن نداره،  یربط یکی نیباور کن ا -

 :شهیکه بپا شده گم م یبوران یتو گارشیدودس
 .یهنوز بچه ا گمیباز م یحرفتو قبول دارم ول نیا -

 :دمیتکون م یتفاوت یبا ب یا شونه
 !یتو بگ یباشه، هرچ -
 ؟یمن بگم قبول دار یهرچ یعنی -
دست هاش به  ذارهیلبش م یرو گاریو س کنهیم زیاندازه؛ چشم هاش ر یبه پشت سر م یو نگاه شهیمتوقف م هوی

 ریموهام که از ز یبا چند ضربه سر انگشتش آروم رو کشم،یسرم رو عقب م ناخوداگاه خودم کنه،یسمتم دراز م
 :زنهیاومده بود م رونیمقنعم ب

 موهات برف نشسته. یرو -
 :ذارهیگوشش م یو با عجله رو کشهیم رونیب بشیرو از ج لشیموبا خورهیهام از شدت سرما بهم م دندون

 صدمتر جلوتر. ایب م،ییپل هوا نیهم ریپَ ما ز یکدوم گور -
 :شمیو دماغم رو باال م کشمیم مینیب ریرو ز انگشتم

 برم. دیبا گهیمن د -
 :غرهیلب م ریکه کالفه ز دارمیمعکوس برم یقدم

 .رسونمتیصبر کن، خودم م -
 :کنمینگاش م دیباترد

 آخه.. -
 :گهیو م زنهیم یشخندین

 بکشمت. ستینترس، امروز قرار ن -
 .شمیو سوار م گمیدلم م یتو یبه درک کنه،یرو باز م شهیپام متوقف م ریکه ز یرنگ یمشک نیعقب ماش در

خدا در حاله فرار  شهیهم زنمیم ی. پوزخندنهینشیکه بارها خِفتَم کرده بود م یکلیجلو کنار راننده کچل و ه خودش
 خودم سوار شدم. یکردن بودم اما حاال با پاها

و کند ؛ اما هنوز دست هام مثله چوب خشک چقروجودم رو کم کرده بود یاز سرما یکم نیمطبوع داخل ماش یگرما
 .کردیو هوا رو مسموم م دیکشیرو م گارشیارامش س یساکت بود و تو ریکب د،یکشیم ریت یسوزن یبود و هرازگاه

 .دومیو با عجله به سمته خ کوچه م شمیم ادهیسر کوچه پ یحرف چیبه خونه، بدون ه دنیرس با
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 زنم،یو ضربه به در اتاقش م رمیبه سمته اتاقش م افتهیم دادیکه از پنجره بهم دست تکون م یبه نازپر نگاهم
 :کنهیو با ذوق نگام م کنهیباعجله در رو باز م

 تو. ایب زمیقربونت بشم عز یاله -
 :پرسمیو م کشمیبه داخل اتاقش سرک م کنجکاو

 ؟کجاست، مرخص شد الدیم -
 :برهینازکش رو باال م یابروها یخوشحال با
 یهوا یلیدوسه روز خ نیکمش نکنه تو ا یخدا از مردونگ کمیآقا دکترتاج نیا شه،یخدا مرخص م دیپس فردا به ام-

جبران  دیبا یچطور دونمینم جون باورکن شرمندتم نیمیپارچه آقاست، دستت درد نکنه س هیو داشت خودمو بچه م
 کنم..

 :گمیو م رمیاتاقم م یو به سمته پله ها کنمیو عقب گرد م شهیراحت م المیخ
 مراقب خودتو بچه هات باش. ست،یجبران الزم ن -

چربم آالرم  یدمار از روزگارم دراورده بود، موها یخواب یبود و ب نیچشم هام سنگ کنمیچراغ گرم م یهام رو دستم
 .دادیحموم رفتن م

 اندازم؛یخودم م یلحاف بزرگ دونفره رو دیباریو زمان روبه رگبار بسته بود و با تموم قدرتش انگار داشت م نیزم برف
خودش رو  زدشخیبت با صورت سرخ و شر کنم،یو چفت اتاقم رو باز م شمیشدن دراتاقم بلند م دهیکوب یبا صدا

 .نهینشیکنار چراغ م دارمیسرش انداخته بود رو برم یکه رو ییاندازه، پتو یاتاق م یتو
 !سیدهنش سرو ه،ی: عجب برفشربت

 یتو دارمیبگ رو برم یو ت زمیریآب جوش م یا شهیدسته دار ش یها وانیل یو تو دارمیرو برم یو کتر خندمیم
 اندازم. یم وانیل

 :رهیگیرو از دستم م وانیو ل کنهیم یکوتاه یسرفه ا شربت
 ؟یقفل کرده بود اول صبح یرو چ رین نیا ن،یمیس نمیب -
 رمان در نگاه دانلود آماده شده است. نیا

http://www.negahdl2.ir 
 :نالمیم یحوصلگ یو با ب دارمیلب هام نگه م یرو قند
 .داده باور کرده لشیمشت چرت و پرت تحو هی دهیمزاحمه ازراه رس ارویبابا،  یچیه -

 :کشهیم شییاز چا یقورت
 دِته؟یزِ -
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 :پرسمیو م دمیتکون م یسر یجیگ با
 ؟یچ -

 :پرسهیو دوباره م دهیتکون م یبا کالفگ یسر
 دوست پسرته؟ گمیم -

 :گمیو م کنمیو باعجله م کنمیهام رو گشاد م چشم
 هیاز  دارهیدست از سر برنم میباهم دار میکدورت از قد نهیک یسر هی زنه،یم ریرو با ت میهده؛ طرف سانه خدا شا -

 .وبهیداره به کل مع یمشکل عقل کنمیطرفم فکر م
 اره؟یسرت ب ییموقع بال هیخطرناکه نباشه  -
 نه بابا غلط کرده مگه شهره هرته؟ -
 :گهیو م رهیگیحرص لبش رو گاز م با
 !رهیتو کَتَم نم جورهچیرهین یادا اصوال نیا -
 دم:م هیسرخ مخمل تک یمتکا یرو
 ؟یریامشب تاالر م یراست گه،ید رهیولش کن بابا ن -

 :دهیتکون م یمنف یبه معن یو سر خورهیم شییاز چا یکم
 ره؟یگیم یزمستون عروس خیسگ  نیتو ا یاخه ک ست،ینه تا آخرهفته فعال که کار ن -

 :شهیم رهیوبه سقف خ ارهیم رونیپاکت ب یرو از تو یکیبار گاریو س کشهیدراز م کنارم
 !زدیبود، عروس از اول تا اخر مجلس فقط داشت زار م یعروس هی شیچندشب پ -
 چرا؟ -

 :دهیتکون م یتفاوت یبا ب یا شونه
 اهیکرد که دور چشماش س هینقد گرا کرد؛یم هیمثله ابر بهار گر ینبود طفلک یراض ششیبخاطر ارا دونم،یچه م -

 شد و مژهاش لق شد افتاد.
 :گمیم ریباتاخ وکشمیم یباناراحت یاه
 حاال واقعا مگه ناجور شده بود؟ -

 :رهیگیم گارشیاز س یکام
من  یباال رفته؛ وقت یخودیدوروزمونم توقعشون ب نیا یناجور نبود، دخترا کردیچه بدونم واال اونقدرام که فکر م -

واسه  یفکر نکنم کس گهیمحلمون بود البته االن د شگریاون زمون ارا ینام وریز هیازدواج کردم پونزده سالم بود 
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 یسرم، حاال بگو چه رنگ یرو دیدرست کرد مال التم هیعروس درست کردن صداش کنه، خالصه اومد خونمون 
 بود؟
 :گمیو م کنمیفکر م یکم
 ؟ی؟مسینسکافه ا -
 موهاشون زرده؟ یدیرو د هایبارب عروسک نیهم دلت خوشه؛ از انه بابا تو -

 :دهیادامه م جانیو با ه کنمیچشم هام باز و بسته م دییو باتا زنمیم یلبخند
 هیسرش بلوند کرد بعد جمع کرد برد رو فرق سرم  ریبدتر از اون؛ موهامو خ یهمون ول یها هیتو ما زیچ هی قایدق -

 !اوردمیسنجاق زده تا دوهفته از تو موهام سنجاق در م قدرنیگذاشت، ا فلیبرج ا
 :خندمیم زیو ر ذارمیرو دهنم م دستم

 ؟یبهش نگفت یزیچرا چ ،ینشد یشاک یچ یعنی -
 :دهیبا تاسف تکون م یسر
زهمه ا شه؛یم لیبعد چندسال خزوخ دونستمیکالس داشت چه م یبود؟ تازه اون موقع ها مُد بود کل میحال یاخه چ -

بود، منم که رنگ پوستم سبزه بنده خدا دستش به  دهیصورتم کش یبود که با کاردک رو شیلعنت میبدتر اون کرم گر
 .بود هدیصورتم مال یکرد رو یبود خال یتو قوط یکم نرفت هرچ

 :پرسمیو م شمیم رهیمتفکرش خ مرخیو به ن زنمیم یلبخند کشمیخستم م یچشم ها یرو یدست
 ؟یکنیفکر م یبه چ یدار یشربت -

 :گهیو م کشهیباال م نشیتا روس لحاف
 .به شوهرم -
 االن کجاست، دلت براش تنگ شده؟ -

 :فرستهیم یهاش رو تو اخم
 وارید هی یتا عمر دار یشنویاز م نیمیس نیسر به تنش نباشه، بب خوامیهرجا هست م ه،یچه بدونم کدوم قبرستون -

 گوشت بامنه؟ یاو ،ینامرد بسپر هیبهتره دلتو دست  یبپوس ییتوش از تنها ادیب یبکش دور قلبت نذار کس یآهن
 :پرسمیو م کنمیخوابالوم رو باز م یها چشم

طرف بفهمه مادرم زندونه و  شه؟یپدر و مادر م یدختر ب هیعاشق  یاخه ک یچشم ول یبه رو عاشق نشم یگیم -
 یخوایداستاناست، اگه م لمایباور کن اون واسه تو ف کنهیپشت گوششم نگاه نم رهیمخانوادم پخش و پالست 

 کن. حتیدخترخانواده دار نص هیبرو  یکن تینصح
 :بندهیچشم هاش رو م گهیلب م ریز یاکبر اهلل
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 یمونیاومد دهنتو صاف کرد رو رفت اونوقت تو م ینیبیم هوی شهیحرفا سرش نم نیپدرو مادره ا یعشق خودش ب -
 .یخدا رحمت کنه کم زرمفت نزده بود یشربت یه یگیم یافتیمن م ادیدل شکسته بعد هیو 

که من  یداغون تیاالن تو وضع یحق بود ول یشربت ی. حرف هابندمیو چشم هام رو م کنمیم یجونیب ی خنده
 نداشت. یو انگار تموم شدیهم تلنبار م یرو رفتیهم م یهر روز روهام  یگرفتار اومد؛یداشتم به کارم نم

 شه. المیخ یساده ازم بگذره و ب نقدریا شدیمگه م رهیگیدلم م شیمعرفت یآذر بود از ب شیو ذکر و روحم پ فکر
*** 
حال  هیانگار  یمنوچهر یصندل ینشستن رو کشمیم یقیو نفس عم کنمیو مرتبش م کشمیمقنعم م یرو دستم

 ورود من باز کرده بود. یجا برا یداشت چه خوب موقع گهید
 .نبود رزادیاز پ یهنوز خبر رهیم واریساعت د یمشک یعقربه ها یرو نگاهم
انگار نشستن  ؛خورمیکه شربت سرصبح واسم گرفت رو با ارامش م یرینون پن یو لقمه برمیم فمیک یتو یرو دستم

 گذاشته بود. ریاشتهامم تاث یرو یحت یصندل نیا یرو
صورتم  یبا ارامش کرم پودر رو ذارم؛یزمیم یرو شمیلوازم آرا فیو ک دمیم هیتک توریمان یبه صفحه  میبیج نهیآ
 یروح یب نیتا از ا کشمیمژم م یرو ملیو با عجله ر کنمیدست شده بود نگاه م هیبه مژه هام که با کرم  مالم،یم

و  افتهینگاهم به پد رژگونه م زنم،یم تهیفرمال یلبخند و کشمیلب م یرو میژلب قهوه ا. رکنم دایمطلق نجات پ
 .کردمیفراموشش م شهیهم کشمیلب م ریز یآه

کنم؛  رییتغ کمیخودم بکشم و  یبرا یخط چشم درست حساب هیهنوز وقت داشتم تا  کنمیبه ساعت نگاه م دوباره
 خودم بکشم. یو خوش حالت برا کیخط بار هیتا  کنمیلرزونم رو کنترل م یدست ها

 کنم،یبا عشـ*ـوه چشمم رو بازو بسته م کشم؛یرو م ینقص یو ب زیبا تمرکز خط چشم تم ارمیم رونیرو ب زبونم
. خط چشم رو کردمیرو م میسع دیبا یبکشم ول یجورنیا تونمینم دونستمیحاال نوبت چشم چپم بود هرچند م

 .کنمیپرت م فمیک یرو تو نهیا سانسوربا باز شدن ا کنمیچشمم م کیو نزد کشمیم یقینفس عم دارمیبرم
 :رمیگیم نییبهش نگاه کنم سرم رو پا کهنیبدون ا شمیم زیخ مین ادیبلندش به سمتم م یبا قدم ها رزادیپ
 .ریصبحتون بخ رزادیسالم جناب پ -
 .ارهیبگو قهومو ب یسالم، زنگ بزن شاهپور -
 :ذارمیم قهیشق یو دستم رو نمینشیم یصندل یعجله رو با
 .االن نیچشم هم -
 :ستهیایو دوباره روبه روم م شهیبه سمته اتاقش بره که منصرف م خوادیم
 ؟یکرد دایپ یغاتیشرکت تبل یراست -
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 چرخونمیم زیم یبرگه ها رو یتو جهتیب نگاهم
 رو انتخاب کنم. نهیگز نیتا بهتر کنمیم قیفعال دارم تحق -
 اراپوش کاراتو تا اون موقع انجام بده. میریم گهیساعت د هیتا  ،یبهتره عجله کن -

 :کنمیبون م هیچشمم سا یو دستم رو کنمیتر م لب
 چشم. -
 :غرمیلب م ریو ز کنمیقدم هاش بسته شدن در سرم رو بلند م یصدا با
 .یاه لعنت-

شد  یاه چه افتضاخ کنم،یو پاکش م کشمیخط چشمم م یو رو کنمیم یدستمال کاغذ یجعبه برگ یاز تو باعجله
 د؟یتابه تا د یچشما نیمنو با ا یعنی

 .ذارمیو قرار مالقات م زنمیزنگ م یغاتیبا چندتا شرکت تبل دم،یو سفارش قهوه م زنمیزنگ م یبه شاهپور باعجله
و باعجله تماس رو  کنمیبه اطرافم نگاه م اطیو با احت کنمیم یبه شماره خاطره مکث کوتاه لمیموبا برهیو یباصدا

 :فرستمیاروم صدام رو از حنجره م کنمیوصل م
 .شنومیالو بگو م -

 :چهیپیم یتو شیعصب یصدا
 گرفتم حق با توعه نرفته خارج. یرفتم آمار ماجد شبید نیبب ،یصحبت کن یتونیاه تو بازم که نم -

 :گمیو م دوزمیم رزادیو نگاهم رو به درب اتاق پ کنمیرو تر م لب
خب بهم بگو  یلیخ هیشرکته کوفت نیهم یتو گهیمورد مهم د هیمطمئن بودم نرفته،  کنمیگفتم که اشتباه نم -

 ه؟ینقشت چ
 رزادیچه خبر پ رسه،یبه ذهنم نم یا گهیفکر د بدم کیجلو در شرکت کش امیچند روز پشت هم ب هی نکهینقشم ا-

 بحرش؟ یهنوز نرفت
 :کنمیحالت چندش لبم رو جمع م با
اگه  ستین یگفتم هَپَل ستمیاصال واسش مهم ن نهیبیاونم انگار منو نم زنم،یهمش دارم گند م تونمینه خاطره نم -

 .کندمیبود سه سوته کلکشو م یمثله صوف
 یبچه باز نینقصه بخواد هرگز خودشو با ا یب ستمهیس هیطرف مغز متفکر  ست؛یاحمق ن یمعلومه که مثله صوف -

 کن. دایداره نقطه ضعفشو پ ینقطه ضعف هی یحال هر آدم نیبا ا یول ده،یها خودشو فنا نم
 باشه. -
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ون بدم و گره نش یاومده بودم تا خود جانیمن ا رهیگیضرب م زیم یانگشتم ها با ضرب رو کنم؛یرو قطع م تماس
مشتم  یعصب کنمیم ی، اصال من دارم چه غلطکاربلد فرو برم یمنش هینقش  یتو یجد یها رو باز کنم نه که جد

 .کوبمیم زیم یرو
*** 

 ؟یآماده ا -
 یرو بیادکلنش تندش عج یبو افتم؛یو دنبالش راه م دارمیرو برم فمیو باعجله ک کنمینگاه م رزادیبه پ گردمیبرم

بزرگ چهار شونش  کلیآسانسور نگاهم رو به ه نهیآ یاز تو رمیزود قرار سردرد بگ رید دونستمیمخم رفته بود و م
 هی شیو فقط استخون درشت ستین یتراش خورده ورزش اندامو  سبکیاز س یکُت خبر نیا ریمطمئنم ز کنم،ینگاه م
 .دهیبهش بخش یبتیه نیهمچ

 ؟یتو فکر -
 :شمیم رهیخ گشتیصورتم دنبال جواب م یکه تو رشیت یقهوه ا یچشم ها به
 کیبرم از نزد دیبا دوتاشون قرار گذاشتم اگه اجازه بد کنم،یفکرم نیکه بهم سپرده بود یغاتیدارم به شرکت تبل -

 .رمیبگ میبهتر تصم تونمیم یطورنیا نمیکاراشونو بب
 :رهیم نشیبلندش به سمته ماش یقدم ها با
 .یهست یدختر باهوش -

 ..لبم برگردونه یبود تا لبخند رو به رو یبه موقع فیتعر
 :پرسهیو م ارهیرو به صدا در م نیماش ریدزدگ

 ؟یتک فرزند -
 :گمیمو با عجله کنمیعقب رو باز م درب

 هم دارم. گهینه سه تا داداش د -
 :دوزهیبهم م نهیآ یرو از تو نگاهش

 واقعا، ازت بزرگترن؟ -
 که به سوالش فکر کنم: بدون

 بله. -
 :ارهیرو به حرکت در م نیماش

 ه؟یشغل بابات چ -
 :دمیوقفه جواب م یب بازهم
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 هم سربازه. یکیاون  کننیداره، توکار مبله دوتا از برادرم هام باهاش کار م یتو چهاردونگه نجار -
 :پرسمیو م کنهینگام م نهیا یو از تو کنهیم زیحس کنم چشم هاش رو ر تونمیرخش م میمحوش رو از ن لبخند

 سرباز کجاست؟ -
 :گمیو م کنمیمکث م یکم
 .دنیبهش م یمرخص باریماه  شیتو بندره هرش ،ییایدر یروین -
 :گهیلب م ریز
 .ادیشلوغ خوشم م یهاخونواده یاز خونه ها ،یتیخانواده پرجمع هیپس تو -

 :گمیو م زنمیم تیبا موفق یلبخند
 !دیدار یشخص میاکثراوقات مشکل حر ست،یخوب ن دیکنیاونقدرهام که فکر م -

 .دهیتکون م دییبا تا یو سر زنهیم یپوزخند
دروغ گفتن داشتم که خودم ازش  یتو یچه ماهرت خوب رم،یگیم ابانمیونگاهم روبه خ دمیرو قورت م لبخندم

 .خبربودمیب
نظرش  یو متوسط تا تو تیخانواده پرجع یساده تو یساخته بودم؛ دخترخودم  یبرا هیاند ثان یتو یلیتخ خانواده

 خطر باشم. یب یعاد
 .ادیبه استقبالمون م شیبا کت شلوار کاربن یانسالیمرد م افته،یم یصنعتبه سردر کارخانه بزرگ نگاهم

اطرافم بود که  یهنوز در حال بررس کنم،یبودن نگاه م یریکه در حال بارگ ییها ونیو به محوطه و کام چرخمیم
 :کنهیحواسم رو پرت م رزادیپ یصدا

 .ارمیدست یخانوم دولت اباد-
 :ستهیایو مرد کنارم م زنمیم یحیلبخند مل دمیدستم فشار م یرو تو فمیک بند
 بودن؟ ارتونیدست یمنوچهر یآقا شیپ یاگه اشتباه نکنم سر یوقتم خانوم، راستخوش -
 :کشهیم شیفتر مشک یلبه پالتو یودستش ر رزادیپ
 .ستنیمدت ن هیرفتن عراق  یاندازراه یبرا -

دنبالشون راه  رهیدستگاها باال م یسروصدا دیباورود به خط تول کنه؛یم مونییباعجله به سمته سالن راهنما انیصادق
 .کنمیخط بود نگاه م یرو رزادیکه سفارش شرکت پ ییداروها بلیو ل وپیبه ت افتم،یم
که سرگرم کار بودن  ییو به کارگرها رمیگیفاصله م یهم گرم گفتگو بودند کم کیتو ج کیج انیو صادق زادیپ از
نبود و  تیباشم رو نداشتم، انگار وجودم اونقدرهام با اهم رزادیهمراه پ دیکه چرا با نیاز ا یهنوز درک شم؛یم رهیخ

 .کردیرو بهم منتقل م ییفقط حس پادو
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 نمینشیم یبزرگ یمشک زیپشت م شم؛یم انیوارد دفتر صادق کنمیدوباره پشت سرشون حرکت م رزادیاشاره پ با
کاتالوگ به سمتمون  انی. صادقکنمیچونم حائل م ریدستم رو ز دم،یکسل کنندشون گوش م یکالفه به گفتگو

 :رهیگیم
کارمون از  یتو میتونستیم میبود گرگیو ا کسیدست و بالمون بستست؛ االن اگه تو کشور ا رزادیخالصه جناب پ-

 دیزنگ زدن گفتن آقا نزن هوی م،یزدیسفارش م میداشت یشیشرکت لوازم ارا هی یماه برا هی نیهم م،یمدل استفاده کن
 !رونهیگفتن چرا گوشش ب ردادنیمحصوله گ یکه رو یرخ اون زن خارج میگفتن به ن هیچ انیجر دمیپرس

 اندازه: یم نییو سرش رو پا زنهیم یلبخند رزادیپ
 .میمواجه بش یدسته گمونم نکنم با مشکل هیعکس  یهستم ول شتونیمتوجه فرما -

 :ذارهیم شیدماغ عقاب یرو دارهیبرم بشیج یرو از تو نکشیع انیصادق
 خانوم؟ ایدست آقا  -
 :فرستهیم رونیکالفه نفسش رو ب رزادیپ
 .گهیخانوم د -

 :گهیوم خارونهیچونش رو م انیصادق
 دیکنیموقع مرجوع م هیاومده  یادیالف ب پ ت ز یاخه بندا گمینداره؛ بخاطر خودتون م یشرکت ما مشکل یبرا -
 !دیجاش گلدون بزار دونمیچه م ای د،یدستو هاشور کن یجا نیگیم
 :دهیرو تکون م سرش یو با به حالت منف دهیلبخندش رو قورت م رزادیپ زنم،یم یپوزخند صدادار اریاخت یب

 .ادینم شیاز جانب شرکت ما پ یمشکل نینه من مطمئنم همچ -
 :کنهیم ادداشتیرو  یزیدستش چ ریز یبرگه یو تو کشهیم شقشیش یخودکارش رو انیصادق

 م،یتو بروشو استفاده کن میریعکس ازش بگ هی میتونیم ادیخانومم به کارمون م نیاطاعت امر، االن مثال دسته ا -
 طروات خودشو داره. کوریمان کوریبدون الک و پد یکه حت باستیخانوم ز هیدست نرمال  نیا

 ررسیاز ت دارمیبرم زیم یوباعجله دستم رو از رو شهیلبخندم خشک م شه،یدستهام قفل م یرو رزادیپ زیت نگاه
 .کنمیم ینگاهش مخف

 : دهیتکون م یشونه ا انیصادق
 باشماست. یینها میحاال باز تصم -
 :دهیتکون م یسر رزادیپ
 .میرسیم یا جهینت هیبله، حاال تا اون موقع به  -

 .کردیم یو بازار گرم دادیو مدام بحث رو کش م کردمیبود که فکرش رو م یزیوراج تر از چ انیصادق
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 .ددایم انیو به قائله پا کنهیم دایخاتمه دادن به جلسه پ یبرا یراه رزادیپ بالخره
 رهیدستگ یهنوز دستم رو رمیم نیبه سمته ماش گردمیم نیدنبال کدئ فمیک یتو یو درحال میزنیم رونیشرکت ب از

 :شنومیرو از پشت سر م رزادیپ ینرفته که صدا
 .نیجلو بش -
 یصندل یالبته حقم داشت بانشستن من رو کنم،یمکث درب جلو رو باز م یبا کم دمیبه ابروهام م یتعجب خم با

 من باشه، نه من! یشخص یراننده ای اریبود که اون دست نیا هیشب شتریعقب ب
 کشمیکالفه از گشتن دست م گردمیدنبال قرص م فمیک یدوباره تو کشمیپام م یپالتوم رو یدستم رو لبه معذب

 گمیلب م ریز یاه
 :شمیم رهیرخش خ میو به ن چرخونمیسرم رزادیپ یباصدا با
 دور بزنم؟ یخوایم یجا گذاشت یزیچ-
 .ستین فمیکه انگار تو ک خواستمیقرص م هینه نه -

 :دهیپهن کم پشتت م یبه ابروها یخم
 ؟یقرص یچ -
 چراسردرد دارم، صبح حالم خوب بود. دونمینم نیکدئ-

 :کنهیجاده متوقف م یشونه خاک یرو تو نیماش
 هست برش دار. یخشاب مشک هیدر داشبورد بازکن  انه،یصادق یبخاطر وراج -

 :پرسمیلب م ریز شم،یم رهیو به جلد ناشناسش خ دارمیو بسته قرص روبرم کنمیو داشبورد باز م شمیم خم
 ؟یخارج ه،یچ گهید نیا -

 :رهیگیو به سمتم م دارهیعقب برم یاز صندل یاب معدن یبطر
 .ستین یزبدیچ -
 کنمیباترس م یخنده کوتاه ذارمیو تودهنم م ارمییم رونیو قرص رو ب دوزمینگاهم روبه چشماش م دیترد با
 :گمیم
 .رمیموقع نَم هی -

 :رهیگیآب رو به سمتم م یو بطر زنهیم یکج لبخند
 !یریمینترس نم -
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 لیو به سمتم متما کنهیکمربندش رو باز م خورمیاز آب م یکم دمیو قرص رو قورت م بندمیهامم رو م چشم
ابروهام تا گوشه  وندیرو انگشتش رو چندبار از پ ذارهیم میشونیپ یدستش رو کشم؛یرو عقب م ارخودمیاخت یب شهیم

 زنم.یشوکه بهش زل م رهیتپش قلبم باال م ده،یحرکت م قمیشق ی
 :پرسهیو م کنهیم زیچشم هاش رو ر

 ؟یبهتر -
 :گمیدستپاچه م مفرستیم رونیگذار بود، نفسم رو ب ریانگار تاث رکنندشیاز حرکته غافلگ جدا

 خوب بود، دوسش داشتم! -
 :شهیم رهیمنتظرم خ یو به چشم ها کشهینفس سر م هیو آب رو  ذارهیدهنش م یرو از تو قرص

 ترامادُل بود. -
 :پرسمیبلند م یو با صدا رمیگیرو گاز م لبم
 ترامادُل؟ ؟یچ -

 ذارمیم رهیدستگ یبا وحشت دستم رو خندهیم و اروم برهیپالتوش فرو م ریز یبلند بافت مشک ی قهی یرو تو سرش
بلندش رو از پشت  یتا اوغ بزنم صدا شمیو خم م ذارمیزانوم م یدستم رو شم؛یم ادهیپ نیو با عجله از ماش

 :شنومیسرم
 ؟یکنیم کاریچ یدار -
 :زنمیداد م تیعصبان با
 .ارمیباال ب خوامیم -

 :چهیپیگوشم م یخنده هاش تو یصدا
 چرا؟ -

 :کنمیرو حلقم فرو م انگشتم
 .معتاد شم خوامیچون نم -
 : گمیدرمونده م کشمیم رونیدستش ب ریخودم رو از ز ره؛یگیشونم روباال م ادیم عجله به سمتم با
 .کنمیاه خواهش م ارم،یشما باال ب یاونور لطفا، اصال دوست ندارم جلو دیبر -

 یهوا به باز یتو یباد موهام رو رهیگیبار مچ دست هام رو محکم م نیو ا ادیسمتم مو دوباره  رهیگیاوج م خندش
 :رهیگیم
 سردرد بود شلوغش نکن. یبرا یقرص المان هیکردم  یشوخ ،یبچه ا یلیخ -
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 نمیس یدستم رو تو رمیم نیبه سمته ماش یشده بودم؛ عصب عیچه بد ضا کشمیو خودم رو عقب م رهیوا م اخمم
تنم رو به لرزه  شهیبودم؛ اسم ترامادُل هم ختهیخودم هم از واکنش عجوالنم شرمنده بودم زود بهم ر کنم،یقالب م

آذر  یطوالن یخواب ها ادینداشتم  یخوب یوقت خاطره  چیه داد،یسوق م یکیو ذهنم رو به نقطه تار انداختیم
 شهیهم کردمیم یلحظه شمار دارشدنشیب یخلسه بود، مضطرب برا ایکما  هیشب شتریکه ب یقیافتم خواب عم یم
 خواب مرده باشه و هرگز چشم هاش رو باز نکنه. یتو دمیترسیم

 :پرسهیم یبار حالت جد نیا کنهیفرمون قفل م یو دستش رو دمیگردن دردناکم فشار م یرو دستم
 .یدیترس یلیحالت خوبه؟خ -

 :گمیلب م ریبهش کنم ز ینگاه نکهیا بدون
 م؟یبر جانیخواهش کنم از ا شهیخوبم، م -

 رهیخ رونیو به ب ذارمیسرد بخارگرفته م یشهیش یسرم رو اره؛یرو به حرکت در م نیو ماش گهیلب م ریز یا باشه
خودم  بایتقر دادمیزود واکنش نشون م نقدریا دیهرچند نسبت قبل معذب تر شده بودم؛ نبا میهردو ساکت بود شم،یم

 ننه بزدل نشون داده بودم. یرو به بچه 
انگار از  شینتیلم دیکه با لبخند دندون سف یبه زند شم،یپشت سرش سوار اسانسور م میگردیبه شرکت برم دوباره

 .ستمیایم رزادیو کنار پ گمیلب م ریحوصله ز یب یسالم شم،یکرده بود مواجه م نیقبل کم
 .کنهیم تیمقعنش هدا ریبلوند خوش حالتش رو ز یموها یزند
 ؟جلسه چطور بود رزاد،یجناب پ -
 :کنهیبسنده م یبه جواب کوتاه رزادیپ
 خوب بود. -

 :پرسهیلب م ریاروم ز شهیمن متمرکز م یرو بارنیا یزند یمشکوک عسل نگاه
 ده؟یحالت خوبه چرا رنگت پر نمیبب -
 :شمیاز اسانسور خارج م رزادیکه پشت پ یعجله در حال با
 خوبم. -
 :ستهیایروبه روم م یزند رمیوا م میصندل یرو رزادیدرب اتاق پ شدن دهیو با کوب رمیسالن م یتو
 بود؟ یجورنیافتاده، چرا ا یاتفاق -

 :دمیمکث جواب م یو با کم کشمیچشمم م ریرو ز دستم
 !ناخوشه سردرد داره کمی ست،ین یزیچ -

 :گهیو م گردهیها م لیفا یوتو رسونهیم زیو خودش رو پشت م دهیتکون م یو شونه ا گـهیلب م ریز یآهان
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بهت  شتریب جانیباهاش ا گهیصحبت کنم که د سییبا ر خوامیم میاز کارا عقب افتاد یلیخ یدو روز که رفت نیا -
شده  خودمم موندم چرا حاضر ،یریگیدستوپاشو م یفقط جلو یایب یباهاش بر یبخوا یجورنیا دونمیم م؛یدار ازین

 .یایتورو با خودش ببره اخه به چه کارش م
 شیقلوه ا یهامنگنه رو بردارم لب خواستیدلم م بندم،یچشم هام رو م تیبا عصبان کنم؛یحرص پوست لبم رو م با
 رو نشنوم. شیتو مخ یهم منگنه کنم تا صدا یرو

 :دهیو ادامه م دارهیبرم لیفا یرو از تو یا پوشه
 س؟ییارریدست یشد یچطور دونمینم ،یستیرو بلد ن جانیتو هنوز کار تو ا -
با  رهیم رزادیو به سمته اتاق پ دارهیدستش بود برم یکه تو یپوشه ا کشم؛یم یقینفس عم چرخمیسمتش م به

 چیه رم؛یم رزادیو به سمته اتاق پ شمی. مضطرب بلند مکنمیدلم نثارش م یتو یلعنت کوبم،یم زیم یدستم رو
 یدست رو تونستمینم دم؛یشکمم فشار م یرودستم  ادیسراغم م یبد چهیاومد، دل پ یاز داخل اتاق نم ییصدا

به در  یرو بزنه و دوباره نقطه صفر برگردم، با عجله تق رزادیپ یکنه و را میضربه فن یدست بذارمنتظر بشم زند
 :دوزهیم و به من رهیگیم ینگاهش رو از زند رزادیپ شمیوارد اتاق م زنمیم
 شده؟ یزیچ -
 ام؟یب رتریفردا دوساعت د شهی. مدیببخش -

 :پرسهیم رزادیپ زنه،یم یشخندین یزند
 ؟یچ یبرا -
 .دیکه سفارشش رو از قبل کرده بود یغاتیتبل یدو تا قرار مالقات دارم با شرکت ها -
 :دارهیدستش رو از چونش برم رزادیپ
 .میچندجا بر دیفردا الزمت دارم با ده،یم روبشیکن خودشون ترت یمعرف یشرکت ها به خانوم زند -

بالخره  رهیم رونیبا عجله از اتاق ب بنده؛یو با خشم چشم هاش رو م زنهیموج م یزند یچشم ها یتو حسادت
 .کنمیمشت دست هام باز م کشم،یم ینفس راحت

 .یامروز زودتر بر یتونیم ستی: اگه حالت خوب نرزادیپ
 :دمیتکون م یمنف یبه معن یو سر کنهیگُل م میوسچاپل

 امروز انجامش بدم. دیخوبه، در ضمن هنوز چندتا کار دارم که با یلینه اصال. حالم خ -
 :دهیتکون م دییبا تا یسر
 .یباشه، هرطور که راحت-

 .امیم رونیو از اتاق ب زنمیم تیبا موفق یلبخند
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 .رسونمیو باعجله خودم رو بهش م دومیبود م ستادهیا ابونیسمته خاطره اون طرف خ به
عطر  یبو کشونهیم نشیو به سمته ماش رهیگیدست هام رو م کشه؛یم رونیخز روب یپالتو بیج یرو تو دستش

 :پرسمیو م اندازمیرخ م میبه ن یو نگاه چهیپیدماغم م یتندش تو
 ؟یمنتظرم موند یلیخ -
 :گهیو م چرخونهیرو م یشیم یحرص چشم ها با
 دوساعت عالف شدم. یکی هینه اصال فقط -

 :کنمیرو باز م نشیو در ماش زنمیچشمام کنار م یاز رو موهام
 شدم؟ رزادیپ اریبهت گفتم دست -
 :کنهیم میرو تنظ نهیکه ا یدر حال نهینشیم یصندل یرو
 ؟بود کار واجبت یخب حاال چ ،یاره گفت -
 :کنمیعقب پرت م یصندل یرو فمیک
 ؟یواسه موهام کن یفکر هی یتونیم -
 ؟یرنگشون کن یخوایموهات، م -
 شم؟یکنم، به نظرت خوب م التشیها خوامیاره م -

 :پرسمیمتعجب م ،خندهیم بلند
 وا، چه مرگته؟ -

 :گهیو با تمسخر م ذارهیفرمون م یرو دستش
 !؟یپلنگ ش دیبا نه شهینم یعتیطب یجورنیا یدیفهم یرسیمن م یبه حرف ها یکه دار نمیبیم س،یف ویبابا ن -
 .کمی خوامیفقط م شهیم یجورنیا میلیخ رمینخ -
 :پرسهیتا بنا گوش بازشدش م شین با
 ها؟ ها؟ ؟یچ کمی -

 :گهیکه با لحن کشدارش م شمیم رهیخ رونیو کالفه به ب کنمیم سکوت
 ؟یدلبرتر ش کمی یخوایم -
 اره. -
 .نیمیس نیواست هلو منو بب ذارمیرنگ م هیبسپارش به من،  -
 :گـهیتر م ظیغل بارنیو ا گردمیسمتش برم به
 هلو -
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 :ارهیم رونیکشوش ب یو خاطره سشوار از تو رمیم نهیو با عجله به سمته ا چمیپیرو دور حوله م سمیخ یموها
 .یبلوند روس-
 :شمیم رهیموهام خ یکه تو یبلوند روشن یرگه ها به
 بـرده باال، نه؟ یلیسنمو خ کنمیحس م -

 :ادیبا عجله به سمتم م فرستهیهم م یو اخم هاش تو کشهیم شیقوس دماغ عمل یرو یدست متفکر
 .یرو صندل نیبش یریبگ رادیازکارم ا یبخوا نمیحرف نباشه، نب -
 :زنمیلب غر م ریز نمینشیم یصندل یرو
 شدم. یجور هیاخه  -

 :کشهیموهام رو سشوار م یرت خاصو با مها کنهیروشن م سشوار
 ساختم فقط. یچ نیگفتم که بسپرش به من بب -
 :شمیم رهیحالت دار بلوندم خ یموها به
 نه؟ ستیسه ن -

 :ذارهیم زیم یرو سشوراز
 .ستهیب ست،یسه ن-

 :شمیم رهیپنجره خ رونیب کیتار یو به هوا شمیو خسته روش کلو م رمیبه سمته کاناپه م شمیم بلند
 برگردم خونه؟ یحاال چجور یوا -

 :ذارهیپاش م یرو فشیو ک نهینشیروم م روبه
 ؟یاونجا خونه گرفت یانصافا جا قحط بود رفت ،رمیگیواست اسنپ م -
 .تو بساط نداشتم یجا قحط نبود پول -

 :غرمیلب م ریز یو عصب شهیدستش خشک م یکه تو یپیبه پا نگاهم
 حداقل بذار من برم بعد شروع کن. -
 .کردینگو که آذر جلوت مصرف نم ار،یمادرت ادا در نجون -
 سرصبح برسم خونه. خوامینم ریبگ نیماش هیواسم  -

 .پوشمیلباسم رو م رمیو به سمته اتاق خواب م شمیم بلند
روشن کرده بودن  شیسرکوچه ات یجوونچندتا  دنیو با د دومیو با عجله به سمته خونه م شمیم ادهیپ نیماش از

قدم هام  چمیپیکوچه بن بست م یتو چه،یپیگوشم م یخنده ها و متلک هاشون تو یصدا رم؛یگیم نییسرم رو پا
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نفسم رو حبس  کنم؛یبه اطرافم نگاه م یدرموندگو با  ستمیایم تی. در نهاشهیکند م ریکب یمشک نیماش دنیبا د
 .چرخونمیقفل م یرو تو دمیبا عجله کل شنومیقدم هاش رو از پشت سز م یصدا دوم،یوبه سمته خونه م کنمیم
 .سایوا نم،یصبر کن ب -
 :شنومیرو ازپشت سرم رهین یصدا ذارهیدر م یدرو ببندم پاهاش ال خوامیم
 ن؟یمیس چه خبر شده غمبریپ ای -
 :دهیچهارچوب جا م یخودش رو تو ریو کب کنمیرو رها م در
 ؟یکنیفرار م یچرا دار -

 :دمیدهنم رو قورت م آب
 .کنمیمن، من، فرار نم -
برو  جانیاز ا رولتیمستاجر آوردنت دختر جون ببند بارو بند نیبا ا یبابا باز شروع شد، مرده شورتو ببره شربت ی: ارهین

 مگه من دنبال دردسرم؟!
 :نالمیلب م ریوز زنمیبه صورته برافروختش زل م مانهیتسل

 .کنهیم امتیصابخونم داره ق نیتوروخدا برو، بب-
 ریاز تاخ رم؛یگیم شیپشت بوم رو پ یآهن یو باعجله راه پله ها دارمیبه عقب برم یو به ناچار قدم دهیهول م درو
پول هارو  یرکیبا ز رهین کنم،یبود با تعجب نگاه م رهیدست ن یکه تو یو به مشت اسکناس گردمیبرم ترسمیم ریکب
 :گهیم یو با چرب زبون کنهیو مثله آفتاب پرست رنگ عوض م دهیچادر گلدارش که دور کمرش بود جا م یال
 چارهیدختر ب نیکه بترسم؛ اصال مگه مرض دارم بخوام ا دیدارم حق بد ضیبچه مر هیزن تنهام و  هیآقابخدا منم  -

 .رمیباشم بخوام جلو رفت آمد شمارو بگ یتخم چشمم من کرو تو سگ زمستون آالخون باالخون کنم، قدم شمام رو 
و درو به  رمیبه سمته در اتاقم م افتهیبه سمته پله راه م رهین یتوجه به حرف ها یب ریو کب کشمیباتاسف م یآه

و کفش هام رو گوشه پرت  شهیبزرگ تر م یآجر وارید یرو ریکب هیسا کنم؛یو چفتش رو باز م کشمیسمته خودم م
 :غرمیم یکفر کنمیم
 .اریتو، کفشاتو در ب این یجور نیهم -

 ییمجمع رو ینم دار تو تیکبر رم،یم نیو به سمته عالالد کنمیم زونیآو وارید یرو لهیطو خیم یرو میمشک یپالتو
 .دارمیبرم
 :پرسمیو م زنمیزانو م نیزم یرو
 ؟یندار یواقعا تو کارو زندگ -
 :نهینشیدر م یسرخ جلو یکیپالست یصندل یرو
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 ؟یموهاتو رنگ کرد -
 کنمیم کی*ـر چراغ نزدـلتـیبا عجله به ف چه،یپیدماغم م یگوگرد تو یو بو کشمیجلدش م یرو محکم رو تیکبر

 : گمیو باحرص جواب م
که دلت  یبرو هرکار ایب یبه بعد آزاد نیاصال از ا ،یکه واسه خودت ورود خروج بزن یرو بست چارهیزن ب نیدهن ا -
 کن. خوادیم

انگار قرار نبود  کنهیاروم بلندش م کشه،ی*ـر بود مـلتـیکه پر از ف لیاست یگاریلبه تاقچه به جاس یرو نگاهش
 :میرو بد گهیهمد یجواب سوال ها

 ؟یکشیم گاریس -
 :گمیوقفه م یبا کم دم،یو چراغ رو به مرکز اتاق هول م ذارمیم ینیس یو دستم رو بندمیچراغ روم چهیدر
 .ستینه واسه من ن -

 :کشهیم دشیکوتاه تراش یبه موها یو دست دارهیسرش بود رو با آرامش برم یکه رو یبافت اهیس کاله
 سراغ مادرت؟ یرفت -

 :پرسمیمتعجب م کنمیم زیرو ر چشمام
 ؟یچ -

 :کنهیقالب م نشیس یهاش رو متفکر تو دست
 رو ناکار کرده، چندبار آذر رو بـرده دم زندان مالقاتش. یکیزندانه زده مادرت تو  گفتیکامبخش م -

 :کنمیبغلم جمع م یزانوم رو تو یعصب
 نیا یدار یواسه چ یاالن دار ؟یگذاشته کف دست برادرت، خب که چ مویو پوکه زندگ کیمن موندم چرا آذر ج -

 ؟یزنیحرفارو به من م
 :پرسهیم تیقاطع با
 زده کشته؟ رویمادرت ک -

 :گمیم یو با تند رمیگیم گر
 کارن؟یچ نیننه آقات ک ،یهست یچ یهست یک پرسمیمگه من ازت م شه؟یازت دوا م یاالن بهت بگم چه درد -

 :دهیتکون م یتفاوت یباب یا شونه
 بپرس! -

 :دمیگردن فشار م یودستم رو زنمیم پوزخند
 سرک بکشم. یدمه دوست ندارم تو کار کسچون من سرم تو الکه خو پرسم،ینم گهینه د -
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 :برهیبلند و پرپشتش رو باالم یو ابرو ها زنهیم یلبخند
 ترکونده؟ ویمادرت زده ک یگینم -

 :پرسمیم دیاما با ترد شمیم یانگار وقته مقابله به مثل بود جر فرستم،یم رونیرو ب نفسم
 .یپسر بچه هفت ساله رو کشت هی دمیشن -

 یخنده وحشتناک کنه،یاتاق رو پر م یفضا کشیستریه یخنده  یو صدا شهیصورتش بزرگ تر م یکج رو لبخند
 و تا خندش رو مهار کنه: دهیدهنش فشار م یدستش رو کنهیکه آالرم خطر رو روشن م

 داده؟ لتیتحو یمضخرف نیهمچ یک -
 راسته؟ دم،یشن -
 .یرو باور کنکدومش یداره خودت بخوا یبستگ اده،یدرمورد من ز عیشا-

 :پرسمیو با مکث م کنمیخم م سر
 رو بذارم کف دستشون. یهمه چ سیپل شیبرم پ یترسینم -

 :رهیگیو لبش گاز م ذارهیچونش م ریرو ز دستش
 .میباهم کن یباز هی ایب ،یستین ریبگ زهیچون جا یرینم سیپل شیپ وقتچیتو ه-

 :گمیو مشکوک م زنمیم زل
 ؟یچه باز -
 :کنهیکاپشت چرمش فرو م بیدستش رو ج ادویو به سمته م شهیم ندبل
 داستان تازه از خودت بهم بگو. هیسراغت  امیهربار که م -
 :ستمیایروبه روش م شمیبا عجله بلند م شم،یم جیگ
 ؟یچ یعنی -
 کنم. دایبشم سرگرمم کن تا آذر پ زینذار لبر ستمین یآدم صبور ادیواسه خودت وقت بخر، من ز -
 :پرسمیم یو با درموندگ شمیتر م جیگ
 وقت من..نشه اون داشیاگه آذر پ -

 :گهیم میو با تحک شهیو مانع پرسشم م ذارهیدماغش م یاشارش رو انگشت
 .کنمیم داشیپ س،ییه -
دستش بود و با چشم  یکه تو ییشربت با قابلمه رو چسبم،یاتاق م واریو به د دارمیبه عقب برم یباز شدن قدم با
 : گهیم رلبیز یبا دستپاچگ شه؛یم رهیخ ریمتعجبش به کب یها
 بدموقع مزاحم شدم. دیببخش یوا یا-
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 .دارهیبلندش به سمت در برم یقدم ها یحرف چیو بدون ه چرخهیم ریکب
 :رهیگینظر م ریرو ز ریو از پنجره کب شهیبا عجله وارد اتاق م شربت

 ن؟یمیسبود،  یک اروی نیا -
 :غرمیم کشمیم رونیسرم ب یمقنعه رو یو با کالفگ فرستمیم رونیحبس شدم رو باشدت ب نفس

 آشغال. هی ،یروان هی -
 :خورهیموهام سرم یشربت رو نگاه

 ؟یتو چرا موهاتو رنگ کرد نمیبب -
 :کنمیسرم رو آزاد م یباال رهیگ
 ناجور شدم؟ یلیخ ،یجورنیهم-

 :ذارهیرو گاز م قابلمه
 شه؟یمزاحمت م یهمون بود که گفت اروی نیا یراست اد،یقشنگه مبارکه بهت م یلینه اتفاقا خ -

 : ستمیایم کنارش
 اره خودشه، غذاست؟ -

 :کشهیکوتاهش م یبه موها یو دست دارهیسرش برم یرو از رو اهشیس ینخ شال
 ارمیواست ب یرو گذاشتم کنار که اومدنشد سهمت یخبر دمید یایم کردم،یدرست فکر م یواسه ناهار ماکاران -

 هوم؟ گهید یدوست دار یراست
 :گمیو م کنمیقدرشناسانه نثارش م یلبخند

 .شدمیتلف م یباورکن از گرسنگ کردم،یم کاریمعلوم نبود اگه تورو نداشتم چ -
 لیموبا شیو استخون دهیکش یو دست ها نهینشیروش جا خوش کرده بود م ریکب شیپ قهیکه تا چنددق یصندل یرو

 :کنهیلب نجوا م ریهوا ز یو ب رهیگیم یرو به باز شیمیساده قد
 .نمیبرم پسرمو بب خوامیم-

 :کنمیو تکرار م زنمیپلک م یمعطل یو ب زنمیپلک م شوکه
 ؟یپسرت، مگه تو بچه دار -
 شده واسه خودش.. یپا مرد هی گهیشونزده سالشه االن د -

 :رهیگیصدام اوج م اریاخت یوب رمیگیرو گاز م لبم
 ؟یتا حاال بهم نگفته بود ؟چرایپسر شونزده دار هیشربت تو  -

 :کنهیمتعجب و کنجکاوم دور م ینگاهش رو از چشم ها سرخورده
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 مادرت از من بهت گفته. کردمیفکر م -
 خب معلومه که نگفته! -

 :پرسهیو مشکوکانه م کنهیم زیرو ر اهشیس یها چشم
 زندان بودم؟ یبهت نگفته واسه چ یتح -

 :نمینشیروش م روبه
 ازت بهم نگفته! یخاص زیچ یدوستش کهنیباورکن جز دادن اسم و آدرست و ا -
 :پرسهیو م کنهینگاهم م زیت
 زندان بودم؟ یواسه چ یکنیفکر م -

هم بند مادرم بود پس  کنم؛یذهنم کنکاش م یو تو شمیم رهیخ شونشیو به صورت درهم پر کنمیم سکوت
 :پرسمیحفظ ظاهر دوبه شک م یداشتم اما برا نانیمرتکب قتل شده بود، هرچند اطم

 قتل؟ دونم،ینم -
 :دهیو با اعتماد به نفس جواب م ذارهیهم م یرو شیالغر استخون یپاها

 .؟مادرشوهرمیک یکنیعمد، حاال فکر م رینوچ قتل غ -
هم فشار  یتصورش خنده دار بود، لبم رو قدرنیچرا ا دونمیمرگ انسان ها قائل بودم اما نم یکه برا یتاسف تینها با
 سرکشم رو مهار کنم. یو تا خنده دمیم
 :کنهیتفاوت نگاهم م یب

تجربه تر از  یفشار روم بود ب یلیهشتادساله نداشتم؛ اون روزا خ رزنیپ هیوقت توعمرم قصد جون  چیباور کن ه -
تو  ،کردیباز خواستم م تمیچوب کبر هیزدن  شیبودکه واسه آت سیو خس نیمرد دهن ب هیبودم، شوهرم حرفا  نیا

 ریپ یشده بودم به حد رشیمادرپ یکه چشم ده تا وارث بهش بود منم لَه لِه میکردیم یزندگ شیپدر یخونه فکستن
داشت و انگار قرار نبود  شیکه داشت زبونش مثله مار ن یتیبااون وضع یول یدیدیسرش م یباال لوییبود که اعزا

 .زدیم نتیبود اما با حرفاش زم ریگ نیزم فته،یاز کار ب وقتچیه
خودم  یحرف هاش رو تو کردمیم یداشت برام سخت بود و سع کشیتار یگذشته یکه شربت تو یطیشرا درک

 .هضم کنم
که زنت چرا  خوندیگوش شوهرم م ریبند ز هیکرده بودو  دیدپسرم نه سالش شده بودو مادرشوهرم ش ری: امشربت

 داره. رادیو ا بیاجاقش کوره ع زاد،مگهیدوباره نم
 :پرسمیم کنجکاو

 گفت؟یم یشوهرت چ -
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عرضم، خاک تو سرم که زبونم قفل بودو بهش نگفتم که مگه  یب گفتیو م کردیم رمیهمش تحق یاون عوض -
منو ببره دکتر سپردتم  کهنیا یراه بندازم؛ خالصه به جا یکه واست جوجه کش یدیدونه بچه بر م هی نیا یتو خرج

که  یرمال هی شیبود برم پ نیهرهفته کارم ا ه،خورم کن زیمادرش که منو با دعا و جادو جنبل چ یدسته دوا درمونا
 .تا تو گوشم ورد بخونه نمیبود بش یاجرتش دوتا هزار

 :پرسمیمعترض م دادیکه بود جهل م ییااز حرف ه شوکه
 که کمکت کنن؟ یبه خانوادت نگفت ؟چرایکردیم کاریخب تو چ ،ییآدما نیواقعا مگه هستن همچ -

 :کنهینگاهم م تلخ
که تازه ازدواج با سروصورت کبود  لیهمون اوا ؛یخرافات ضیمر یآدما نیتوشهر پر از ا نیمیدلت خوشه بخدا س -

سرت تو الکت  سیفقط بهم گفت ه شهیخونمو کرده تو ش سهیمادرم گفتم بد دهنه دسته بزن داره خس شیرفتم پ
رو از سرت  یبرگرد یریکه طالق بگ نیبرو خداتو شکر کن، اصال فکر ا ستیکه معتاد ن نیباشه و فقط مدارا کن هم

کس پشتم نبود من جز اون  چیه یفهمیمخونه باشه،  نیزنه مطلقه تو ا هی کشهیبابا و داداشات نم رتیکن غ رونیب
 و با کفن برگشتم بود.. رفتمیم دیبا لباس سف دیبودم که با ییزنا
 
 :گمیوم کنمینگاهش م دیو نا ام کشمیبا تاسف م یآه
 ..یحرفا باش نیزرنگ تر از ا کردمیحس م شهیچرا هم دونمینم-
 :غرهیحرص م با
رو  دهیکه فرق پخو گوشت کوب دمیدیزندان رنگ چار تا آدم قالتاق گرگ صفتو نم رفتمیهه زرنگ؟اگه نم-
 گذروندمیروزگار م خوردمیمیتوسر کهیدست همون مردت ریز میباور کن هنوز داشتم با چهار تا بچه قدو ن دونستمینم

اوضاعم  میلینه، اتفاقا برعکس خرو رواله  یهمه چ میاضاالن وضعم خوبه و ر گمیاصال عقل و هوش االنو نداشتم، نم
 ؟گمیم یکه چ یمتوجه ستمیبا ذلت ن ریز کهنیا شیاما خوب ختهیر یب
 :گمیو م دمیتکون م یسر دییتا با
 ..فهممیم-
 ابونیسربه ب ای رمیمیم ایتمومه  گهیمغزم رد داده باخودم گفتم امروز د دمیروز صبح خروس خون پاشدم د هی-
که مادر دارم  یمادر بزرگ شه؛ من یبذار ب ایتو دن میتیهمه بچه  نینگاه بچم کردم که گفتم به درک ا هی ذارمیم

 دمیجام بلند شدم د ؟ازهیدردم چ خوامیم یده چه مرگمه چیازم پرس باریبه سرم زده  یگرفتم اصال چه گل ایدن یکجا
که  گفتیم کردیم دمیتهد دمیتا ساعت نُه خواب بود که چرا یغرغر مادرم شوهرم کل خونه رو برداشته شاک یصدا
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کس و کارم و با حرفهاش  یبود ب دهیتو کوچه خوب فهم کنهیجور و پالسم پرت م انیتاشب دختراش ب کنهیکار م هی
 حرفاش اعتنا نکردم ورفتم سروقت قرصاش.. رسم،بهیتا مرز سکته م

 :پرسمیوم کنمینگاهش م مشکوک
 ؟یکن یخودکش یخواستیم-

 :گـهیبهم زل م یوبا ارامش خاص کنهیم مکث
چند سال  خورهیتا قرص م یس ستیب یکه روز نیدو به کردم و گفتم ا یکیدروغ چرااولش اره، بعدش با خودم -

کنم  ادیسه چهارتاشم کم و ز هیدوتاشو جابه جا کنم و  یکی شهیم یچ دم،یدارم مرتب سروقت بهش قرصاشو م
 ..شهینم شیکه پوستش مثله کرگدن کلفته طور نیا

 :پرسمیاروم م دمیدهنم رو قورت م آب
 مُرد؟-
 :ذارهیو پشت گوشش م کشهیم رونیب دیپاکت سف یو بلندش رو از تو کیبار گاریس
کنم به نظرت؟در  تونستمیم کاریچ بودم دهیگرخ زدیتشنج کرد، داشت جلو چشمام دست وپا م دیبه ساعت نکش-

مرگش  ریگیپ یکرده کسلَکادِ عمرشو  رهینعشش جمع کنن گفتم البد پ انیب اتاقشو بستم رفتم زنگ زدم به بچه هاش
 .. شهینم
 کار تو بود؟ دنیپس از کجا فهم-
ک فرستادنش پزش رشدنیگیبودن گاگول نبودن،اتفاقا پ یاشتباه گمون کرده بودم هرچ-دهیتکون م یتفاوت سر یب

 ..گرفتنیرو م یک قهی گهید پرستارش من بودم رسرمیدادن دسته قانون خ لمیکت بسته تحو یقانون
 :کنمیقابلمه رو روشن م ریو ز شمیم بلند

 ؟یعمدش کرد ریقتل غ یچطور-
 دیکوبیهرروز خدا م یکیکردن اعتراف نکردم،گفتم هوش و حواسم سرجاش نبود واقعا راست گفتم اگه  یهرکار-

 خودش برداشت خورد.. ینیکه، آخرش گفتم من قرصا گذاشتم تو س مونهیتو سرت عقب تو کلت نم
 .یقسر در رفت -
 یوقت دونمیقسرِ قسرم در نرفتم هفت سال عمرمو تو بند گذروندم؛ االنم تموم فکر و ذکرم پسرمه نم نیهمچ -
از طرف شوهرمو خانوادش پر شده دعا  یدت حسابم نیا دونمینه، م ایازم  ادیبگم، اصال خوشش م یچ دیبا دمشید

 خودش ندونه. یقبولم کنه.دعا کن زن باباشو مادر اصل نیمیکن س
 :دمیجواب م کردیرو ازم طلب م نانیچشم هاش که اطم دنیکنم با د دشینا ام خواستمینبودم و نم مطمئن

 . رهیگینم شیمادر واقع یجا ینگران نباش کس کنه،یمعلومه که قبولت م -
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دلش جا داده باشه  یحجم غم رو تو نیکه ا ومدیو خم بود، به ظاهر سرسختش نم چیپر پ بیشربت عج سرگذشت
خفه  گارشیاتاقش خودش رو بادودس یواریچارد یکه تو هیحاش یکه ب یپروا بود؛ زن ینظرم آزاد و ب یتو شهیهم

 نداشت. یاانگار غم و غصه کردویم
باز شدن در  ینشده بود، با صدا رزادیاز پ یساعت ده صبح بود و هنوز خبر رم؛یگیم تورینگاهم از صفحه مان کالفه

 :زنمیم ی.مضطرب لبخندرمیوا م انیصوف دنیو با د شمیم زیخ مین
 سالم.-
 شم،یم رهیخ کردیم یتنش دهن کج یکه تو یبد رنگ یبه کت شلوار خردل ادیبلندش به سمتم م یقدم ها با

 :پرسهیم کنهیم رزادیو با عجله اشاره به اتاق پ کنهیبه اطراف م یمحتاطانه نگاه
 ومده؟ین سییجان، ر نیمیسالم س-

 :شهیلبم محو م یرو تهیلبخند فرمال کنه،یکه به اخر اسمم اضافه کرده بود معذبم م یجان
 .ومدهینه هنوز ن -

 :دوزهیصورتم م ی. نگاه متعفنش روذارهیم زمیم کیو درست نزد دارهیبود رو برم زمیم یکه روبه رو یلیاست یصندل
 طون؟یش یچقدر امروز خوشگل شد -

 :دارمیرو برم زمیم یرو ختهیبه هم ر یوبا عجله برگه ها کشمیمقنعم رو جلو م دستپاچه
 در خدمتم. دیداشت یممنونم، امر -
 بهم زنگ بزنه؟ یبذار کنار، به الناز گفت فاتیپس راحت باش؛ تعارف تشر ستین یکه کس ینیبیم -
 .گمیامروز بهش حتما م دمش،ینه متاسفانه هنوز ند -

 :ذارهیبد فرمش م ی دهیچونش کش ریز دست
 هان؟ ،یستیدختر، تو که مثله اون ن نیمعرفته ا یب قدرنیچرا ا دونمینم -
لبخند  رمیتا ازش فاصله بگ کشم؛یرو به عقب م میصندل یو با فشار پام کم کنمیم یجار رلبیز ینه ا یسخت به

 :زنهیم ییدندون نما
 م؟یخوش بگذرون کمیو  میدنبالش شامو باهم باش میبعد شرکت باهم بر یخوایم -
 یآدم نیبا همچ نیماش یتو کهنیو تصور ا شمیم رهیخ زنهیروشن که دو دو م یوحشت به مردمک چشم ها با

 :لرزونهیتنها باشم تموم سلول هام تنم رو م
 کنم. دایالنازو پ کنمیم یسع یول ستم،یراستش اخه امشب ن -

 :پرسهیو طعنه م رهیم یهاش تو اخم
 ؟یستیتو بامن راحت ن کنمیحس م نمیبب -
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 :گمییو م گزمیعذابم بود،لب م هیبود وجودش ما معلوم
 .هیچه حرف نینه اصال، ا -
دخترخالمم مثله  گفتیالناز م گهیباش د هیپا گذرهیخوش م دمیقول م ار،یقبول کن اخه و اما ن شنهادمویپس پ -

 طلبمه. یکیکه  یدونیم یبد دیرو که برات گرفتمو با یکار نیسور ا دیتو با یخودم اهل عشق و حاله؛ راست
 :دمیصورت داغم فشارم یسردم رو یانگشت ها زنمیمانتوم م یبه لبه یچنگ

 .کنمیباشه، پس من با الناز هماهنگ م -
 :شهیبلند م یصندل یو از رو نمیبیچشم هاش م یرو تو تیموفق برق

 یدونفر یمن خودم بلدم چجور ه،یخبر کنهیفکر م یبهتره بهش اصرار نکن یدونیم ستیمهم ن ومدیاگه النازم ن -
 خوش بگذرونم نگران نباش.

جوره  چیه کوبمیم زیم یباخشم رو کشم؛یلب م ریز یهوف رهیم رونیاز سالن ب یبا سرخوش زنهیم یچشمک
 .امیمرد زبون باز بر ب نیا یاز پس نقشه ها تونستمینم
برام  یرو ازم گرفته و رمق میتموم انرژ انیصوف ستم؛یایو سرخورده م امیباز شدن درب اسانسور به خودم م یصدا با

 نگذاشته بود. یباق
 یاتا مداخله گمیلب م ریاروم ز یسالم شه؛یوارد سالن م کنهیصحبت م لشیکه موبا یگام بلندش و در حال با رزادیپ

 هم رسم ادب رو به جا اورده باشم. یتو مکالمه اش نداشته باشم و از طرف
 :ستهیایم زمیم یروبه رو یو با توقف کوتاه دهیاز گوشش فاصله م لشیموبا

 .ارهیبگو قهومو ب یسالم به شاهپور -
چشم  ؛دمیو سفارش قهوه رو م رمیگیم یو شماره شاهپور نمینشیم یصندل یو دوباره رو گمیلب م ریز یچشم

و دنبال راه  کنمیجوش خوردن معدم رو حس م افتم،یاش م دهیو گردن چروک انیافتاده صوف یپلک ها ادی بندمیم
 ،دادیجواب موندن تماسم م یممتد خبر از ب یابوق ه یصدا رم؛یگیدرنگ شماره خاطره رو م یو ب گردمیم زیگر

 :کنمیم پیبراش تا یبا عجله اس ام اس شدمیداده م بیترت انیکه صوف یدونفره ا افتیض یتنها راه دینه من نبا
 ..رمینم ییمن بدون تو جا یباش دیگذاشته، هرجور شده بهم زنگ بزن تو هم با یامشب قراره دور هم انیصوف -
 .کنمیم یدست شیو پ شمیبلند م رسهیبه ذهنم م یفکر کنمینگاه م یدست شاهپور یکه تو ینقره ا ینیس به
 .برمیمن خودم م دیبد -

 حالت خصمانش کجاست! نیمنشا ا فهممیهنوز نم ذارهیدستم م یتو ینیطلبکارانه اش س یشاهپور
صورتم  یمهیضم ی. با لبخند تصنعذارمیم زشیم یرو ینیوس شمیم کیتار مهیو وارد اتاق ن زنمیبه در م یتق
 .دارمیبرم ینیس یرو از تو دیفنجان سف کنمیم
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 .دییبفرما -
 :پرسهیدستش بود دوخته م یکه تو یکه نگاهش به روزنامه ا یحال در
 انه؟یاومده  یخانوم زند یدونینم -

 :دارمیبه عقب برم یقدم
 .دمیبهتون اطالع م پرسمیم زنمینه االن بهشون زنگ م -

 :شنومیکه م دهیدر نرس رهیدستم دستگ هنوز
 ؟یایباهام ب یتونیم یاگه دوست داشت ستیاز دوستامه، مرتبط به کار ن یکی شگاهیامروز نما یراست -

 :گمیو با عجله م کنمیمکث م یکم
 کارخونه ؟ میبله حتما فقط مگه امروز قرار نبود بر -

 :کشهیلبه فنجونش م مدور انگشتش
 نه خودم صبح کارخونه رفتم. -

 :دهیوادامه م کنهیدهنش م کینزد فنجونش
 دیدسته گل بده فقط تاک هیسفارش  ریهم بگ یشد، شماره گل فروش یمصاحبش چ جهینت نیبب یبه خانوم زند -

 بدن. لیکن قبل از ظهرتحو
 :پرسمیو م گردمیو برم ذارمیم رهیدستگ یدستم رو رم،یو به سمته در م گمیلب م ریز یچشم

 باشه؟ یفقط چطور دسته گل دیببخش -
 :خورهیاز قهوش م یا جرعه

 انتخاب کن. قهیبه سل خوامیدوستم م یگالر یدونم،براینم -
که داشتم تلفن  یانتخاب یرو دیو با ترد کنمیکانالش گذاشته م یکه تو یگل فروش یبه نمونه کار ها ینگاه
سوال  ریز رزادیپ شیرو پ قمیبا انتخابم سل ترسمیبود، اما م یگل خاص دم؛یم ینارنج ومیلیو سفارش ل دارمیبرم

 ببرم.
 . شهیاسم خاطره داغ دلم تازه م دنیو با د کنهیرشته افکارم رو پاره م لمیموبا برهیو

 :غرمیو باحرص م چهیپیگوشم م یخندش تو یصدا
 ؟یخندیم یدار یاالن واسه چ شعور،یب -
 دیاونوقت خودت با امیسرم شلوغ باشه نتونم ب دیمن شا یگینم ؟یذاریم یحاال واسه من قرار دورهم طونیش -

 سرقرار؟! یبر ییتنها یصوف
 :گمیم دیو با تهد کشمیلب م ریز یآه
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 .ستیبامن ن یصوف تیمسئول یدونیخودت بهتر م یمنو دور بزن یحالت بخوا یوا -
 :پرسمیو با خشم م رهیگیاوج م خندش

 نکن. میعصب ارمیسرجفتمون م ییبال هی زنمیاره؟ خاطره بخدا م گهید یایم -
 یحداقل تو ستیبد ن یکنیاونقدرام که فکر م یصوف یرینم ایناکام از دن کهنیا ن؟فوقشیمیس یهست ینگران چ -
 واسه خودش.. هیمورد خاص مرغ عشق نیا

 :گمینگه دارم م نییولوم صدام رو پا کنمیم یکه سع یو در حال بندمیرو م چشمام
ول کنم  میتا نر خواد؛یرو که واسم جور کرده رو م یکار نیازم سور ا یندارم صوف یبس کن خاطره، حوصله شوخ -
 زنمیدره مجهنم نیاز ا زنمیاالن دکممو م نیهم یایباور کن اگه ن رم؟یتو سرم بگ یبهم بگو قراره چه گل ستین
 .یلعنت یو اون جنسا یمن و آذرو ماجد یوقت گوره بابااون رون،یب

 :شهیم یلحنش جد بالخره
تو هم  کنمیو واسه شب هماهنگ م زنمیخودم بهش زنگ م نم،ییها داغ نکن ب یندار یاوه چه خبرته، جنبه شوخ-

 بامن. ینگران نباش، صوف میریم جانیخونه من باهم از ا ایبعد کار ب میمستق
 :فرستمیم رونیو نفسم رو ب رهیگیاروم م قلبم

 تو اعصابم؟ یزدیگند م دیحتما با یبگ نویازاول هم یمُردیم یلعنت -
 یجد یجد رزاد؟نکنهیپ نیبا ا نیا یکرد ی؟چیکنیم یاونجا چه غلط یخودت دار نمیخب آروم باش، بب یلیخ -

 ؟یاریدر م شناس فهیکارمند وظ هی یادا یو دار یارشیباورت شده دست
 :ذارمیم شونمیپ یو کالفه دستم رو کنمیم سکوت

 کنم؟ کاریچ دیبا دونمینم گهیبرم، د جلونیاز ا شتریب تونمینم -
 .یقدمم برنداشت هی یکه فرستادمت اوتو حت یوقت تلف نکن از وقت نیمیس د،یکشیاگه آذر بود رُسِشو م -
 :گمیو اروم م شمیم رهیبه درب اتاقش خ اطیاحت با
اصال  رمیگیم یمونالل اشیبه سوختگ خورهیخط باهاش حرف بزنم، چشمم م هیاز  شتریب تونمیباور کن نم -
 باهاش راحت باشم! تونمینم
تمومش کن  م،یو اَخه اوخه ندار شهیو چندشم م شهیو نم تونمینم اریادا اصول در ن نقدریبهونه رو بذار کنار، ا -
 .نیمیس

و انگار نقشم  شدم،یداشتم از هدف دور م یادیحق با خاطره بود من ز کنمیو تماس قطع م گمیلب م ریز یا باشه
 توش غرق شده بودم. یبودم و حاال حساب رفتهیپذ یباز نیا یرو تو
 .رمیکه م رزادیپ نیو با عجله به سمته ماش رمیگیم یکه سفارش داده بودم رو از نگهبان یگل دسته
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 .چهیپیم نیاتاقک ماش یها تو ومیلیل یبو
 فیاز تعر یانگار خبر شه،یدوخته م ابونیو به خ گذرهیدستم بود م یکه تو یدسته گل یتفاوتش از رو یکوتاه ب نگاه

 :گمیو م ذارمیتعارف رو کنار م مونمینبود منتظر نم دیو تمج
 !ادیانتخابم مناسب باشه دوستتون از گل ها خوششون ب دوارمیام -

 :دهیتکون م دییبا تا یسر
 .ادیالبته،خوشش م -

از بابت گل ها راحت بشه، حداقل اعتماد به نفس از دست رفتم رو به دست  المیبودخ یکاف نیهم و زنمیم یلبخند
 .ارمیب

نبود  نگیاز پارک یبود؛ خبر شدیساعت از روز م نیا یکه تو ییجا نیمرکز شهر درست شلوغ تر یتو شگاهینما
 .شهیرنگ متوقف م یآب سانیو باالخره پشت ن گردهیپارک کردن م یبرا ییکالفه دنبال جا رزادیپ
 .گمیو باعجله م کنمیعالمت پارک ممنوع نگاه م یو به تابلو شمیم ادهیپ
 پارک ممنوعه ها! جانیا -

 :رهیرو م ادهیکه به سمته پ یدرحال کشهیم شیمشک یبارون قهیبه  یدست کالفه
 .کشهیطول نم ادیز -

کنار  یرو ادهیپ یهمگام باهاش حرکت کنم؛ با کم کنمیم یو سع رسونمیبلندم خودم رو بهش م یها باقدم
 .رهیباال م کیبار یو از پله ها شهیمتوقف م یمیقد یساختمون

 یبه سالن روشن و لخـ*ـت زنه،یم یضربه ا یباز مهیو به در ن شهیبلند ترم کیموز یباال رفتن از پلکان صدا با
 ستادهیسالن ا یخلوت بود چند نفر انگشت شمار گوشه گوشه شم؛یم رهیخ زونیآو یاز تابلو وارهاشیکه فقط د

 بودند.
بود گره  ختهیشونه هاش ر یفر موجدارش رو یکه با کاله بافت گشاد کجش و مو ها یبه زن قد بلند نگاهم

 .خورهیم
 :شهیتر م قیعم دارهیون برمبه سمتم یبا هر قدم لبخندش

 .نیسالم، خوش اومد -
 :گهیم زنهیهاش موج مچشم یکه تو یو باشوق شهیقالب م رزادیپ یبازو یرو فشیظر یها دست

 !یایکه ب کردمیفکر نم -
 :شهیم رهیخ شیا لهیت یهاو به چشم کنهیسرخم م رزادیپ
 .یگذاشت شگاهیباز که تو لونه زنبور نما -
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 :زنهیم یشخندیو ن دارهیبه عقب برم یقدم
 ؟یکنینم یمعرف ست،یواسه تنوع بد ن -
 :کنهیبه من م ینگاه مین رزادیپ
 شرکت. یاز کارمندا یکی یخانوم دولت -

 :رمیگیدسته گل رو به سمتش م باعجله
 شماست. یبرا نیا دییهستم، بفرما یدولت آباد -

 :کنهیگل رو بو م جانیباه شه،یرو درشت م شیعسل یها چشم
 !یچه خوبه که اومد سوامیمنم گ زمیعز یچه خوشگله، مرس -
 ممنون. -

 :دارهیمعکوس برم قدم
 کنم. یکارهامو رو بهتون معرف دییایپس دنبالم ب ست،یدل تو دلتون ن دونمیم -

 یخاص یکه معن یرتهس یدرهم و ب یبه رنگ ها سته،یایم ینسبتا بزرگ یتابلو یو روبه رو افتمیسرش راه م پشت
 .شمیم رهینداشت خ

 :زنهیچشم هاش رو گرفته بود کنار م یمزاحم که جلو یمو شاخه
 ه؟یمالک، حدس بزن چ -

 یرو یدونستن اسمش کنجکاو نشده بودم؟ دست یوقت برا چیاسمش مالک بود، چراه کنم؛ینگاه م رزادیبه پ متعجب
 :کنهیم زیو چشم هاش رو ر کشهینامرتبش م شیته ر

 هزارتوئه؟ -
 :دهیپرپشتش م یمشک یبه ابروها یخم انهیشاک سویگ
 ه؟یشما نظرتون چ ست،ینه ن -
 یوقت دادمیم ینظر کارشناس دیچطور با شم؛یم رهیشده بود خ دهیهم تن یتو لیدل یکه ب ییو منگ به رنگ ها جیگ

 :زنمیناچار لبخند با خجالت م اوردم،یاز هنر سردرنم
 باشه! تونهیم یواقعاچ دونمینم یقشنگه، ول یلیهست خ یهرچ -
 :کنهیکه گوشه بوم متوقف م یکیکوچ یزرد ینقطه  یرو ده،یتابلوحرکت م یباذوق دستش رو سویگ
 نیا ؛شهیمنجر م یبه درگرگون تیو در نها رو کرده ریرو ز یکه کل جهان هست دهیمنشاش از خورش نقطه نیا -

 هستن، نگاه کن خوب تمرکز کن. عتیطب یاصل یعنصر ها یچهار خط مواز
 ؟ینقاش نیا یهزار پونصددالر برا کنم،ینگاه م رشیز متیق کتیو به ات دمیتکون م دییبا تا یسر
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 تابلو هزار پونصد دالر بده؟ نیا یحاضر برا یبرا یآخه کدوم احمق کشه،یسوت م مغزم
مشتاقانه سرتا پا  رزادیو پ زدیجهان حرف م ندیداشت از فرا یجد یلیکه خ شمیم رهیخ سویگ یدهیرخ کش مین به

بچه  هی یدفترنقاش یکه انگار از رو ییتابلوها ینجوم یهامتیگوش بود و محو تابلو شده بود و من هم مبهوت ق
 شده بود! دهیچهار پنج ساله کش

و با  کردمیسکوت م دیبا دونستمینم یزیاز هنر چ یوقت کردمیقضاوت م خودیب دینبا زنم،یبه خودم م یتلنگر
 .گفتمیم یهنر یشاهکارها نیبه خالق ا ینیآفر مانهیلب تسل ریز یزورک یلبخند

 
که پراز خطوط کج و ماوج سرخ  یاهیس یحوصله به تابلو یب شه،یاز ما جدا م دشیجد یبا ورود مهمون ها سویگ

 ..گمیلب م ریز یو کالفه هوف شمیم رهیبود خ یو آب
 :برهیبلندش فرو م یبارون بیج یو دست هاش تو ستهیایکنارم م رزادیپ
 .بهیغر بیعج -

 :گمیو اروم م اندازمیکوتاه م یرخ متفکرش نگاه میو به ن کنمیبلند م سر
 و نامفهوم. -
 :کنهیبه اطراف م ینگاه اطیاحت با
 احترام گذاشت. زبانیبه م دیبه هرحال با یدرکش سخته، ول -

شده  دهیمهمون ها تدارک د یسالن بود و برا یکه گوشه یبزرگ زیو به سمته م دمیتکون م یتفاوت یبا ب یا شونه
 .دمیم هیتک واریبه د ستادنیو خسته از سرپا ا دارمیآب پرتقال رو برم وانیو ل رمیبود م

 :ادیبه سمتم م رزادیپ
 ؟یخسته شد -

 .خورمیم وانیل یاز محتوا یکم و کنمیبازو بسته م دییتا یهام رو به معنا چشم
 .میتمومش کن ایپس ب -

 :پرسمیو اروم م کنمیپشت سرش حرکت م کنجکاو
 ؟یچ یعنی -
 .رونیبه ب میجا بزن نیتابلو انتخاب کن از ا هی -

 :رمیگیسالن بود رو با انگشت هدف م یکه گوشه یو تابلو چرخمیدور خودم م باعجله
 اون چطوره؟ -
 لب زمزمه: ریو اسم اثر رو ز دارهیسمتش قدم برم به
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 .خرمشیندارم اما م ینظر چیه ،یماورائ چکیپ -
 .کنهیرو ثبت م دیو خر رهیم یمنش زیطرف م به
 :رهیگیم رزادیو دستش رو به سمته پ ادیدر همراهمون م یبدرقه تا جلو یبرا سویگ
خاطره  دیتجد هیکه هستم  یمدت نیحداقل تا ا مینیهمو بب شتریب دیبا یراست گم،یم کیبود بهت تبر یانتخاب خوب -
 .میداشته باش یا
 :دهیو دست هاش رو فشار م کشهیم رونیب بشیج یبا مکث دست از تو رزادیپ
 .نمتیبیحتما، مطمئن باش دوباره م -

 :پرسمیو باعجله م رمیم نییاز پله ها پا رزادیپشت سر پ کنمیلب م ریز یخداحافظ
 چرا پس تابلو رو ندادن؟ -
 :رهیرو م ادهیپ یعجله تو با
 بود. نشونیجزو بدتر یکی نیرفتم ا یادیز یها یگالر یدونینداره، م ینگران یجا فرستنیم -

 :پرسمیم طنتیو با ش زنمیم یلبخند
 ؟یکرد دیازشون خر یخب پس واسه چ -
 یدست خال دیحرف ها نبا نیجدا از ا ه،یدیهنرمند ناام هیسَم واسه  نیبدتر یدونیکن؛ م دشینا ام خواستمینم -

 نداشت. یوجه خوب گشتمیبرم
 :کنمیو دوش به دوشش حرکت م اندازمیدوشم م یرو فمیک
 که کاراش افتضاحه! فهموندمیم یجور هیبهش  ذاشتمیشما بودم تعارف کنار م یاما اگه من جا -
 :کنهیم یرو مخف شیسوختگ کشهیرو باال م شیبارون یقهی
 یقهیسل دیبود، نبا نیو تحس دییاز نظر من افتضاح بود و از نظر چندتا آدم کاربلد و صاحب نظر مورد تا دیشا -

 کنم! لیرو بهش تحم میشخص
 رمان در نگاه دانلود آماده شده است. نیا

http://www.negahdl2.ir 
 :شهیم رهیو پارک کرده بود خر نشیکه ماش یخال یحرف حرفش کامل نشده که به جا هنوز

 ست؟ین نیماش -
 :کنمیشوکه به اطراف نگاه م کنمیهام رو درشت م چشم

 ن؟یجا پارک کرده بود نیهم -
 :فرستهیم رونینفسش رو ب کالفه
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 فکر کنم بردنش. ،یلعنت -
 :دمیتکون م یو با تاسف سر شمیم رهیکش داشت خ دکیکه عالمت  ییتابلو به
 بهتون گفتم که! -

بود و بعدش که قراره چه  سکیگفتنش ر کنهیفکر عجوالنه به ذهنم خطور م کشه،یم رونیب بشیرو از ج لشیموبا
 راجعبم کنه مهم نبود. یفکر

 .میمونینم کیتراف ادمیز میبا اتوبوس بر میتونیدارم، م یار ت یمن کارت ب -
 خنده،یم دهیبر دهیو و بعد بر کنهیو متعجب نگاهم م دهیابروهاش م یخم رهیگیم لشیرو از صفحه و موبا نگاهش

 :گمیم شمیم حیمشغول به توج کنم،یپا و اون پا م نیبا خجالت ا
 نجامیا امیو م رمیم رهایمس نینداشتم، اخه من خودم هر روز ا یکه وقتتون گرفته نشه گفتم منظور نیخاطر ابه -

 .میمعطل بش یلیلوغه ممکن خش یلیکه مرکز شهره االنم که خ
 :کنهینگاهم م دیو با ترد کنهیم مکث

 .باشه یخوب شنهادیفکر کنم پ -
 :پرسمیم یناباور با
 واقعا؟ -
 :رهیرو م ادهیسمته پ به
 .میبر دیواقعا، نشونم بده کجا با -

 فراهم شده بود: یچرب زبون یفرصت برا دومیبا عجله به سمتش م زنهیتو سرم م یا جرقه
 یمن اگه جا دیقبول کن شنهادمویپ کردمیراستش اصال فکر نم ن،یهست یآدم فروتن و خاک یلیواقعا شما خ گمیم -

 .خوردیتازه بهم برم چیکه ه کردمیشما بودم اصال قبول نم
 :شهیم داریصورتش پد یرو یمحو لبخند

 ام؟ ییمن آدم فضا یکنیچرا فکر م -
 .گهید دیداشته باش ایبا ادم معمول یفرق هی دیباالتره با هینسبت به بق تونیلِوِل اجتماع یول دیستیکه ن ییفضا -
 .رمیگیم دهیحرفتو نشن نیندارم، ا یادم معمول هیبا یفرق چیمن ه -
و خوش گوشت سفارش  یچرب یگرکیج دیتا حاال شده بر د؟یرینون بگ ییتو صف نونوا دیشما تا حاالشده بر یعنی -
 اصال.. اید؟یچونه بزن یدوساعت واسه دوزار ده ش یجنـ*ـس لیلباس  دیاصال شده واسه خر ای د؟یبد

 :کنهیو کالفه نگام م چرخهیوبه سمتم م شهیم متوقف
 نه واقعا نشده! -
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 :دمیتکون م یا شونه
 !گهید دیکنیم ایبا آدم معمول یفرق هیپس  -
 ؟یهست یبهت گفته بودم دختر باهوش -
 :اندازمیدوشم م یرو فمیک
 !دیبار گفته بود هیاره قبال  -

 :فرستهیم رونیب نفسش
 .یهست یادختر ساده گمیحاالهم بهت م -

 :پرسمیو مشکوک م برمیرو باال م ابروهام
 بده؟ ایخوبه  نیاالن ا -

 :خورهیم نیو گوشه چشم هاش چ خندهیم اروم
 گه؟یبود د نیمیافتصاحه، اسمت س -
 بله. -
 .یراجع بهش فکر نکن ادیبشه بهتره ز یطبق روال خودش ط دیبا ایدن نیهست تو ا ییزهایچ هی ن،یمیس نیبب -
 :دارمیو اهسته قدم برم کشمیلب م ریز یآه
 یمـسـ*ـتُ ب یو مثله آدما دمیکنترل افکارمو از دست م یکردم من هرازگاه یپرحرف دیحق با شماست، ببخش -

 .ارمشیاراده به زبون م
 بگو. اتیحال حرفات جالبه، ادامه بده از سرگرم نیبا ا یول ستین یمشکل -
 :گمیو م دمیبه دماغم م ینیچ
 .ستیجالب ن ادیز ایادم معمول یسرگرم -
 حال دوست دارم بشنوم. نیبا ا-

 :گمیم جانیبا ه کنمیتر م لب
معروف کامنت نامربوط  یپست آدم ها ریز رمیکه حوصلم سر م ییوقتا ،دمید کویجان و لمیمن تا االن دوازده بار ف -
 .ذارمیم

 :گمیوم کنمیاتوبوس اشاره م ستگاهیا به
 گاریس یتام هارد ژیبا پرست نمگینشیلب پنجره اتاقم م رمیکش م گاریبابام س بیاز ج یواشکیهام وقت یبعض -
 .فهمهیو بابام م رمیاوقات هم لو م شتریالبته ب کشمیم
 ؟یکنیز تکرارش مو با یریلو م -
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کوچولو خودمو سرگرم  یزایچ نیچون امکانات کمه با ا یکردنم، ول سکیچون من عاشق ر یدونیاره خب م-
 !کنمیم

 :دهیم هیتک یا شهیش وارهیبه د ستهیای. کنارم منمینشیم ستگاهیا یکت اهن مین یرو
 ؟یکن سکیچند درصدشو ر یحاضر تیاز صدرصد زندگ -
 :دمیجواب م تیقاطع با
 نودونه درصد. -

 :زنهیآشفتم زل م یو مرموزانه به چشمها کنهیم سرخم
 ؟یمطمئن -

 :کنمیو زمزمه م بندمیم چشم
 مطمئنم. -

 :پرسهیم تیو باجد نهینشیم کنارم
 ؟یگیم یچ م،یبزن ابونیبانکه اون دسته خ میاگه االن بهت بگم بر -

 :شمیم رهیو به روبه رو خ زنمیم یلبخند
 .خوامیم ریهفت ت هیازت  -

 :گـهیو خونسرد م کشهیلبش م یگوشه دست
 .یباخت خودت حساب کن یرو یو خودت حت یخودت باش یعنیجلو،  یبر یدست خال یعنی سکیر -
 :دمیطرف صورتم م هیبه  ینیچ اریاخت یب

 سخته؟! یلیکه خ یجورنیا -
 :شهیترمز کردن اتوبوس بلند م یصدا با
 .یستین سکیپس اهل ر -

نداشت  یصندل یانقدر شلوغ نبود و اما انگار قصد نشستن رو شم؛یو سوار اتوبوس م کنمیسرش حرکت م پشت
به چشم  کنم؛یسر بلند م ستمیایروبه روش م شهیقفل م لیاست یانیم یلهیم یدستش رو شه،یمتوقف م یگوشه ا

 زنم،یزل م شهیم دهیهم د یرگه قهوه ا تابهیرخش م مین ینجره روکه از پ ینور آفتاب ریکه حاال ز اهشیس یها
 :گمیسمجانه م

 .دهستمیباور کن -
 :کشهینامرتبش م شیبه ته ر یدست ده،یهم گره م یکم پشتش رو تو یها ابرو

 ؟یکرد یتا حاال پوکر باز -
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 :پرسمیو اروم م کنمینگاه م مشکوک
 قمار؟ -

 :بندهیم دییتا یبه معنا چشم
 نشون بدم. سکویتا بهت ر ییجا هی میباهام بر یتونیپنج شنبه شب م یخوایاگه م -

 :پرسمیم متعجب
 ه؟ییجور جاواقعا، چه -

 :پرسهیو م کنهیم زیو چشم ر پاشهیمشکوکش رو به سرتاپام م نگاه
 رون؟یب یایشب ها از خونه ب یاصال اجازه دار نمیبب -

 :پرسمیو تند م کنمیم اخم
 چطور مگه؟ -

 :کنهیو اروم زمزمه م زنهیم یلبخند
 .یهست یخونگ یدخترها هیشب -
با ترمز اتوبوس  کنم؛یم یتک خنده خفه ا ذارهیدهنم م یو دست رو رهیاراده اخمم وا م یب یلفظ دختره خونگ با

 لهیم یتعادل دستم رو یهنوز خنده ام قطع نشده بود و ب داره،یو نگهم م ذارهیدست شونم م خورمیم یسکندر
 :پرسمیم انهیدارم شاک هنگ نییتن صدام رو پا کنمیم یکه سع یو در حال کنمیقفل م

 !رونیب امیشب هام ب تونمیمعلومه که م ؟یدخترخونگ -
 :دهیبلندش م یشونیبه پ یو خم کنهینگاهم م جیگ
 باشن. ریبه خرج بدن و سخت گ تیرفت و آمدت حساس یرو ،یسه تا برادر دار کردمیاخه فکر م -

 :گمیو دستپاچه م زنمیدروغم تند پلک م یاداوریشوکه از  افته،یمکجم  یدوزار
 ..رونیب زنمیهستن اما من با روش خودم از خونه م ریسخت گ یلیخب آره، اتفاقا خ -
 ؟یچجور -

 :اندازمیم یاشونه وکنمیتر م لب
 .کنمیش مپس خودم درست سکم،یگفتم که اهل ر-
همه  نیقلبم از ا فرستم؛یم رونیصدا ب یرو ب قمینفس عم شه،یم رهیپنجره خ رونیو به ب دهیتکون م یسر دییتا با
 نیتا ا داشتم،یکه بالخره داشتم قدم برم شهیباورم نم افته،یچند ساعت کرده بودم به تپش م نیا یکه تو یشرفتیپ

 .افتادمیتا پس م دادمیوا م یبود کم یشده باشم، فقط کاف کیحد نزد
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 نشیماش یدود یشهیو ضربه به ش دومیخاطره م دیسف شیش ستیبه سمته دو کنم؛یبه ساعت نگاه م باعجله
 .شمیم رهیمفتخرانه به روبه رو خ یبا لبخند نمینشیم یصندل یرو جانیبا ه نیو با باز شدن قفل اتومات ماش زنمیم

 :چهیپیگوشم م یمتعجب خاطره تو یصدا
 چته تو؟ نمت؟یبب یه -

 .کنمیبا اکراه بهش نگاه م زنم،یچشمام کنار م یلختم رو از جلو یموها مغرور
 :غرهیو م دهیبه دماغش م ینیچ یعصب

 ؟یایم افهیق یدار یزهرمار چه مرگته؟ االن مثال واسه چ -
 :گمیو م کنمیم یسرفه ا تک

 دعوت شدم. یمهمون هیبه  رزادیکه اخر هفته از طرف جانب پ نیواسه ا -
بلند کاشتش  یو ناخن ها رهیگیبا دست هاش صورتم رو م چهیپیم نیماش یفضا یشوقش تو یناش غیج یصدا

 :دهیپوستم فشار م یرو
کار  نیداشتم از پس ا مانیاز همون اولم بهت ا یتونیم دونستمیاصال من م ؟یبالخره تونست ن،یمیآخ س ن،یمیس -

 !یایبرم
 :خندمیو اروم م کشمیرو عقب م سرم

 .شهیخودمم باورم نم-
 بهت پا داده! یجورنیطرف ا یفقط موهاتو بلوند کرد نیبب-
 :نالمیو معترض م گمیم ریز یشیا

 ، خودم خواستم.به رنگ مو نداره یواقعا ربط رمینخ -
 :زنهیم طنتیبا ش یچشمک

 هست؟ یجونم تو فقط بخواه، حاال چطور مهمون یا -
 .گفتیها مداستان نیو قمار ا یراجع به باز ییزایچ هی دونمینم -
 نیهمه سال دهنم تو ا نیکرده؛ ا نهیآدم پولدارا خداد تومن واست فقط ورودت هز یمهمون نویکاز یدختر قرار بر -

 یلیخبود  یهرجا رفتم فقط خز پارت ،یدرست حساب یمهمون هی منو ببره رهیدستمو بگ دیاز راه نرس یکیراه صاف شد 
 !نیمیس یخرشانس

 :کنمیدستم رو مشت م مضطرب
 گند بزنم خاطره! ترسمیم -
 .یگند بزن ستیاعتماد به نفست کجارفته پس؟نه تو قرار ن -
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 :پرسمیو م گمیم ریز یهوف
 م؟یکجا بر مییخوایاالن م-

 :ذارهیم نشیماش چییسو یرو دست
 .یصوف یخونه میریبعدشم م میبه سروضعت برس کمیمن  یخونه میریم -
 وا مگه سرو وضعم چشه؟ -
 .یمهمون میبر یادار پیریت نیمونده با ا نیابروئه، هم ستیچشم ن -
 .گمیلب م ریز یباشه ا مانهیتسل یآه

*** 
 اهیدروازه س یروبه رو کنم،یشده بود رو مرتب م ختهیدوشم ر یرو که ازادانه رو شمیسرم باال م یرو یشمی شال

 .ستمیایرنگ بزرگ م
 .زنهیو زنگ رو م ستهیایم فونیا یروبه رو خاطره

 .کنمینگاه م یکه نسبتا بزرگ ییالیبه خونه و شمیو وارد محوطه م فرستمیم رونیبازشدن نفسم رو ب با
 :دهیتکون م یبالکن دست یاز نرده ها یبا شلوارک چهارخونه ا یصوف

 من. یهایقنار نیجونم اومد یدل بابا، ا یزهایسالم عز -
 :کنهیلب اروم زمزمه م ریو ز زنهیم یلبخند زورک خاطره

 نسناس! کهیتوروخدا نگاش کن، مرت -
 :گهیپر از عشـ*ـوه م یو با لحن دارهیبه سمت پله هابرم یقدم

 .ییسالم بابا -
 :رمیباال م شدیخونه ختم م یکه ورود یکوتاه یاز چند پله  افتمیسرش راه م پشت

 .یصوف یسالم اقا -
 :ادیو با عجله به سمتمون م شهیتر م قیعم یلبخند

 .گهیصدام کن د دیسع ست،یکه شرکت ن جانیا یستیجان باز که تو باهام راحت ن نیمیس-
 :شهیمقفل  یالغر صوف یدست خاطره دوره بازوها گمیلب م ریز یچشم

 نکن! تشیاذ نقدریا هیبدجنس نباش دختر خالم خجالت زمیعز -
 :کنهیم یکوتاه میو تعظ کنهیدر باز م یصوف

 .یدیفِرست ل -
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خاطره  نم،ینشیم ییرایگوشه پذ یکرم یسلطنت لیمبل است یرو میو مستق شمیم ییرایو وارد پذ کنمیتشکرم
 :کنهیبه اطراف م یو نگاه کشهیم رونیرو از تنش ب شیخز مشک یپالتو

 بود. یکه چقدر خوش گذشت، جات واقعا خال یدونیبودم نم شیچند روز ک نیا -
 :رهیگیپالتوش رو م یصوف

 کارا نکن! نیصد دفعه گفتم بامن از ا ،یریم یکنیخبر ول م یب ییهوی ادیاخالقت خوشم نم نیالناز اصال از ا -
 :ستهیایم وارید یکه رو یتابلو بزرگ منظره ا یو روبه رو شهیازش دور م یقدم خاطره

که آشفته و  نقدریمسافرت ا رمینگفتم دارم م نمیمیبه س یداشتم حت ازین یحساب شنیلکسیباور کن به ر زم،یعز -
 بودم. یعصب
 :ستهیایکنارش م یصوف

 االن حالت بهتره؟ نمیبب کنم،یمن، خودم آرومت م شیپ یایب دیحالت خرابه با یتو وقت -
 و خوب نباشم. نمیتورو بب شهیمگه م -

 یبه دور از چشم صوف یو با اشاره ا نهینشیخاطره کنارم م دزدم،یبا چندش نگاهم رو م یمشمئزکننده ا یدلبر چه
 .گمیلب م ریز یهوف کشهیلبخند لبش م یانگشت اشاره و شصتش به معن رهیم یچشم غره ا

 :ستهیایرو به رومون م یصوف
 دارم! زیسوپرا هیدخترا براتون  -

 :کوبهیدست هاش رو بهم م جانیبا ه خاطره
 ه؟یچ نمیکو کجاست؟ بب زاتم،یمن عاشق سوپرا -

 .ای:دنبالم بیصوف
 :کشهیم رونیرنگ رو ب یمشک یا شهیش یو بطر رهیم ییرایپذ یگوشه ا یسمته بوفه چوب به
 چندماه منتظرش بودم تا به دستم برسه.. یدونی، نماصل فرانسه -

 :رهیگیاز دستش م یبا شوق بطر خاطره
 .واست آب خورده یلیخ ؟حتمایکرد داشیپ یچطور ناله،ی! خود جنسه اورجشهیمن باورم نم یخدا -

 :رهیو به سمت اشپزخونه م دارهیبرم السیبوفه سه تا گ یاز تو دهیبه غبغب م یباد
 شهیپس هم نامیدنبال بهتر شهیمن هم یدونیکه م خرم؟خودتیم کیمن جنس ف یکنیر مالناز تو واقعا فک -

 .شهیم بمیها نص نیبهتر
 :نهینشیبلندم هیپا دیسف یرو صندل افتهیدنبالش راه م یبا سرخوش خاطر

 ؟یچرا نشست گهید ایب ،یهست یمعطل چ نیمیس -
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 :نمینشیو کنار خاطر م شمیبلند م دیترد با
 مزاحم نباشم؟ -

 گـه؟یم یداره چ نینگاش کن بب دیتو برق سع یباز که زد ه،یچه حرف نی: اخاطره
 :نهینشیروبه روم م ذارهیرو کانتر م ونیقل هیپا ی. صوفزنمیم یو پوزخند دارمیظرف برم یسرخ رو از تو بیس
 .شمیحرف ها نزن که ناراحت م نیجشن فقط واسه خاطر وجوده خودته، پس از ا نیجون ا نیمیس نیبب -
 :زنمیم یلبخند زنهیکه خاطره بهم م یو با تنه ا کنمینگاه م وانیل یزرد تو یهیما به
 تو زحمت. دیواقعا افتاد یمرس -
 :زنهیم یکیضربه کوچ وانمیو به گوشه ل دارهیرو برم وانشیل

 .میخوش بگذرون یحساب دیمشغول شو، قراره امشب با-
 .کنمیم یکابوس لحظه شمار نیتموم شدن ا یحاال برا نیاز هم کشمیم دانهیناام یآه
با  رم؛یگیلبم رو گاز م رفتیمعدم باال م یکه تو یتلخ هیفضا رو پر کرده بود. باسوز ما ونیو دود قل گاریس یبو

سفارش مکرر  اشتم؛گذیم میزندگ یخط قرمزها یبار بودم که داشتم پارو نیاول نم،ینشیم یکاناپه یرو جهیسرگ
 یکه عاد دادیذهنم االرام م یتو ارم،یرو در ن تیظرف یجنبه و ب یب یآدم ها یادا کردیم یاور ادیخاطره که بهم 

 رفتار کنم.
سرخش حرکاتش رو دنبال  یبا چشم ها یصوف دیرقصیپروا م یو خاطره ب چرخونمیسرم کیبلند موز یصدا با
جنس  زدم،یم خیداشتم  رونیو از ب سوختمیانگار از تو داشتم م دمیگونه تبدارم فشار م یدست سردم رو کرد،یم

فرو  یخلسه یو تو کنمیبودم سر خم م دهیچشم ها رو توگذشته د نیمن ا شناختمیچشم سرخ خوب م نینگاه ا
 .رمیم

 نیبود فرق ا یزیم تر از چخا خورد،یسُر م اهشیس یو تاب موها چیپ یبابک رو یخنده آذر و دست ها یصدا
پر از حس خشم  میبده، اما من با تموم کودک صیپدرانه تشخ یرو از نوازش ها دادیوسوسه م یکه بو ینوازش ها
 .کردمیاز نگاه بابک هم فرار م یحت شدمیو ترس م

 :زنمیداد م کردینشسته بود خودش رو بزک م نهیعقده به مادرم که روبه ا با
 بابا. شیبرم پ خوامیمن م -

 :غرهیو م ارهیوقفه ام به سمتم هجوم م یب یها یاز لج باز یعصب مادرم
 کجا ها؟ یبر یخواینکن بچه م یبا روان من باز نقدریبس کن، ا نیمیبس کن س -

 :کنمیتکرار م دوباره
 برم خونه خودمون. خوامیبابا. م شیبرم پ خوامیم -
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چهار چوب در  یبابک تو شنوم،یشدن دندون هاش رو م دهییسا یو صدا شهیتر م رهیوت رهیچشم هاش ت رنگ
 :چهیپیاتاق م یفضا یتو دشیو لحن پر از تهد بردیشده بود و لـ*ـذت م رهیخ یجدال مادر دختر نیبه ا ستادهیا

 باباش کجاست؟ یگیچرا بهش نم -
 :زنمیم ادیفر کوبمیم نیزم یپا رو یعصب

 بابام کجاست؟ -
 :دهیسردش فشار م یدست ها یرو تو کمیبار یچونه زنهیبه روم زانو مرو مادرم

 ساکت، خفه شو. سیه -
 :کنهیو اروم زمزمه م شهیتر م کینزد افتهیسرم م یبابک رو اهیس هیسا
و  هیآدم روان هیکردن به تخت چون اون  رشیخونست، االن دست و پاشو بستن زنج وونهیبابات تو د یدونیم -

 خطرناکه..
 :زنمیو داد م کنمیدست مادرم آزاد م یرواز تو چونم

 .یا وونهیخودت د -
 .شمیم رهیاحساس مادرم خ یب یبه چشم ها یشوکه با ناباور ادیدهنم فرود م یکه تو یپشت دست محکم با

 :چهیپیگوشم م یخاطره تو یصدا
 رو باز کن.وهاتم گمیدوساعته دارم بهت م ؟ییکجا نیمیبا توام، س یه -

 :کنمیبه خاطره نگاه م یو با گنگ زنمیم پلک
 ؟یچ ؟واسهیچ -

 :کنهیم یبه صوف یو به اشاره ا خندهیم خاطره
 .گهیزود باش د االیرنگش کردم  یچجور نهیرو ببموهات خوادیم دیاه حواست کجاست دختر سع -
 .کنمیموهام رو آزاد م رهی. گستمیایسستم م یپاها یو رو ذارمیلبه مبل رو م یرو رودستم یحال یب با

 هم بزن! گهیدور د هی یدار یناز یقشنگه، چه موها یلی: خیصوف
با عجله به سمته  گردمیفرار م یراه چرخم؛دنبالیو م خورمیو تلو م شهیمعدم آشوب م یو تو کنمیدردسرخم م با

نره.با  رونیب یواریاوغ زدنم از چهار د یتا صدا زنمیرو م ونیفیو س زنمیمزانو  یکنار توالت فرنگ رم،یم ییدستشو
و خودم رو باال  دمیفشار م یکیسرام وارید یلرزونم رو یها تبود؛ دس دهیفا یتالشم ب چمیپیدرد به خودم م

 چشمم پخش شده ریکه ز شمیارا اهیرد س پاشم،یاب سرد رو محکم به صورتم م ستم؛یایم نهیا ی. روبه روکشمیم
 .کنمیبود با سرانگشتم پاک م

 رمیگیفاصله م نهیشدن در از ا دهیکوب یصدا با
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 ؟یخوب نیمی: سخاطره
 :نالمیلب م ریز کنمیحال در باز م یب با
 .میبر دیبا ست،یحالم خوب ن -

 :کنهیبه اطراف نگاه م محتاط
 ؟یساعتم تحمل کن هی نیا یتونینم -

 :غرمیم زنمیچشمهام کنار م یموهام رو از جلو یعصب
 . تمومش کن.تونمینه نم -

 :دهیو به سمت جلو حرکتم م ذارهیشونم م یرو دست
 به چاک. میبزن کنمیبهونه جور م هیرفتار کن، خودم  یباشه توفقط عاد -

 :ادیحرکات موزنش به سمتم م کیموز یسرخوش با صدا یصوف گردمیبرم ییرایبه پذ دوباره
 زود باش. م،یباهم تانگو برقص دیابایب نیمیس االی -

 :کشهیبه سمته خودش م دستم
 دو سه.. کیدو سه،  کیراحته به پاهام نگاه کن.  یلیخ -

 .خرچمیم شیآزارم نده. سردرگم با حرکات اجبار نیاز ا شتریعطر تندش ب یتا بو کنمیرو حبس م نفسم
 :شهیتر م قیعم هشیکر لبخند

 د کن، شل کن.خودتو آزا یسفت یلیخ -
 :چهیپیگوشم م ینگرانخاطزه تو یصدا

 .میبر دیبابات بهم زنگ زد زود باش با نیمیس -
 :گـهیمعترضانه م یصوف

 م؟یبر دیبا یکه چ یعنیکجا؟ ؟یچ -
 .رمیگیفاصله م یو از صوف دارمیبه عقب برم یقدم

 :کنهیمضطرب دست هاش تو هم قالب م خاطره
 سرش گذاشته. یآپارتمانم، محله رو رو یاومده جلو نیمیس یبابا -

 نکن الناز تازه سرشبه! ی: شوخیصوف
 زود باش. نیمیس االیداره باور کن،  یقاط ؛یا وونهیشوهرخالمو چه د یشناسیکجا بود اخه نم ی: شوخخاطره

 :افتهیبا سماجت دنبالمون راه م یصوف رمی. به سمته در مپوشمیتعادل پالتوم روم یب
 رم؟یواستون آژانس بگ یخوایم یکن یرانندگ یتونیحالت م نیحاال تو با ا د،یپر میزده بود یبابا هرچ یا -
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 :کشهیچکمه اش رو باال م پیکه ز یدر حال خاطره
 !شهیواسم شر م وونستیباباش د گهیضدحال شد د دیببخش تونم،ینه ممنون م -
 یودستم رو شمیخم م جهیبا سرگ ذارم،یم نیکاپوت ماش یرودستم  زنم؛یم رونیتوجه به مکالمشون ازخونه ب یب

 یخودم رو کشمیدرد م یآه شم،یم نیکنم. با کمک خاطره سوار ماشاز سوزشش کم یتا کم دمیمعدم فشار م
 :پرسهی. خاطره مضطرب مکنمیرها م یصندل

 حالت خوبه؟ نیمیس -
 :شمیم یسوال نا بجاش عصب از
 هستم که حالم خوبه؟ ییآدما هیمن شب ؟یکنیفکر م یخودت چ -
 اد؟یحالت جا م یسرم بزن هیدرمونگاه  میبر یخوایخوب حاال اروم باش، م یلیخ -
 :کنمیم بازیحال چشمام رو م یب

 نکن. یمنو مجبور به کار گهینه، فقط د -
حالم افسرده  نیحاال من با ا شهیم ریدلم سراز یتموم غم عالم تو کنه؛یجون بسنده م یکوتاه و ب یگفتن باشه ا به
 بودم. ایآدم دن نیتر

 :گمیارمیاخت یب بندمیو چشمام رو محکم م کنمیم بغض
 وونه؟ید یبه بابام گفت یواسه چ -

 :پرسمیدوباره م میسوالم رو نداشت با ته مونده انرژ نیانگار قصد جواب دادن به ا کنهیم سکوت
 وونه؟ید یبا توام چرا به بابام گفت -
 کنم دست از سرمون برداره. شیراض خواستمینداشتم، فقط م یباور کن منظور -
 :کنمیتبدار حس م یگونه ها یاشک رو رد
 بود؟ وونهیآذر بهت گفت پدرم د -
 .یگیم یچ یدار یفهمینم یقفل کرد ستیشو، تو االن حالت خوب ن الیخیتوروخدا ب نیمیبس کن س -

 :زنمیدادم بلند
تو  دیفهمیکس نم چیه د،یفهمیمادرم نم د،یفهمینبود آذر نم وونهیپدرم د دونمیم گم،یم یدارم چ فهممیم -

 .یفهمینمهم
 نکن. هیاصال من گوه خوردم غلط کردم گر ،یتو بگ یباشه هرچ -

 :کنمیهق هق هام اروم زمزمه م نیو ب کنمیتارم رو باز م چشم
 .خوامیرو مذره شده، خاطره من بابام هیدلم واسه بابام تنگ شده. دلم براش  -
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و به زور  دمیفشار م یلب هام سردم رو خوره؛یگره م گذشتیکه با سرعت ازشون م ییها ربرقیبه نور ت نگاهم
 :گمیم
 .ینگه دار، نگه دار لعنت ارمیباال ب خوامیم -

 .شهیمتوقف م ابونیگوشه خ یدیبا ترمز شد نیو ماش دمیفشاره م رهیدستگ یرو دستم
 .زنمیو باتموم وجود اوغ م زنمیزانو م نیزم یرو محکم

 :شنومیم یمضطرب خاطره باال یصدا
 ..نیمیس ،نیمیس -
 تمیاز موقع یدرک چی. هنوز هشمیم رهیاتاق خ کیو به سقف تار کنمیدردناکم رو باز م یآالرم چشم ها یصدا با

 :رمیگیشربت اروم م یکجا هستم با صدا تا بفهمم چرخمینداشتم با ترس دور خودم م
 .جامنیاروم باش، من ا -

 :دمیو هنوز گنگ بودم آب دهنم رو به زور قورت م کنمیمتکا رها م یرو سرم
 ..شبیمن، من د -

 :رهیگیو دست هام رو م نهینشیکنارم م شربت
 لتیآوردت تحو یبود نصفه شب یدختره ک نیازت پرم. ا یحرف نزن که حساب شبمیاز د خه،یتو که هنوز دستات  -

 داد رفت؟
 :شهیم یچشمام تداع یجلو دهیبر دهیبر شبید اتفاقات

 خاطره؟ -
 :دهیسرزنش وار ادامه م شربت

هستن؛  یکه دورت کردن ک یآدما نیا پرسمیخونه، ازت نم یبا اون حال اومد شبیچرا د پرسمیازت نم نیبب -
دختر؟چرا  یستیچرا مراقب خودت ن ،یقمیرف نیامانت بهتر ن،یمیس یتو امانت ؟یکنیم کاریچ یدار گمیبهت نم یحت

 اخه؟ یکنیرحم نم تیبه جوون
. دلم شهیآسمون دوخته م شینگاهم به گرگ و م ره،یگیشربت نبض م ینداشتم، سرم از حرف ها یجواب چیه
 حالت بخوابم نیهم یساعت ها تو خواستیم

 :کشمیخودم رو باال م با ضعف کشمیم یآه ناچار
 شده. رمیبرم سرکار، د دیبا -
 ؟یریبگ یمرخص یتونیامروز رو نم هیحالت  نیکجا با ا -
 وقت بخرم: یتا کم ذارمیشربت م یپاها یهوا سرم رو یب زنمیم یبلند شدن نداشتم، غلت یبرا یتوان چیه
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 شده. رمید یلیبرم خ دیبا تونمیشربت، نم تونمینم -
 :گهیبا محبت م زنهیچشمام رو کنار م یکه جلو ییموها

 !نیمیس یفی؟حیدونیرو نم تیجون نیچرا قدر ا -
*** 

 ادیکه ز ییتق تق کفش ها یصدا دنیبا شن شم،یم رهیخ شهیذره ذره حل م مییچا ینبات تو یبلور یها کهیت به
 .شمیمواجه م یخونسرد زند یبا چشم ها رمیگیفاصله م زیاز م رسهیدور به نظر نم

 :شهیآشپزخونه پر م کیکوچ یفضا یعطر سردش بالفاصله تو یبو
 .دمتیخوب شد د ییجانیاعه تو که ا -

 :دمیتو دستم فشار م یرو وانمیل دسته
 شده؟! یزیسالم چ -
 کارت دارم. ایدنبالم ب -
و تبلت  ستهیایم نشخوایکنارپ کنمیپشت سرش حرکت م کردیاشاره م رونیکه ب فشیظر یاشاره دست ها با

 :رهیگیو مارک دارش رو باال م یصدف
 .یمجموعه رو خوب درک نکرد نیکار تو ا تیتو انگار هنوز ماه زمیعز نیبب -

 .دمیو گنگ سر تکون م خورمیم مییاز چا یکم
 :فرستهیهم م یروشنش رو تو یابروها کالفه

 دیبا د،یمشغول اریو دست یشما به عنوان منش یوقت رمیپذیکار نم یرو تو یمن اصال سهل انگار یخانوم دولت اباد -
 یگالر یباهاشون رفت دیرو کنسل کن رزادیجناب پ یقرارها کهنیبدون ا روزید د،یعمل کن یبه خوب فتونیبه وظا

 برنامشون نبود. ستیل یکه تو یقرار قایدق دوستشون
 :زنمیم یمتوجه منظورش شده بودم اما خودم رو به خنگ خوب

 رفتم؟یم دینبا یعنی -
 :کنهیرو درشت م شیعسل یو چشم ها کنهیحرص لب هاش رو جمع م با
 ییو جابه جا یخودت کنسل ای یکردیحداقلش من هماهنگ م دیبا ایاما قبلش  یرفتیم دینبا گمیمن نم ر،ینخ -

 ..؟هیکارتون چ نیا یمعن فهممیمن واقعا نم یدادیها رو انجام م
 :زنمیم یو لبخند نوشمیم یا گهید یارامش جرعه با
 .کنمیم یبه بعد سع نیبله حق باشماست، از ا -

 گـه: یم یحرفم کامل نشده بود که با بدخلق هنوز
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نقص انجامش  یدرست و ب دیبا یدیانجامش م یدار یاوقتی یدیرو انجام نم یکار هیشما  اینه،  کنمیم یسع -
 ..یبد
 یب شنوهینم گهیرو د یزند یگوشم صدا شمیکَر م افتهیصفحه م ینگاهم به شماره ناشناس رو لمیموبا برهیو با

 :رمیگیازش فاصله م یو چندقدم گمیم یبه زند یفور یدیو ببخش کنمیتماس رو وصل م اریاخت
 .دییالو بفرما -
 ؟یستیشرکت ن یمگه تو یسالم چندبار زنگ زدم. دفتر جواب نداد -
 :گمیم یو با دستپاچگ کشمیم یوشوکه آه کنمیو پردازش م لیمغزم تحل یصداش رو باسرعت تو با
 .دیطول کش کمی دیهم باهام کار داشت ببخش یخانم زند نیماب نیمن اومدم آبدارخونه ا رزادیجناب پ -
 هم زنگ بزن بگو در دسترس باشه. یبه خان نییپا ایب گهید قهیدق ستیخب، ب یلیخ -
 :کنمیخودم حس م یرو یزند نیسنگ ینگاه عصب کنمیو تماس رو قطع م گمیلب م ریز یشمچ
 رم؟یباهاشون تماس بگ دیبا گهیهست د ستیتو ل یخان یشماره اقا -

 :پرسهیم مشکوک
 ؟یواسه چ یخان -

 :کنمیحرکت م یو به سمته درب خروج دمیتکون م یتفاوت یباب یا شونه
 کارش داره. سییر دونمینم -

که درست روبه روم متوقف  رزادیپ اهیبراق س نیماش ستم،یایم یوکنار باجه نگهبان اندازمیم لمیبه ساعت موبا ینگاه
و البته نگاه خونسردش  روزشید اهشیس یاسک قهیو  یباز باهمون بارون دوم،یبا عجله به سمتش م شهیشده م

 دوخته بود. ابونیخ یچشم به انتها
 :شمیخم م کنمیاز در رو بازم یکم
 ؟یداشت یکار سییسالم ر -
 .گهیسالم، سوار شو د -

 کنمیفکر م نیبرم به ا ییچرا هربار قراره باهاش تنها جا دونمینم کنم؛یم یو به اطراف نگاه کوتاه کنمیم مکث
 کنه. ستمیسربه ن خوادیباخبر شده و م زیکه از همه چ

 :پرسمیو م زنمیم یلبخند مضطرب
 اوردم؟یهامو با خودم ن لهیکدوم از وس چیکارخونه؟ اخه من ه میبر مییخوایم -
 نه. -
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از  یهنوز ته مونده ا رمیگیم یپالتوم به باز بیج یمچاله شده رو تو ینه جواب من بود؟دستمال کاغذ نه؟فقط
دلم رخنه  یتو یشک و بد دل کردمیخودم حس م یضعف رو تو یمونده بودو سست یبرام باق شبید یها جهیسرگ

 خطر به صدا در اورده. ریکرده بود، حس ششم آژ
رو از گردن تا  یو رد سوختگ شمیم رهیخونسردش خ میدوباره به ن کنم،یبا ده شماره ازادش م کنمیحبس م نفس

 :کنمیو دوباره سوال م کنمیگوشش دنبال م کینزد
 م؟یریپس کجا م -

 :خورهیمنتظرم گره م یم هاحسش به چش یگذرا و ب نگاه
 چشمات خسته ست. ؟یدینخواب شبید -
 :شهیم کوبخیم یصندل یپشت یسرم رو کشمیخفه م یآه
 .دمیدیم لمیوقت داشتم ف ریتا د شبید -
 ک؟یجان و -

 :زنمیم یلبخند زدهجانیناخواسته ام باز به دردم خورد پرو بال گرفته بود با تظاهر ه دروغم
 !؟یدیآره، شما از کجا فهم -

 :شهیفرمون بود نم نم قفل م یکه رو دستش
 .شینیواسه بار دوازدهم بب یخواست دیگفتم شا -
 :افتمیم روزید ادی
 تابلوتون رو آوردن؟ یراست -

 :کنهیم یکوتاه نگاه
 .ستیواسش مد نظرم ن ییهنوز جا یول ارنیاره قرار بود امروز ب ؟یتو که هنوز نگرانش -

 :گمیم هیو باکنا دمیچشم ها و ابروهام حرکت م نیرو ب انگشتم
 !ذارهیمثبت م ریروتون تاث شییماورا یاون فرکانس ها یشیتو اتاق خوابتون، صبح ها که از خواب پا م دیبزن -

 :کنهیلب تکرار م ریو ز شهیپوزخند صددار م لیرخش کم کم تبد میمحو ن لبخند
 خونم نداره. وارید یرو ییجا چینظر که من که ه به ،ییماورا یفرکانس ها -

 :ارمشیبه زبون م یو فور کنهیبه ذهنم خطور م یفکر
 بهتره. یلیخ یجورنیدوست ا هیبه  دیکن اشهیخب به نظر من هد -
 :رهیگیرو به سمتم م لشیو موبا دهیتکون م یسر دییتا با
 .یبفرست واسه خان گمیرو که م یآدرس نیا کنم،یروش فکر م هینظر خوب -
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 :گمیم طنتیبا ش رمیگیرو م لشیموبا دیترد با
 ..چقدر قشنگه داسیجد نیاوه از ا -
 :گهیتوجه به حرفم م یب

 ؟یسینویم یاالن دار -
 :رمیها م امکیپ یعجله تو با
 .دییحواسم پرت شد. بله، بله حاال بفرما دیآخ ببخش -
 کیموز یصدا کنم،ینگاه م دیبا ترد راههیکه انگارب یخاک یبه جاده  زنهیم رونیاز ساعت از شهر ب یمیگذشت ن با

 کامال محو شده بود. کردیبرخورد م نیکه محکم به کف ماش ییها زهیبا سنگ ر
نظر  ریرو ز رونیبا ترس ب شهیمتروکه بود بالخره متوقف م یمرغدار هیشب شتریکه ب یتک یبه سوله ا دنیبارس

 :گردمیمو به سمتش بر رمیگیم
 م؟یشینم ادهیپ -
 :اندازهیم ی نهیبه ا ینگاه مین

 .ادیب یخان میکنینه صبر م -
لب زمزمه  ریز اریاخت یو ب شمیم رهیو به رو به رو خ شکنمیو مضطرب قلنج انگشت هام رو م رمیگیرو گاز م لبم

 :کنمیم
 .جانیچقدر ترسناکه ا -

 :چهیپیگوشم م یخونسردش تو یصدا
 نترس. -

 دنیسکوت مطلق منتظر رس یتو شمیبشه و سست م ختهیدلم ر یتو ایبود تا تموم ترس دن یحرفش کاف نیهم
 .شمیم یخان
شدن بود نفسم رو  کیکم کم در حال نزد یاسپرت بژ نیماش دنیباد گردمیبرم شهیکه بلند م یتک بوق یصدا با
 .فرستمیم رونیب
 رزادیکه در حال حرف زدن با پ ینقش زیر یو از پسر جوون الغر شمیم ادهیپ دیبا مکث و ترد رزادیشدن پ ادهیپ با

 شیزرنگ یبه کتون ینگاه کوتاه دارم؛یبه جلو برم یرو نداشتم قدم یآدم نیهمچ دنیانتظار د قایدق خورم،یبود جا م
 .ستمیایم رزادیو کنار پ کنمیلب سالم م ریو ز کنمیم

و با  رهیم یبزرگ قهوه ا یو با عجله به سمت دروازه آهن دهیبا بدون نگاه کردن به صورتم جواب سالمم رو م یخان
 :گـهیو محتاطانه اروم م گردهیبرم رزادیو دوباره سمت پ کوبهیدر م یدستش بود رو یکه تو یدیتک کل
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 لمیدسته منه بخواد سر مالش بزنه و ف یاوودچم خم د دیاعتنا نکن اروی نیا یشما به حرفا گمیاصال من م سییر -
 .فهممیم یفور ارهیو ادا اصول درب ادیب

 شهیم دهیکه از پشت در شن یبلند مرد یانکره یبا صدا کوبهیمحکم تر به در م نباریا گردهیبه سمته در برم دوباره
 .کشهیم دنیدست از کوب

 نزن، نزن بابا اومدم. ه؟یک -
 :رهیاز چهار چوب کنار م یآب رپوشیبا ز رمردیباز شدن پ با
 !یچه عجب بالخره اومد دییبفرما ،ییاعه اقا شما -

 شتریحاال ب کنمیبه خوب اطراف نگاه م شمیم یبزرگ یوارد محوطه دارمیبرم رزادیرو پشت سر پ نمیسنگ یها قدم
 .یکارخونه بود تا مرغدار هی هیشب

و با عجله  دارهیتانکر آب برم یراه راهش رو از رو دیسف راهنیپ کشهیم ختشیبلند به هم ر یبه موها یدست رمردیپ
 :شهیمشغول بستن م

 یمشتر گفتنیم یبچه هام از بس زنگ زدن سوراخ کردن ه نیخدا شاهده ا م،یمنتظر شما بود روزیآقا ما از د -
 .دمیراه نم جانیرو ا یچکیه ادیکالم گفتم نه تا اقا مالک ن هیمنم  م؟یاریب میدست به نقد دار

 :کنهیدورتا دور محوطه نگاه م یو با خونسرد ستهیایم رزادیپ
 خب حاال کجاست؟ -
 :کشهیم رونیشده از گردنش رو ب زیآو دیکل رهیم یلنگ لنگان به سمته در اهن رمردیپ
 راحت حواسم به خوردو خوراکش بوده. التونیجاش امنه خ -
 :دهیو بلند بلند صحبت هاش رو ادامه م شهیتر از همه وارد سوله مو خودش جلو کنهیرو باز م در
دست احدو  چیکه ه ترانهیازش نمونده اونم حول حوش سواحل مد شتریچندتا دونه ب ایداره، تو کل دن شهیرگ و ر -

 باالتر تو ذهنت داشته باش. زیچ هیشما  یول استیمیک میگیآقا ما م رسهیبهش نم یناس
 یشده بودن راهرو رو تنگ تر کرده بود تو دهیهم چ یکه رو ییالوار و تخته ها کنمیتر از همه حرکت م عقب

 بود. دیتمج فیکه مدام ازش در حال تعر گردمیو مجهول م یدنبال موجود ناشناس یو روشن فضا کیتار
بود،کم کم جلو  ستادهیاتاقک ا یسکوت روبه رو یتو رزادیو پ ستمیایمتوقف شدن قدم ها دورتر از همه م یصدا با
نگاهم به اسب  کشمیاسب با ترس خودم رو عقب م ههیش یبا صدا کشمیبه داخل سرک م یو با کنجکاو رمیم

 شه.یدوخته م کردیم یتاب یکم اتاقک ب یفضا یکه تو یو لک دار دیسف
 .کنهیم شیخوب بررس ده،یحرکت م شیو بلند و خاکستر الیامتداد  یبا حالت کارشناسانه دستش رو یخان

 :ستهیایم رزادیپ یروبه رو رمردیپ
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 یتیبابت آوردنش چه مصب یدونیاسب اصالت داره شماکه نم نیکنن، ا ششیآزما اریب گمیآقا شما اصال ده نفر د -
باشه  یدالر سگ ک یلیشماست. خدا وک یروبه رو جانیو سالم ا حیصح یجور نیپرو قو گذاشتنش تا ا یتو دمیکش
 کردم. نهیواسش هز ورویروز  متی،ق
و با  کشهیدست از کنکاش م ادیانگار به خودش م یخان دهیتکون م ینگاهش رو با حالت پرسش به خان رزادیپ
 :ارهیو بازوش رو به سمت خودش به حرکت در م رهیم رمردیو به سمته پ کنهیحواله م یچشمک یرکیز
 کار دارم. یاصال باشما خصوص ایحرف ها رو بذار واسه بعد االن شما بامن ب نیجان ا یداوود -
 :ستهیایپا م یمصرانه رو رمردیپ
سرگردنه با  یمثله دزدا کنم،ینم یبازار گرم گمیدارم راست م غمبریبه پ ریبه پ ه،یچ یحرف خصوص یمرد حساب -

 ن؟یمگه دروغ شنفت ایدرزم رفته  یمدت مگه من مو ال نیتو ا نمیمن رفتار نکن ب
 :کشهیراهر م یرو به سمت انتها یباسماجت داوود یخان
 زویهمه چ سییر ؟یکنیشلوغش م یدار خودیچرا ب هیچ هیقض گمیبهت م ایداداش شما بامن ب هیچه حرف نیا -

 سپرده دسته من آقا جان طرف حسابت منم بامن معالمه کن.
 ؟یبهش دست بزن یخوایم-
 .کشمیدست م یو خان ینظر گرفتن و داوود ریو از ز چرخمیم رزادیپ یداص با

 :گمیم دیو با ترد کنمیمشت م دستم
 بهم حمله کنه. ترسمی. مترسمیآخه م -
 نداره برو تو. تیکار ینترس اروم باش -

 :بندمیبا وحشت چشمام رو م رمیبه جلو م اروم
 لگد نزنه، حواستون بهم باشه. -
 .یزدیحرف م سکیمگه از ر یتو نبود نیا افته،ینم یاتفاق -
 :کنمیاروم دستم رو دراز م رمیناچار چند قدم جلوتر م کنهیشونم واردم یکه رو یفشار با
 نه؟ رهیگیگاز نم -
هرچند  دم؛یو نوازشم ادامه م کشمیم یاروم بود نفس راحت کهنیاز ا کنمیلمس کردن تنش چشم هام رو باز م با

 :کنمیاروم زمزمه م خندمیم اریاخت یموفق شده بودم ب کهنیترس داشتم اما از ا هنوز
 نشده بودم. کینزد قدرنیا یوونیح چیچقدر خوبه. نرمه، تا حاال به ه یوا -
 :پرسهیمکث م یکم با
 ؟ینداشت یخونگ وونیتا حاال ح -
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 :گمیو م افتمیم کردیم یباهامون زندگ یدوسال هیکه  افتمیسگ پاکوتاه آذر م ادی
 نداشتم. یوونیح چیوقت ه چیه تش،ینه واقع -

 :دمیکش و قوس کمرش حرکت م دستم
من  کنمیحس م کنمیخوب باشه؛ حاال که فکر م قدرنیا کردمیفکرنم هیواقعا عال نیا ده،یم یحس خوب یلیخ -

 دش؟یبخر نییخوایکه م ادیشمام از اسبها خوشتون م یعاشق اسب هام، راست
 :کنهیم زیو چشم هاش رو ر کنهیفرو م شیبارون بیج یتو دست

 داره. یو تجار نسیزیجنبه ب شتریب -
 :ستمیایرو به روش م رمیاروم به سمتش م کنمیو کنجکانگاش م ستهیایاز حرکت م دستم

 .دیکنیکار م یداروساز نهیزم یگست؟توید زیچ هیشما که شغلتون  ؟یچ یعنی ؟یتجار -
 کردمیصورتم متمرکز م یو نگاهش تو کنهیخم م سر
 .پ.یباهوش کردمیفکر م -
 .یکنینه اونقدر که فکرش رو م -
 :دهیتکون م یسر دییتا با
مربوط به چه  ایو  هیزیدر اصل چه چ خرهیکه م یزیاون چ کنهینم یتجارته براش فرق یکه تو یکس یبرا نیبب -
 .کنهیبراش داره فکر م ندهیا یکه تو یفقط به سود انه؟ی ادیاصال به کارش م یحت ای یا نهیزم

 :پرسمیم متعجب
 ؟یزیهرچ -
 .زادیمرغ تا جوون آدم ریبود؟آها از ش یاصطالح معروفم داره، چ هی. یزیهرچ -
 .شهیکه باعث سکوتم م شهیم دهیمجهول پازل کنار هم چ یچند لحظه تو ذهنم تکه ها یبرا
 ؟یکنیفکر م یبه چ -

 :گمیو م شمیم رهیماتش خ یقهوه ا هیوسردرگم به قرن کنمیبلند م سر
 ..یچیه -
 .افتمیو دنبالش راه م امیبه خودم م زنهیکه بهم م یبا تنه ا گذرهیکنارم م از

 ی: حاال برارسهیم انیبود به پا ستادهیکه روبه روشون به انتظار ا رزادیپ دنیبا د یو داوود یخان یبگو مگو بحث
 .دادنیتکون م دییتا یبه معن یسر رزادیپ یباحرف ها عیهرسه دورهم جمع شده بودن و مط ثبت معامله

 شیکه چند لحظه پ یآدم یبلند و چهار شونه کلیاز پشت به ه ستم،یایم نهیدست به سـ*ـ یگوشه ا کنجکاو
 ..شمیم رهیرو داره خ یربط یربط و ب زیهرچ دیاعتراف کرده که توان خر
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 گره کور کم کم قصد باز شدن داشت. نیبود، انگار ا یخوب سرنخ
 
 ؟یخسته شد -
 :زنمیکنجکاوش م یبه چشم ها یو لبخند گردمیبرم رزادیپ یصدا با
 نش؟یدینه، خر -
 اسم انتخاب کن. هیواسش  -

 :گمیو مظلومانه م کنمیحرکت م یقدم با او به سمته در خروج هم
من  یجورنیمگه نه؟ ا شیفروشیم دابشهیخوب پ یاگه مشتر ،ینگهش دار یخوایداره، شما که نم دهیچه فا -

 یلیمن خ یول سیاخالق اصال دسته خودم ن نیا یدونیغصه بخورم. م دیبا یبره بدتر کل یوقت شمیوابستش م یالک
 .کنمیم دایپ یزود احساس وابستگ

 .نمینشیجلو م یصندل یجوابش با عجله رو دنیشن یو برا کنهیرو باز م نیماش در
 نفروختمش. دیشا د،یشا -

 :کنمیم زیچشم ر مشکوک
 واقعا؟ -
 .دنشید یایب یهر وقت خواست یتونیم-
 :کنمیواقعا تکرار م جانیه با
 واقعا؟ -
 اسم انتخاب کن. هیگفتم که  -
 :کنمیپنجره نگاه م رونیو به ب خندمیم
اونجا  د،یاریرو باخودتون نم نیدیرو که خر یزیچ دیریهرجا م یعادت دار مش؟شمامیاوردیچرا پس با خودمون ن -

 .رسهیهم انگار خوب بهش نم یداوود نیگـ ـناه داره ها، ا شه،یم تیاذ ستیاصال جاش خوب ن
 :گـهیم یو با حالت جد زنهیعقب زل م یبه صندل نهیا یتو از
 م؟یاسب دار هیما اون پشت جا واسه  نمیبزار بب -

به  یسع یو در حال خندمیهوا م ی. بافتهیکجم به محض پوزخند صدادارش م یو دوزار چرخمیبه پشت م متعجب
 :دمیتکون م حیقانع کردنش دارم دستم رو به حالت توض

 ..گمی. من ممشیببر نیماش نینبود که واقعا با ا نینه، نه اصال منظورم ا-
 .شمیو خاموش م کنمیمکث م اریاخت یدوخته شده بود بکه مشتاقانه به لب هام  شهیپرت چشمهاش م حواسم
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 ؟یگیم یتوچ -
 :کنمیلب زمزمه م ریز منگ

 رفت.. ادمیمن، من  -
 انهیمکالمه خاتمه داده بودم عجب حرکت ناش نیچطور به ا دمیخودمم نفهم کنم،یبغلم جمع م یدستم رو تو معذب

 زدم. یا
چند لحظه قبل  ریکه صدا نداشته باشه، نم نم تصو یطور فرستمیم رونیب نهینفس حبس شده ام رو از سـ*ـ اروم

 ییجنس نگاهش فرق داشت از همون نگاها بارنیاحمق نبودم که نفهمم ا قدرنیا کنم،یم یذهنم حالج یرو تو
صورتم  یداشت تو یو با حالت خاص دیرسیبه نظرم م یواقع قینبود. لبخندش عم شیشگیتفاوت هم یو ب نیروت
 انگار تازه کشفم کرده بود. کردینکاش مک

 ..هاش رو حس کردم گنالینبود، خوب س االتیخ بندمیم شرط
خودم رو همون دختر  کنمیم یحال سع نیبا ا دیتپیشده بود اما قلبم هنوز تند م یبه شرکت انگار جو عاد دنیرس با
 :پرسمیو م شکنمینشون بدم سکوت رو م یشگیخوش صحبت هم الیخ یب

 شرکت؟ نییایشما نم سییر -
 :دهیتکون م یسر یحالت منف به
 .ییبرم دارا دینه من با -

 .زنمیم شهیو ضربه به ش گردمیبرنداشتم با عجله برم یهنوز قدم شمیم ادهیو پ گمیلب م ریز یا باشه
 :گمیو م ذارمیرو کنار م دیو ترد کنهینگاهم م منتظر

 پروا، اسمش پرواست. -
 .دومیم یو به سمته نگهبان اندازمیوشم مرو د فمیک
 .که به عهده من سپرده بود حاال انجامش داده بودم ی. کارنمیواکنشش رو بب یحت اینظرش رو بشنوم  خواستمینم

*** 
وکوچه  کردیهمه جا رو پوشنده بود آفتاب داشت کم کم غروب م یظیمه غل هیهوا شب ی. آلودگنمینشیلبه بوم م یرو
 یبه راحت یفاصالب هم حت یدود و دم و بو نیا یاز تو شد؛یکم کم داشت از وجود آدمها خلوت م یپشت یها
 کرده. نیها کم یکینزد نیداد که هم صیرو تشخ دیع یبو شدیم

 اطیکردن داشت کف ح یباز یل یکه انگار موقع ل نیریمحکم ش یپَرش ها یو صدا ینوزاد نازپر هیونگ گر یصدا
 یخونه بود، درست مثله غرولند ها نیا یشگیهم یها یاز آوا یبه راه بود و انگار جزئ شهیمثله هم کردیرو سوراخ م

 .رهیامون ن یب
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 دونمیجنبه نبودم اما نم یذهنم مرورش کرده بودم ب یبار تو نیبود و چند رزادینگاه نامحسوس پ ریهنوز درگ فکرم
 واسم جالب شده بود. نقدریچرا ا

 :کنهیم دنمیاراده وادار به چرخ یب که ییپا یصدا بازهم
 ست؟یسردت ن -
بود سروکلش  یرو داشتم چند روز دنشیحال انتظارش د نیاما باز با ا شم،یشوکه م دنشیاز د یشگیعادت هم به
 .شدمینبود و داشتم کم کم نگرانش م دایپ

متوقف شده بود و انگار قصد له کردن  دهیچسب نیدست هام که به زم شیکه پ شیخاکستر یها یرو از کتون نگاهم
به  خیپروپشتش و بلندش که انگار با م ینامرتب وابرو ها شیته ر کنم؛یو سر بلند م کَنمیانگشت هام رو داشت م

 هم گره خورده بود.
 .کنهیم زونیو پاهاش رو از لبه او نهینشیتعارف کنارم م یب

 چیه دمشیکه د یاز روز زنمیم یلبخند گردم،یده بود مش یمخف اهشیکاله س ریکه ز زشیر یچشم ها دنبال
 برهیکاپشن چرمش فرو م بیج یدستش رو تو ،یسردرگم عصب شونینکرده بود درست مثله روز اول پر یرییتغ

 :فرستهیم رونیخشدار و ملتهبش رو از گلو ب یصدا
 ؟یزد یزیچرا بازه؟چ شتین -
 نه. -
 ؟یا وونهید -

 :کنمیم یبغلم مخف یزدم رو تو خیچقر و  یها دست
 رِ؟یتو چرا اسمت کب -

 :دهیتکون م یا شونه
 بره از کجا اومدم.. ادمیبزرگ که  قدرنیبشم، ا یبابام دوست داشت مثله اسمم آدم بزرگ -

 :کنمینگاهش م مرموز
 رفت؟ ادتی -

 :شهیتر م ظیغل اخمش
 ؟یپرسیازم م یسواالرو دار یاصال واسه چ نمیبود که بزرگ نشدم. بب نینه، مشکل ا -
 :گمیو م کنمیپاهام نگاه م ریز یخرابه به
 ای نهیبیاصال منو نم کردمیوقتهام که فکر م یفکر کنم بابام سرجمع توعمرم پنج بارم اسممو صدا نکرد، بعض -
 .شناسهینم



 

 

151 
 

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

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 mrs.zm زرجامزهرا 

 !بابات نبوده دیخب شا -
 از اون حرفا بود: کنمینگاش م متعجب

 ؟یچ یعنی؟یگفت یچ -
 :کنهینگام م یخونسرد با
 .کنمیصدبار اسمشو صدا م یروز دختر داشته باشم روز هیخودم اگه  یدونیم ،یبچش نبود دیشا -
 :خندمیو م شمیم قیچشم هاش دق یتو
 بود. وونهید کمیداره. معلومه که بچش بودم، اون فقط، فقط  یاخه چه ربط -
 بود؟ وونهیبابات د -
 :کنمیزمزمه م یو با سخت کنمیرو حس م نیخنده هام بغض سنگ یتو خندم،یم
مطمئنم که  افتمیم ادشیو  کنمیاالن که فکر م یول دمیفهمیکاراشو نم یبچه بودم معن یبود، وقت وونهیاره د -
 :دمیادامه م یو با سخت دارمیبود. بغضم رو نگه م وونهید
 هی خواستیم کَنهیم نویکلنگ داره زم هیبا  دمیزمستون، د ایبود  زییپا دونمیبار که بچه بودم، هوا سرد نم هی -

 یدونیم کندیروز تموم فقط داشت م ستیرو نابود کنه، ب ایو دن ادیطوفان ب هیقراره  کردیپنگاه درست کنه فکر م
 ه؟یماجرا چ یبد یدونیحاال م افتاد،یوقت اتفاق نم چیبود که ه بیغر بیعج ینگران اتفاقا شهیاون هم

 :گمیم یبا درموندگ کنه،یو فقط نگاه م دهینم یجواب
 ازمون مراقبت کنه. خواستیم یلعنت کردیاون فقط نگران ما بود اصال به خودش فکر نم که،نیا -
 :گمیمکث م یبا کم کشمیلب م ریز یحسرت آه با
چم شده که چند  دونمینم کردم،یدت معا شیداشتم به فراموش گهید کردم،یوقت بود که بهش فکر نم یلیخ -

 بره؟ ادمیکه از  کاریچ دیمن با افتمیم ادشیهمش  شهیروزه دلم براش تنگ م
 :کشهینامرتبش م شیبه ته ر یدست کالفه

 ؟یفراموشش کن یخوایچرا م -
 : کنمیسکوت م یلحظه ا چند

 ؟یکنیفکر م یخودت چ -
 :کنهیم سرخم

 کنه،یگوشه خفتت م هی ارهیم رتیگذشتس که اول آخر گ نیفرار نکن ا ییشنویاز من م یول ،یکنیفرار م یدار -
 .یایرو موبه مو واسش موقر ب تیبود نبوده تو زندگ یکه هرچ دهیفشار م قدرنیگردنت ا ریز ذارهیم شویزیت
 ؟ انهی شهیم المیخیب ،یبعدش چ -
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 .دیشا -
 :کنمیو به اتاقکم نگاه م دمیرو تکون م پاهام

 یو بدبخت یزمون با ندار هی کردهیم یالونک زندگ نیمن تو ا یجا ییاروی هیکه قبل من  گهیم میهمسا ،یشربت -
 شیچند وقت پ نیتا هم گفتیم رسه؛یمال گنده بهش م هی چرخهیمثله داداش بودن باهم، از قضا دست روزگار م

سر رو بالش  یکه با شکم خال ییاون شب ها وو به گذشتش  نشستهیم میکه مانشست ییجا نیهم نجایا اومدهیم
و زمان بچرخه و صفر تا صد  نیاگه زم یحت ستیگذشته ول کن ما آدما ن گمیمن که م کرده،یفکر م ذاشتهیم

 .کنهیانگولکت م یه نهیشیگوشه م هیعوض شه باز  تیزندگ
 هی یو تو دهیفشار م نیزم یو دستش رو فرستهیم رونیب نهینفسش رو محکم از سـ*ـ کنه،یبهم م یکوتاه نگاه

 :گـهیوم شهیحرکت بلند م
 .یگیکه تو م نهیگمونم هم -

 :پرسمیم دانهیو نا ام ستمیایم متعجب
 ؟یبر یخوایم -
 نرم؟ -

 :کنمیقالب م نمیس یرو تو دستم
 .میحرف بزن شتریفکر کردم قرار امروز ب -
 م؟یحرف بزن یدوست دار -

 مودصحبت بودم: یامروز رو بیپر بودو عج دلم
ام  یغروب لعنت نیا دنیخونه خاک مرده پاش نیا زیانگار رو همه چ رهیدلگ یلیخ جاهمنیاصال ا ره؛یامروز کال دلگ -

 .شهیکه تموم نم
 :ذارمیرو کنار م دیترد
 رون؟یب میبر -

سمته اتاقم  و به کشمیلب م ریز یکه دادم آه یشنهادیاز پ یمونیباپش رهیبه سمته پله ها م رهیگیرو ازم م نگاهش
 :رسهیکه صداش به گوشم م رمیم
 منتظرم. نییپا ایلباس گرم بپوش ب -

دشنم رو انتخاب کرده  نیدرددل دشمن تر یکه برا نینکرده بود از ا عمیکه ضا نیو نه از ا زنمیم اریاخت یب یلبخند
 بودم.
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که  یموتور یبا صدا گردم؛یم نشیو با چشم دنبال ماش رمیکوچه م یو تو ندازمایعجله شال گردنم رو دوشم م با
لباس گرم بپوش رو  یحاال معن شم،یم رهیرنگ خ یآب ویو متعجب به موتور و چرخمیم شنومیاز بغـ*ـل گوشم م

 !فهممیم
 :چرخمیاکراه پاشنه م با
 باموتور؟ -

 :برهیکاپشنش فرو م قهی یرو تو سرش
 .شمرمینم شتریتا پنج شماره ب -

 شمردنش رو یو صدا بندمیرو م چشمم
 شمرد؟یدلش م یداشت تو یعنی شنوم،ینم
و  شمیسوار م انهیو ناش دمیترکبند فشار م یو دستم رو رو رمیبه سمتش م یتیو نارضا گمیم ریز یحرص هوف با
 :غرمیلب م ریز
 ..یلیفقط آروم برو چون من خ -

به  شمیو با حرکتش هول م دمیحرفم رو قورت م یو مابق زنهیرولبم م یغرش گاز وحشتناکش مهر خاموش یصدا
 دایپشت گردنش پ یبه زور پنگاه شهیم دهیصورتم کوب یسرد مثله شالق تو یموج هوا زنم؛یکاپشنش چنگ م

 :زنمیبلند دادم رمیگیم نییو سرم پا کنمیم
 اال تو عمرم سوار موتور نشدم.من تا ح یباورت نشه ول دیشا -

 :گمیبار بلندتر م نیا شنومینم یجواب
 .رمیام بگم، من اصال دوست ندارم با موتور بم گهید زیچ هی -

انگار هنوز  کنمیزده به اطرافم نگاه م جانیه شد،یتنگ و پر از دست انداز رد م یبود و با سرعت از کوچه ها ساکت
 بودکه من تجربه نکرده بودم ایدن یتو زهایچ یلیخ
 اونجا؟ یکنیکار م یه؟چیکارت تو اون شرکت چ -
 :کنمیسرم رو بلند م امیم رونیسوالش از فکر ب با
 .سمییر اریام، دست یمنش -

 :کنهیرو کج م سرش
 سته؟ییر هیبادمجون کباب ارویهمون  -
 :شمیچرا از لفظش ناراحت م دونمینم شمیم رهیرخش خ مین به
 .هیمرد خوب رزاد،یپ یقاآ -
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 :شهیم رهیو به روبه رو خ دهیتکون م یا شونه
 ه؟یمرد خوب یدونیاز کجا م -

 :گمیم یکفر کنمیرو ول م کاپشنش
 .هیو مودب تیمرد با شخص ذارهیلقب نم یکس یخوبه که رو قدرنیا گه،یخوبه د -
 :گـهیم یحالت نسبتا جد با
 منم مودبم. -

 :گمیلب م ری. زبندمیرو با حرص م چشمهام
 .یلیخ -

 :رسهیو صداش واضح تر به گوشم م شهیبا ورود به شهر لحظه به لحظه کم م سرعتش
 یخانما ب یجلو یاصال فحش ندم ول کهنینه ا دمیفحشم نم کنمیام، مثال با خانما خوب رفتار م یمنم ادم مودب -
 .کنمینم یادب
و  رهیگیو معترضانه دستش رو به سمتش باال م شهیمنحرف م ابانیگوشه خاز پشت به  ینیبوق بلند ماش یصدا با

 :زنهیداد م تیباعصبان
 برو گمشو.. ایب ید عوض وون؟یچه مرگته ح -
 .شمیم رهیرخ عبوصش خ میباز به ن مهیدهن ن با
 گفتم؟یم یداشتم چ نمی. ببگفتمیاره داشتم م -
 :گمیتاسف م با
 .یدیخانما فحش نم یجلو یگفتیم یداشت -

 :پرسهیم انهیو شاک چرخونهیسمتم م تونهیکه م ییرو به تا جا سرش
 فحشه؟! ست،یکه فحش ن وونیح -

 :گمیم کالفه
 حواست به جلوت باشه؟! شهیگمون کنم باشه. م یعوض یکه نه، ول وونیح -
چاله  یکنما ول فیاز خودم تعر خوامینم روندم،یموتور م یدست هیچهارده سالم بود چشم بسته،  ینترس، من وقت -

 بزرگ شدم. ابونایخ نیمن تو هم شناسمیشهرو مثله کف دستم م نیا یچوله ها
اسمش و  روزیتا د امدیمرد نم نیبودنش ساده بود، چرا اصال ساده بودن به ا یاما با تموم مدع کرد؛یادعا م داشت

 اومدم. یچند ساله ام هوا خور قیگار با رفکه ان کنمیحاال حس م انداختیرسمش لرزه به تنم م
 اصال جور نبود. شیانگار نقشش با باز رزاد،یخالف پ بر
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 :پرسمیو م کنمیطرفه نگاه م کیشلوغ  ابونیخ به
 م؟یریم میکجا دار -
 م؟یبر دیکجا با -

 .کردمیاستفاده رو م تینها دیرسیآزار به نظر م یلحظات که ب نیانگار داشتم از ا کنمیم مکث
 خوب. یجا هی میبر دونمینم -

 چیبا پ رفت؛یسرش کجا بود که داشت م یخوب تو یجا چهیپیم یفرع ابونیخ یحرفم تو دنیبعد از شن بالفاصله
تر و  یکوچک تر و کوتاه تر جوب ها طوالن یخونه ها شد،یتر م یمیکوچه پس کوچه که متر به متر قد یو تاپ تو

 :پرسمیو م کنمیمو با تعجب به اطرافم نگاه  شهیقف مبالخره متو شدیتر م قیعم
 جا کجاست؟ نیا -
 ستین دایپ یکیتار یکه سرو تهش تو یو تنگ یسنگ یو به سمته پله ها زنهیبه جک موتورش م یپا ضربه ا با
 :گـهیو م رهیم
و  نشوندیمارو ترک دوچرخش م دادیبهمون م یحال مشت هیاونم اگه حال داشت  بارهی یسال امرزمیآقا خداب -
 ..جانیا اوردمونیم

توجه به من چند پله  یب کنم،یبسته پشت سرش حرکت م خی یاز پله ها اطیو با احت ذارمیم یاجر وارید یرو دستم
 .رهیم نییرو پا یا

 کرد،یکاسش پرت م یسکه تو هیو  ذاشتیآقامم معرفت م زدیو فلوت م نشستیکوره م میپله ها کر نیته ا -
 بود. یفلوت نبود، ن زدیام که م یزیکوره کور نبود اون چ میکر میدیفهم میبعدا که بزرگ شد

 :پرسمیو م رمیم نییپا نییپله ها پا نیزنان از اخر نفس
 و فلوت باهم فرق دارن؟ یمگه ن -

 :شهیاومدنم م نییو منتظر پا ستهیایپلکان م یانتها
 ستره.موش و هم نیفرقش ع -

اروم زمزمه  کنمیلب تر م شمیم رهیکه روبه روم بود خ یپررفت امد ضیو به کوچه نسبتا عر ستمیایم کنارش
 :کنمیم
 با صفاست. -

 :کنهیحرکت م دوباره
 رو پا باشه. گهیزورخونه گمون نکنم د هیسقاخونست، اونورترشم  هیکوچه  نیته ا -

 تا بهش برسم: دارمیقدم برم بلند
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 کنن؟یو شمع روشن م کننیکه آرزو م ییجاسقاخونه همون -
 :هدیسرش رو تکون م دییتا با
 ؟ینکنه آرزو دار هیچ -

 :شمیو معذب م برمیپالتوم م بیج یرو تو دستم
 آرزو ها.. ستیل گمینوشتم از آرزوهام، بهش م ستیل هیمن  -
 :فرستمیم رونیو بنفسم ر یو عصب خورهیچشم هاش م ریز ینیچ قشیلبخند عم با
 .یاندازیدستم م دونستمیم گفتمیم دیاه نبا -

 تا خندش رو مهار کنه: کشهیلبش م یو با انگشت شصتش گوشه  ستهیایو روبه روم م شهیم متوقف
 .هیلیبابا زن جماعت کال تخ دونمیدستت ننداختم که، م -

 :کنمیولب رو با حرص جمع م شهیهام گرد م چشم
 یجورنیا ادیخوشم نم دهیم تیجاهل یکه بو یافکار عهد بوق نیمن اصال از ا نیه؟ببیاونوقت مرد جماعت چ ؟یچ -

 .شمیاختالت و مکالمه م الیخیاصال ب رهیجوب نم هیابمون تو  یبر شیپ یبخوا
 :گـهیم یو با لحن جد افتهیحرفم راه م یتوجه به ادامه  یب

 .میدیرس گهید ایداغ نکن خرابشم نکن، ب -
 :رمیدنبالش م یکنجکاو یو بازهم از رو گمیلب م ریز یهوف

 م؟یدیکجا رس -
 :رهیوبه سمتش م کنهیاشاره م یمیدکان قد به
 با قند.. ییچا ای یخورینبات م یمنو نداره،حاال بگو چا -
شده  دهیهم چ یکه رو به رو یچوب یها مکتین کنم؛یو به داخل نگاه م ستمیایم شیا شهیپشت درب ش دیترد با

 .کنهیم بمیخلوت و دنجش به داخل رفتن ترغ یرنگارنگ نداشت، فضا یکیپالست یبه صندل یربط چیبود ه
. کنمیرو پوشنده بود نگاه م خونهیکار شده چا یکاش واریکه د ییو به قاب عکس و پوسترها نمینشیم یصندل یرو

 یب جانیا زیشده بود انگار همه چ دهیکوچک خان و مدونا چسب رزایمکنار عکس  یمیقد یخواننده وشیپوستر دار
 حال ملموس بود. نیربط بود اما با ا

 ؟ینگفت -
 :شمیم رهیبود خ ستادهیسرم ا یکه باال ریبه کب رمیگیم وارید یرو از رو نگاهم

 املتم داره؟ جانیسوال ا هینبات.  یچا -
 :کنمیم تیشالم هدا ریمعذب موهام رو ز ادیلبخندش کش م بازهم
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 امتحان کنم چون واقعا رو مخم بود! خواستیدلم م شهیهم دمید لمایخب، تو ف هیچ -
بلندو  یو باهمن تن صدا رهیکه گوشه سالن بود م یدراز ینیتریو خچالیبه سمته  حاتمیتوجه به ادامه توج یب باز

 :گهیخشدارش م
 .نبات ییزحمت دوتا چا یعمو دوتا املت بعدشم ب -
 :نهینشیرو به روم م گردهیبرم ستادهیا خچالیکه پشت  یانسالیگفتن چشم مرد م با
 ؟یگفتیم یداشت -

 :کنمینگاه م سردرگم
 ؟یچ -

 :گهیو کالفه م کشهیکوتاهش م یبه موها یو دست دارهیسرش برم یرو از رو اهشیس کاله
 آرزوها. ستهیبود؟آها ل یچ ؟اسمشیگفتیم یاالن داشت کهنیبابا ا -

 انگار دست بردار نبود: بندمیرو با حرص م چشمم
 راجع بهش حرف بزنم. خوامینم -

 :کنهیم زیرو ر اهشیس یچشم ها انهیموز
 تونستم برآوردش کنم. دیشا ستتیتو ل یدار یچ نمیخجالت نکش، بگو ب -

 :غرمیم یکفر
 ؟یینکنه غول چراغ جادو نم،یبب -

 :بندهیصورتش نقش م یرو یکج لبخند
 !کنم؟یدارم بهت لطف م یاصال واسه چ دونمینه من غول مرحله آخرم. منو بگو نم -

 :گمیو اروم م کنمینگاهش م مشکوک
 سواله خودمم هست. نیواقعا ا -
 ؟یکنیفکر م یخودت چ -
 رمان در نگاه دانلود آماده شده است. نیا

http://www.negahdl2.ir 
 دارم. یحس نیهمچ هیبخوره،  دنیقبلش بهش آب و علف م یکه قراره سرشو ببرن ول هیگوسفند هیحسم شب -
 ؟یدیترس -
 :کنمینگاه م رونیب به
 تو سرته؟ ی. حاال بهم بگو چدمیمعلومه که ترس -
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 :دهیفشار م قشیشق یاشارش رو انگشت
 ..یول ستین یچیجا که ه نیا -

 :دهیو ادامه م چرخونهیقلبش م یمدور رو برهیم نشیرو به سمت س انگشتش
 .زاستیچ یلیخ جانیا یول -

 :دمیآب دهنم رو قورت م مضطرب
 مرتبطم؟ یکنیهنوز فکر م -
 :گمیو م فرستمیم رونینفسم رو ب کنهیسکوت م زیم یگرد سفارش ها رو ینیگذاشته شدن س با
رو اسمش یخوایم دونمینداره، نم یبه من ربط هیقض نیواقعا ا فته،یواسم ب یاتفاق خوامیمرتبط باشم، نم خوامینم -
 ؟یتوجهیم ستمیهم ن یمُهره ا ستمین یعدد ستم،ین یقو یکنیمن اونقدرام که فکر م یجا زدن ول ،ترس،یبذار یچ
 :خورهیلقمش رو م نیکه با اشتها اول یو در حال چرخونهیم یظرف روح یتو کنهیاز نون تافتون رو جدا م کهیت
 .ستین یبد هیاونم به سبک خودم، باز م،یکنیم یباز میفقط دارنترس ما  -

 قصد قانع شدن هم نداشت: شدویانگار قانع نم کنمینگاش م کالفه
 میزنیباهم حرف م مینینشیهم م یخونسرد روبه رو یلیم؟خیکنیم کاریچ میدار ه؟مایچ تیحداقل بهم بگو باز -

 ن؟یافتاده؟هم ینه انگار اتفاق ؟انگاریدوتا ادم عاد م؟مثلهیکنیو خوش و بش م
 ه؟یسخت یاره به نظرت باز -
 بهت اعتماد ندارم.-

 :شهیبا ارامش مشغول گرفتن لقمه م دهیتکون م یبا تفاوت یا شونه
بخوام  خوامیکه م یوقت شهیشب که م یدونیم ؛یا گهیکس د چینداشته باش، نه به من، نه به ه یشنویاز منم م-

 نیتو ا ی. وقترمیکه قراره بم یبه جور فتهیکه چشم هام بستت ب یکه موقع یبه هراتفاق کنمیفکر م زیبه همه چ
چاقو  هیکه  نمیمنتظر ا کنم،یخوب نگاه م شهیم ردکه از کنارم  یبه هر رهگذر رمیراه م تیجمع یتو ابونایخ

 دارم درست پشت سرم. زیهم دست چپو راست ندارم، عوضش دوجفت چشم ت یکارو کاسب یپشتمو جر بده تو
 :رهیگیدستشو به سمتم م یتو لقمه

 ؟یدار یچ ستتیل یحاال بهم بگو تو -
 :شمیمشغول خوردن م رمیگیرو از دستش م لقمه

ه زنده موندن واس یوقت استیبا خودم گفتم فرض کن اخر دن نوشتمشیکه داشتم م یمسخره، روز یارزو یچندتا -
 قهیبود نه مثله االن که دم به دق یحلزون می..اون روزا زندگسیبنو یتجربه کن یرو که دوست دار ییاتفاقا یندار

 !دمیشوک جد هیمنتظر 
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 ؟یشوکه شد یلیخ تیقبال تو زندگ کردمیفکر م -
 :گمیم هیو با کنا زنمیم یپوزخند

 شوک؟ یگیموندنم م یستیشدن مادرم به جرم قتل، بعدشم دو سه سال تو بهز یتو به مرگ پدرم و زندان -
 کشته؟ رویمادرت ک -

بود  وانمیل یکه تو یو بعد با لـ*ـذت نوشابه ا خورمیخودم درست کرده بود رو با عجله م یکه برا یکیکوچ لقمه
 :خورمیرو م

 رو..رو، پدرمن نه ها، شوهرخودششوهرش -
 :خورهیم شیشونیبه پ ینیو چ خندهیم
 دمش گرم. -
 :کنمیاشاره م ینیس یتو ازیبه پ خندمیم اریاخت یب

 ؟یخورینم ازیبود.پ نیکرد هم شیکه تو زندگ یدیتنها کار مف-
 :دهیاشتها به خوردن ادامه م با
 .یپس شوهر ننه داشت اد،یبه کارم نم -
نوک  یمشک یبراق و کفش ورن یدست کت شلوار زرشک هیدهه هشتاد با یبود، از اونا که تو کیمرد کالس هیاره -
 بود. کردنیم زیدار دندون ت هیمطلقه ما یرنگ شده واسه زنا اهیس یهنر لیبیس هی زیجفت چشم ه هی زیت
 هاست؟لمیف هیشب -

 :دمیمکث جواب م یب دمیتکون م یا شونه
 هم بود. گرهایباز هیشب ییجوراهی گهیاره د -
 .گمیاملتو م گم،یشوهر ننتو نم -
 :زنمیم یولبخند گمیلب م ریز یآهان یعجله ا با
با پدرت  یواسه چ یبچه بود ینگفت ی..راستدهیاملت رو م ینداره مزه یفرق چیکه همونه، ه نیا تشینه واقع -
 جا؟نیا یاومدیم

 :کنهینگاه م رونیو بعد به ب خارونهیابروش رو م یانتها
کجاست، گمون کنم زده تو کار  دونمینم سین گهیاالن د کردیکباب م شکیبود، گنج یکباب هیراسته  نیت و هم-

 کباب االغ..
 :پرسمیو م کنمیتعجب نگاش م با
 خورن؟یم شکمی؟اه مگه گنج یجد -
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 ؟یامتحان کن باری یخوایم م،یخوردیما که م -
 :دمیتکون م یمنف یبه معنا یاکراه سر با
 م؟یبر شهیامتحان نکنم..م دمیم حیترجنه واقعا ممنونم  -
 ؟ییچا -
 قصد بلند شدن دارم: کشمیرو عقب م میو صندل دارمیرو برم فمیک
 .رهید -
 تو خونه منتظرته؟ یکس -

 :ستمیایو م زنمیم یخند شیزد،نیم هیکنا داشت
 برم سرکار! دیمن عادت دارم شبا زود بخوابم چون صبح زود با ینه، ول -
همه  شهیتر از هم بیبود، عج بی..امشب عجشمیمنتظر اومدنش م دمیم هیدر تک یو جلو زنمیم رونیمغازه ب از
مرد رو  نیمن ا د،یو تهد یاز تنش بود و نه دشمن ینه خبر رفتیم شیانگار داشت اروم پ یبه طرز مشکوک زیچ
اصال رابـ ـطه مرموز  نی. به عاقبت ادادمیم امکرده بود رو انج یکه طراح یداشتم باز مانهیتسل یول شناختمینم

 .میمرگ و زندگ یرو کردمیم سکیبود، داشتم ر نیا ییاما تنها راه فرار و رها ستمین نمیخوش ب
 :شهیافکارم با صداش پاره م رشته

 ؟یایب یخوایبا توام نم -
 .افتمیو دنبالش راه م شمیم رهیخ ذاشتیهوا معلق بود رد به جا م یسرما یکه از پشت سرش تو یگاریدود س به

باترس به اطرافم نگاه  کنمیرو جمع م. خودمرسهیاطراف به گوش م یها یابونیب یپارس سگ ها از تو یصدا
، هنوز دورتر از خونه پارک شده بود یکه کم شمیخاطره م شیو ش ستیشدن به کوچه متوجه دو کیبا نزد کنمیم

 .دمینشون نم ینشواک چینه، به هرحال ه ایمتعلق به خاطرست  نیبه دوشک بودم که ماش
 شمیم ادهیموتور پ یاز رو شهیدر متوقف م یجلو کردم؛یم نیف نیدست و پاهام رو خشک کرده بود. مدام ف سرما

 :کردمیم یداشتم تعارف باز طیشرا نیا یچرا تو دونمیاحمقانه بود، نم
 باال؟ یاینم -
 برم. دینه با -

دور شدن  ی. با صداشمیم اطیوارد ح چرخونمیقفل م یرو تو دمیکل یجواب دنیبدون شن گمیلب م ریز یریبخ شب
 کنمیعقب گرد م اطیشدن کاله پالتوم به داخل ح دهیبا کش برم؛یم رونیو سرم ب کنمیگاز موتور دوباره در رو باز م

 :دمیقلبم فشار م ی. دستم رونمیبیمضطرب خاطره روبه روم م یچشم ها کشم،یخفه م ینیوحشت ه با
 .یعوض دمیاه ترس -
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 :ارهیو به سمتم هجوم م بندهیدر محکم م خاطره
 ؟یدینم تویلعنت یجواب اون گوش ؟چرایکجا رفته بود -

 :گمیمتعجب م کنمیحصارش رها م یرو از تو خودم
 شده؟ یزیچ رونیبودم ب ریبود. با کب لنتیحواسم نبود خب، رو سا -

 :کنهینگاهم م یکفر
 ؟یگیمیچ یبودم؟با توام جواب بده دار ریبا که کب یچ یعنی -

و از پلکان  کنمینگاه م یو به چراغ خاموش اتاق شربت رمیبه سمته پله ها م فهممیرو نم تشیهمه عصبان نیا یمعن
 :رمیباالم

 بودم. ریکه با کب نیا یعنی -
 :ادیکه داره دنبالم م شمیش پاشنه بلندش مطمئن متق تق کف یباصدا

 ؟یکنیم یچه غلط یدار قایحرف بزن. بهم بگو دق نیمیس -
 ؟یکنیم شییجنا یزدم چرا دار یدور هیصاحابم گرفته بود رفتم باهاش  یدل ب نیبابا ا -
که دلم گرفته بود باهاش  یچ یعنیخدا.  ینده محض رضا لمیو پرت تحو ن؟چرتیمیس یگیجوک م یچرا دار -

 کرد آره؟ تتیاذ نمتیرفتم دور دور؟بب
 :پرسمیدرهم و آشفتش م افهیق دنیو با د گردمیو به سمتش برم ستمیایاتاقکم م کنار

 آخه؟ یتیاذ رون،چهیبخدا باهاش رفتم ب گمیدارم دروغ م ؟مگهیکنیم ی.جورنیوا چته تو؟چرا ا -
به دراتاقم  شه؛یو دوباره به سمتم حمله ور م کوبهیم شیشونیوسط پ یو با حرص مشت چرخهیدور خودش م یعصب

 :کنهیم کیانگشتش رو به صورتم نزد دیو با تهد شهی. چشم هاش گرد مچسبمیم
 یدردسر ؟دنبالیکه چ رونیب یرفت یبهت نگفتم خطرناکه؟باهاش پاشد ه؟مگهیروان یحروم نیمگه بهت نگفتم ا -
 کرده؟ ینیمگه سرت رو تنت سنگ ای

 دمیکنم به عقب هولش م حشیتوج کنمیم یسع یدرحال
 یدوسر ساخت وید هیازش  خودیب ست،یطرف ترسناک ن یکنیاونقدرام که فکر م ؟یکنیچرا شلوغش م یبابا دار -
 مثله من مثله تو. هیآدم عاد هی نمیا

 :چهیپیگوشم م یکوتاهش تو شیخنده عصب یصدا
 کنمیعمر باهاش کار م هیاخه؟ من دارم  یدار تیتو مغز فندوق یاخ چ ه،یطرف عاد گـهیمنو گاو کن، م ایخدا -

 زده به سرت؟ ه؟یطرف عاد یگیم یسیمیوقت تو روم وااون
 :شمیوارد اتاقم م کنمیپرت م یگوشه ا ارمیرو از پام در م یکتون
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واسه  میبزرگش نکن فعال سرم رو تنم هست اتفاق خودی. بستین یکنیباهاش حرف زدم، اصال اونجور که تو فکر م -
 !فتادهین

 :شهیم شتریو جلز ولزش ب رهیگیو انگار هر لحظه از حرفام گُر م شهیاتاق م وارد
 یفهمیم رهیکب یلعنت نیاسم ا ستین یو صوف رزادیمثله پ اروی نیکن، ا یازش دور دمیدارم بهت اخطار م نیمیس -
 ؟یهست یتو چه خطر یفهمیتنها برادرشو به کشتن داده چرا نم دهیدزد شویکوفت یدورش زده و جنسا ر؟خواهرتیکب

 :ستمیایرو به روش م ارمیپالتوم رو در م کالفه
جرات دارم بهش  دنم؟منید ادیکرده م دایمنه؟خودش خونمو پ ریداره؟ مگه تقص یکنم؟به من چه ربط یچ یگیم -

از دستم  یکار یکردم ول ریگ یتو چه مخمصه ا دونمیم ست؟خودمین قمیکه رف اروی نیا نمت؟یبب خوامینم ایبگم ن
 !ادیرمکار از دستم ب نیفعال هم کنمیدارم باهاش مدارا م ادیبر نم

 :دهیبا تاسف تکون م یو سر نهینشیم یصندل یرو
جونوره. روبه روت  وونه،یح ریکبدک و پوزش نکن  افهیوق ختینگاه به ر یازش فرار کن دیمدارا نه، تو فقط با-
آب که  ریز کشوندتیم یجوریآخرش  یول کنهیم دتییتا کنهیتو چشمات صاف نگاه م خندهیبهت م نهینشیم

 .یغرق شد یچجور یفهمیخودتم نم
 :زنمیبه موهام م یچنگ مضطرب

افتادم تو بهم  ریگ دم،یمن ترس ست،یدنبالمه ول کنم ن هیمثله سا یفهمیاز دستش خالص بشم،چرا نم تونمینم -
 راه فرار نشون بده؟

 :فرستهیم رونیرو با شدت ب نفسش
 هات گفته شوهرته؟ هیبه همسا -
 :دمیتکون م یسر یمنگ با
 ؟یدونیتو از کجا م نمیاره چطور مگه؟بب -

 :دهیتکونش م یو عصب اندازهیهم م یرو پاهاش
هم که  یچهارتا ادم نیا ییتنها یندار یکس دونهیم رون،یب یصاحبخونت گفت با نامزدت رفت نجایاومدم ا یوقت -

که از دهنش  یرو خوب بلده،گفتم که واسه هرحرفدنبالت نگردن. چون کارش یگم گور شد یوقت کنهیدورتن قانع م
 نقشه داره.. هی ادیم رونیب

 :دهیو ادامه م ستهیایروم م روبه دمیم هیتک واریحال به د یب کشهیته م میانرژ
عاقبتش مثله روز واسمون  یول میتونستیم؟میانتخاب کن رویکامبخش کب یبه جا میتونستیمنو آذر نم یکنیفکر م -

 .میکرد سکیر مونیمرگ و زندگ یحال رو نیبا ا میدیروشن بود، از عاقبتش ترس
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 :گشتمیچاره بودم و دنبال راه چاره م یحاال من ب شه،یسرم روشن م یخاموش تو یهرحرفش چراغ ها با
 کنم؟ کاریتو بهم بگو چ -
جون سالم  یباز نیبشه تو از ا داشی. اگه اذر پمیرسیم یبه چ مینیمدت تحملش کن تا بب هی نینکن، ا کشیتحر -

 .فتهیواست ب یکه اتفاق نیقبل ا کنمینشد خودم گمو گورت م داشیاگه هم که پ ،یبریبه در م
 :کنهیو نگام م گردهیو دوباره م رهیدر مسمته  به
 بمونه طوفان توراهه. یباق یجورنیا شهیاوضاع هم ستیببر، قرار ن شیکارو پ نیمیس میتو گره افتاد -
 :کنمیلب زمزمه م ریز بندمیرفتنش، چشمم رو م با
 کن. ؟کمکمییآذر کجا -

*** 
خوب  کنمیم تیگوشه مقعنه ام هدا یخوش رنگ و حالت دارم رو یها یو چتر کشمیلبم محکم م یقرمزم رو رژ
 بودم جز خودم.. یهرکس هیحاال شب کنمیام که ترک خورده بود نگاه م یبیج کیکوچ نهیا یخودم رو تو یتو
بود،  نییپا شهیاتاقش مثله هم یکره کره پرده ها دارمیرو برم زیم یرو یبرگه ها اندازمیم زمیم یکشو یتو نهیا

 .کشمیماتاق سرک یتو زنمیکه به در م یبا ضربه ا دارمیبه سمته درب اتاقش قدم برم
 :گمیم رمیکارش م زیو اروم به سمته م زنمیم یروزنامه لبخند یمعمول سرش تو طبق

 تون آمادست. یمتن سخن ران سییسالم ر -
 :پرسهیم دوخته شده منگاهش به دست یو درحال کنهیرو به سمته برگه ها دراز م دستش

 چکش کرد؟ یخانم زند -
 نداره. یبله گفتن که مورد -

 :کنهیبه برگه ها م ینگاه کوتاه یسرسر
 باشه. -

 کنمینمونده بود قصد خروج م یباق یحرف
 .نیمیس -

 :چرخمیو به سمتش م زنمیم تیبا موفق یلبخند
 !سییبله ر -
 ؟یریم یدار-
 :کنمیهم قالب م یدستم رو تو نیخجالت نماد با
 کنفرانس فردا کمکشون کنم! یبرا یکارها یسر هیتو  یخانم زند شیبرم پ دیبله با -
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 :پرسهیپر از سوال م یو با نگاه رهیگیگاز م لبش
 واجبه؟ -

 :گمیلب م ریز یبا گنگ ه،یمنظورش چ دمیفهمیهم نم خودم
 ن؟یدار ی. چطور مگه کاردونمینم -

 :دهیتکون م یا شونه
 .یایباهام ب یتوهم دوست داشته باش دیبخرم گفتم شا دیبرم چندتا کتاب جد خواستمیم -

 :ستمین یکار نهیارتباط با زم یب یشنهادایپ یوانمود کنم که سرم شلوغه و آماده باش برا خواستم
 کردن.. دیتاک یلیخ یاخه خانم زند -

 شه؛یکاره قطع م مهیاش ن یحرفم با سوال فور هنوز
 ؟یزند ای یمن اریتو دست -

 :دمیجواب م تیو با قاطع کنمیلبخندم با زور رو مهار م رمیبود تا قدرت بگ یکاف نیهم
 معلومه که شما. ه،یچه حرف نیا -

 :دارهیرو برم شیصندل یشده رو زونیآو کت
 .میپس بر -
 :کنمیکه به خرج داده بود تعجب م یهمه سرعت نیا از
 االن؟! نیهم -
 :کنهیوادار به حرکتم م دهیشونه ام فشار م یدستش رو ادیسمتم م به
 نه فردا. -
 که نگرانم: کنمیوانمود م خودیب

 رو انجام بدم. یکار یبدون هماهنگ دیبدم؟چند بار بهم تذکر دادن که نبا یرو چ یجواب خانم زند س،ییاخه ر -
 پس هماهنگش کن. -
 ستمیایآسانسور روبه روش م یو تو افتمیو دنبالش راه م دارمیبرم فمیو ک لیبا عجله و موبا امیم رونیاتاق ب از

 :زنمیلب غر م ریز تهیفرمال
ماه  نی. بخدا فکر کنم ارمیکار دارم در م ریمدام از ز کنهیچرا فکر م دونمیبهش بگم اخه؟ نم یاخه حاال چ یوا -

 دارم! یماهم قسط و بده یماهم که کل نیبدن سر ا مهیهماهنگ کنه حقوقمو نصفه ن یبا حسابدار
 :کنهیمارکش م لیاست یبه ساعت مچ یو نگاه برهیرو باال م راهنشیپ نیآست
 ؟یدار یسن و سالت چه بدهکار نیدرضمن تو با ا افته،یاتفاق نم نیا -
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 :گمیو م دمیتکون م یا شونه
 !گهید میخودمون دار نیاله ببده بستون معم یسر هی یول میخب درسته آدم معمول سییر یچ یعنی -

 :رهیگیم نییو سرش رو پا زنهیم یلبخند
 ؟یکنیکار م جانیا یماه شده که دار هیرو گفتنات یآدم معمول ،یآدم معمول یباز که شروع کرد -
 .بایتقر -
 .یمشغول نجایماهه که ا هیاز  شتریچرا فکر کردم ب دونمینم-

 :رمیم نگیپارگ یتو شهیاسانسور باز م درب
 ؟یشما به تناسخ اعتقاد دار دمینپرس یساله کارمند شمام راست هیحسو دارم، انگار  نیهم قایمنم دق -

 :دوزهیو نگاهش رو به من م ارهیرو به صدا درم نشیماش ریگ دزد
 .دونمینم ؟یمواز یایدن -
 :دمیو با آب تاب ادامه م نمینشیم یصندل یرو
 زننیآشنا م بیعج شونیشناسیوقته م یلیانگار خ شونینیبیم یاز ادمها هستن وقت یسر هی س،ییر نیبب -

 یگفتم ا دمیشما رو د یمن چندبار افتاده مخصوصا وقت یاتفاق برا نیا شینیبیم یکه تازه بار اوله دار یدرصورت
 کار تناسخه. دمیاخرش فهم یول دمتونیفکر کردم که کجا د یلیشناسم؟خیوقته م یلیبابا من که شما خ

 اتیحجم از چرند نیخودم هم هنوز شوکه بودم که چطور ا انه،یمتوجه حرف هام شده  نمیتا بب کنمیذوق نگاش م با
 آن واحد سرهم کنم. یرو تونستم تو

 کنهیو متعجب نگام م فرستهیم رونیرو ب نفس
 م؟یارتباط داشت هگیباهمد ای میدیرو د گهیهمد گهیجهان د هیما قبال تو کهنیمنظورت ا -
 بندمیچشم هام رو م دییتا با
ازتون نگرفتم پس  یمنف یچون انرژ یول فهممیرو نم حشیو سط قیعم یچجور ارتباط دونمینم یول قایاره دق -

 !میبود یتو اون جهانم باهم اوک یعنی! میباهم داشت یارتباط خوب
 :چرخونهیو فرمون م خندهیم کوتاه

 ه؟یرابطمون باهم چجور یموزا یایتو دن یکنیفکر م -
 آروم باشم: کنمیم یو سع ارمیم نییهام رو پا دست

 هم... دیشا دونمیدوستانه ست، نم ادیبه احتمال ز -
 ؟یهم چ دیشا -

 :شمیم رهیپنجره خ رونیب کنم،یزدم سکوت م اریاخت یکه ب یاز گند کردمیم یرو ادهیز داشتم
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 ؟یچ دمیشا -
 گردم،یعوض کردن بحث م یبرا یزیذهن مشوشم دنبال چ یتابلو حرفم رو قورت دادم؛ تو یلی. خرمیگیرو گاز م لبم

با نگاه  رمیگیم یو تاب موهام رو به باز چیو با سر انگشتم پ زنمیم یو لبخند گردمیدستپاچه به سمتش برم
 ازمنه : یهنوز منتظر جواب فهمونهیکوتاهش بهم م

 ؟ گهید یکاربن یرنگش آب اد،یبهتون م یلیرنگه کتتون خ نیا گمیم -
 رخشمینقشه هم نداد به ن یاجازه اجرا یدستم رو خونده بود و حت ی. فورکنمیخندش صورتم رو جمع م یصدا با

گذاشته بود،  شیدستش رو به نما کیو  دیسف یبود و دندون ها یو واقع قیلبخندش عم شم؛یم رهیخ اطیبا احت
 :کنهیسرزنش وار سوال م

 گه؟ید یکردیرو عوض مبحث یاالن دار -
 :کنمیم فیو به زور کلمات رو پشت هم رد خندمیو به ناچار م دمیکمربندم فشار م یدستم رو خجل

 نیهم ستیو دستم خودمم ن کنمیم یرو ادهیحرف زدن ز یاوقات تو ینداشتم من گاه ینه آخه، واقعا منظور -
 بدم. حیچطور توض دونمیکه نم نیا یعنی.گمیم یکه نفهمم دارم چ شهیباعث م

 :شمیقاطعش دوباره باز خواست م یصدا با
 ؟یچ دمیبگو شا نیمیس -

چرا حس  دونمیجواب درست سوالش بود. نم کالمکیعاشقانه  یبود و انتظار پاسخ داشت، رابـ ـطه یجد لحنش
ها  هیما نیهم یتو یزیبود، دنبال چ نیمرحله سنگ نیا یدبرایجمله استفاده کنم؛ شا نیاز ا مایمستق دینبا کنمیم
 :گمیم ریخودم بردارم با عجله ز یفشار رو از رو نیا یتا کم گردمیم
 .میداشت یعاطف یرابـ ـطه دهمی. شادونمینم-

 نمیرخش نگاه کنم و واکنشش رو بب میبه ن خواستمیبار اصال نم نیا رمیگینفس م دمیم نییاز پنجره رو پا یکم
 :شنومیو صداش رو م بندمیچشمم رو م

 ؟یکنیفکرم نطوریواقعا، تو ا -
 نداشتم! یکردم منظور یادب یب ایاگه جسارت  دیفقط حدس زدم. ببخش کنمیفکر نم طورنیمن ا -
 نگاهم کن. -

 :شمیم لیو به سمتش متما رمیگیو حالت مظلومانه م کنمیدلم نثارش م یتو یلعنت
 بله؟ -

 :کردیکنترلم م یچشم ریبه جلو بود اما ز حواسش
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و از همه  یذهن خالقو دار نیخوبه که ا یلینکن خ یاصال احساس شرمندگ ،یگفتن فکرات آزاد یاز به بعد تو تو -
 .به خودت افتخار کن ستنیساده رو راست ن نقدریهمه مثله تو ا یکنینگاه م هیجوانب به قض

 نیباهمه صادق بودم جز ا میزندگ یمن تو زنم،یدلم م یتو یاز زبونش پوزخند یو رو راست یلفظ سادگ دنیشن با
 مرد.

 که احساس حماقت نکنم. شهیحرف هاتون باعث م نیممنون، حداقل ا -
باورم کرده بود حس گـ ـناه  کهنیاز ا یحت کردمیم یو نقش باز رفتمیم یرابیداشتم ز نطوریخوشحال نبودم، ا اصال

 .کردمیم
 یو همقدم با او تو ذارمیدوشم رو کنار م یرو نی. عذاب وجدان سنگشهیمتوقف م یکتاب فروش ابونیخ یاستهر تو

 هیگذشته بودم، اهل کتاب نبودم و با توص یسه سال بایکه خونده بودم تقر یکتاب نیاز اخر کنم؛یانقالب حرکت م
 امتحان کرده بودم. ییچندتا ییرها یروانشناسم برا

و  کنمیمغازه ها نگاه م نیتریبه و یتا جا نمونم و با سردرگم کنمیم کیرو شلوغ بود و فاصله ام رو نزد ادهیپ
 :پرسمیم
 ؟یهست یدنبال چجور کتاب س،ییر -
 .ستیمد نظرم ن ی. کتاب خاصدونمینم -
 :کنمیاشاره م یمیقد یکتاب فروش به
 داخل؟ میبر -

سالخورده  رمردی. به پکشمیانبار کتاب بود سرک م هیشب شتریب ینسبتا بزرگ مغازه یتو یبا کنجکاو یمعطل چیه بدون
قفسه هاش تا  یکیبار یو به سمته راهرو دمیلب م ریز یسالم ونهیتلوز دنیپشت دخل نشسته بود مشغول د یا

 :گمیاروم م داشتیقدم برم اطیپشت سرم با احت که رزادیو به پ گردمیبرم کنمیخرخره پر از کتاب بود حرکت م
 شده باشه. یبند فیشلوغه، فکر نکنم رد نجایچقدر ا -

 :دهیجلد ها حرکت م یو با دقت دستش رو کنهیخم م سر
 هم داره.. یکه شده، اما قاط یبند فیرد -

 :زنمیاروم ورق م کشمیم رونیهستم رو ب تلریمن ه کتاب
 مرد. نیچقدر خوب بود ا زدیکه م ییامحکمش و حرف تیکاراش عاشق شخص تلرم،عاشقیمن عاشق ه یوا -

 :گـهیلب م ریو ز ستهیایم کنارم
 !یکنیم دمینا ام یواقعا دار -

 :رهیلبخندم وا م کنمیسربلندم
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 چرا؟ -
 تیبود. جنا اریتمام ع کتاتورید هیمتنفرن  تلریهام از ه یخود آلمان ،یبخون خیتار گهیبارد هی دمیم شنهادیبهت پ -
 .ستیقابل ببخش ن چوقتیه انشیوحش یها
 :گمیم افتمیو دنبالش راه م دمیبه ابروهام م یسرخورده خم گذرهیکنارم م از
 !ستمین یمنطق و بدجنس یکه داشت شدم، وگرنه اونقدرام ادم ب یو ابهت زمایکار فتهیخب من در اصل ش -
 .یهمسن و سالت فرق دار یو با دخترا یبیعج کمیتو فقط  یستیمعلومه که بدجنس ن -
 اد؟یخوشتون م ی*ــاسیس تیخب شما از کدوم شخص -

 :گـهیو با وقفه م کنهیم متفکرسکوت
 .نیپوت -
 :کنمیو مقابله به مثل م دمیبه دماغم م ینیچ
 .یکرد دمیواقعا نا ام -
 :خندهیتکون م یو سر خندهیم
 خوبه. تلریه -
قفسه  یکه تو یوتا کتاب کنمیدستم رو بلند م رم؛یم گهید یراهرو یو تو گذرمیاز کنارش م گمیلب م ریز یشیا

 .کنمیبرداشتنش تقال م یبرا ستمیایپنجه م یباال توجهم رو جلب کرده بود بردارم، رو
 :کشمیاز تقال دست م شنومیکه از پشت سر م ییباصدا

 ؟یخوایخب بهم بگو کدومو م یلیخ -
 :کنمیلب زمزمه م ریو ز چرخمیاز م متعجب

 باال گذاشتن. قدرنیرو چرا ا یخوب نیملت عشق، موندم کتاب به ا -
 :دمیو ادامه م ذارهیدستم م یرو تو کتاب

 .دمیشن یلیخ روفشیتعر یبگم که تا به حال نخوندمش ول همنیا -
 داره. یخوب یبو یلیخ ه؟یاسم ادکلنت چ -
 :گمیو مشکوک م کنمیم زیو چشم ر خورمیجا م شیسوال ناگهان از
 دارم! یچون آلرژ کنمیاستفاده نم یادکلن چیمن از ه -
 کشم،یبو م کنمیم کیلباسم نزد نیو با تعجب دماغم رو به سمت سرشونه و است گذرهیباز از کنارم م یحرف چیه یب
 فکر کنم توهم زده بود! یلعنت دادینم ییبو چیه
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هم جز  رزادی. پرمیم شخوانیدستم به سمت پ یمغازه با تنها کتاب تو کیبارو تنگ و  یراهروها یگشتن تو یکم با
 موفق نبود. دشیخر یتو ادیدستش معلوم بود ز یتو یدو کتاب ناشناخته

و با شدت  دارمیرعدو برق قدم هام رو بلندتر برم یبا صدا م،یزنیم رونیب یحساب کردن کتاب ها از کتاب فروش با
امروز چوب  ارمیدوباره به بار ب یچشم هام پخش بشه، باز فاجعه ا ریز ملمیتا مبادا ر رمیگیسرم م یگرفتن دستم رو

 شدن رو پر کرده بودم عیخط ضا
 :غرمیلب م ریز یعصب

 شدن متنفرم. سیاز خ یول اد،یاز بارون خوشم م -
 :کنهیبود اشاره م ابونیخ یکه گوشه  یکافه ا به
 .ادیب اونجا تا بارون بارون بند میبر -
 .ذاشتیم ریاعصابم تاث یو سرما داشت رو یبود، گرسنگ یخوب و به موقع شنهادیپ

و با  کنمینگاه م ینیس یکه تو ینیبود به ماف یو خلوت یدنج ییجا کنمیروشن کافه نگاه م مهیدراز و ن یفضا به
 :گمیلب م ریز اریاخت یو ب اقیاشت
 ظیشده باشه غل کسیم ریخوب باش خوامیهم نه دوتا خدا کنه تازه باشه. نسکافه هم م یکی خوامیم نیمن ماف -

 وداغ باشه.
 کنمیدل نثار خودم م یتو یلعنت رمیم یدونفره ا زیخجل به سمته م شه؛یم دایلبخند محوش سرو کلش پ دوباره

 یبدم. عمق فاجعه ا یلحظه سوت نیامروز قرار بود تا اخر کهنیمثله ا زدم،یحرف م میانگار داشتم با خدمتکار شخص
نکرده بود و به صندوق رفته بود منتظر اومدن  معطلسفارش دادن  یبود برا دهیرو فهم میبود شدت گرسنگ نجایا

 نشده بود. یکس
خودم بهدلم  ی. توکشمیچشمم م ریز یدستمال کاغذ یو اهسته گوشه زنمیکنار م میشونیرو از پ سمیخ یموها

 .ن،آرومیمیآروم باش س دم،یهشدار م
 یاسم زند دنیبا د کنهیحرکت م زیرو م لمیموبا برهیبا و نهینشیو روبه رو م کشهیرو عقب م یقهوا یچوب یصندل

 :شمیم رهیخ رزادیو با ترس به پ گمیلب م ریز ییوا
 !هیخانم زند -
 خب جواب بده. -

 :کنمیو تماس رو وصل م کنمیم یبه صفحه گوش ینگاه درمونده
 جانم. -

 :کنمیصداش حس م یتو دیتهد
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 ؟ییشما االن کجا زمیعز -
 داشتن! دیخر یسر هی ییجااومدم رزادیپ یمن با اقا -

 :رمیگیو شرمنده لبم رو گاز م چهیپیگوشم م یکالفه و عصببش تو لحن
من مگه من نگفتم  زیعز یکنیارا کمکم ماز ک یسر هی یکه تو یشما امروز بهم قول داد ،یخانوم دولت آباد -

 ..دیهماهنگ باش آخه چند بار با
بود از سرصبح قول  یبار حق با زند نیبال استثنا ا بندمیو چشم رو با خجالت م دمیرو از گوشم فاصله م لیموبا

و  گشتمیدنبال راهه نجات م شد،یتر م قیبا مچاله شدن صورتم هربار عم رزادیکمک رو بهش داده بودم، لبخند پ
 :زنمیو اروم لب م شمیم رهیخ رزادیملتمس به پ

 !ادیخونش در نم یکارد بزن -
 :رهیگیرو ازم م لیو موبا کنهیرو به سمتم دراز م دستش

 ..یخانوم زند -
 اروم گرفته بود. رزادیپ یصدا دنیانگار با شن یزند
 شرکت. میتا مابرس دیریکمک بگ گهید یدااز کارمن دیکن یمتوجهم منظورتون هستم، سع -

 :کشمیم یبشه با تموم شدن مکالمه نفس راحت یزند فیحر تونستیم رزادیپ فقط
 .امیاز پسش برب تونستمینم ییممنون تنها -
اوقات  یگاه امیباهاش کنار ب طورنیا شهیهم ستیاز مسائل بهش گوشزد کنم، قرار ن یسر هیفکر کنم الزم باشه  -
 داره کوتاه اومدم. یکه با صوف یلیچند بار هم صرفا بخاطر نسبت فام نیا کنه،یاز حد دخالت م شیب
 .پرسمیکرده رو باعجله م ریکه ذهنم رو درگ یداشت سوال یبا صوف یچه نسبت یزند کنم،یاوردن سفارش سکوت م با
 ؟یلینسبت فام -
 ؟یدونستیخواهر خانومشه. نم -
 نه! -
 ؟یستین یصوف یخانوادگ یتو مگه از دوستا ،یباش انیجر در کردمیفکر م -

 :گمیو م کنمینگاش م دستپاچه
 .شناسمیندارم و خانوادشون نم ییباهاشون آشنا ادیشدم ز یمعرف یصوف یدوست هام به اقا کی قیمن، من از طر -
از قهوش  یکم دادیرو نشون نم نیصورتش ا هیحالت عاد ینه ول ایگند زدم  دونستمیو نم دهیتکون م یسر دییتا با
 :گـهیو م خورهیم
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که  هستمنیدنبالم ا شتریندارم و ب اقیمثل قبل شور اشت گهید کنمیروزا استپ کردم، مدام دارم از کار فرار م نیا -
تموم دارم  مهیکار ن یکل یخودمو بازنشست کنم ول خوامیفکر نکنم، م یزیچ چیکنم و به ه دایاروم و دنج پ یجا هی

 رهاش کنم. یطورنیهم تونمینم
 :خورمیرو م کمیاز ک یا کهیت
 .یندار یزوده واسه بازنشست شدن، شما که سن یلیخ -
 یزود نیبه ا کردمیرو نمفکرش وقتچیشروع به کار کردم، ه یکنیکه فکر م یزیزودتر از اون چ یلیمن خ -

ادامه بدم، حاال هم واقعا حس  خوامیو نم شهیاخر نیکه داشتم با خودم گفتم که ا یپروژه ا نیخسته بشم. تو آخر
 اوردم.که کم کنمیم

آدم پولدارها  یبدون تنش مثله باق یو زندگ ییبود، ارامش رها نی. دغدغه قشر مرفه همدمیفهمیرو خوب م منظورش
 از حد بود. شیو رفاه ب یسرخوش یو از رو بهیو غر بیهاشون هم عج یافسردگ

 نیبه نحو احسن از ا دیبا کردی. حاال که بهم اعتماد کرده بود و داشت باهام درد و دل مکردمیمحتاط عمل م دیبا
 :کنمیحلقه م وانمیدستم رو دور ل کردمیاستفاده م تیموقع

 یزایو چ نیبد تونیگبه زند یتنوع هیبهتره  ن،یخسته ا یلیمعلومه که خ نیمدت به خودتون استراحت بد هیبهتره  -
 .دیامتحان کن درویجد
 ؟یمثل چ -

 :دمیتکون م یا شونه
 .یوقت امتحانش نکرد چیه یول ،یکه دوست دار ی. هرکاردونمینم -
واسم  تشیموقع دهمیرو ندارم شا یاعتماد به نفس کاف ایازم گذشته و  یسن زهایاز چ یواسه تجربه کردن بعض یول -
 .ومدهین شیپ
 :گمیو م خندمیم
 !دیاعتماد به نفس نداشته باش ادیاصال بهتون نم د،یحرفو نزن نیا کنمیخواهش م -
 از مسائل واقعا اعتماد به نفس ندارم. یسر هی یتو یول دونم،یم -

 یبه عکس العمل دهیداره بهم نخ م یا انهیبه طور ناش گفتیدلم م یتو یحس مرموز خورم،یاز نسکافم رو م یکم
 :دمیو ادامه م دمینشون نم

 ایدن رفتمیاالن م نیشما بودم و هم یکاش جا کنمیم یبهتون حسود یلی، خکنم یاعتراف هیجا  نیهم دیمن با -
 .یتا متوجه منظورم بش یباش یآدم معمول هی یجا دیواقعا با کردم؛یرو م ریرو ز

 :کنهیوبا لـ*ـذت نگام م خندهیم کوتاه
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قرار برام  یام چه اتفاق یآدم معمول هیمن  میتصورش کن ایخب حداقل ب یلی؟خیع کردکه شرو ؟بازیآدم معمول -
 ؟یبهم بگ یتونیم فتهیب
 :گمیم یجد یلیو خ ذارمیرو کنار م وانمیل

 تونیبا روح ادیتصورات ز نیچون ممکن ا ی. فقط از دستم ناراحت نشمیکنیامتحانش م نیباشه خودتون خواست -
 !ادینداشته باشه و به مزاقتون خوش ن یسازگار

 :کنهیچونش حائل م ریو دستش رو به انتظار ز خندهیم
 .نیمینگران نباش. ادامه بده س -

 :کنمیو تمرکزم رو جمع م بندمیرو م چشم
و از  یرو گرفت تیلیآرزو مدرک تحص دویکه با هزارام ت،یخانواده پرجمع هی یتو یپسر جوون و با استعداد هیشما  -

دوتا  ،یهم ندار یچون پارت ریکار با حقوق بخور نم هی ،یدنبال کار باش دیبا ؛یبرگشت یقضا بعداز دوسال از سرباز
به زور  شیرو با حقوق بازنشستگ یکه داره خرج زندگ درتونبه پ هیجهز دیتو خر دیکه با یخواهر دم بخت هم دار

کار  دونمیم ،یکنیم دایکارخونه به عنوان کارگر پ هیکار تو هی میصرفه نظر کن یاگه از مسافرکش ،یکمک کن دهیم
 نداره! تیلیبه مدرک تحص یربط چیکه ه یول ستیعار ن
و دوباره  کنمیمکث م داد،یصورتش نشسته بود و بادقت به حرف هام گوش م یرو یلبخند کنمیرو باز م چشم

 :دمیادامه م
گذشته  یموهاته و سنت از س نیب دیسف یچندتا مو ینیبیم هوی گذره،یشرکت م یاز کار کردن تو یچند سال هی -

پس اندازه  هی یفقط قرض و قسط گرفتار ،یکه بهش افتخار کن یدرست حساب حیو نه تفر یرو تجربه کرد ینه عشق
ازدواج  دیکه با کنهیم متیمادرت تسل یفشارهاکه  جاستنیتازه ا ،یکن هیگر ای یبهش بخند یدونیکه نم زیناچ
 هیرو واست پسند کنه و دوباره وارد  هیدختر از درو همسا هینباشه و  لیاون دختر از فام یاریشانس ب یلیخ دیبا ،یکن

 یدیسوار بر اسب سف یتو همون شاهزاده ا کنهیم الیکه خ ییایدختر رو هی. یشیم تیزندگ یفشارها دیفاز جد
و تا بوق  یرو با اضافه کار تیشب عروس هی یایبده دیکه تا دوسال با هادیز قدرنیانتظار داره، انتظارش ا تاز یوکل

 .یسگ کار کردن پس بد
 :گمیو م دمیتکون م یو با تاسف سر خورمیاز نسکافم م یکم
 یفعال و تو شیپ یبچه ا هی. خوایخشک و پوشک م رینوزاد تو قنداق و ش هیبا ونگ  شه،یدوباره چشمات باز م -

. زنت مدام غر کنهیم هیبچه مدام گر ختهیها رو بهم ر هیرو همساکه اعصاب خودت یاپارتمان یخونه پنجاه متر
 یبندیرو مهاتچشم دیام نینمونده؛ شب ها به ا یواست باق ییایحاال اوضاعت داغونه استعدادت مُرده و رو زنه،یم

 .یها هست یشهر هستن تازه تو جزو آدم معمول نیتو ا هیآدم شب یکه کل
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 :شهیبلند م شیصندل یو از رو رهیگیو ناچار دستش رو به باال م کنمینگاه م هشب
 ریتصو نیچیمثله تو هم یباهوش یکامال درکش کردم، هرچند از دختر ی. خوب هم از پسش براومدیبُرد م،یتسل -

به قول خودت  یبد رییرو تغ تیروال زندگ یفرق داشته باش هیبا بق یچرا دوست دار فهممینبود، حاال م دیبع یساز
 !یکن سکیر
 :دیباری. بارون هنوز نم نم مامیم رونیو ازکافه ب شمیقدم ماندازم و باهاش هم یرو دوشم م فمیک
 باشم. ایمثله ادم معمول خوامیدرسته چون نم -
 :کنهیرو حرکت م ادهیامتداد پ یتو
 .شینیبب یتونیم یجاش امنه هروقت خواست گهیخوب حاال د یجا هیپروا رو انتقالش دادم  یراست -
 .دنشیبرم د دیروز با هینگرانش بودم حتما  یلیخ نشیواقعا؟چه خوب شد که گرفت -

 پرسهیو م کنهیکتش رو مرتب م قهی. خورمیجا م شیاز توقف ناگهان ستهیایروم م روبه
 ؟یفردا آماده شب آماده ا یبرا -

 :پرسمیو م کنمینگاش م متعجب
 فردا شب؟ -
 رفته؟ ادتیم؟یبر ییجا هیقرار بود  -
 :ارمیمغزم فشار م به
 کجا؟! -

 :دهیبه ابروهاش م یخم
 کردن بهت نشون بدم. سکیر میکه بر ییقرار بود جا ،یچه زود فراموش کرد -
 :افتمیاتوبوس داده بود م یکه اون روز تو یوعده ا ادی کشمیم یآه
 آره، معلومه که آمادم. -

*** 
خودم رو به خاطره  دیزده بودم و با جانیفرداشب ه یبودو برا ریفکرم مشغول درگ زنم،یم رونیعجله از شرکت ب با
رو راحت کنه و  المیخ دادیکه بهم م یشگیکاذب هم یکنه. بااعتماد به نفس ها یلباسم فکر یتا برا رسوندمیم

 از استرسم کم کنه. یکم
نگاه  یناشناس سرسر دیسف نیدو کاب سانین یو به کاپرا گردمیف شده بود برمکه کنارم متوق نیبوق ماش یصدا با

 .دمیادامه م رمیتوجه به مس یو ب کنمیم یکوتاه
 ...نیمیس -
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بزنم فرار کنم؛ هربار مثله اجل  دنیخودم رو به نشن خواستیدلم م دارمیبا عجله قدم برم شمیشوکه م ریکب یباصدا
 .کردیم دیوقت رو شد یوقت و ب یمالقات ها نیاواخر داشت ا نیا شدیمعلق روبه روم سبز م

 :کنهیم کوبمخیدار محکمش مخش یصدا
 ..نیمیس -
 .کنمیو کالفه نگاش م ستمیا یم نشیو کنار ماش رمیو به سمتش م گردمیوجود نداشت، ناچار برم یراه فرار چیه
 .گهیسوار شو د -

 :بندمیو با خشم چشم هام رو م شمیو سوار م کنمیاطراف م به یو نگاه فرستمیم رونیرو ب نفسم
 بده. رولتیموبا -
 رمیگیو باعجله شماره خودم رو م رهیگی. به سمتم مدارهیداشبورد برم یرو از رو لشیموبا یمکث و سوال چیه یب

 :کنمیتماس رو قطع م میگوش برهیبا و
 شماره منه. نیا -

 :شهیم رهیخ لشیو به صفحه موبا شهیصورتش سبز م یرو یخند کج لب
 بهم شماره نداده بود! یدختر چیچه جالب، تا حاال ه -

 :گمیو م زنمیموهام رو کنار م یعصب
الزم  مه؛یمحل زندگ یدیجا محله کارمه اون خراب شدم که د نیبهم زنگ بزن، ا ینیمنو بب یهروقت خواست -
 یگرفتار یو واسم بد تموم بشه من اندازه کاف نهیبب ی. ممکنه کسیکن رمیغافلگ یجورنیا دنمیهربار واسه د ستین

 دارم.
 :کنهیم یهج دواریلب تهد ریاروم ز کنهیرو داشبورد پرت م لشیتفاوت موبا یو ب دهیبه دماغش م ینیچ
 نمت،یبیواراده کنم و دوست داشته باشم م هرکجا که دلم بخواد وعشقم بکشه ه،یمن هروقت، هرساعت، هرثان -

 باشه؟بهم بگو باشه.
 ریو اجبار ز یو با سخت دمیاب دهنم رو قورت م ست،ین یتموم شدن وقتچیکابوس ه نیانگار ا ره،یقلبم باال م تپش

 :کنمیتکرار م
 باشه، باشه. -

 :غرهیم یعصب
 حاال بخند، بهم لبخند بزن زود باش. -

که تند تند داره کلمات  شنومیکه دوباره صداش م چرخونمی. سرم رو به سمت پنجره مشمیدارم خفه م کنمیم حس
 :کنهیم فیرو پشت هم رد
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 بهم بخند، بهم نگاه کن. باهام حرف بزن. با توام؟ شبیمثله د -
لحظه به  یقهوه ا یشوکه بهم چشم ها ده،یو محکم فشار م چرخونهیمحکم به سمت خودش م رهیگیرو م چونم

 :زنهیصداش موج م یتو دیتهد شمیم رهیخ شدیتر م رهیلحظه ت
 ؟یترسیازم م ؟باتوامیترسیها؟ باهام حرف بزن، ازم م گمیم یچ یشنوینم -
 شدمیو مغلوب م دادمیباخت م دیکرده بودم، ترس و وحشت و سرکوب وجودم رو سِر کرده بود. نبا ریتنگنا گ یتو

 :کشمیو سرم رو عقب م امیبه خودم م
 .ریاروم بگ ترسمیازت نم ترسم،ینه. نم -

و  ذارهیفکش م یدستش رو شه؛یو حالت نگاهش عوض م شهیچشماش گشادتر م نهیقر کنهیرو دور م سرش
هرچقدر که ازش فرار  شد؛یبه همون اندازه خطرناک م دمیترسیهرچقدر ازش م کشم،یم ینفس راحت دهیفشار م

مثله خودش،  کردمیم یباهاش باز دیبا تنداش یقانون و تعادل چیه ،شدیتر م کیو به همون اندازه بهم نزد کردمیم
 .داشتیارامش من بود که اروم نگهش م

 کردمیجو عوض م نیتا ا کردمیم یکار دیبا شهیم یطوالن نمونیب سکوت
 :پرسمیلب م ریو ز کنمیبغلم جمع م یرو دستم

 خوب؟ یجا هی میبر -
 :دوزهیرو به چشم هام م نگاهش

 کجا؟ -
 :شمیم رهیچشمش بود خ یکه گوشه یخال به
 نشون بده. دیجد زیچ هیبهم  دونم،ینم -

 :کنهیرو باز م گارشیس یبسته متفکر
 ؟ینیسگامو بب میبر یدوست دار -

 :انداختمیدردسر م یبدتر خودم رو داشتم تو خندمیم مضطرب
 .ترسمیم یلیمخصوصا سگ خ وونهایراستش من از ح خوادیواقعا دلم نم نه، -
 :ذارهیلبش م یرو گوشه گارشیس
 .کننیحمله نم یتا نگم به کس اد،ینترس، خوشت م -
 .شمیم رهیشوکه بهش خ نیحرکت کردن ماش با

 :شهیو مشغول حرف زدن م رهیگیرو م یو شماره ا دارهیرو برم لشیموبا
 اونجا نباشه. یکس امیم گهیساعت د میتا ن -



 

 

176 
 

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

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 mrs.zm زرجامزهرا 

خودم  یانگار خودم با دستا کنمیخطر م زنم،احساسیپالتوم م یبه لبه یوحشت چنگ کرد؟بایم یچه غلط داشت
 .بندهیچشمام نقش م یجلو فتهیکه امکان داشت برام ب یگورم کرده بودم هر اتفاق

 :پرسمیباشم م یعاد کنمیم یکه سع یحال در
 م؟یریکجا م -
 .دیجد یجا هیقرار شد ببرمت  -
 :غرمیو م دمیم نییرو پا شهیکالفه ش زنهیاعصابم چنگ م یرو گارشیس یبو
 گرفتم. ؟سردردینکش گاریس نیتو ماش شهیم -
 یمیاهنگ قد هیضبط روکه داشت  یصدا شهیم یو مشغول رانندگ کنهیپرت م رونیرو ب لترشیف یحرف چیه یب
 .کنهیبلند م ادیرو ز خونهیم

. با خاطره تماس کشمیم رونیب فمیک یرو از تو لمیبا عجله موبا شه،یم ادهیپ نیاز ماش نیبه پمپ بنز دنیبارس
 :دهیطلب کارانه جواب م رمیگیم
 ؟یدوساعته عالفم کرد ،ییمعلومه کجا چیه-

 :رمیگیمدهنم  یجلو یرو دستم
 اومد سراغم. ریکشش نده کب سیه -

 :کنمیتُن صداش حس م یرو تو لرزش
 باتوام حرف بزن. ؟ییجااالن ک ،یچ -

 :گمیبا عجله م رهیگیدستگاه قرار م یدستش رو ینازل تو گردمیبرم
 زنگ نزن فعال. دمیسگ هاشو بهم نشون بده جام امن بهت خبر م ییجا هی میشهر قرار بر رونی. بدونمینم -
رو به تاراج  شونییبایکه انگار زمستون ز یزده و برهنه ا خی یکه پر از درخت ها یکوهستان یمنطقه  دنیرس با

 یکه اطراف پر از گاودار دیفهم شهیم خورهیپِهن به دماغم م یجاده رو پوشش داده ازبو ریکل مس رواریبـرده زنج
 .شهیمتوقف م یقهوه ا یمیدروازه بزرگ قد یرو بهبالخره رو ریخلوت و دلگ یکوچه باغ ها یوتاب تو چیبا پ
 یکه کس شهیراحت م یکم المیخ کنه،یدستش بود قفل در باز م یکه تو یدیو با دسته کل شهیم ادهیعجله پ با
 .ستیخونه ن یتو
 یرو پشت درخت ها یکی. ساختمون کوچشمیم رهیبزرگ رو به روم خ یو به محوطه ها شمیم ادهیپ نیماش از

 .دادیمرگ م یبود که بو یگذشته ا هیبود شب یپر از حس منف یهرچند آشنا بود ول نمیبیگردو م
 خونته؟ جانیا -

 .ستادهیکه پشت سرم ا فهممیم شهیتر م کیو نزد کیقدم هاش که نزد یباصدا
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 خونه داشته باشم؟ ادیبهم م -
 :کنمیلب زمزمه م ریو ز کنمیو متعجب نگاش م گردونمیبرم سر
 .دونمینم -
 :پرسهیمکث م یکم با
 ه؟ییجور جابهم بگو خونه چه -

 :گمیو م پرمیآب م یچاله یاز رو اطیو با احت دارمیبه جلو برم یقدم
 اصال. دونمیچه م ،یکنیم یکه توش زندگ ییجا -
 .کنمیم یمن همه جا زندگ -

 :گمیو بلندتر م شمیو ازش دور م کنمیم یمخف بمیج یتو یرو دستم
 پس همه جا خونته. -
 کشمیم شیمانیلبه س یکفشم رو رو دارمیباغ بود قدم برم یکه انتها یگازش به سمته استخر بزر یجواب دنینشن با

به تفاله شده  لیکه تبد ییاستخر که پر از لجن و برگ ها یکفشم رو جدا کنم؛ به عمق خال ریبه ز دهیتا گل چسب
 .کنمیقار قار دسته کالغ ها سربلند م ی. باصداشمیم رهیبود خ
پارس سگ با ترس  ی. با صداشهیپوستم زنده م ریز یبیو غر بیو منحوس بود و حس عج ریدلگ جانیا زیچ همه

 .کنمیوعقب عقب حرکت م چرخمیدور خودم م
 .شهیدرخت ها بلند م نیاز ب یزمزمه ها یصدا
 صداها با سمتم هجورم آورده بودن یو همه شدیم کیچشم هام دور و نزد یو زمان داشت جلو نیزم انگار

 :زنمیو بلند داد م دَومیوحشت به سمته درخت هام با
 ..ریکب -

 شتری. تعداد درخت ها انگار لحظه به لحظه بدمیترسیم بیعج ییحس تنها نیو من از ا دمیدهنم فشار م یرو دستم
 .بندهیچشمم نقش م یاز گذشته جلو یو باز رد بندمیچشمم رو م د،یتپیو قلبم در حد انفجار داشت م شدیم

بود و انتها نداشت  تینها یکه انگار تا ب یزیتبر یدرخت ها نیدست آذر گره خورده بود و پا برهنه ب یهام تو دست
 :اندازهیجونم م یبابک از پشت سر لرز به تن ب یو صدا میدیدویم میداشت

 رمیرو اول بگ یاما هرکس میکنیم یموشک؟ باشه باز میهوم ؟ قا خواد،یم یدلتون باز ؟نیکنیفرار م دیکجا دار -
 مجازات بشه.. دیبا
 :شهیوحشت زدم دوخته م یچشم ها ینگرانش تو اهیو نگاه س شمیآذر قفل م یدست ها نیب

 شو، درو قفل کن باشه؟ میقا یانبار یبرو تو نیمیس -
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 :شهیو سمجانه دستم دور مچ الغرش حلقه م افتهیباغ بود م یگوشه کیتار یبه انبار نگاهم
 .ترسمیم ییمن از تنها کهیجا تار. اونایتوهم ب -
 :غرهیم یو عصب دهیعقب هولم م به
 بجنب فرار کن. ادیبرو. االن م نیمیبروس -

 :نالمیم هیو با گر رمیبه سمتش م ملتسمانه
 .گمیبه خدا به مامان م کنهیم تتیاون اذ ،اینه توروخدا باهام ب -
 :زنهیم نمیکه به س یمحکم یضربه با
 .رونیب اینگفتم ن یاونجا امنه، برو تا وقت نیمیبرو س گمیم-

 :کنمیو ملتمس زمزمه م رهیگیلرزونش باال م یبا دست ها چونم
 .نیمیس یگیبده که نم ؟قولیگینم یزیبه مامان چ یزیتو چ -

که شناختمتش  یاز وقت یو محکم یجونش نداشت اون آذر بود، دختر قو یو ب فیضع ینگاه ها نیا دنیتاب د دلم
 .دیجنگیداشت م

 :زنمیو بلند داد م دومیم یطرفه انبار به
 .دمیقول م گمینم یزیچ -
 ..نیمیس -
از نفس محبوسم رو از  یو شوکه موج کنمیم داینجات پ دیمکیکه داشت خونم رو م یاز خلسه ا ریکب یصدا با

 مشوشم. رویچه حد درگ بفهممه تا خواستمیو نم فرستمیم رونیب نهیسـ*ـ
 :کنمیبغلم قالب م یو دست سردم رو تو گزمیولب م کردمیانکارش م دیبد بود و با حال

 صدات کردم. ؟چندباریکجا بود -
 :کنهیقرارم رو ثابت م یچشمم مردمک ب یگوشه نیابروش و چ خم

 ؟یدیترس -
 :دمیدهنم رو قورت م آب
 ؟یکجا بود دمینه، پرس -
 :رهیگیرو به رو م یمشک یو چکمه ها ادیسمتم م به
 کنم. دایرو واست پ نایرفتم ا -
و دوباره با سمته ساختمون  دزدمینگاهم رو م رمیگیدستش م یو چکمه رو از تو گمیلب م ریصدا ز یو ب فیخف یآه
 بود. یحالم رو که پر از ضعف و دلمردگ نیکنم ا یمخف خواستمیفقط م ،گردمیبرم
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 :کشمیم رونیو کفشم رو از پام ب نمینشیپله م کنار
 تو باغ! یفکر کردم آزادشون کرد دمیلحظه ترس هی دم،یپارسشون رو شن یصدا -

و به حالت آماده باش روبه روش  پوشمیو چکمه هارو م دمیقصد جواب دادن نداشت به کارم سرعت م شهیهم مثله
 :ستمیایم
 .نمشونیبب خوامیخوب کجان م یلیخ -

محکم و بلندش به طرفه پشت ساختمون حرکت  یو با گام ها دارهیبرم ینرده سنگ یبزرگ رو از رو دیسف سطل
 یکیهم انگار کوچه بار یساختمون روبه رو واریدور محوطه با د یآجر وارید افتم،یپشت سرش راه م اطیبا انت کنهیم

 نفر. کیعبور  یرو ساخته بودکه فقط برا
 یو قفل کتاب کشهیم رونیکاپشنش ب بیج یرو از تو دشیو دسته کل شهیزنگ زده متوقف م کیدر کوچ یرو روبه

 .کنهیدر باز م یچفت شده رو
 ی. با سستدارمیمعکوس برم یو با وحشت قدم گمیبلند م ینیو ه شهیپارس سگ ها بلند م یباز شدن در صدا با

 بپره و خرخرم رو بجوعه. رونیها ب از سگ یکیمنتظر بودم که  کنم،یحائل م وارید یدستن رو
 تو. ایب -

 یرو از جلو شونمیپر ی. موهاختیریم رونیبود انگار از حنجرشون گالن گالن خون ب دیپارس ها شد یصدا هنوز
 .کشمیو اروم با داخل سرک م کنمیم نیو پشت چهار چوب کم شمیم کیبا در نزد دیو با ترد زنمیچشم هام کنار م

قفس خودشون رو باال  یها لهیکه از م یو بزرگ اهیس یبه سگ ها کردمینم تیورود نداشتم و احساس امن قصد
 :کنهیگوشت رو به سمتشون پرت م یها کهیو ت برهیسطل فرو م یو دستش رو شهیتر م کینزد دنیکشیم
 .کننیم یقرار یبازم ب یقراره تا خِرتالق بخورن ول دوننیکه م نیقرارن، با ا یب -

 شتریکه ب یلیکم عرض اما طو یآشفته به محوطه  دارمیبه داخل برم یقدم کردنیخرِخِر م خوردنیم انهیوحش
 :پرسمیو م کنمیخلوت بود نگاه م اطیح هیشب
 ه؟یاسمشون چ -

انگشت  یانگشت هاش از ال یآبه از الکه خون یدر حال برهیسطل م ینگام کنه دوباره دستش رو تو کهنیا بدون
 :کنهیمشتش رو به قفس پرتاب م یتو اتیمحتو کنه،یهاش شُره م

 اسمشون سگه. -
 یصدا ازکنم،یو خوردنشون رو تماشا م ستمیایو کنارش م دارمیو با اکراه قدم به جلو برم کنمیجوابش لب کج م از

 غذا خوردن متنفر بودم. یاصد دنیاز شن شهیهم شم،یم یعصب اریاخت یدندون هاشون ب نیخوردشدن استخون ب
 :کنهیبه قفس م یو با چشم اشاره ا رهیگیرو به سمتم م سطل
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 ؟یباهاشون آشنا بش یخواینم -
. با چندش کنمیسطل فرو م یتو یو دستم رو بندمیچشم م کشم،یرو باال م نمیو آست فرستمیم رونیرو ب نفسم

 :غرمیو باخشم م کنمیها رو به سمتشون پرت م کهیت
 ازشون متنفرم. ،یلعنت -
 :دهیپرپشت و نا مرتبش م یبه ابروها یو خم شهیم رهیلـ*ـذت به خوردنشون خ با
 .نیباهوش یبچه ها ،یبهتره مهربون باش سیه -

 :دارمیهوا معلق نگه م یرو تو فمیکث یو دست ها گزمیم لب
هم  یا ههیش یصدا یحت د،یو البته مف لیفرق دارن، باهوش آروم مودب اص وونایح یهام، با همهمن عاشق اسب -

 قشنگه.. کشنیکه م
 :ستهیایو روبه روم م رهیگیاز لب باالش م یو گاز ذارهیم نیزم یرو سطل

 ؟یدوست دار یچ گهید -
 کوتاهشونه یستابخاطر گوشاشون و د دی. شاادیخوشم م یچرا ول دونمینم اد،یفکر کنم از خرگوشام خوشم م -

 :دمیو ادامه م زنمیم یلبخند
 !یدوست داشتن یخنگ ها نیخنگن، از ا یلیخ کنمیاحساس م -
 :دهیتکون م یسر دییتا با
 پس برو دستات رو بشور، خون خرگوشه. -
 :کنمیصورتش بود نگاه م یکه رو یو شوکه به پوزخند کج کنمیوحشت به دست هام نگاه م با
 .ستین یبامزه ا هیهه، اصال شوخ -
 :رهیتفاوت به سمته در م یب

 کنم؟ یشوخ ادیبهم م -
 :گمیم یو عصب کوبمیپا م ستادمیکه ا ینقطه ا یرو
 !یرو مخم بر یتونینم ینه، ول ای ادیبهت م دونمینم -

 درو ببنده: خوادیکه م یو در حال دارهیرو برم قفل
 ؟یکوچولوها سر کن نیا شیکه امشبو پ یقصد ندار -
 اون سطل خرگوش نبود ها؟ یتو ،یبگو که دروغ گفت -
 :دهیتکون م یتفاوت شونه ا یب

 .ستنیمهمون نواز ن ادیز -
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اش  یو جد یراست و دروغ و شوخ کنمینثارش م یدلم لعنت ی،تو پرمیم رونیو ب دومیبه سمته در م کالفه
 .زدیمعلوم نبود تو همه حاالتش پنجاه پنجاه م چوقتیه

. به شمیو وارد ساختمون م رمیراه م کیسرام یو پا برهنه رو ارمیپام در م یکمک دستم چکمم رو از تو بدون
شده بود از کنار  دهیو بدون برنامه کنار هم چ یهمه اسباب خونه انگار موقت کنم؛ینسبتا بزرگ خونه نگاه م یفضا

بود، ساکت نشسته بود و فقط سرش  نهیکنار شوم نجرهپ یکه برعکس روبه رو یکاناپه ا یو رو شمیم اردیلیب زیم
سالن نبود  نیا یتو یجز در ورود یدر چیانگار ه گردمیم ییو با چشم دنبال دستشو چرخمیمعلوم بود دور خودم م

برنداشتم با صداش متوقف  یهنوز قدم کنمیو حرکت م شدیکه به طبقه باال ختم م یکیناچار به سمته پله ها بار
 :شمیم
 پشت راه پلست. ییرو باال، دستشون -

نگاه کنم، چشم بسته دستم  میخون یو هنوز جرات نداشتم به دست ها کنمیرو کج م رمیمس گمیلب م ریز یهوف
 .زنمیم رونیو ب شورمیرو تند تند م

درست اش و  یچند قدم یتو یتک یقهوه ا یچوب یسرجاش نشسته بود و انگار قصد بلند شدن نداشتم رو صندل هنوز
 :گمیو با وقفه م نمینشیپشت سرش بود م

 که توش بزرگ شدم. ییجا هیجا شب نیا -
 :شهیو کم رنگ و کم رنگ تر م چهیپیهوا م یتو گارشیس دود

 باشه. یجورنیخونه ا میتی کردمیفکر نم -
 :کنمیلقم رو باز م یمو رهیحرص گ با
 ترسناک بود. جانیدرخت داشت. مثله ا یاون جاهم کل ،یستیبود، نه بهز میمنظورم خونه پدر -
 ترسناکه؟ جانیا -

 :زمیریشونم م یو رو کنمیاز موهام رو جدا م دسته
مادر دلمرده،  هیو  شیروانپر ضیپدر مر هینبود  یماهم توش زندگ ینباشه ترسناکه. خونه یکه توش زندگ ییجا -
 .ترسمیم شتریب ستیروشن ن فشونیکه تکل ییبد، از آدم ها ایوقت نتونستم درکش کنم خوبه  چیکه ه یخواهر هی
 چرا؟ -
 :گمیم بافمیهم م یتو یکه موهام رو یحال در
 .کنهیم تمیاذ یتعادل یحد وسط نداشتن و ب ه،یآدم ها هم واسه خودشون خطرناکن هم واسه بق جورنیا -

 :گمیو م دمخنیو کوتاه م کنمیفکر م یکم
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بدشانس بودم، مخصوصا  یبوده دور من جمع شده، از همون بچگ ایدن نیا یتعادل تو یآدم ب یگمون کنم هرچ -
 کردنیکه اونا م ییتو انتخابا ینداشتم، ول ینه نقش ایباشن  کهنیانتخابشون ا یکه دور برم بودن. تو ییبابت آدم ها

 .یراحت نینقش داشتم، به هم
 :گـهیلب م ریز کنهیکاناپه آزاد م یهاش رو دست

 .نهیقانون و قائدش هم -
 هی هیهستن، درست شب گهیناخواسته مسئول سرنوشت همد ایهمه آدما خواسته  ه،یانصاف یب یول نهیقانونشش ا -

 ؟یایاز پسش برم ؟یتونیم یاز خودت بپرس دیبا یخانواده داشته باش هی یخوایو م یریگیم میتصم یوقت ریزنج
مادرم  ،یدونی؟میکن نیتضم ندشویآ یتونی؟مینک نشیتام یتونیداره م تیکه قرار از وجودت باشه مسئول یبچه ا

نشده که بابت  ی. روزارهیبچه م ضیآدم مر هیداره واسه  دونستیآدم ناخوش ازدواج کنه، م هیقراره با دونستیم
 اشتباهش سرزنشش نکنم. یانتخابا

 ؟یاز مادرت متنفر ،یریزادولد بگ یجلو شهیکه نم طورنیهم ،یریاشتباهات رو بگ یجلو شهینم -
 نهیشوم یسرخ تو شیو آت ستمیایو پشت سرش م شمیبلند م یصندل یو از رو کنمیبافت موهام رو محکم م نیاخر

 :گمیو م شمیم رهیخ
و  یقدر عرق بدبخت نینداره، خودمم که ا یتیواسم کم رنگ شده و اهم یلیاالن خ یبودم ول لی. اوادونمینم -

 نمونده. یواسم باق یواسه نفرت و بددل ییام جا یگرفتار
 :دهیو کجش م یبه دماغ استخون ینیچ دوزهینگاه مشکوکش رو بهم م اهشیس یبا چشم ها کنهیبلند م سر
 ؟یدار یبا خاطره چه ارتباط -

 م:سوال رو نداشت نیا دنیاصالانتظار شن شمیم شوکه
 ؟یباک ،یچ -
 :خارونهیهاش رو مکنار چشم اهیانگشت شستش خال س با
بار واست روشن کنم، من  نیو اخر نیرو واسه اول یزیچ هیبذار  ؟یفهمیکه مثال نم ،یبه نفهم یزنیخودتو م -

که دلم  شمیم یاونقدر عصب شم،یم ی. مثله سگ دروغ بگه عصبکنهیجلو چشمام و قصد م سهیمیطرفم وا یوقت
 ،یذاریدهنش خورد کنم. چرا باهاش قرار م یکوچولو و قشنگشو تو یدندونا خوادیم

 کنم: یرو عمل دشیبا دروغ و انکارم تهد خواستمیدستم رو خونده بود و نم خوب
 .میخوری. به درد هم ممییایبه کار هم م ییجورا هی ستیکه آذر ن ییروزا نیا م،یباهم حرف بزن کهنیا یبرا -

 :پرسمیبحث رو عوض کنم م کنمیم یکه سع یو در حال رمیو با سمته اشپزخونه م دارمیبه عقب برم یقدم
 شه؟ینم داینسکافه پ ایجا قهوه  نیا -
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 د؟یخوریبه چه درد هم م د،ییایبه چه کار هم م -
 :کنمیرو باز م نتیکنم در کاب یصدام رو مخف یلرزش تو کنمیم یکه سع یحال در
 میتونیم یممکنه آذر کجا رفته باشه چطور میکنیباهم مرور م مینینشیم میهر از گاه میکنیکه درد و دل م رشتیب -
 !نیهم هیکس یو ب ییبه خاطر تنها شتریدر کل ب یول م،یکن داشیپ
 .یکنیدردودل م ینیشیکه لوت داده م یبا کس ن؟جالبهیهم -

 :رمیگیدرش رو باز کنم لبم رو گاز م کنمیم یکه سع یو در حال دارمیکشو برم یرو از تو لیاست یقوط
 ؟یریگیچرا سخت م میدار ازیکنم؟ خاطره تنها دوست آذره و منم که تنها خواهره آذر به هم ن یچ یگیخب، م -
و با  شهیمتوقف م یابالخره گوشه یو با چرخ صدا دار شهیپرت م نیو محکم رو زم شهیبا شدت باز م یقوط در
 :دمیادامه م کشمیلب م ریز یخشک اه یچا دنید
 ییجا چیآخرشم به ه چرخمیانگار فقط دارم دور خودم م کنم؟یم یروزا دارم چه غلط نیا دونمیمن خودمم نم -
 .گهیکشوره د هی دونمیچه م گهید یجا هیرفته  گمیمن که م نیانگار آب شده رفته تو زم ستین رسم،ینم
 جاست. نیوز همنرفته، هن -
 :کنمیو متعجب نگاش م شمیعجله بلند م با
 ؟یدونیاز کجا م ؟تویچ -
 رفته باشه؟ یدوست داشت ؟یناراحت شد هیچ -

 :رمیم نکیو به سمته س دارمیروبرم سازیچا یکتر دستپاچه
 نرفته؟ یدونینه فقط تعجب کردم، از کجام -

 :چرخونهیانگشت هاش م نیب یرو فندکش
زود  ای رید هاستیکینزد نیهم دمیشهره. بهت قول م نیهم یهنوز تو دونمیمطمئنم که م قدرنیمطمئنم، ا -
 .شهیم داشیپ
 :پرسمیو م ارهیدلم طاقت نم اوردیباخبر بود اما به زبون نم یزیانگار از چ رم،یگیدلشوره م یحرفش بدجور با
 ه؟یچ هیشهره؟ لطفا بهم بگو قض نیواقعا تو ا ؟یحد مطمئن نیاخه تا ا یچه حساب یرو -
 .ستیبه احتماالت خودم اعتماد دارم، فعال وقتش ن -

کرده بود، تنها چراغ روشنم رو داشت کم سو  ریسرتهش افکارم رو درگ یدو جانب و ب یحرف ها شم،یم سردرگم
مرز و بوم  نیها دور تر از ا لومتریآذر ک بود که نیا داشتمیبرم ریمس نیا یکه تو یهر قدم یبرا دمیتنها ام کردیم
 .دیارزیباشم هم م یبدبخت عماقا یتو جانیمن ا کهنیا متیبه ق یامن باشه، حت یجا هی
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از قبل،  شتریب یحت یفی. هنوز کالفه بودم، بازهم احساس بالتکلرمیگیرو به سمتش م یو چا ستمیایروش م روبه
که دم کرده بودم  یخوش رنگ یچا یکه از رو یو به بخار نمینشیکنارش م شکونم؛یقلنج انگشت هام رو م یعصب

 .شمیم رهیخ
 ؟یکنیفکر م یبه چ -

 :کشمیاز ته قلب م یو اه دمیتکون م یا شونه
 گهید یباورت نشه ول دیکه هست داغون تر شده، شا ینیاوضاع از ا نمیروز چشم هام رو باز کنم بب هیکه  نیبه ا -

 تحملشو ندارم.
 .یاون روز مُرده باش کهنیمگه ا ست،یبهتر از روز قبل ن یروز چیه -
 .دمینا ام یخودم به اندازه کاف یکن یته دلمو خال ستیمن، الزم ن یروز خوب دونمیخودم م -
 لی. به سمتم متماکنهیلبه مبل پرت م یو رو کشهیم رونیحرکت از تو تن ب هی یتو کشهیم نییکاپشنش رو پا پیز
 :گـهیلب م ریگذرا ز یو با نگاه شهیم
 .یباش دیناام ادیبهت نم -
و از  کنمینگاه م زنهیبزرگ تر م یزیتن الغرش چند سا یتو کهنیکوتاهش با ا نیآست یساده مشک راهنیپ به

که  یشلخته ا شیو ته ر یشگیهم نیو روت رهیت یلباس ها کنه،ینم یرییتغ چیه وقتچیچرا بشر ه پرسمیخودم م
دارش که مشخصه با زور کنترل  کیو ت یعصب حالتمونده و  یهمون اندازه باق یونه کوتاه انگار تو شهینه بلند م

 .ستین ریثابته اصال انعطاف پذ زشیهمه چ شه،یم
 ؟ییکجا -

 :دزدمیشده ام رو ازش م خینگاه م باسوالش
 جام. نیهم -

 :هکنیم زیچشم هاش رو ر مشکوک
 ؟یبه چ یول یکردیفکر م یبازهم داشت ،یستین -
نداره، ناچار کالفه  یربط چیبهت بگم افکار من به تو ه خوامیبگم نم خواستیو دلم م دارمیزبرمیم یرو از رو وانمیل
 :گمیم
 م؟ییجا نیا یاصال ما واسه چ نمیدونم،ببینم -

 :ذارهیگوشه لبش م یرو قند
 .میزنیحرف م میچون دار مییجانیا -
 بشه؟ یآخرش قراره چ میدونیم یوقت م؟یباهم حرف بزن دیبا یچ یبرا -
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 :شهیهام ثابت مچشم یرو نگاهش
 ؟شهیم یاخرش چ -
 :گمیو با مکث م خورمیداغ بود اما م مییچا
 آذر رو.. ای ،یزنیمنو م ای -
 ن؟یهم -
 جفتمون. ای -
 ه؟یچ تیباز -
 :کنمیو تکرارم کنمینگاهش م یو با ناباور کنمیم یخفه ا یسوالش خنده با
 منه قانونه منه. یباز یرفت؟مگه خودت نگفت ادتیزود  ؟چهیکنیم یباهام باز یکه دار ییتو نیه؟ایچ میهه..باز -

 :کنهیم کینزد وانشیرو به ل لبش
اون وقت  ه؟یچ تی. به اون لحظه فکر کن که من بفهمم بازادیدر م تیزود باز ای رید مونه،ینم یجورنیاوضاع هم -

 .یمونیتوم مونم،یکه من م
بشنوم، پالتوم رو  یکلمه ا گهید خواستمیپر شده بود و نم دهاشیتهد دنی. گوشم از شنشمیو بلند م ارمینم طاقت
 :دارمیبرم یصندل یاز رو

 ونه.منو ببر خ میبسمه، بر گهیواسه امروز د گمینم یچیه یه -
 :دمیفشار م رهیدستگ یدستم رو کنمیو منتظر نگاش م ستمیایدر م کنار

 باشم. جانیا خوامینم گهیمن د االی. میبر -
 :غرمیم یتفاوت سر جاش نشسته بود و انگار قصد حرکت کردن نداشت عصب یب هنوز

 نه؟ یشنویبا توام، نم -
 :دادینم یسکوت و جواب بازهم

 !رمی. باور کن مرمیباشه پس خودم م -
 زنمیم رونیو ب کنمیدر رو باز م دانهیو نا ام کنمیصبر م هیچند ثان یبرا
رو  لمیموبا یکور شده بود چراغ قوه دمیساختمون روشن بود نبود و د یکه تو یجز چراغ یشده بود، نور کیتار هوا

که  یحجم از حماقت نیشده بود و از ا نیقدم هام سنگ کنم،یدرخت ها حرکت م نیو با ترس و لرز ب کنمیروشن م
 .بودم شمونیبه خرج داده بودم پ

 یشب ادی فتم؛یاضافه پس ب یصدا هیبود با  یفقط کاف کردم،یبه پشت سرم نگاه م داشتمیکه برم یهرچند قدم با
که لحظه  یصحنه ا دمیدویاطراف اتوبان رها شده بودم و تا سر حد مرگ داشتم م یها راههیب یکه تو افتمیم
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 جانیجا امن تر از ا نیاز ا رونیدوباره تکرار بشه ب قاون اتفا خواستمیبخاطر داشتم، نم اتیلحظه اش رو با تموم جزئ
 .نبود

. کاش برگشتم گردمیو به خونه برم فرستمیدلم م یتو یاز اول هم کارم اشتباه و عجوالنه بود لعنت گشتم،یبرم دیبا
 .گرفتیم دهیرو مثله رفتم ناد

 .کنمیو با بُهت به اطراف نگاه م دارمیبه داخل برم یکاناپه قدم یرو دنشیو با ند کشمیخونه سرک م یتو اروم
 یبو رمیم شدیکه به طبقه باال ختم م یاروم به سمته پلکان کشم،یم یو کاپشنش نفس راحت چییسو دنید با
 .رمیپله ها رو باال م یو مصمم مابق کنمیپاگرد اول حس م یرو گارشیس
 جانیاز ا دهمی. شازدیدمیباغ رو د یبود و داشت تو ستادهیکه ا یا شهیبهار خواب کنار پنجره بزرگ ش یکیتار یتو

 .زدیداشت به برگشت ناموفقم پوزخند م
 :کنمیلب نجوا م ریز وسانهیو ما کنمیکز م وارید یگوشه

 اومدیسگ هم م یتازه صدا کهیتار یلیخ رونیچون اون ب رفتمیاگه روز بود م ترسم،یم یکیبرم از تار تونمینم -
 برگشتم. یدر رفتم ول یتا جلو
 :نهینشیدونفره م یتخت چوب یبرگرده رو کهنیا بدون

 .یچرت نگو، کال پنجاه قدمم نرفت -
 :گمیبا حالت مظلومانه م لنگ بود و دوباره ششی. وقت کَل کَل نبود و فعال کارمن پبندمیرو با حرص م چشمم

 ،یو لت و پارش کن یرو بچزون هیرو که دستش خال یادم هی دیاسلحه دسته توعه نبا یوقت ،یکردیم دمیتهد دینبا -
 مردانست!. ناجوونستیمنصفانه ن یباز نیا

 :فرستهیم رونیو نفسش رو ب کنهیهم قفل م یدستش رو تو کنهیم سرخم
 ینیبی، منم که منشونم بده اریب یدید یمرد واقع هیاگه  ستین یمرد چیه ایدن نینده، تو ا یبهم درس مردونگ -

 .چرخهیکه داره فقط دور خودش م ضیمر وونیح هی وونمیح هیباهات ندارم  یروبه روت نشستم وکار
 یهدف رو یرو ب و دستم دمیم هیو به تخت تک نمینشیم نیدورتر کف زم یو کم دارمیبه سمتش برم یقدم خسته

 :دمیپارکت حرکت م
 کنم..پ هیگر خوادیمن االن فقط دلم م -

 :شنومیرو م شیعصب یصدا
 ندارم. یزار هیونگ ونگ و گر دنیشن ینکن، حوصله -

 :زنمیم یو پوزخند رمیگیباال م سرم
 کردنم ندارم.. هیراستش منم ندارم، اونقدر خستم که اصال حال گر -
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 :دمیوقفه ادامه م یکم با
من برعکسم از  یول شه،یو غم و غُصه بزرگ شده باشه پوستش کم کم کلفت م یسخت یکه تو یکس گنیم -

 فرق دارم. هیبا بق دمیفهم یهمون بچگ
 :دهیحرکت م رچونشیز انگشتش

 ؟یچه فرق -
 :گمیم یحال یب با
 خوش شانسم. یادیفکر کنم ز کنمیردشون م یتَله کار گذاشتن، دارم شانس یکل میانگار تو هر مرحله از زندگ -

و روشن اتاق نقش  کیتار یصورتش تو یرد محو لبخند رو خندمیپروا م یب ره،یگیکم کم اوج م اریاخت یب خندم
 :پرسهیو م دهیکالفه تکون م یسر بندهیم
 ؟یبود دهیتو کامبخش رو د -

 :رمیفرو م فکر یو تو شهیخشک م خندم
 .دمشیاره، چندبار د -
 کجا؟ -
کوتاه  یلیخ یول کیدوبارم از نزد یکی اومد،یو م رفتیکه با آذر قرار داشت م ییاز پشت پنجره وقت ها شتریب -

 ...یول م،یحرف بزن ادیز میبود نتونست
 :شهیم رهیو بهم خ کنهیسرخم م دمیرو قورت م حرفم

 ؟یچ یول -
 فرق داشت. یلیباتو خ -

 :دهیبه ابروهاش م یخم
 ؟یچه فرق -
 :رمیگیم نییتاسف سرم رو پا با
 اون مهربون بود. -
دعوامون  گهید یکه با بچه ها یموقع میکه سرشو به باد داد، بچه که بود یزیبود، دل رحم بود چ نیمشکل هم -
نگاه  یبرنده باش یخوایم یوقت فتمگیهزار بار بهش م زدم،یو مشت اخرو من م خوردیمشت اول اون م شدیم

 .یبازیفقط م یجورنیا یکن مرح یاگه بخوا یمُردن ایزنه بچست چاقه  رهینکن طرف کوره کچله پ
 :گمیو م کنمیبغلم جمع م یرو تو زانوم

 ببازه. یذارینم یهست دونستیپشتش به تو گرم بود، م دمیشا یخب تو هواشو داشت -
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 :کنهیرو با عصبانبت مشت م دستس
بره  ادشیکه  کردمیوقت پشتشو گرم م چیه دیمن بود نبا ری. تقصفرستمیصدبار به خودم لعنت م یروز مونمیپش -
روت پات  یکنیم یچه غلط یبه من چه که دار گفتمیم دیاگه برادرش بودم با کنه،یم یداره زندگ ییایچه دن یتو
 ندارم. ودمن مُردم اصال وج ستمیبرو جلو بجنگ. فکر کن من ن سا،یوا
 :گمیو م کشمیم یاه
 یدونیآب تو دلش تکون بخوره، م یذاریو نم یرو داربه گذشته بازهم هواش یاگه هزار بارم برگرد شه،ینم -

تو  زهایچ یلیخ کهنیا دم؟بایم رییرو تغ یاگه برگردم عقب چ پرسمیاز خودم م شهی. همفتهیاتفاق ب دیبا زهایچ یبعض
 .فتهیاتفاق ب دیبا تشیکه نها دونمیم یوجود داره ول رییگذشته واسه تغ

 :پرسهیو م کنهینگاهم م یشاک
 شه؟ یکه چ فتهیاتفاق ب -
 یعنی یزندگ ،یزندگ شدیخوب روال بود که اسمش نم زیاگه همه چ م،یکه االن هست یزیچ میبش کهنیواسه ا -

. مثال من یدیانجامش م دیبا یاشتباهه ول ستیخوب ن یکنیکه م یکار یدونیاشتباه کردن غلط کردن، تو م
 .شمیتر م کینزد هتمثله احمقا هربار ب یازت دور بشم ول دیبا یتو واسم خطرناک دونمیم

 :دهیتکون م یو شونه ا رهیگیاز لبش م یگاز
که  نیبا ا دارمیو نگهت م کنمی. دارم صبر مدمیچرا دارم کشش م دونمینم یوقتت تموم شده ول دونمیمنم م -
 نداره. یاخرش عاقبت خوش یباز نیا دونمیم

 یوکم کشمیم نیزم یاعتماد نداشت،خودم رو یباز نیخودش هم به اخر ا یاعترافش که حت نیاز ا رمیگیم دلشوره
 :گمیملتمس نگاهش م شمیم کیبهش نزد

صدا بدون درد بدون  یوقت غرقم نکن خفم نکن. ب چیه م،یبرس دیکه نبا ییبه اونجا میدیبهم بده. اگه رس یقول هی -
 التماست کنم. دنیدست وپا زدن تمومم کن نزار جون بدم نزار واسه نفس کش

 :کنهیو گره دستش رو آزاد م رهیم نییگلوش باال پا بیس
 ؟یترسیاز غرق شدن م -
 .ترسمیم یاز خفگ -
 چرا؟ -

 :کنمیو سرم رو کج م ذارمیکنار گوشم م یرو دستم
 .ستیجالب ن ادیز یداستان داره، فکر نکنم دلت بخواد بشنو -

 :رهیگیاشارش رو به سمتم م انگشتش
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 ه؟یبهم بگو داستانت چ -
جدا شده بود  ازش لیو باکمک وک یابیمرخص شده بود، مادرم غ یروان شگاهیکه پدرم از اسا یبه وقت گردهیبرم -
 شیسراغمون، مادرمو بابک باهم آت ادیم کنهیکه م یکار نیاول رونیب ادیاز اون جا ب یوقت کردمیچرا فکر م دونمینم
بود  نیدرخواستش از مادرم ا نیآروم بود و فقط آخر یلیقبل خ هانگار نسبت ب یخودش ول شیپ برهیو مارو م زنهیم

دوستش  گمینم نمشیدل تو دلم نبود که بب یدونیم نه،یتا مارو بب یمیقد یبار ببره خونه هی یکه منو و آذر برا
 ازش متنفر نبودم و دلتنگش بودم. یداشتم ول

 دنش؟ید یرفت -
 :بندمیچشمم رو م دییو با تا فرستمیم رونیرو ب نفس

و بهش  نمشیبب خواستیفقط دلم م رفتم،یباز بود و من جلوتر از آذر و مادرم راه م مهیدر خونه ن میدیرس یوقت -
 .ارهیدر ب یباز وونهید شهیمثله هم ارهیرو بکوچه منتظرمونه تا بره دخلش یبگم بابک ما رو رسونده وتو

 :دمیو ادامه م خندمیم کوتاه
 دیچرخ رهیدستگ یبابام قهرمانه، اما نبود دستم رو کردمیبودم فکر م دهیواسه بابک کش مینقشه تو مغز فندق یکل -

 .افتاده بود ییرایهم کف پذ هیصورت کبود چهارپا هیو  دمید زونیآو یدو تا پا
 :کشهیم ششیبه ته ر یدست کالفه

 خودشو دار زد؟ -
 نیزم نیالغر ب فینح کلیه هی. ادمهیون لحظه ترسو کلک خودشو کَند هنوزم ا هیمثل  نه،یصبر نکرد مارو بب یحت -

 شهینتونستم از تو مغزم پاکش کنم: هم یو دوا درمون یراه و روش چیخودش نبود، با ه هیاصال شباسمون معلق بود که 
خودش خودشو خفه کنه، اون هم با تحمل اون همه درد، باور  یبا دستا تونهیآدم م هیچطور  کردمیفکر م نیبه ا

 حق من نبود. یقسمت از زندگ نیا دم،یدرد کش دیکه اون کش یکن منم به اندازه درد
 :کنهیصورتم جستجو م یخوب تو شهیتر م یو سکوتش طوالن زنهیهام زل مچشم یبارراحت تر تو نیا

 ییکارها شه؟بهیآخرش تموم م یو کُجا چِطور یکه کِ نیبه ا میفکر نکن ایپس ب شه،یتموم م میدونیجفتمون م -
 آرزوهات.. ستیفکر کن. ل یانجام بد یکه دوست دار

 !؟یکنیقول بده که مسخرم نم یرو بهت بگم ول یراز هیپس بذار  باشه، -
 :زنمیزانوم م چرخمیزده به طرف م جانیه ده،یسرش رو تکون م یحالت منف به
شلوغ  ابونیخ هیروز تو  هیبود  نیانجام بدم ا میدوست داشتم تو زندگ شهیکه هم ییکارا نیتر یاز احمقانه ا یکی -

 سالم بدم. گذرهیاز کنارم م یراه برم به هرک
 :دهیپهنش م یشونیبه پ ینیچ
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 چرا؟ -
 :بندمیو سردرگم چشمم رو م خندمیم
 ابونیخ یجالبه فکر کن تو یول یخل و چل باز کمینوشتم.  ستمیل یکارو تو نیچرا ا دونمیواقعا نم دونم،ینم -

مغزت واسه چند لحظم شده به چالش  دهیو سالم م زنهیبهت لبخند م شهیاز کنارت رد م یکی یریراه م یدار
 سالم بدهکارم. یبودم کل فیضع شهیهم مهاتو ارتباط با اد کنمیگذشته حس م نایاز ا ی. ولشهیم دهیکش

 :گـهیلب م ریاکراه ز با
 رو بگو. گتید یآرزو هی. هیلوس باز -
 رهیخ خورنیکه از پشت پنجره تکون م یدرخت یاو به شاخه ه گردمی. دوباره به سرجام برمکنهیفروکش م جانمیه
 :شمیم
با  خوادینگاه کنم دلم م نییبه پا ریدل س هیبلند که  یلیخ یلیخ یلیخ یعنیبلند  یجا هیاوووم، دوست دارم برم  -

 ه؟یامتحانش کنم نظرت چ دیبا یکه دارم سرشاخ بشم. از ارتفاع وحشت دارم ول ییهاترس
 :دهیتکون م یا شونه

 ؟یبپر یخوایم -
 :پرسمیم متعجب

 کنم؟ یخودکش یعنی -
 :زنهیم یرنگکم لبخند

 بپر. گمینداره من بهت م دهیکه فا یسقوط آزادنگاه کردن خال وونه،ینه د -
 :گمیبلند م یباصدا خندمیکه م یدرحال

 وونم؟یبپر؟مگه د یگیاالنشم تپش قلب گرفتم از تصورش، بهم م نیزده به سرت، من هم -
 :دمیادامه م نمینشیو کنارش م شمیبلند م نیو از کف زم دمیتخت فشار م یخواب رفتم دستم رو یگز پاها باگز

 .ستینه من اونقدرام جرات ندارم، نه کار من ن -
 :کنهینگام م مرموز

 ه؟یکارِ توچ -
 :کنمیرو جمع م لبم
 اووم، کار من نگاه کردنه. -
 بهم نگاه کن. -
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. بالخره سکوت شهیتر م قیلبخندم لحظه به لحظه عم اریاخت یو ب زنمیهاش زل مچشم یتاق توروشن ا مهین یتو
 :شهیبا سوالش شکسته م یطوالن

 ]ه؟یچشمات چه رنگ -
 روشن! یقهوه ا ،یقهوه ا دونم،ینم -

 :رهیگیصورتم م یو تو کنهیرو روشن م لشیموبا صفحه
 پلک نزن. -
 !؟یچ یبرا -
 پلک نزن.. ه؟گفتمیچشمات چه رنگ نمیبب خوامیم -
 :گمیم شمیم رهیاردام رو کنترل کنم به نور خ یپلک زدن ب کنمیم یکه سع یحال در
 .ستیخب، دست خودم ن -
 رهیگیم نییرو پا لشیو موبا زنهیبه چشمام زل م یا هیچندثان یبرا
 شد؟ یچ -
 !یستیخواهرت ن هیتو شب -
 نمیمیس خودمم من هی. من شبگنیهمه م -
 :ستمیایو روبه روش م شمیمتخت بلند یرو از
 م؟یبر -
 چرا؟ -

 :دمیبه خودم م یقوس کشو
 برم سرکار. دیوقته صبح با ریخستم، د -

*** 
 دونستینبود خدا م رهیغر غر ن یصبح اگه صدا دوم،ی. با عجله به سمته ساختمون مشمیم ادهیپ یاز تاکس باعجله

 .دمیخوابیم یتاک
 ؟یخانوم دولت آباد -
 :گردمیاورده به طرفش برم رونیب چهیدر ینگهبان که سرش از تو یصدا با
 بله؟ -
 :اندازهیبه سرتاپام م ینگاه شیطب نکیع یباال از
 ن؟یکرد ریدوساعت تاخ -
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 :دادمیبه همه جواب پس م دیحاال با نیاز هم دم،یبه ابروهام م یخم
 اومده؟ شیپ یبله مشکل -

 :رهیگیرو به سمتم م یپرسنل دیوکارت سف سهینویرو م یزیبرگه چ یکه تو یدرحال
 .دیبه بعد واسه ورود خروجتون کارت بزن نیکارتتون اومده، از ا -

 :گـهیبرم که دوباره م خوامیم کنمیلب تشکر م ریوز رمیگیو ازش م کارت
 انه؟ی دیاومد دیچندبار زنگ زد پرس یخانوم زند یراست -
 کنفرانس.. یاو یا -

 یاسانسور به چشم ها نهیا ی. مضطرب توکندیامروز زنده زنده پوستم رو م یزند دوم،یبه سمته اسانسور م باعجله
و  کنمیخلوت سالن نگاه م یبه فضا کنم؛یم یمقنعه مخف ریرو ز شونمیپر یو موها کنمیسرخ و خواب الودم م

 یپرسنل ادار نشونیبودن ماب دهیمهمون ها رس ستم،یایم یا شهی. پشت پنجره شدارمیباعجله به طرف اتاق قدم برم
 یصندل یبود رو دهیبخش یبهش ابهت خاص یکه حساب اهشیس یهم با لباس رسم رزادیپ شد،یم دهیشرکت هم د

ود، با شروع ب یزیکه روبه روش بود و انگار هنوز چ ییبرگه ها یراس بودو به همه اشراف داشت سرش تو یکه تو
 :شمیچهار در متوقف م یاز پشت سرم تو یزند یکه با صدا رمیباز اتاق م مهینبه طرف در  دیترد
 تو؟ یریم یکجاسرتو انداخت -

 :لرزهیصورت سرد وعبوسش تنم م دنیبا د دارمیبه عقب برم یقدم
 سالم. -

 :غرهیلب م ریصداش رو بلند نکنه ز کنهیم یکه سع یو در حال دهیهم فشار م یسرخش رو یها لب
روسرم  ختهیکار ر یکل ؟ییمعلومه کجا چیه گردم،یدو روزه دارم دنبالت م ؟یکرد ریاالن چه وقته اومدنه چرا د -

 دیهربار با یعنی ؟یافتیمثله دُم دنبالش راه م یسییر ارینکنه باورت شده دست نمیبب ،یکار در بر ریاز ز یفقط بلد
 ؟یا کارهیچ جانیکنم ا یادآوریبهت 

 :کنمیقالب م نمیس یدست رو تو فرستمیم رونینفسم رو ب یتک سرفه ا با
 بودم. کیتو تراف دیببخش -

 :گـهیبا حرص م کنهیلب تکرار م ریرو ز حرفم
 .یستین دیمف یا نهیزم چیتو؟ واقعا تو ه یبذارم بر ینکنه انتظار دار ؟یخوایم یچ ه،یاالن چ -

که  ی. حداقل کارستمیایم نهیدست به سـ*ـ یگوشه ا فیتا مانع ورودش نشم، بالتکل کشمیب مرو عق خودم
 شیسخنران نیماب شه،یوجلسه شروع م گذرهیم ینشون بدم، کم رزادیبود که حضورم رو به پ نیکنم ا تونستمیم

 کهنی. با اشهیبدل نگاه و لبخندها شروع م . کم کم رد ودمیجوابش رو م یو با لبخند افتهیبالخره نگاهش بهم م
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رسما داشتم از فاصله دور کِرم  کرد؛یم ریحرف هاش گ یو رو شدیحواسش پرت م یاما هرازگاه زدیمسلط حرف م
کم کم  شنیگل کرده بود، با تموم شدن جلسه همه بلند م یحساب طنتمیزمانم از دستم در رفته بود ش ختم،یریم

اخم  رسونهیبلندش خودش رو بهم م یبا قدم ها شهیدورش کرده بودن رد م یچند نفر نیاز ب ،شهیاتاق شلوغ م
 :بندهیبلندش نقش م یشونیپ یکم رنگش رو

 ؟یستادیوا جانیچرا ا -
 :دوزمیم رزادینگاهم رو به پ تیو با مظلوم شمیگرفته بود م ریکه از دور ما رو ز یزند متوجه

 تو. امیاجازه نداد ب یخانوم زند -
 :پرسهیم انهیو شاک رهیبه طرف اسانسور م تیعصبان با
 کارست؟یچ جانیا یاجازه نداد؟ مگه زند یکه زند یچ یعنی -
 :گمیخودم رو بهش برسونم م کنمیم یکه سع یحال در
 یلیبمونم بهتره. وگرنه خودم که خ رونیهمون ب خورمینم یدرد چیکه به ه نیا یعنی شم،یواقع نم دیگفتش مف -

 خوب بود. تونیسخران یلیخ دمیشنیصداتون م رونیاز ب یجلسه باشم ول یدوست داشتم تو
 :دهیدکمه اسانسور رو فشار م یعصب

 .یاتاق من فقط فور ادیبرو بهش بگو ب -
 :گمیو درمونده م کنمیرو حفظ م استمیس
 ..دینداشتن شا یمنظور سییاما ر -
 :کنمیحرفم رو قطع م میکتح با
 .نیمیحاال س نیهم -

که  یرو بچزونه، وا یزند یمعلوم بود قراره حساب تشیاز عصبان رمیگیو ازش فاصله م زنمیم تیبا موفق یلبخند
 .شدیچقدر دلم خنک م

 یجلو برم دست کهنیبدون ا دنشیباد گردم،یم یسالن دنبال زند یشلوغ نیو ب گردمیبه اتاق کنفرانس برم دوباره
 برگشتم. یچ یبرا دونستیانگار م ستهیایروبه روم منتظر م تیبا جد دم،یبهش تکون م

 !هیاتاقشون، فور دیگفتن بر سییر -
 :رهیگیو روبه روبه روم قرار م ادیبه سمتم م یبا رفتن زند یصوف

 ؟ییکجاها طونیش ،یستین-
 :کشمیبه مقنعم م یدست معذب

 !نییدایکم پ نیستیسالم، منم هستم مشغول کار، شما ن -



 

 

194 
 

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

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 mrs.zm زرجامزهرا 

 :گـهیو چاپلوسانه م خندهیم
 هی ایتوهم باهامون ب دم،یواسه آخر هفته با الناز قراره شمال چ یهست یچون دختر با محبت یمنم سرم شلوغه، ول -

 گه؟ید یا هیپا یراست ،یزود رفت یشب که بهمون افتخار ندادحال و هوا عوض کن. اون
 و ازش دور بشم: کنمیم یو سع دارمیبه عقب برم یقدم

 .کنمیهماهنگ م دیبذار شهیم یچ نمیتا بب ایدارم بدوست یلیخودم که خ دونم،ینم -
 صبرانه منتظرتم! یپس من ب طون؟یمارو ش یچونینپ -
 چشم! -
بود. اصال هربار  دهیو حالم پرحسحاال تموم  دم،یو به صحبت کردن باهاش خاتمه م رمیگیعجله ازش فاصله م با

 .ختمیریبه کال به م دمیدیمرد رو م نیکه ا
 زی. گوشم رو تستمیایسرجام م شنومیم رزادیاتاق پ یکه از تو یدایدادوب یبا صدا امیم رونیاسانسور ب یاز تو کالفه

 .کنمیم
شما چرا  کنمیهرچقدر باشما مدارا م ؟منیکنیم فیتکل نییبنده تع اریدست یکه برا یا کارهیچ قای: شما دقرزادیپ

 ؟یکنینم تیاصال رعا
ساده  یفتوکپ هینداره،  یمهارت چیخانوم ه نیمن که به شما قبال گفتم که ا دیلحظه اجازه بد هی سیی: جناب ریزند

 کردمیم یرو معرف یمورد حرفه ا هیمن به شما  نیگفتیبه من م نیخواستیم اریانجام بده، شما اگه دست تونهیرو نم
 !شهیکار من دو چندان م یبنده سخت نگرد افتهیم دهیخودشو انجام نم فهیکه وظ شونیا
 .رمیگیبه بعد از شما اجازه م نیچشم از ا خوام؟یم اریکه به شما نگفتم که دست دی: دببخشرزادیپ

 : بنده جسارت نکردم، فقط به خاطر خودتون گفتم..پیزند
که دارم  یاخطار نیو اخر نیاول نیدارم؟ ا یستیرودربا یمن مگه با کس د،ینگ یزیبخاطر من چ دی: لطف کنرزادیپ

 .رونیب دییحاالهم بفرما دیوجه دخالت نکن چیمن به ه یکارها و امور شخص یتو دم،یبهتون م
به طرفم  میپر از نفرتش مستق یهاکه داشت با چشم یصورت سرخ و گُرگرفته زند دنیدر و د یباز شدن صدا با
 :ستهیایروبه روم م کشمیخودم رو عقب م اومدیم
 .ایدنبالم ب -
کشوش در  یرو از تو مییو ساعت طال ستهیایم خوانششیپشت پ میریم نییطبقه پا افتم،یناچار دنبالش راه م به
و کجا گمش کردم، با  یک دونستمی. هنوز نمکنمیمتعجب به ساعتم نگاه م دارمیبرش م ذارهیو روبه روم م ارهیم
 :کشمیرو با سوالم م نیگمش کردم سکوت سنگ کهدستم بود چرا اصال متوجه نشده بودم  یتو شهیهم کهنیا

 شما بود؟! شهیکه ساعت منه. پ نیا -
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 :گـهیو مرموزانه م ذارهیچونش م ریز فشیظر دست
 ؟یخوب فکر کن، بهم بگو که کجا جاش گذاشت -

 :دمیتکون م یتفاوت یبا ب یا شونه
 آبدار خونه. ای ؟یبهداشت سیاخه، تو سرو دونمیچه م -

 :غرهیو با خشم م زنهیم یزهرآلود لبخند
 ه؟ینظرت چ ؟هومیصوف یآقا یخواهر من، خونه یخونه ییتو دستشو دمیشا -

اصال  اوردمیداشتم باال م یخونه صوف ییدستشو یکه حالم خراب بود و تو افتمیم یادشبی گرده،یبه عقب برم ذهنم
 چطور از دستم درش اورده بودم. ادینم ادمی
 ؟یداشت کاریخواهر من چ یتو خونه یبگ یخواینم -

و  دزدمیتاانکارش کنم، نگاهم رو ازش م دیرسیبه ذهنم نم یراه ینداشتم حت یجواب چیقفل شده بود و ه دهنم
 .دارمیبه عقب برم یقدم
 کنه کمیت کهیت خواستیکه انگار م یو جور ارهیسمتم هجوم م به
به خواهرم بگم  یخوایم نمیبب رون؟یخواهرم بکش ب یمن بکش، پاتو از خونه زندگ میدخترجون پاتو از گل نیبب -

جلو آدم  زهیابروتو مثله آب خوردن بر جانیا ادیتا ب شناسمیرو م داکردهیکه تو خونش پ یساعت زنونه ا نیصاحب ا
 و عالم رسوات کنه؟ها؟

 :نالمیلب م ریارومش کنم ز کنمیم یکه سع یو در حال دمیدهنم رو قورت م اب
 ..من ستین دیکنیاونجور که فکر م هیتوروخدا قض یخانم زند -

 :دهیهم گره م یرو تو ابروهاش
قدم  یاصال صوف ،یرابـ ـطه اتو  یکه تو با صوف نیکه معلومه ا یزینده چ لمیها؟چرت و پرت تحو یتو چ -

واسه  نیهست ییچه کثافتا دونمی. مشناسمیباز کرد پس فکر نکن احمقم امثال تورو خوب م جانیرو به انحست
اخطاره که  نیو اخر نیاول نیحاال هم حواستو خوب جمع کن دختر کوچولو؛ ا ن،یکنیم ییو پول چه غلطا تیموقع

رو ارامشش کهنیبه خواهرم نگفتم فقط واسه ا یزی. اگه هم تا االن صبر کردم چچیمن نپ یبه پرو پا دم،یدارم بهت م
 !؟یدیرو آب فهم زمینداره پتتو بر یوگرنه واسه من کار زم،یبه هم نر

 .گردمیو دستپاچه دنبال راه فرار م کنمیو عقب گرد م دمیتکون م دییبا تا یسر مانهیتسل
 یبا صدا رفت،یم شیخوب پ زیکه داشت همه چ یچقدر بدگند زده بودم درست وقت کوبم،یم زیم یمشتم رو یعصب

دستش بود انگار آماده  یتو یچرم فیکه ک رزادیو به پ شمیم زیخ مین یصندل یو از رو شمیباز شدن در هول م
 :پرسمیو عجله م کنمیرفتن بود نگاه م
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 د؟یریم دیدار -
 :کنهیو کنجکاو به حالت شوکه صورتم نگاه م ستهیایروم م روبه

 افتاده؟حالت خوبه؟ یاتفاق د،یاومده با شیپ یکار ضرور هیاره  -
 :کنمیرو شونم مرتب م مقنعم

 خوبم.. ،ینه چه اتفاق -
 :پرسهیمشکوک م دوباره

 بهت گفته، ناراحتت کرده؟ یزیچ یزند -
 .ستین ینه، نه اصال مشکل -
 یبه بعد به خودش اجازه نده بارفتارا نیکه الزم بود رو بهش گفتم تا از ا ییباهاش صحبت کردم، حرف ها -

 احمقانش آزارت بده.
 :شمیم رهیداشت ارامش رو بهم انتقال بده خ یارامش که سع رهیت یهاچشم یتو درمونده

 و صالح بود! یرخواهیخ یالبد از رو هم زدن ینبود، اگه حرف شونیمنو ا نیب یواقعا مشکل یممنونم، ول -
 :شهیم قیعم لبخندش

نگران نباش،  کردمیکارو م نیا دیبا یول ،یرو از خودت برنجون یکس یکه دوست ندار یمهربون قدرنیتو ا نیمیس -
 باشه؟
 .گمیلب م ریاروم ز یباشه ا زنمیم لبخند

 :گهیم دارهیمعکوسش رو برم یکه قدم ها یحال در
 .نمتیبیشب م -
با فرو  کنهیسرم جمع م یباال یو خاطره محکم موهام رو به حالت گوجه ا شمیم رهیکه روبه روم بود خ یا نهیا به

 :غرهیم یسرم عصب یرفتن سنجاق تو
 به مغزم یکم مونده برس یکنیسرمو سوراخ م یآخ اروم تر، دار -
 تحمل کن. کمی گه،یتموم شد د -

 :پرسهیبا حرص م کنهیم یرو موهام اسپر تافت
 !ستیاصال واسه من ن یگفتی؟میرو برداشت یخب چرا اون ساعت لعنت -
 :فرستم،یم رونیحرص نفسم رو ب با
 من احمقم برداشتم گفتم ماله منه. هیچ هیاول ساعتو بهم داد اصال بهم نگفت قض یستیچرا تو متوجه ن یوا -

 :شهیو روبه روم خم م دارهیبرم شیارا زیم یرو از رو هیسا پالت
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 .ستیواسه من ن نیا کنمیحاال که فکر م یگفتیم ،یگرفتیگردن نم رش،یز یزدیم دونمیچه م رشیز یزدیم -
 :بندمیهام رو م چشم

 نکن. شیماست مال خودیگند زدم ب یدونیول کن خاطره خودت م شد،یاره اونم که احمق باورش م -
زده رفته  یزر هیفکرتو مشغول نکن، اومده  خودیپس ب ستیواست ن یخطر چیاع هاوض نیتو ا یزند نیمیس نیبب -

 رزادیپ یکنه اصال نگران نباش حاالهم فقط رو تونهینم یغلط چیدر کل ه یدستت مثال، ول ادیخواسته حساب کار ب
 نمیبب یریدرست م یکه دار یعنی نیمدار ا رقرا یپا یطرف کشوند یریم شیخوب پ یچقدر دار نیتمرکز کن، بب

 .یکنیم کاریامشب چ
 :رمیگیحرفش اعتماد به نفس م با
 باشه. -
 د،یرسیتر شده بود درشت تر از قبل به نظر م دهیو چشم هامم کش کنمیچشمم رو باز م شمیتموم شدن ارا با
 :رهیگیو به سمتم م کشهیم رونیکاور ب یکرب رو از تو یو کت شلوار مشک رهیم یواریسمته کمدد به
 .یو دوستداشتن نیریاروم، باوقار، محتاط با اعتماد به نفس ش -

و گوشواره بلند  کنمینگاه م فیست ظر می. به نذارهیروبه روم م شیزارایم یو رو کنهیمخمل قرمز رو باز م جعبه
 :کنهیبهم نگاه م نهیا یو از تو ستهیایگوشم فرو پشت سرم م یتو دارمیرو برم زیاو
بفهمه  کهنیشو بدون ا کیباش، بهش نزد یزنیکه م ییحرف ها ینکن، مراقب موبه مو یرو ادهیباش، اما ز هیپا -
 نیواسه تموم شدن ا رسونهیکه مارو به آذر م یزیهر چ خوامیبرسونه رو م یکه مارو به ماجد یهر اطالعات نیمیس

 قائله الزمه خوب تمرکز کن.
 :دارمیجعبه برم یبود رو از تو زیر یها نیپالکش پر از نگ یکه رو یگردن بند نقره ا دم،یتکون م یسر دییتا با
 نباش. یزیحواسم هست نگران چ -

 .رهیم رونیو از اتاق ب ذارهیبراق پاشنه بلند رو کنار تخت م یمشک یها کفش
و مدل  شیم کرده بود، با اراکه انگار الغرتر یرسم ی. کت و شلوار مشککنمینگاه م نهیا یآخر به خودم تو یبرا

 :کنهیبار حرف هاش رو تکرار م نیچندم یبود برا یراض یموم جور شده بود خاطره که حساب
من خواب باشم  دیشا یهم برگشت یوقت یرونیوقت ب ریتا د ادیبه احتمال ز تیدست فیخونه رو گذاشتم تو ک دیکل -

 گه؟ید یداد جانیادرس ا
 : پوشمیم یکفش ها رو با سخت شمیم خم

 نوشتم..پ جانیاره از همون اول تو فرم شرکت ادرس ا -
 :کنمیو با استرس به خاطره نگاه م دارمیرو برم لمیاس ام اس با عجله موبا یصدا با
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 تو کوچم! گهیاومدش م یوا یا -
 تا تنم کنم: کنهیکمک م دارهیکمد برم یعجله پالتوم رو از تو با
 دختر. االی ایبه خودت ب ؟یافتیپس م ینشده دار یچیتو که هنوز ه ن؟یمیبود س یمون چقرار -

و  شمیم رهیخ دیباریازش م یکالفگ یخمارش که خستگ ی. به چشماستمیایو روبه روش م پوشمیرو م پالتوم
 کنم. دشینا ام خواستمینم فرستمیم رونینفسم رو ب

خودم رو  کنمیم یکه سع یو دار دارمیقرمز چشمک زنش باعجله قدم برم یکه با چراغ ها یمشکنیسمته ماش به
 :شمیزده نشون بدم سوار م جانیه
 یلیخ یریم یدار یکجا دار دیپرسیم یداده بود ه ریکردم. مامانم دوساعت گ رید یمنتطر موند یلیخ دیببخش -

 کنم.. شیراض دیطول کش
 پیخوشت شهیاز هم شتری. بکنمیو مات و مبهوت نگاهش م رهیصورتم رشته کالم از دستم در م یثابت رو دنید با

 جذاب تر بود. دمیو متفاوت شا دیجد شیکت مشک ریمردونش ز دیسف راهنیپ د،یرسیتر به نظرم دهیو اتو کش
انگشت شمار متوقف  هیچند ثان نیهم یشده بود، زمان تو ترنیریو ش میکرده بودمال رییادکلنش هم تغ یبو یحت

جمله ام رو  زنمیم یدستپاچه لبخند زنم،یم یبی. به خودم نهمیهم نشسته بود یها به تماشاشده بود انگار ساعت
 :ارمیبه زبون م مهین مهین

 داداشم.. دیشا ای شه،یبدم نهیبیم یکیوقت  هی.میبر شهیم -
 اره حتما. -
 ستمیو دستم رو به سمته س بندمیم گهید یو کمربندم رو برخالف روزها نمکیحرفم رو قطع م نیحرکت ماش با

 :برمیم یصوت
 م؟یآهنگ گوش بد هی شهیخب م -

 :شنومیصفحه رو لمس نکرده بودم که صداش رو م هنوز
 .ستینه االن وقتش ن -

 :گـهیو م کنهیم یو نگاه کوتاه شمیم رهیرخش خ میبه ن متعجب
 کن! فیفقط حرف بزن، تعر نیمیس -

 :کنمیو واج نگاهش م هاج
 بگم اخه؟! یچ -
 اره همونو ادامه بده. ،یگفتیم یزیچ هی یداشت یاالن که سوار شد نیهم -
 :دمیتکون م یوسر خندمیم
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 !ارمیسرتونو درد ب مینکنم، دوست ندارم با پر حرف یپر حرف ادیاخه امشب به خودم قول دادم ز -
 :گـهیم تیو با جد کنهینگاهم م مصمم

 !کیموز یتورو بشنوم تا صدا یصدا حیترج طیحرف رو نزن، من توشرا نیوقت ا چیه -
 :کردمیاومده استفاده م شیپ یتیاز موقع دیقصد پنبه کردنش رو نداشتم، با دادمنمیکه داشت نخ م حاال

 شهیدارم کم کم داره اعصابتون خورد م نیحس کرد هی ایرو سر بردم اگه حوصلتون یول ن،یباشه خودتون خواست -
 ساکت شم! دیکه با فهممیخودم م دیاشاره کن هی

 :دهیمشتاقانه جواب م زنهیم یلبخند
 سرتا پاگوشم! -
حس  هیشد، اصال  دایسروکلش پ هویمامانم  شدمیاماده م یداشت یوقت گفتمیآها داشتم م م؟یخب کجا بود یلیخ-
کرده بودم؛ گفتم  روتیوضع نیا ینیشبیمنم چون از قبل پ ؟یریم یباشه کجا دار ریداره بهم گفت خ یقو شمیش
 هیجا، گفت پس کادوت کو گفتم خودش اون میاز دوستاشه قراره بر یکیدختر خالم الناز، امشب تولد  شیپ رمیم
حاال شانس اوردم از قبل مامانم که دست بردار نبود تلفن برداشت زنگ به دختر خالم،  میدیباهم بهش م دهیخر زیچ

 باهاش هماهنگ کرده بودم..
 فیام تعر یلیاز خانواده تخ نیروت یذهنم ماجرا یکرده بودم تو دایروزها خوب مهارت پ نیا یداستان ساز یتو
 یوجور زدیو لبخند م کردیم دییبا سر حرف هام رو تا یو هراز گاه دادمیم لشیتحو اتیو موبه مو با جزئ کردمیم

صحبتم که  دادمیم لشینقص تحو یو ب کردمیم یزحرف ها مشتاقه پس نقشم رو با نیا دنیبه شن دادینشون م
 .رو کوتاه کرده بود ریسر دراز داشت مس

 :کنمینگاه م رونیداشت متعجب به ب یبیکه سراش یکیکوچه تار یتوقفش تو با
 جاست؟ نیا -
 .میش ادهیپ دیاره با -

با وجود  دارمیو همگام با او قدم برم رمیرو م ادهیپ یتو ستمیایکفشم م یتعادل رو یو ب اندازمیسرم م یرو شالم
 یالیاز و یتصوراتم از قبل داشتم نبود خبر یکه تو یزیچ هی. اصال شبشمیتند کوچه به ارنجش متوصل م بیش

 :کنمینگاه م ابونیبا استرس به خ دیرسیبه نظر م یومخفنبود و همه چه انگار مرموز  یاردیلیم یها نیبزرگ و ماش
 م؟یراه بر دیبا یلیخ -
 .میرسیم گهید کمینه،  -

خودم رو عقب  ده،یدر بود رو که انگار جاساز شده بود رو فشار م یباال یو زنگ ستهیایم یمشک کیدر کوچ کنار
 .شهیاز سرم رد م الیتا باز شدن در هزار جور فکرو خ کشمیم
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 .رهیکنار م یحرف چیبدون ه دنمونیو با د رهیگیبا تو چهار چوب در قرار م یجوون یمرد
روشن  یبا نور کم رنگ هالوژن ینیزم ریز یبه راهرو کنم؛یحرکت م شدیم یمنته نییکه به پا ییاز پله ها دیترد با

 :دهیبهم نشون م رویمس کنهیم تمیکه هدا یدر حال ستهیایپشت سرم م کنم،یشده بود نگاه م
 .نیمیطرف س نیاز ا -
 .ستهیایبودن م ستادهیا خوانشیپشت پ یکه انتها یدوتا زن جوون یروبه رو دارم،یقدمم رو برم یسخت به

 :کنهیاستقبال م ییبا خوش رو زن
 .نیبد لیرو تحو دیکه دار یاضافه ا زیهرچ لیو موبا فیپالتو ک ن،یسالم خوش اومد -

اروم و  رزادیختم بشه. پ ییجا نینچیهزارتو بود به هم هیشب شترینمور که ب یکیتار نیزم ریز هیانتظار نداشتم از اصال
 اومده. جانیبارها به ا دیفهم شدیداشت از رفتارش م ییآشنا زیمسلط تر بود باهمه چ

 :کنهیو متوقفم م ذارهیروشونم م دستش
 نرو. ییجا بمون، جا نیهم -
 .کنمیبستن چشمم حرفش رو قبول م با
روبه روش نشسته و  زیکه اون طرف م یرمردیپ کنه،یو اعالم حضور م نهینشیم یصندل یو رو رهیم زیسمت م به

 :زنهیم یدستمال گردن سرخ دور گردنشه لبخند مرموزانه ا
 .نمتیبیتنها نم -
 :زهیریم زیدستش رو وسط م یتو یمهره ها رزادیپ
 شانسمه! یمهره -
 :زنهیم یزیر رمردچشمکیپ
 .ارهیب یواست خوش شانس دوارمیام -
بردو باخت  یو حت اوردمیسر درم یباز نیاصال ا شه،یشروع م یباز رهیگیدست افراد قرار م یکه تو ییکارت ها با

 .کردیحرکت م یداشت مورچه ا زیهمه چ کرد،یترم م جیگ شترینگاه کردن بهش حرکت ها ب دم،یفهمیها رو نم
سالن حضورداشتن به  یتو یادم ها تیاکثر کمی. خوب دقت مکنمیکم کم به جلو حرکت م چرخمیخودم م دور

 .دادنیپول م یبو دایشد ییبود، آدم ها انسالیسن باال و م یزن ها و مردها
 دنیدیجز خودشون رو نم یافتادم و که انگار کس ریمشت پولدار گ کی نیب فهممیم کنمینگاه م شتریب یهرچ
 .کنمیاحساس محو بودن م بیوعج

بهتره خودم از  شمیم دهیو نه د شناختمیرو م یو حاال که نه کس نمینشیسالن م یبلند گوشه هیپا یصندل یرو
با  دارمیرو برم زدیم یکه رنگش به زرد یوانیشده بود ل دهیکانتر چ یکه رو یها وانیل نیکنم. از ب ییرایخودم پذ
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و به عبور مرور  شمیراحت مشغول خوردن م الی. با خکنمینعنا رو حس نم مویل یز بوج یزیچ کنم،یبو م اطیاحت
 .شمیم رهیها خ

کنارم نشسته بود نگاه  یصندل کی یکه به فاصله یو به زن سالخورده ا چرخمیم یشدن صندل دهیکش یصدا با
 :پرسهیو م ده،یدستش تکون م یباد بزنش رو تو کنمیم
 روباه؟ ای یریش -

 !زد؟یداشت با من حرف م یعنینبود  جانیجز من نبود ا یو کس کنمیبه پشت سرم نگاه م متعجب
 : پرسهیبَم و لرزونش دوباره م یو باصدا دهیبراق تتو شده کج و کولش م یبه ابروها یخم
 .دمتیند جانیقبال ا ،یتازه وارد -
 اومدم. یهمراه کس کنمینم یبله، باز -
 .نهیبیکم به خودش م دیجد یآدم ها جانیا یباش یخوش شانس دیبا یلیحدس زدم، خ -

 :زنمیلبخند م ی. باگنگفهممیرو اصال نم منظورش
 چرا؟ -
 :کنهیرو از لبش دور م وانشیل

بچه  رنیاگه هم بم ینه کم، حت شنیم ادیکه نه ز یمشخص یگروه خاصه، آدم ها هی یهاست براسال جانیا -
 .شنیم نشونیگزیشون جاها

 شده بود باشه: سهیکاله گ هیو پرپشتش که شب یطال یچون حواسم پرت موها فهمم،ینم بازهم
 جالبه.. -

 :خورهیشربتش م یکم
بشم مثله  ریسن فق نیتو ا خوادیاصال دلم نم کنمیباخت عمرم رو تجربه کردم، حاال که فکر م نیشتریامشب ب -
 برم. ایدن نیاز ا فیموش کث هی
 .کردیفرق م یلیهاش خبود و طرز صحبتش با همسن و سال بیغر بیحرف هاش عج خندم،یم اریاخت یب

رو  یکیمن  شن،یم باتریکه باخنده ز یهست ییبخند، تو از اون دسته آدم ها شتریب ،یهست یدختر خوش خنده ا -
 !شدیم نیزم یموجود رو نیترو زشت  ختیریهمه دَک پُز صورتش به هم م دیخندیم یوقت شناختمیم
 ؟ییجانیتو ا نیمیس -

از اخمش  رسونهیبلندش خودش رو بهم م یو با قدم ها شمیبلند م یصندل یو از رو گردمیبرم رزادیپ یباصدا
 .هیمشخص بودعصب

 زد؟ بتیغ هویچرا  -
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 من بود، نگران نباش.. شی: پزن
 :دهیدست هاش رو فشار م یو با گرم رهیو به سمتش م گذرهیو از کنارم م زنهیم یلبخند رزادیپ
 ن؟یمتوجه حضورتون نشدم، حالتون چطوره خانوم زر دیرو ببخشمن -

 :ذارهیم رزادیپ یشونه ها یرو شیکه دسته الغر رو استخون زن
 دمت؟یبود د یبار ک نیآخر نمیبذار بب دمتیوقته که ند یلیخ کشم،یهنوز نفس م -
 :دهیکه هنوز دستش رو رها نکرده و باعجله جواب م رزادیپ
 فکر کنم سالگرد پدرم بود.. -
 واقعا خوشحال شدم. دمتیچقدر خوب شد د زمیعز دم،یدارم حافظم رو از دست م گهیآه، اره فکر کنم د -
 .دمشیند جاست؟نیحال کوروش چطوره، ا طورنی: منم همرزادیپ
 :هدیتکون م یو با تاسف سر خندهیم
 یمردا هیمثله بق زمیاز عشق نبردن، نه عز ییدارن و بو ازیفقط واسه پول بهت ن ،یشناسیاالن رو که م یهاجوون -

 میجدا شد تیکه ازم گرفت رفت دنبال آرزوهاش، در نها یا هیسرما یموندگار نبود و با کل میزندگ
 ؟یکه بالخره دست به کار شد نمیبیم کاریچ خودت

 :دهیو ادامه م کنهیکه بهم م یاشاره ا با
امشب تنها  دیاونوقت با نشیدزدیاگه من نبودم مثله آب خوردن م یمراقبش باش شتریب دیبا نه،یریدختر ش -

 خونه.. یگشتیبرم
 :خندهیم رزادیپ
 .شهیاوقات واقعا سربه هوا م یبعض نیمیحتما ، ممنون که حواستون بهش بود س -
 :دوزهینگاهش رو به من م نیزر
 ن؟ییایب شمیدارم خوشحالم م کیکوچ یمهمون هی گهیچند وقت د -
 ؟یبه چه مناسبت ی: باشه حتما،ولرزادیپ

پس  گذره،یخوش م اریحتما ب نیمیروزها اصال دوست ندارم دورم خلوت باشه، س نیهام، ا یی: به مناسبت تنهانیزر
 ؟کنمیمن باهات هماهنگ م

اروم  دمیتکون م یبرا یدست ادیو باعجله به سمتم م شهیازش جدا م یو با خداحافظ گـهیلب م ریز یچشم رزادیپ
 :گـهیگوشم م ریز
 .هیبیعج رزنیپ -
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ََ مهربون، خ - شم. خوش ب حالش چقدر سرزندست  ریپ یجورنیشم دوست دارم ا ریپ یازش خوشم اومد وقت یلیوَََ
 بشم! هشیدوست دارم شب یجد
 :گهیم کنهیم تیهدا یکه من رو به سمته در خروج یحال در
 دوست پسرشم ولش کرده! نیشمینباش چون ش هشیشب ادیپس ز -
 :کنمیو دستم رو دور ارنجش قالب م خندمیم
 ؟یچطور بود، برد یباز یراست -
 حوصلت سر رفته؟ نمیبد نبود، نه بردم نه باختم سربه سر شد، بب -
 و تجربه کنم! سکیو ر جانیکسل کننده بود، قرار بود من امشب مثال ه کمی دروغ بگم تونمینم دیببخش -
 به بعدش بهت خوش بگذره هنوز برنامه تموم نشده! نیاز ا دمیمتاسفم، قول م -

 :پرسمیم دمیکه کف پاهام رو ماساژ م یو در حال رمیوا م نیماش یصندل یرو کنمیکه توپاشنه پام حس م یبادرد
 ه؟یچ یعدخب برنامه ب -
 :زنهیچشم هام زل م یو تو شهیم لیسمتم متما به
 !یاریدر ن یجنبه باز یو ب یباش هیاول از همه قول بده پا -

 :پرسمیم انهیشاک
 هستم؟ یو با جنبه ا هیمن دختر پا ستیواقعا معلوم ن یعنی -

 :برمیو هجوم م رمیگیگارد م عیسر کنه،یو سکوت م بندهیرو م چشمش
 ستم؟ین یتیمن آدم ظرف یجد ،یچ یعنیواقعا که، اصال ازتون انتظار نداشتم  سییر -
 ارومم کنه: کنهیم یو سع خندهیم
 یدیکه نشون م یهست یزیفراتر از چ شهی. تو همیکردم معلومه که با جنبه ا یآروم باش، شوخ نیمیخب س یلیخ -

 !یکنیحالمو خوب م یروزها دار نیکه ا یهست یزیسرحال منعطف تو چ یپر انرژ
 :پرسمیشوکه م خورمیجا م شیناگهان فیتعر از
 واقعا؟ -

به رُل  کنه،یو درش رو باز م کشهیم رونیرو ب یلیمستط لیو جعبه است برهیکتش م یمخف بیج یرو تو دستش
 شده بود: دهیکه کنار هم چ یمنظم یپریپ یها
 .یهست یواقعا. دختر خوب -

 شیهمراه دیشکار شده بودم و با تیموقع نیا یتو فته،یب یقرار چه اتفاق دونستمیخوب م کنم،یرو حبس م نفسم
 :زنمیم یخودم رو خنگ هیرُل ها چ دونستمیم کهنیتا خودم رو ثابت کنم، با ا کردمیم
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 م؟یبکش گاریس گاره؟قرارهیس -
 :کنهیروشن م لشیگازوئ فندک

 گه؟ید یا هیبهتره، خشک، تازه و ناب پا زیچ هی -
 :شدمیم میتسل دیکه با تیدر نها کشمیم یاز خنگ باز دست

 .میباشه، پا -
 :رهیگیو به سمتم م کنهیم روشنش

 نباش. یزیفقط سه تا. حواسم بهت هست نگران چ -
ذهنم نقش  یآذر رو تو ریلحظه تصو بندم؛یو چشمم رو م فرستمیم رونیو با سرفه ب دمیام م هیر یرو تو دود

داشتم،  گهیتنها همد نیکره زم تیجمع اردیلیهفت م یکه تو ییروزها انداخت،یاون م ادیبو فقط من رو  نیا بندهیم
 کنم. هیتا خوده صبح زار زار گر بزنمآذر به نقشم گند  ادیبا  خواستمینم دمیسرم رو تکون م

 :شمیم رهیلمس شده بود و مضطرب به دست هام خ یها دست
 مشتش کنم. تونمینم تونم،ینم -

 :چهیپیم نیبسته ماش یفضا یخندش تو یصدا
 نگران نباش! شهیواسه منم مشت نم ن،یمیاروم باش س -
 :پرسمیو دوباره م رهیگیهوا خندم م یخندش ب از
 دستامون مشت بشه؟ دیچرا نبا -

 :پرسهیخندهاش م یو تو زنهیدود رو با دست کنار م هاله
 ؟یکردیشه؟مگه قبل مشتشون مدستامون مشت ب دیچرا با -

 :گمیم یو گنگ کنمینگاش م درمونده
 مشت بشه. دیفکر کنم با ی! ولستین ادمی دونم،ینم -
 .یریگیبهش فکر نکن سردرد م شهیاروم باش، به موقعش مشت م -
 :کنمینگاه م کیتار ابونیاسترس به خ با
سرمون..دوست ندارم صبح چشمامو تو  زنیهرلحظه قراره مامورا بر کنمیامن حس م یجا هی میبر م،یجا بر نیاز ا -

 .خوادیبزرگ م یتزایبازداشتگاه باز کنم. هوف دلم پ
 :شهیم شتریب ادیم رونیاز دهنم ب یاش با هر کلمه ا خنده

 امن نگران نباش! یجا هی برمتیباشه، م -
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 خواستمینم بلعمیسرد رو با تموم وجود م یهوا شدمیگُر گرفته بودم و انگار داشتم خفه م دم،یم نییرو پا شهیش
 .کردمیخودمو کنترل م دیباشم با اریهوش دیبمونم، با یحالم باق نیا یتو

 یزیتنها چ ،میکدوم قسمت شهر اومد یتو دمیبودم که نفهم جیو انقدر گ دارهینگه م یساختمون بلند نما روم کنار
 .نیفقط هم میباال هست یمحله ها یتو دیفهم شدیساختمون هاش م یبود که از مدل ونما نیا دونستمیم
 :کنهیکرواتش رو شل م قهی
 ن؟یمیخوبه س ؟حالتیش ادهیامن کمکت کنم پ یجا هی همنیا -
 گه؟یآسانسور داره د یزیچ هینه خوبم. فقط  -
 :دهیچشمش م یبه گوشه ینیچ
 دختر! یکنینگرانم م یدوازده طبقست، دار -
 شم،یبا نگاه منتظرش وارد خونه م کشم،یبه داخل خونه سرک م ستمیایدر م کنار دیبا ترد ام،یم رونیاسانسور ب از

 یرو یبا کوفتگ کرد،یمعذبم م شتریبود که ب یخونه نظم خاص دمانیچ یبود تو نهیقر یبیبه شکل عج زیهمه چ
و به اطرافم  دمیپام رو ماساژ م یو پاشنه ارمیاهام درم. با درد کفش هام رو از پنمینشیم یخاکستر کیکاناپه کالس

 :پرسمیم کنمینگاه م
 ؟نمیبیمن دارم اشتباه م ای نست،یقر زیهمه چ جانیا -

 ازمن دورتر بود: یلیانگار خ شنومیرو از پشت سرم م صداش
تونست واسم انجامش بده  ران،یمدت تورنتو اومده بود ا هیمعروفه که  نریزاید هیکار  نست،یقر ینیبینه اشتباه نم -

 ..دهیکارهاشو انجام م یروانشناس یکه با تستها نیالبته اصول کارش ا
 نمونده بود: یحرفش باق ریو تفس لیتحل یتو ذهنم برا ییو جا شهیناخواسته کج م لبم
 وقت؟اون یچ یعنی -
 .دهیکارشو ارائه م یکه دار یتیشخص تویباسبک زندگ کهنیا یعنی -
رو  وانیل رهیگیو روبه روم م شهیم کیدستشه کم کم بهم نزد یبزرگ تو یا شهیش وانیل چرخونمیحال سرم یب

مرتب کنار هم  زیو همه چ شمیم رهیبود خ زونیاو واریکه د یو سرد یروح یب یو به قاب ها رمیگیاز دستش م
 کنمیاستفاده کردن به دورو برم نگاه م خطکششدن سانت به سانت از گذاشته  یکه انگار برا یشده بود. جور دهیچ
 :کنمیلب زمزمه م ریز
 ینظم یاونور، اصال حواسم نبود من اصال آدم ب ورنیپرت کردم ا یجورنیرو همهاممن پالتو و کفش دیببخش یوا -
 شلخته باشم. دیام که انگار با یجور هیاالن  یول ستماین

 :ارهیتنش در م یو کتش رو از تو ستهیایروم م روبه
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 فکر نکن. یزیکن به چ لکسیامشبو ر یکنیبزرگش م یدار فتادهیکه ن یاروم باش اتفاق ش،یش -
 :گمیم یبامنگ کنهیبه ذهنم خطور م یو فکر خورمیم وانیل یاز آب تو یکم
 جام،نیشمام درسته؟خب االن، خب من ا شیکه پ یعنی جام،نیچون من االن ا یزیچ هیاصال،  یسوال هی سییر -

 گه؟یدرسته د
صورتش  یلحظه به لحظه رو یحواسم پرت لبخند دادم،یرسوندن منظورم جون م یکرده بود و داشتم برا ریگ مغزم

 دادمیکه من م ییگاف ها نیهرچند با ا ذاره،یم شیدستش رو به نما کیو  دیسف یو دندون ها شهیتر م قیعم
 نبود..هم  ریتقص یب
 :رهیگیمکث با سمتم م یزنگ در دستش رو به معن یصدا با
 .امیلحظه صبر کن، االن م هی دیببخش -

 :کشمیمبل باال م یرو از رو خودم
 اد؟یقرار بود ب یکس ه،یک -

 رونیاو یتُن ستیوزنه ب هیوپام و انگار از دست کنمیکاناپه رها م یلمسم رو ره،تنیبده به سمته در م یکه جواب بدون
 .رمیاسترس بگ ایحال نداشتم بترسم  یشده بود، حت

 :ادیبه سمتم م تزایو با جعبه بزرگ پ گذرهیم یکم
 ؟یخوریم ییتزایچه پ دمینپرس دیببخش -

 :پرسمیمتعجب م ذارمیدهنم م یو تو دارمیرو برم شیا کهیت کنمیو درش رو باز م رمیگیرو از دستش م جعبه
 حسش کنم! تونمی؟ چقدرهم خوشمزست. پر از قارچه، مپس ادینم ادمی یزی! چرا چخوام؟یم تزایمگه من گفتم پ-
چرا اصال واسم مهم  دونمی. نمدمیتکون م یتفاوت یبا ب یو شونه ا کنهیرو پاک م شیشونیپ یو عرق رو خندهیم

. کردمیچپش م یلقمه هی*ـل داشتم ـیهم مهم نبود با اشتها و م نیا یحت انه،ینبود که من درخواست کرده بودم 
بهش تعارف  کهنیبدون ا کنه،یباز به خوردنم نگاه م شین بابود و  ستادهیروبه روم ا رزادیهم مهم نبودکه پ نیا یحت

 کنم.
 .نیمیس ایدنبالم ب -

 .پرسمیو با دهن پُر م خورمیکه تلو م یو در حال رمیگیبغلم م یرو تو تزامیپ یجعبه
 م؟یریکجا م -
 اد؟یسرجاش م کمیحداقلش حالمون  ست،یشنا بد ن کمی -
 :کنمیم یخفه ا یمحکم خنده کنمیبه اطرافم نگاه م یجیگ با
 شمرونتون! الینه تو و میشما هست یاپارتمان شخص یتو قایحالتون ازمن بدتره، ما االن دق کهنیمثله ا سییر -
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که از راهرو  یبا نور کم شه؛یم یوارد اتاق نسبتا بزرگ چهیپیراهرو م ی. توکنهیرو باز م راهنشیکه دکمه پ یحال در
 :چرخمیدور خودم م کنمیپهن شده بود نگاه م رهیت یپارکت ها یرو یدیروشن شده بود به فرش سف دیتابیم
 جاست؟نیهه ا -
که ازش  یاستخر اب ی. نگاهم روشهیو چراغ ها تک تک روشن م رهیدستش کره کره پرده کنار م یتو موتیر با

 :خندمیو م کنمیرو باز م ییدر کشو جانیو با ه مونهیثابت م شدیبخار بلند م
 نگو که توهمه! ،یاوه چقدر قشنگه. لعنت -

 یپام بود و من رو ریو به شهر که انگار ز کنمینگاه م نییو به پا ستمیایتراس م یو کنار نرده سنگ چرخمیم دورش
و با چند تا حباب که  مونهیاب م ریز هیچندثان یبرا گردم،یبرم رجهیش یبودم. با صدا ستادهیا اینقطه دن نیبلند تر

 رمیتر م کینزد فرسته،یم رونیحبس شده اش رو با شدت ب فسو ن کشهیخودش رو باال م کشهیآب ظاهر م یرو
 .کنمیاب نگاه م یو تابش تو چیو به پ نمینشیم نیکه کنارم بود کف زم یتوجه صندل یب

 تو؟ یاینم -
 :کنمیرو باز م تزامیو جعبه پ دمیتکون م یمنف یبه معن یسر
قبال  ترسمیبشم. تازه من از آب م مونیبرگشتم پش میبه حالت عاد یکنم که فردا وقت یکار خوامینه، اصال نم -

 که گفتم!
. با نگاهم کنهیلبه حائل م یدستش رو شتیروم روم متوقف م شهیم کیو کم کم بهم نزد مونهیاب ثابت م یرو

 تزامیاز پ یگاز محکم دزدمیاز بدنش سوخته بود، نگاهم رو م یمین زانیم کنم؛یتنش رو دنبال م یرو یرد سوختگ
 .زنمیم
 ؟یبپرس یخواینم -

 :دمیدهنم رو قورت م یپر شده تو اتیو محتو کنمینگاهش م متعجب
 رو؟ یچ -
 ام؟ یجورنیچرا سوختم؟چرا ا کهنیا -
 :دمیتکون م یتفاوت شونه ا یب

 !ستی، واقعا برام مهم ننه -
 داره پشتش؟ یداستان ه؟چهیچ ایسوختگ نیوقت واست سوال نشده راز ا چیه یعنی؟یجد -
تا  کردمیم فیدروغ پشت دروغ رد یو مثله چ زدمیهاش زل مچشم یتو دی. بابردمیکه نفوذم رو باال م نیا یبرا

 :دادمینظرش خوبتر نشون م یخودم رو تو
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اونقدر بزرگ  یول دمیرو که د دنشیدروغ چرا د یعنی دم،یرو ند ایسوختگ نیا وقتچیمن ه یباورتون نشه ول دیشا -
که فرصت فکر کردن به  یکامل قدرنی*ک کنه، به نظرم شما اـیمغزه اکبندمو تحـر ایگل کنه  مینبود که فضول

 ..جاتوننیو ا جانیبخاطر ظاهرتون، ا هن یبا همه فرق دار د،یدینمارزش به ادم یمسخره و ب یزایچ
 :دمیو ادامه م کنمیام م نهیاشاره به سر و قفسه سـ*ـ باانگشت

 یزایبه چ یدیاجازه نم ینقطه ثابت نگه داشت هی یکه منه سر به هوا رو تو دیوجودتون دار یمتفاوت تو زیچ هی -
 فکر کنم. گهید
 :زنهیکم پشتش رو کنار م یمژه ها یسیبا دست خ نمیبیچشم هاش م یرو تو یو برق شاد خندهیم
 .یکنیدلگرمم م شهیکه مثله هم یصادقانه بود، مرس فتی. تعرگـهیچشمات دروغ نم -

 :کنمیم زیرو ر چشمم
 ؟یبه چ -
 یایدن یکه تو کنمیحس م نویبا حرفات ا یبیغر بیو عج دی. به طرز شدکنمیم یزندم، دارم زندگ کهنیبه ا -

 !کردمیکه فکرشو م ستیاونقدرام زشت ن ای. دنزنهیاز دور واسم چشمک م کینور کوچ هیدارم  یکیتار
 :گمیاغراق م یبا کم رمیگیم نییشرمنده سرم رو پا رهیگیجون م لبخندم

نبودم انگار کنترل زبونم و افکارمو  یطورنیا وقتچیه کنم،یرُک و راحت دارم صحبت م قدرنیچرا ا دونمینم -
 اعتراف کنم. یزیبه هرچ تونمیاالن م کنمیراحتم که حس م نقدریندارم، ا
 :پرسهیم قاطعانه

 ز؟یبه هرچ -
 :گمیاغراق م با
 !زیبه هرچ -

 :گردهیقبلش برم یو دوباره به جا زنهیاب م یتو یدور
 ؟ی!اماده ارمیگیپس ازت اعتراف م ،یباشه خودت خواست -
 آماده ام. -
 ه؟یخب اسمت چ یلیخ -
 .نیمیس -
 !میتو زندگ یاومد یچ ی؟برایشد کیبهم نزد یچ یبرا -
 !دونمی. باور کن نمدونمینم -
 اعتراف کن! ؟یهست یاز طرف کس ؟یشد کیباشه؟ چرا بهم نزد دیبا یلیدل هی ،یدونیکه نم یچ یعنی -
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و ازم آزمون خطا  کردیم مییو بازجو کردیو حالم سواستفاده م تیموقع نیرسما داشت از ا خونمیرو م دستش
 :خندمیو سرمستانه م زنمیم یجیخودم رو به گ گرفت،یم
 دیچون با افتهیداشته باشه، اتفاق م لیدل دیکه نبا ایدن یادم خودمم. اصال همه اتفاقا یعنینه، من از طرف خودمم  -

و سه سال گذشته عمرم  ستیاتاق خودم مثله ب یخودم تو یموقع تو خونه  نیا شیمثال من هفته پ فته،یاتفاق ب
خفنه و گردن کلفته،  یباحال که پر از ادما یجا هیبرم  یشب نیتو همچ سمییقراره با ر دونستمیخواب بودم، از کجا م

باورش  یرو تماشا کنم؟!هوم؟کبخورم شناکردنش تزایپ نمیتو خونش روبه روش بش امیتازه باهاش علف بزنم و ب
 ..شهیم
 راحت شده بود: الشیخ شه،انگارینگاهش کم م یزیت از
 .شهیمثله هم کنم،یباورت م -

 :ذارمیچونم م ریرو ز دستم
 ؟یخب سوال بعد یلیخ -
راحت تر بپرسم عاشق اصال بهتره  ای انست،یخانوادت نه منظورم مخف ؟یدوست داشت تیرو تو زندگ یتا حاال کس -

 ؟یشد
تو ذهنم سرهم  ینظرم داشت داستان ریو کامل ز شدیجمع تر م هیصورتش که با هرثان یبه اجزا کنم،یمکث م یکم
 :کنمیم
بود، فکر  انیو تپل شدم اسمش ک یپسر موفرفر هیمهدکودک بود عاشق  یبار که عاشق شدم تو نیو آخر نیاول -

 دمیچسبیبهش م شیریمثله س کردمیم میباهاش تقس اموینداشت همه خوراک شتریسال ب شیکنم همسنم بود، پنج ش
با  دمیهم که رفتم د یبرم مهد وقت تونستمشدم ن ضیشه، چند روز که مر یهمباز گهیجز من با کس د ذاشتمیو نم

بودم که اون  چارهیببود منه  هشیشب یو تپل بود حساب یهم موهاش فرفراون قایدوست شده که دق گهیدختر د هی
 داشته باشم. خواستمینم یعنینداشتم!  ییوسط جا

 :دمیو اروم ادامه م کنهینگاهم م منتظر
خوردم، من از  یاون سن عاشق شدم و شکست عشق یفکر کنم من تو  یمونده ول ادمیتا االن چطور  دونمینم -

اصال  ای خوامیرو بخوام کامل م یزیچ هیمن  یبشم وقت کیشر زیچ چیه یاون دسته آدمام که دوست ندارم تو
کنم که  دایرو پ یشدم نتونستم کس رگهم بز ی. وقتخوامینم کیشر میزندگ زیچ نیتر کیکوچ یتو یحت خوامینم

 خودم باشه! یمطلق برا
 :گـهیم شهیلبش ظاهر م یکه گوشه یو با لبخند کج بندهیم دییبا تا چشم

 کنه. یفکر کنم تا اخر عمرش با حسرت زندگ ،یاحمق یچه پسربچه -
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 :پرسمیو متعحب م خندمیم
 چرا؟ -
 :گـهیاروم م کنهیکه عقب عقب شنا م یحال در
 چون تورو از دست داده. -

 :کنمیو به اطراف نگاه م کنمینثارش م یلبخند
 ست؟یساعت چنده. سرد ن دونمینم یحت -
 تو؟ میبر یخوایم-
 :دمیسرتکون م دییتا با
 !ستیگرمم ن گهید دیزده بودم پر یاوهوم. فکر کنم هرچ -
با  شنومیسرم م یو صداش رو باال رمیگی. نگاهم رو ازش مگردونمیباعجله سرم رو برم ادیم رونیآب ب یتو از

و  رهیگیدستش رو به سمتم م شه،یرو راحت م المیخ دهیکه پوش یتن پوش حوله ا دنیو د کنمینگاهش م دیترد
 .شمیبلند م نیزم یحرکت از رو هی یتو

ابروهاش  نیب یو انگشتش رو کشهیکاناپه دراز م ینسبت به قبل داشتم رو یسبک ترشده بود و حس بهتر سرم
 :کنهیسرش رو کوسن رها م دهیفشارم

 نشدم. یطورنیشد؟ تو حاال ا داشیاز کجا پ گهید نی. ایهوف چه سر درده بد -
 :کنمیموش مسرش رو خا یباال آباژور

 !یخسته ا یلیبه چشمات استراحت بده خ ست،یبد ن یکیتار کمیگمونم  -
 . خاموش نکن!نمتیبب خوامینه م -
 بشه. تیچشماتون بخاطر من اذ خوادیاستراحت کوچولو فقط، دلم نم هینه امکان نداره،  -

 :کنهیلب زمزمه م ریز اروم
 توعه. دنید کنهینم تیکه منو اذ یزیباور کن تنها چ -
حرف ها رو  نیبار بود که ا نینداشتم اول یدروغش کار ایبه راست  شمیدلخوش م زنه،یقلبم موج م یتو جانیه
 .رفتیدلم م اریاخت یب دمیشنیم میزندگ یتو

 :پرسمیم اندازمیبه ساعت م یو با نگاه کوتاه کنمیرو روشن م لمیو صفحه موبا نمینشیروش م روبه
 چهار صبحه خب؟ کیرفت.. االن نزد ادمیبهتون بگم اما  خواستمیم یزیچ هی س،ییر یراست -
 حرفتو کامل بزن. راحت باش. -
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خودمو به شرکت برسونم.  تونمینم بره،یخوابم م ادیخستم و به احتمال ز کمی تشیخب اگه من برم خونه واقع -
 ..یامروز رو مرخص شهیم

 :کنهیرو قطع م حرفم
 یپر انرژ شهیمثله هم دمتیکا د یوقت خوامینداره، فردا رو خوب استراحت کن م دنیکه پرس نیا شه،یمعلومه که م -

 .یباش
بخوام  یاگه االن ازتون مرخص گفتمیبا خودم م ام،یسرکار ب یداشتم چطور نویهووف ممنون، از سرشب استرس ا -

 .کنمیاستفاده م تیو موقع طیشرا نیهستم دارم از ا یچه ادم سواستفاده گر دیکنیفکر م
 :پرسهیوقفه م یو با کم خندهیم کوتاه

که دارم  یحال نیکنم، با ا تییراهنما تونمیکه نم دیفکر نکنم ببخش یاتاقم بخواب یتو یبر یتونیم یراست -
 رومه. یتُن ستیوزنه ب هیاز جام تکون بخورم، انگار  تونمینم

 :کنمیپنجره م رونیروشن ب کیبه تار ینگاه
 !دمیبشه خودمو به اتاقم برسونم. از قبل نقشش رو کش داریب یکس کهنیبرگردم خونه، قبل از ا دیه بان -
 :غرهیو معترض م شهیم زیخ مین

 دم،یاجازه رو بهت نم نینه من ا ؟یکرد یبرگردم؟ با خودت چه فکر دیکه با یچ یعنی ؟یوقته شب، چطور نیا -
 .یتواجازه ندار نیمینه س

 دوباره به حالت قبل برگرده: کنمیوادارش م دمیبه شونه هاش فشار م رمیعجله به سمتش م با
پشت فرمون  یحالت بخوا نی. باورکن شما با ایکنیچرا سختش م گهید نهیخب معلومه با آژانس، کارش هم -

 !یمنو به خونه برسون یتونینم وقتچیه ینیبش
 :نالهیلب م ریخشدارو ملتهبش ز یصدا با
 من حالم خوبه، فقط.. -
 !ن؟ی. همیستیپا وا یو رو یرو باز کنچشماتون یتونینم ؟یفقط چ -
 خرابش کردم.. یلعنت اد،یسراغم ب یطیشرا نیسردرد تو همچ نیا کردمیمتاسفم، فکرشو نم -
 .یخسته شد یلیخ ،یبخواب دیمرتبه و سرجاشه با یخراب نشده، همه چ یزیچ چیه -
 باشه؟ یبود که دوست داشت یاونجور یعنیود؟ امشب خوب ب -
 ؟یگیاز خودتون نم یزیچرا شماچ یباشم، راست داریب شهی. هنوزم باورم نمکردمیبود که فکرشو م یزیبهتراز چ -

 طرفست؟ هی یلیخ هیقض نیا یکنیحس نم گمیفقط منم که دارم از خودم م
 .یازم بپرس یکه دار یهرسوال یتونیکه حالم خوب شد توام م یوقت یول گم،یم -
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 : پرسمیمکث م با
 ؟یهرسوال -
 .یهرسوال -
فراموش  ستین ادمی دونمینئشه بودم، فضا بودم. چه م یبگ رشیز یصبح نشه بزن گه؟ید مونهیم ادتونیپس  -

 کردم!
 !کنمیرو فراموش نموقت امشب چی. من هنیمیس -

که  دمیتشک رنگ پر یجون رو یخسته و ب کنمیپرت م یرو گوشه ا و کفش هام رمیپله ها باال م یاز رو پابرهنه
 نیو ا کردیسرم درد م ارم،یپالتوم رو در ب یحت کهنی. بدون اکشمیپهن بود دراز م نیزم یاتاقم رو یگوشه  شهیهم

چشم هام رو ببندم و بخوابم  خواستمیفقط م ام،یرون میحباب ب یو بالخره از تو مهینئشگ یآخرها دادینشون م
 نشم در حد مرگ. داریوقت ب چیکه ه یجور
 شهیچشمم هنوز بستست که گوشم پر م چرخمیم کنم،یحس م یرو تابهیصورتم م یآفتاب از پشت پنجره رو داغ

 بچه ها.. یطونیش ینازپر دادیونگ نوزاد، دادوب ره،ین غیج یاز صدا، صدا
بودم  دهیبود که خواب یرو باز کنم، انگار چند سال نمیسنگ یکه چشم ها دهیدست به دست هم م زیهمه چ تینها در

. دادیکه چهار عصر رو نشون م یزرد واریساعت د شهینگاهم دوخته م سوختیو دهنم خشک شده بود و گلوم م
 .رمیم اطیاندازم و تلو تلو خوران به سمته ح یدوشم م یو حولم رو شمیبا زور بلند م

 : گـهیم دنمیبا د کردیتشت لگد م یرو تو یطرح پلنگ یقهوه ا یپاش بود پتو یتو یاهیبا چکمه س ینازپر
 ماهت روشن شد! یرو دنیبالخره چشممون با د ،ییدایسالم چه عجب خانم کم پ -

 :دمیبهش تکون م یدست زنمیم یلبخند
 ؟یخوب ،یسالم نازپر -
 دیکشیسرخ فرچه م یمتر شیفرش ش یکه با حرص رو رهین یبه طرف حموم با صدا خوامیکه م یحال در
 :گردمیبرم
خوش به سعادتش از هفت دولت آزاده،  اد،یشب م رهیروز م ادیروز م رهی. شب منهیهم گنیپرنسس پرنسس که م -

 جرات نداره بهش بگه باال چشمت ابرو! یتازه کس
سه گوش  شمیوارد حموم م کنمیشده رختکن پرت م یکار یکاش یسکو یولباسم ر کنم،یدر حموم رو باز م چفت

 تا آب گرم بشه. شمیمنتظر م ستمیایاتاقک م
 :شنومیشربت رو از پشت در م یصدا خورهیکه به در م یا ضربه

 ؟ییاون تو ن،یمیس -
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 :گمیو م رمیآب م ریز
 شده؟ یچ جامنیاره ا -
 خونه؟ یومدیچرا ن شبید -
 خاطره بودم. شیچون پ -
 وقت منتظرت بودم ریبد نبود، تا د یدادیخبرم هی -

 :گمیکالفه م گمیلب م ریز یهووف
 !یزدیخب زنگ م -
 مزاحمت نشم! یهست یکس شیپ یهست ییشدم گفتم البد جا شمونیزنگ بزنم پ خواستمیم -
 بهم زنگ بزن. یبه بعد هروقت خواست نینبودم، تو از ا یکس شیپ زمینه عز -

 :پرسهیدوباره م کنهیمکث م یکم
 جون گوشت بامنه؟ نیمیس -
 :خورمیجا م شیهویرفتار  رییو تغ یمهربون از
 .شنومیم یبگو شربت -
 بلنده که باال جلو اتاقه واسه توعه؟ یبراق شاس یکفش مشک نیا گمیم -
 اره چطور؟ -
 ..زهیچ یدونیپسرم م شیمن قرار امشب برم پ گمیمانتالم، م یسانت یزایچ نیخوشگله، من عاشق ا یلیاعه؟خ -

 :گمیم یو فور فهممیرو م منطورش
 .خورهیبه پات م نی. فقط ببادیواسه خودت، به کار من نم -
 :گـهیم یخوشحال با
 اره اندازست االن تو پامه. یقربونت برم، چقدر تو مهربون یاله -
 :زمیریو کف دستم م کنمیو شامپوم رو باز م خندمیم
 ؟یکن دایدست لباس واسم پ هیتو اتاقم  یبر یتونیم -
 تو جون بخواه.. -

 رزادیبا تعجب با شماره پ شهیبلند م لمیموبا برهیو یصدا ستم،یایم نهیا یجلو چمیپیحوله م یروتو سمیخ یموها
 کنمیتماس رو وصل م کنمینگاه م

 ن؟یمیالو س -
 :چرخمیطول عرض اتاق م دستپاچه
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 .سییرسالم  -
 ؟یخوب -
 سردردتون بهتر شد؟ یعنی؟یخوبم. شما خوب -
 ؟یدیاره بهترم، خوب خواب -
 :زنمیم یلبخند اریاخت یب

خواب  دیبهتون زنگ بزنم گفتم مزاحم نشم شا خواستمینگران شما بودم م دارشدم،یهست که ب یساعت هیاره  -
 .یباش
 ازت.. شبیگفتم بهت زنگ بزنم بابت د دارشدمیاالن ب نیاره منم هم -

 ریکب دنیو با د ستمیایلبه بوم م رمیم رونیپابرهنه ب شهیم ادیم اطیکه از تو ح ییمردونه آشنا یپرتِ صدا حواسم
 .کشمیخودم رو عقب م

 باالست؟ نیمی: سریکب
 :هیبا کنا رهین

 اره واال االن که خونست، سر صبح اومد.. -
 خونه نبود؟ شبی: مگه دریکب
 :گـهیبا آب و تاب م رهین

در  یصدا شیصبح ساعت پنج ش یبابا دم دما یشماست..ا شیکردم پ الیشما نبود؟ من خ شیمگه پ یوا یا -
 اورده.. فشویبله خانم تشر دمیبودم پاشدم د دهیخواب اریاومد هوش

 :شنومیازپشت خط م رزادیپ یداو ص دومیاتاق م یوبا ترس تو کشمیم یخفه ا نیمحکمش ه یقدم ها یباصدا
 گفتم؟ یچ یدیشن ،یهست نیمیس -
 .زنمیمن بهتون زنگ م دیببخش رزادیجناب پ -
 اومده؟ شیپ یباشه. مشکل -
 .ستین یقطع کنم. مشکل دینه، فقط االن با -
 باشه پس بهم زنگ بزن. -

 دم؛ی. و خودم مشغول خشک کردن موهام نشون مکنمیاتاق پرت م یرو گوشه  لمیو موبا کنمیرو قطع م تماس
 :گمیمتعجبم م دنشیاز د کنمیکه وانمود م یدر حال گردم،یباز شدن در برم یباصدا

 ؟ییجانیاعه. توا -
 :کنهیلب زمزمه م ریز یو با حالت سرد دهیفکش رو تکون م یعصب
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 ؟یخونه نبود شبید -
 :گمیم یو باتفاوت دمیتکون م یا شونه

 ؟یدونیاره. تو از کجا م -
 :رهیگیلبش بود رو گاز م یباال یها بلیباالش رو همراه س لبش

 ؟یکجا بود -
 خاطره. چطور مگه؟ یخونه -

 :چرخونهیاتاق م یرو تو نگاهش
 .اریب رولتیکو؟ موبا لتیموبا -
 :گمیوحشت بود م یاز رو یزورک یبا خنده گردمیم لمیدنبال موبا نیزم یرو یحال در
 کار؟یچ یخوایم رولمیشده؟موبا یوا، خب چ -
 .اریب رولتیگفتم موبا -

 .ستمیایسستم روبه روش م یو با پاها دارمیرو برم لمیموبا
 ..ریشماره خاطره بگ -
 :کنهیرو تار م دمیو د زنهیم خیچشم هام  یاشک تو یهاله کنمیمونده نگاهش م در
 بگم؟یچ ؟یواسه چ -
 پولم اونجا مونده.. فیبودم ک شتیکه پ شبیزنگ بزن بهش بگو د -
 :کنمیلب زمزمه م ریز یحال یو با ب شمیم رهیبهش خ یگنگ با
 ؟یواسه چ -
 :گهیم میوبا تحک دارهیکفش قدم به داخل اتاق برم با
 .کریزنگ بزن، بذار رو اسپ -

صورتش  یتو یحس چیه شه؛یممتد پشت هم تکرار م ی. بوق هاکنمیهاج و واج نگاش م رمیگیخاطره رو م شماره
 :لرزمیخوابالود خاطره م یکشتنم اماده بود، باصدا ینبود انگار برا

 ن؟یمیچته س -
 :گمیلب م ریز یو با سخت دمیدهنم رو قورت م آب
 انه؟یاونجاست  ینیبب یکنینگاه م هیکه خونت بودم فکر کنم اونجا جا گذاشتم  شبید ست،یپولم ن فیک -

 :گـهیکالفه م خاطره
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راجع به  یچه فکر نمیبب اوردم،یواست م کردمیم دایهم خودم پ یگفتی. اگه نمگردمیبود؟ باشه م نیکارت هم -
 تو بچه جون؟ یمن کرد

 بهم زنگ بزن. یکرد دایمهم توشه پ زیچ هیاخه  -
گوشم رد شده  خیخطر از ب یول انه،یقانع شده  دونمیهنوز نم فتم،یو هرلحظه ممکن بود پس ب کنمیرو قطع م تماس

 .کردیسرم خراب م یرو رو ایتا دن ومدیم رونیاز دهنش ب یبودحرف اضافه ا یبود. فقط کاف
 ؟یحموم رفت -

 :دمیو با مکث جواب م کنمیتکرار م رلبیو مبهوت سوالش رو با خودم ز مات
 اره. -

 :پرسهیو م کنهینگاهم م مشکوک
 ؟یدیترس ،یچراتو فکر -
 ؟یکنیم یطورنیداره؟چرا ا یکارات چه معن نیجا خوردم، ا کمینه من فقط  -
 ؟یچطور -
 به خاطره زنگ بزنم؟ یتو سرته؟ چرا گفت یچ فهممیمن اصال نم -

 :کنهینگاه م رونیو به ب چرخونهیسرم
 .رونیب میاماده شو بر -

 :گمیم ظیو با غ دمیبه ابروهام م یخم
 .امینم -

 :کنهینگاهم م خونسرد
 چته؟ -
 تو چته؟ -
 .یناراحت یلیتو خ ست،ین میزیمن چ -

 آروم باشم: کنمیم یوسع بندمیبا حرص م هامچشم
 م؟یبر مییخوایخوب کجا م یلیخ -
 جلو در منتظرتم. ایآماده شو ب گم،یبهت م -
 نهیا یجلو دارمیرو برم شمیارالوازم  فی. کبندمیبا کش مو محکم م سمیخ یموها یچنگ تو یرفتنش عصب با
 کنمیچشمم رو با حرص پاکش م یگوشه اهیس یلکه  کشمیروحم م یبور ب یمژها یرو انهیرو ناش ملمیر ستمیایم

 :غرمیلب م ریو ز
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 .رسمیحسابتو م یدیپدرومادر م یب یروان نیحاال آماره منو به ا ،یعوض -
 .پوشمیم میسرمه ا نیرو همراه شلوار ج میمشک یو باعجله پالتو کشمیلبم م یقرمزم رو رژ

 :اندازمیم رهیو نگاه خصمانه به ن امیم نییاز پله ها پا باعجله
 .موندمیخراب شده نم نیاگه مجبور نبودم بخدا لحظه هم تو ا -
 :زهیریپام م ریکف آلود تشت رو ز فیآب کث رهین

 یکور بشن الل بشن دم نزنن به رو نیمردم نب یایب یبر ینکنه انتظار دار هیهم هست، چ یاوه خانم چه شاک -
 .یکه بهت برنخوره کور خوند ارن؟یخودشون ن

منو چوب  یایزاغ س یطورنیا دادمیاگه بهت پول نم نمیمگه؟بب یداره؟مسئول رفت آمد من یاخه به تو چه ربط -
 ؟ینه؟ کال مدلتهُ آدم فروش ای ؟یزدیم

 :گـهیگوشم م ریواروم ز کشهیمنو سمته خودش م ادیباعجله به سمتم م یشربت
 نمیباهاش دهن به دهن نشو. بب فروشهیبشمار سه آدم م کنهیم یبه خاطر پول هرغلط نیا ن،یمیولش کن س -

 دعواتون شد؟!
 گذشت. رینه به خ -
 ؟یریم یاالن کجا دار -

 :گمیبرسه م رهیکه به گوش ن یبلند جور یو با صدا رمیو به سمت در م اندازمیسرم م یرو میمشک شالم
 !یدور دور، خوش گذرون میریم میدار -
 مراقب خودت باش. زم،یعز یخوش باش -
 .رمیم نشیو به سمته ماش بندمیمحکم پشت سرم م در

 :گمیو با خشم م دمیتب دار ملتهبم فشار م یهاگونه یزدم رو خی یهادست
منو  گهیبگو د تهیعفر نیبه ا یچِکم کن ول خوادیاز خودم بپرس، هرجور که دلت م یداشت یبه بعد هر سوال نیاز ا -

 کردما.. یریبابا عجب گ یوسط واسه من سَر خر شده ا نیا نمیدارم ا یکم بدبخت شیجورنینپاد. هم
 :پرسهیخونسردم کنهیم تیهدا شیشونییرو شیدود نکیع
 واست سَرخر شده؟ یک -

 بود دهیآخرم رو شن یام فقط جمله حرف یهمه نیاز ب انگار
 صابخونم. ره،ین -
 :دهیبه ابروش م ینیچ
 زر زده؟ یغلط کرده. چ -
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 :کردیم یرو واسم باز خبریآدم از خدا ب هیو خوب داشت نقش  زنمیبا حرص م یلبخند
 یرفتو آمد من بهت گزارش بده اصال از خودم بپرس یبه اون راه؟ بهش پول داد یزنیزر زده؟ چرا خودتو م یهه چ -

 چهارساعت دنبالم کنه. ستیب یام الزم نبود دوتا چشم بذار یکدوم گور گمیبهت م
 :دهیابروش حرکت م یانتها نکشیدسته فرم ع زنهیم یپوزخند

 بهش پول داده که تورو بپاد؟ یک ؟یواسه خودت؟ توهم زد یگینفس بکش بابا، چراچرت م-
 تو. -
بهش  یپول هی یبچش هراز گاه یضی. من واسه مریهر وقت اراده کنم جلوچشمم نمتیمگه کورم که نتونم بب -
 به من نداره. کنهیم یخودش اضافه کار گهیکه د نیدم،ایم
 ؟یهست یزیچ یریمَ ریخَ ؟نکنهیکودکان شد یتا حاال حام یاز ک نمینکنه. بب یپس بهش بگو اضافه کار-
 .افتهیراه م کنهیم ادیآهنگ رو ز یتوجه به سوالم صدا یب ارهیکه لجم رو درم ییاز اون خنده ها خنده،یم

 .کنمیتفاوت به اطرافم نگاه م یب نهیدست به سـ*ـ داره،یحسن آباد نگه م دونیم یحوال
 ؟یشینم ادهیپ -

 .شمیم رهیو به روبه روم خ کنمیم سکوت
 ن؟یمیبا توام. س -

 :پرسمیم انهیشاک کشمیو سرم با عجله عقب م کنهیم کیرو به چونم نزد دستش
 بشم؟ ادهیدپیبا یکجاست، واسه چ جانیا -
 ؟یخوشگلت خط بزن ستتیارزو از اون ل هی کهنیا یبرا -
 ؟یچ یعنی -
 ؟یها سالم کن وونهیکه پر آدم باشه، تا بهشون مثله د یخواستیشلوغ م ابونیخ هی -

 :رهیگیناخواسته کنم لبم جا م یلبخند شه،یدود م هی یتو تمیعصبان
 واقعا؟ -
 م؟یمگه دروغ دار -
 آرزوم مسخرست..پ نیا یتو که گفت -
 ارزوته.. یمسخرست ول یلیخ گمیاالنم م-

 :فهممیرو نم تشیحسن ن نیا یمعن کنمینگاهش م مشکوک
 ؟یمنو برآورده کن یکه ارزوها ییتو غول چراغ جادو ؟مگهیکنیم کارونیچرا ا -
 :دهیو ابروهاش رو باال م شهیباز م ششین
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 کودکانم. ینه. حام -
 :شمیو با صداش متوقف م دمیفشار م رهیدستگ یدستم رو ،یروان گمیدلم بهش م یتو
 ؟یریم یدار نییپا یکجا سرتو انداخت -
 ؟یخودت گفت -
 :گهیبشه م ادهیپ خوادیکه م یحال در
 ..رونیب ایبه لبتو پاک بعد ب یدیمال که یزیاول اون چ -

و  کشمیلبم م یرو یدستمال کاغذ گمیلب م ریز یهوف کنم،یم لیذهنم تحل یبا دهن باز حرفش رو تو شوکه
 .شمیم ادهیبالخره پ

 :شمیم رهیرو پر کرده بود خ ابونیطرف خ کیکه  یاریس یخوراک یبـ*ـوس ها ینیدکه ها و م به
 !خوامیم یمن بستن -
 ؟یچ -

 :کنمیروبه روم بود م یدکه خچالی نیتریبه و اشاره
 ه؟یچ یدونی. واقعا نمیبستن -

 :دومیو باعجله پشت سرش م رهیبه سمتش م یحرف چیه بدون
 .خوامینم یفیظرف باشه. ق یتو خوام،ینم یا وهیساده باشه، م یلیوان -

 .کنمیبه رفتنش نگاه م ستمیا یم رهیگیباال م دییتا یرو به معن دستش
و سردش  نیریطعم ش خورمیازش م یقاشق رم،یگیبا عجله از دستش م اد؛یدستش لبخندم کش م یتو وانیل دنید با

 :گمیو م دارمیکه روبه روش معکوس قدم برم یدر حال کنمیمزمزه م
 !دهیرو م یمعمول یچرا مزه بستن دونمینم یول هاست،لمیف یتو یبستن هیشب -

 :خورمیو دوباره م کنمیرو پر م کشه،قاشقمیسرش م یرو شرتشیسو کاله
 ؟یخوریخوشمزست. نم یول -
ذهنش بود رو  یکه تو یو فکر کنهیتفاوت نگام م یب کنهیم زیو با چشماش ر رمیگیقاشقم رو به سمتش م بارنیا
 :ارمیو به زبون م کنمیم ینیشبیپ
 .یبخور یتنکه بس ادینبود، بهت نم ادمیاها  -
از حالت معکوس راه رفتن به  دهیو دستش شونم فشار م خورهیهوا م یقاشقم رو که رو اتیلحظه محتو کی یتو

 :کنهیم لمیسمته جلو متما
 فقط به زنـ*ـا سالم بده. -
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 !دمیسالم م رمردامیبه پ ؟پسیچ یعنیاعه  -
 باشه برو. -
 :گمیبلند م یو با صدا رمیم تیجمع یتو
 .دمیبه بچه هام سالم م -
که  یسالمم رو با لبخند شمیکه چشم تو چشم م یپروا با هرکس یو ب کنمینم نم حرکت م ادهیپ یشلوغ یتو از

ها مات و  یو بعض گذشتنیو از کنارم م دادنیجواب م یبود عده ا بیواکنش ها عج گم،یبلند م کنمیم شیچاشن
تا من  گشتنیو برم شدنیهام مشکوک م یعضخطابم به اونهاست، اما ب مطمئن نبودن که کردنیمبهوت نگاهم م

 رو بشناسن.
 داشتمیهوا داشتم قدم برم یانگار رو کردمیم یحس آزاد بیعج شد،یم شتریام ب یانرژ داشتمیکه برم یهر قدم با

که  ریمکرر کب یو تشرها سیکه ه شدیخندام بلند م یصدا یدوشم نبود و هراز گاه یرو یبار چیسبک بودم ه
 .شدیتر مکم دمیشنیپشت سرم م

 .کنمیپرت م ابونیخ یانتها یسطل زباله بزرگ اهن یرو تو میخال یبستن وانیل خسته
 ات؟یباز وونهیتموم شد د -

 :کنمیهم قفل م یو با ذوق دستم رو تو گردمیبرم
 نه؟ یچقدر باحال بود؟حال کرد یدید -
 :دهیتکون م یتفاوت شونه ا یب

 !یهست یزیچ یخل و چِل یا وونهیکه د کردنیفکر م شتریکه ب یدینه. کجاش باحال بود؟ د -
 :کنمیو دوباره معکوس حرکت م ذارمیقوس کمرم م یرو دستم

 ؟یچ کردنیباهام حال احوال م دادنیعده که جواب سالم م هیخب  ؟یگیچرا فقط اونارو م -
 تر بودن. نهوویاز تو د گهیها داون -
 :برمیو دستم رو با حکم باال م خندمیم
 .امیدنده عقب ب یجورنیا ابونیخ نیحاضرم کل ا -

 :غرهیکنه م تیو به راست راه رفتن هدا کنهیم یسع یو درحال فرستهیم رونیلبش ب یمحکمش رو از گوشه یپوف
 .کننیمردم دارن نگاه م نمیاخر واسه امروز بستته، درست راه برو ب میبه س یزد گهید -
 : دارمیو همگام باهاش قدم برم گمیلب م ریز یشیا

 م؟یمسابقه بد نیتا ماش ایپس ب -
 دهیبلندش م یبه ابروها یخم
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 نه؟ ینیبش کاریب یتونینم -
 :شمیم رهیبهش خ یو باحالت مظلومانه ا کنمیجمع م لبم
 اخه؟ شناسهیم ایدن نیا یتو چیشهر که ه نیمارو تو ا یک گذره،یکه داره بهم خوش م ینیبیتوروخدا م -

 :گمیکه دوباره م ارهیم رونیب بشیج یرو از تو گارشیس پاکت
 !ییبدو ابونیخ یتو ادیرفته بود، بهت نم ادمیاها  -
 :ستهیایو روبه روم م شهیمتوقف م گردونه،یبرم بشیج یو دوباره تو فرستهیپاکت پس م یرو تو گارشیس
 ه؟یچ زشیجا -
 :گمیم جانیه با
 ؟یتو بگ یهرچ -

 :کنهیبه سرتاپام م یزیت نگاه
 ؟یهرچ -
 .گهینگاه نکن د ی. اونجورریاعه نخ -
 ؟یجورچه-
 .ایمثله عوض -
 :کنهیلب زمزمه م ریز شناختیبود چون جنس خراب خودش رو م دهیفهم خنده،یم
 دو.. ک،ی -
اعتراض و  یتوجه به صدا ی. بزنمیها تنه مبه آدم  دومیرو م ادهیپ یو با عجله تو گمیم یبلند نیه اریاخت یب

 .شدیبه پشت سرم نگاه کنم چون سرعتم کم م خواستمینم دوم،یم شهیکه پشت سرم بلند م ییها یهو
سرعتم رو  نیماش دنی. باددارمیناچارگام هام رو بلند تر برم شد،یتر م کیو نزد کیقدم هاش داشت نزد یصدا

زانوم  ی. با درد دست رورسونمیم انیبه پا کشمیکه م یزیر غیرو با ج ییچند قدم نها ؛کنمیم شتریو ب شتریب
 دهیوبر کنمیاشاره م ستادمیکه ا ییداشت به جا هفقط چند متر ازم فاصل گردمیبرم زنمیو نفس نفس م ذارمیم
 :گمیم دهیبر
 من بُردم، من بُردم.. -

اومده با  نییپا ششیکه تا خط ر شیونیشیقطره عرقش رو از گوشه پ داره،یسرش برم رو از شرتشیسو کالهش
 :ادیو به سمتم م کنهیسردستش پاک م نیآست
 .یاره تو بُرد -

 :دمیآب دهنم رو قورت م زنمیدورخودم م یچرخ
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 االی.خوامیم زهیجا زه،یجا -
 .شمیم رهیخصمانه بهش خ ستمیایم نهیدست به سـ*ـ شهیو سوار م کنهیرو باز م نیماش در
 ؟یهست یمنتظر چ گهیسوار شو د ایب -
 .خوامینم -

 :برهیکوتاهش م یموها یدست تو کالفه
 .دمیم زتویسوار شو بهت بعدا جا اریدر ن یباشه بابا بچه باز -

 :دارمیرو باال نگه م ابروهام
 نچ. -
 نکردم. تیلیچک و چ نییپا ومدمیاه سوارشو تا ن -

دستش  یمکث کوتاه یبا کم ستم،یایجام م یرو یواکنش چیه یو ب زنهیم یبوق کوتاه کنم،ینگاش م متعجب
 یو اعتراض مردم همراه با طوالن چهیپیفضا م یبوقش تو یگوش خراش و تو مخ یصدا دارهیبوق ثابت نگه م یرو

دستش رو از  شم،یتوجه ها باعجله سوار م اوضاع و دور شدن از مرکز نیخاتمه دادن به ا ی. براشهیشدنش بلند م
 :غرهیم یو عصب دارهیبوق برم یرو
 .کنمیباهات رفتار نم یجورنیا گهید کنم،یم رتیدفعه بعد ز -
 .یجنبه ا یب یلیواقعا واست متاسفم، خ-

 :کنهیلب زمزمه م ریو ز ادیم رونیپارک ب یاز تو چرخونهیرو م فرمون
 .یتو خوب -

 :کنهیسرعتش رو کم م لشیزنگ موبا یبابلند شدن صدا کشه،یو سرم دارهیآب رو برم یبطر
 ..خب شنوم،یبگو م -

 .کنمیزمیاما گوشم ت کنمینگاه م رونیبه ب گردونمیسربرم
 .فهیرد زی. همه چامی. نه خودم مدیمدت خودتونو گم گور کن هینمونه  یباق یزیسرو صدا تمومش کن چ یب -

زود فلنگ رو  ای ریقراره د کنمیچرا حس م دونمینم شه،یقلبم روشن م یتو دیحرف رفتن از زبونش نور ام دنیباشن
 تماسش رو قطع کرده بود: کنمیکم کنه کنجکاو نگاهش م میشرش رو از زندگ شهیهم یببنده برا

 ؟یبر یخوایکجا م -
 برم؟ دیکجا با -
 :دمیسرم رو تکون م یگنگ با
 ام؟یمنم م یبهش گفت دمیالن شن. ادونمینم -
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 هان؟ یبرم خالص بش یدوست دار -
 :گمیلب م ریو ز دمیذهنم رو خونده بود با انکار سرم تکون م یلعنت

 .ینه. دوست ندارم بر -
 چرا؟ -

 بودم کار دستم داده: دهیکه پرس ییسوال مسخره و نابه جا گفتمیدروغ م دیبا کنمیرو حبس م نفسم
 .میآخه..آخه چون ما تازه باهم دوست شد-
 :دهیچشمش م یبه گوشه ینیچ
 م؟یبه نظرت ما باهم دوست-
 م؟یدشمن-

رابـ ـطه گنگ وارونه ثابت نبود خودمم  نیا یتو زیچ چیه یکرد و نه دشمن دییرو تا مونیدوست کنه،نهیم سکوت
 داره.. یسرش چه نقشه ا یتو دونستیخدا م رفتم،یچشم بسته فقط داشتم جلو م

تا دوباره مثله  دمیپرسیسوالم رو م دیبه خونه برگردم با خواستمینم کنمینگاهش م دیبا ترد شه،یمتوقف م سرکوچه
 هام گند نزنه.برنامه یکردنم تو رینشه وبا غافلگ دایاش پخبرو سرزده سروکله یامروز ب

 نم؟یبیفردا همو م-
 بود. زونیآدم وابسته و آو هیمطمئنم که لحنم شب کنه،یم اهشیس شیته ر یتو یدست کالفه

 !شهیم یچ نمی..ببدونمینم-
 انه؟ی مینیبیبگو همو م ؟خبیدونینم یچ یعنی-
 :پرسهیم کنهیصورتم رو رصد م یمرموزانه تک تک اجزا یحال در
 شه؟یدلت واسم تنگ م ای؟یپرسیم اطیمحض احت-

 :کردمیرو انتخاب م یکی دیکرده بودم با ریگ یدوراه نید، بتر از خودش باز خودش بو یعوض
بهت بگم محض اطالع قانونم عوض شده  یزیچ هی خواستمیکه م نیبعدش ا شه،یفکر کن دلم واست تنگ م -

 پس باهام قرار بذار.. ،یباهام هماهنگ کن دیبا امینم رونیباهات ب یجورنیهم گهیبه بعد د نیاز ا
 :دهیفکش رو تکون م یعصب

 ؟یچ یعنی -
 :رمیگیم یدار موهام رو به انگشتم به بازموج یانتها

 که باهات قرار بذارم! یمحترمانه ازم درخواست کن یبهم زنگ بزن دیبا -
 ؟ینیبیم ادیز لمیهه ف -
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و داد  دارمیعقب برم یرو ازصندل فمیک یعصب خونهیوقت خطم رو نم چیها بود، معلوم بودکه هحرف نیتر از ا گرگ
 :زنمیم
 ،یتو واقعا خودخواه شه؟یازت کم م یزیچ شهیم یباشه چ یبهم بگ بارهی یول نمیبیم ادیز لمیاره اصال ف -

 یچ یول میباهام خوب باش گمی..نمیشکنیکه مثله آب خوردن دلمو م یبد قدرنیبدجنس، ا نیبددل و بدب نطوریهم
 دونمیکه نم امیلیاحمق زود باورتخ قدرنیکه ا هیلعنت من ریاصال تقص میباهام رفتار کن یمثله دوتا ادم معمول شهیم

کاش  هیچ یدونیم ؟یهست یکه توک کنمی..لعنت به من که زود فراموش مکنمیدارم روت حساب م یچه حساب یرو
 !دمتیدینم وقتچیه
از  به پشت سرم نگاه کنم خودم کهنیبدون ا یحت دوم،یبه سمته خونه م کوبمیرو محکم م نیو درماش شمیم ادهیپ
که گرفته بودم شرمسار بودم، اون فقط ساکت بود من مثله  یحالت احمقانم خندم گرفته بود از فاز مسخرا نیا

 میمسخره باز نیا یبرا طورنیبود ا دیبع ازشسرتهم رو بارش کردم  یب یهاوحرف زدمیسرش داد م هایموج
 خرج کنه. یصبور

 یو دستم رو تو زهیریافکارم رو به هم م لمیموبا یصدا رمیغرقم از پله ها اروم باال م الیفکر و خ یتو یحال در
و اضطراب به جونم  شهیهام گشاد مچشم ریاسم کب دنیو با د کشمیم رونیرو ب لمیموبا کنمیشلوغم فرو م فمیک

رو کنار گوشم نگه داشته بودم که قرار  یبمب ساعت نگارا کنمیل متماس رو وص رمیگیلبم رو گاز م زنهیچنگ م
 :چهیپیگوشم م یآرومش تو یو بالخره صدا شهیم یبود هرلحظه منفجر بشه سکوت طوالن

 ؟یباهام قرار بذار خوامیم نمت،یبب تونمیم یک -
 :گمیکوتاه م لرزهیکه صدام م یام رو مهار کنم درحالتا خنده پوشونمیبازم رو با دستم م دهن

 .شهیم یچ نمیباشه، بب -
 :پرسهیم دواریتهد

 ..واقعا؟شهیم یچ ینیبب -
 و کجا! یکِ گمیبهت م کهنینه، نه منظورم ، منظورم ا -
 سراغت. امیخودم ب یرکنینکن چون اگه د رید ادیز -
 !گمینه زود بهت م -
 منتظرم. -

 یتو افتهیراه م نشیماش کشم،یسرک م یکوچه یتو رسونمیبوم م یو با عجله خودم رو باال شهیقطع م تماس
 !شهیکوچه گم م یگردوخاک انتها
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فکر نکنم، مثله قبل تمرکز نداشتم از صبح چندبار  خواستی. دلم مکشمیلب م ریز یآه ذارم،یچونم م ریز دست
وادارم کرده بود  ریکه کب روزمیجواب مونده بود، انگار از تماس اخر د یشماره خاطره رو گرفته بودم که اون هم ب

 بیاراده، حس مجهول عج یب ار،یاخت یب شهیسبز م لبم یرو یلبخند احمقانه ا افتمیم ریکب ادیزده بود،  بشیغ
رو سرزنش  زمان خودمهم کهنیبهش فکر کنم. با ا شدیکه باعث م دادیته دلم رو قلقلک م شبیکه از د یبیغر
 !کندمیبودم و دل نم روزمینقش د یچه مرگم شده بود هنوز تو دم،یفشار م زیسرم رو م تیبا عصبان کردمیم
 ؟یخواب ن،یمیس -

 :کنمیم زیخ میدستپاچه ن زهیریسرم م یرو خیمثله آب  رزادیپ یصدا
 .ریاعه ، سالم صبح بخ -

 :دارهیبه عقب برم یقدم میناگهان ازواکنش
 کنم! دارتیب خواستمیترسوندمت؟ نم دیببخش -

 :زنمیچشمم رو کنار م یمزاحم رو موهام
 .نی..فقط همزیلحظه سرمو بذارم رو م هیگفتم  کردیسرم درد م کمینه، نه خواب نبودم، فقط  -

 :شهیم کیبهم نزد کنهیو نگران نگاهم م لرزهیچشممش م مردمک
 دکتر؟ میبر ست؟یحالت خوب ن نمیبب -
 :کشمیو خودمو عقب م خورمیجا م شیو نگران یکیحجم نزد از
 سردرد دارم! دمیخواب ادیز روزید روز،ینه من خوبم، چون د -

 کنهیدستش دراز م دادم،یم لشیو تحو ساختمیمغزم م یها رو توچرت و پرت نیاز کجا ا یاجواب مسخره چه
 :دهیفشار م میشونیپ یرو
 !یداغ یلیدکتر. خ میبر ایب -
 کنم: حشیتوج کنمیم یسع خندمیهوامیب

 .ستین میزیمن خوبم. گفتم که چ دیباور کن سییر -
 مطمئن باشم؟ -
 مطمئن. -
 :رهیگیو بعد به سمتم نشونه م کنهیچشمش م کیدوتا انگشتش رو نزد رهیکه به سمته اتاقش م یحال در
 حواسم بهت هست. -
داشتم مثله  فرستمیبه خودم م ی. لعنتدمیفشار م میشونیپ یدستم رو کشم،یم یقیو نفس عم رمیوا م یصندل یرو

اتاقش که کامل باال رفته بود،  یاکرهکره یپرده دنیبا د چرخونمیرو م میبا پا صندل کردم؛یآنرمال رفتار م یهاآدم
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 ریتصو نیبار بود که داشتم همچ نیاول نیحد باال نرفته بود و ا نیا تاپرده ها  نیوقت ا چیه شهیدهنم بازو باز تر م
 .زنهیکه م یچشمک گردهیبود که به سمتم برم تورینگاهش به مان دم،یدیاتاقش م یاز خودش تو یواضح
 :دمیشماره خاطر باعجله جواب م دنیو باد شهیبلند م لمیموبا برهیو یصدا زنمیم یو لبخند مصنوع بندمیرو م دهنم

 سالم خاطره! -
 !ی. نگران شدم عوضیفکر کردم مُرد ادیخبرت ب یهمه زنگ زد نیا یر چه مرگته اول صبحسالم و زهرما -
اتاقشو کنار زده روبه روم نشسته داره به طور  یاالن تو اتاقشه قشنگ پرده ها ارویمُردم خاطره. فکر کنم مُردم،  -

 چشمک بهم زد! هیپات  شیاالن پ نیتازه هم زنهیم دیداره د یعلن
 : برهیصداش رو باالم جانزدهیه خاطره

 رزاد؟یپ ؟یک -
 :چرخونمیانگشتم م یال خودکارم

همه توجه عادت ندارم به نظرم  نیمن به ا ،کنهیداره بهم توجه م یادیز کمی زمیتو سرم بر یاره. بگو چه خاک -
 شهیناجوره داره مور مورم م یلیخ
 ها؟ها؟ یگذشت؟ کلکشو کند نتونیب یشد؟ چ یمگه اون شب چ نمیبب شه؟یرو مور مورت م یچ یخفه شو، چ -
 :دمیبه دماغم م ینیاکراه چ با
 .هایکنیخورد م یاعصابمو دار نم،یچرند نگو ب -
 شد؟ یخب بابا آدم باش بگو چ -

 :گمیو م کشمیم یآه افسرده
کال اتفاقات  نمیفاصله بش نیتو ا تونمیروم زوم شده، نم یلیناجوره خ تمیوضع کمیاالن  کنمیم فیواست تعر امیم -

 کنم. فیاون شبو تعر
 .ایخبر ب یدست پُر، با کل-
 :شهیم دهیکش رزادیو نگاهم دوباره به اتاق پ خورهیتموم شدن مکالممون بالفاصله تلفن زنگ م با
 کارت دارم باشه؟ اریرو اماده کنن، خودت واسم بامبگو قهوه -
 چشم. -
وارد اتاقش  زنمیبه در م یابشه. تقه  شیزیتا مبادا لرزش دستم باعث سرر شمیم رهیهوه ختمرکز به فنجون ق با
 :گمیبلند م شمیم
 سالم! -
 احمق خان! یکنیچندبار آخه سالم م زنم،یدلم به خودم تشر م یتو
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 یهم به لبهخودش ذارهیم زیم یرو رهیگیتک نفره رو از دستم م ینیو س ادیو به سمتم م شهیبلند م زشیپشت م از
 :ستهیایو رو به روم م کنخیقفل م نشیس یدست تو دهیم هیتک زشیم
 ؟یسالم خوب -
از قبل داشت  شتریاتاق ب نیا یبودن تو کنم،ینگاه م کردیم ییخودنما شیکت کاربن ریروشن که ز یصدف راهنیپ به

 :کردیمضطربم م
 ن؟یداشت یخوبم.دباهام کار -
 نگاهت کنم! هیزاو نیاز ا یایباره بهت گفتم که  -

 نیکنترل ا یبرا یقرار گرفته بودم، نه مهارت یتیوضع نیهمچ یعمرم تو ی. نه تا به حال تورمیگیم نییرو پا سرم
 داشتم. تیموقع

 .زنمیباهات حرف م ؟دارمیکنیچرا بهم نگاه نم نیمیس -
جعبه  برهیکه دستش رو داخل م یو در حال کشهیبودو به سمت خودش م زیم یچرمش رو که رو یمشک فیک

 :رهیگیمخمل قرمز رو به سمتم م
 خوشحالم. یلیکه دارمت خ ییهاروز نیبدون ا خوادیدلم م ینه، ول ادیخوشت ب قمیاز سل دونمینم -

 :دوزمینگاهم به جعبه م شوکه
 منه؟! یبرا -

 .شهیتر م قیبود لبخندم عم نیکه پر از نگ یفیظر زیآو یگوشواره دنیباد کنم،یدرجعبه رو باز م شمیم هول
 خوبه یلیخ یلیخ نیچقدر خوشگله. ا یوا -
 .یخوب یلیتوهم خ -
 :پرسمیمتعجب م خندمیم
 آخه چرا؟ به چه مناسبت؟ یممنونم ول -

 :گـهیو با مکث م کنهیفکر م یکم
 نیا یمرس یمهربون، ساده و دوستداشتن یپر انرژ یازت تشکر کنم. چون باهمه فرق دار خواستیدلم م یلیخ -

قرار  رمیبودم تو مس یدیکه تو اوج ناام ییهاروز نیا یخوشحالم که تو ن،یمیس یدیم یو بهم انرژ یروزها هست
دنبالش  میکه همه زندگ یهست یتو کس ،یرو راست نهیو مثله آ یداشتم، چون مثله آب زالل ازیواقعا بهت ن ؛یگرفت

 .کردمینم داشیبودم و اما پ
 : کنهیعذاب وجدان تو قلبم رخنه م شمیم نیکالمشه ناخواسته غمگ یکه تو یصداقت از
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 نیا یرو یهاآدم یآدم مثله مابق هیمنم  ستمیاز شما ن دیو تمج فیهمه تعر نیا قیمن ال یول کنم،یخواهش م -
 .دیبدتر شرمندم نکن دهمیشا ،یکره خاک

 .یخودت هیتو شب یستین کسچیه هیچون شب ،یتو باهمه فرق دار نیمیس -
ب و داره  ستادهیحاال که روبه رو ا ستم؟یپس چرا خوشحال ن خواستمیرو نم نیمگه هم کنم،ینگاهش م درمونده
 ..ستمین یاما باز از خودم راض کنهیم فیازم تعر

 :دهیادامه م زدهجانیه
تو عمل انجام  ای خوامیم تتیاصال اذ خوامین دارم نمواسه گفت حرف یلیکردم، خ جتیگ دونمیم نیمیس نیبب -

 بهم بگو ادامه ندم باشه؟ کنمیدارم اشتباه م یکنیشده قرارت بدم اگه احساس م
خاطر خودم به خاطر آذر، به خودم به ذاشتمیوجدانم م یپا رو دیبا رسه،یداغ کردم و خون به مغزم نم کنمیم حس

 ؟یهست یمعطل چ یکن لعنت ینقشت رو باز زنمیتشر م
 :کنمینثارش م یو لبخند کنمیهم قالب م یرو تو دستم

تو  دیروز جد هیبهم لطف نداشت امروز انگار  قدرنیا کسچیشدم، تا حاال ه یاحساسات کمیمن  کهنیا تشیواقع -
من  کهنیا کنهیم تمیاذ که ذهنمو مشغول کرده داره و نیا یزیعمرم فرق داره، تنها چ یروزا یکه باهمه مهیزندگ

 !دار؟یب ایاالن خوابم 
دارم دوست یقرارم، ول یعجله دارم و ب یلیمضطربت کنم هرچند خودم خ خوامینم نیمیس نیبب ،یداریمعلومه که ب -

 کنم. سکیاز دست دادنت ر یرو خوامیبره نم شیآروم پ زیهمه چ
 :دهیو ادامه م کنهیرو پاک م شیشونیو عرق پ خندهیم کوتاه

 .گمیم یکه دارم چ یمتوجه بش دوارمیام -
هاش که ثابت نبودن به مردمک چشم یو با وقفه طوالن کنمیلب تر م کرد،یداشت ابراز عالقه م یزبون یزبون ب با
 :شمیم رهیخ
 جلو! میری. آروم مفهممیم -

 کردمیفرار م دیبود که فقط با ی. جو طوردارمیبه عقب برم یقدم دهیتکون م یسر دییو با تا کشهیم یراحت نفس
تکون  یخداحافظ یبه معن یاز زبونش نداشتم دستپاچه دست یا گهیحرف د دنیبود و طاقت شن جانیتا هم تمیظرف

 .زنمیم رونیو از اتاق ب دمیم
*** 

 :کنهیبراندازش م یو با حالت کارشناسانه ا رهیگینور چراغ م ریگوشواره رو ز خاطره
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با  زشونیپولداراهمه چ نیداره المصب ا شهیمعلومه گرونه و رَگ و ر افشیاصال از ق ستین کیاصله، معلومه که ف -
 ما فرق داره!

داره منو  رزادیمشکوکم نکنه پ هیقض نیا زیمن به همه چ فتهیاتفاق بد ب هیانگار قرار  ه،یجور هیدلم از سرصبح  -
 ده؟یم یباز
 بده؟ تیباز دیچرا با -
همه زن که دورش هستن بخواد  نیمن؟ ا یبو بُرده، آخه واسه چ ییزایچ هی دازیشا لنگهیکار م یجا هی دونمینم -

تو  دیجو عقل مطمئنا با هیباشه  ختهیکه هرموناش بهم ر ستیچرا منو انتخاب کنه؟ طرف پسر بچه تو سن بلوغ ن
 کلش باشه!

 :غرهیو م دهیکمرش فشار م یدستش رو انهیشاک
همه زن انتخابت کرده  نیا نیبه قول خودت طرف اگه ب یدیجواب خودتو م یخودت دار ،یاحمق یلیخ گهینه تود -

 کیبخواد بهش نزد یهرزن دونهینصف بدنش سوخته م ؟طرفیریگیچون عقل تو کلشه، چرا خودتو دست کم م
 چون پولداره اعتماد به نفسم داره؟ یکنیبشه بخاطر پولشه، هه تو فکر م

 !فهممیداره من نم یچه ربط نایا ی؟همهیچ یعنیخب  -
 :رهیگیو دستش رو به سمتم م کنهینگاهم م زیت
 بلند شو..پ -

 :گـهیو با عجله م ستمیایم نهیآ یروبه رو افتم،یجام بلند بشم و دنبالش راه م یاز رو کنهیم وادارم
 ،یتو عوض نشد یبدم ول رتییکردم تغ یسع یلیخ کهنیبا ا ،یخوشگل اما ساده ا یدیتو به طرز شد نیمیس نیبب -

ظاهرت وجود نداره که طرف بخواد بهت شک  یتو یا دهیچیپ زیچ چیه ،یکنی. ساده رفتار میزنیساده حرف م
مورد اعتمادشون باشه،  کننیرو انتخاب م یزیچ تیادرنه یباشن ول ایدن یزنا نیباتریبخوان با ز دیمردا شا نیکنه؛ بب

 و اراده خودش. لیانتخابت کرده با م بندمیشرط م ،دستیکه گرگ بارون د رزادیا پمخصوص
حس اعتماد و  یاز رو یکنه ول یلو رفته باشه و باهام باز زیهمه چ دمیم حینباشه ترج یگیکه م طورنیکاش ا -

نگاه کنم  هاشیبه سوختگ تونمیهنوز نم یکردن من حت یعالقش انتخابم نکرده باشه، باور کن سخته نقش باز
نشه، خاطره  اشیکنم که حواسم پرت سوختگ ههاش نگابه فقط چشم کنمیم یکه سع نیا کنمیکه م یتنها کار

 ماجرا نداشته باشه؟ نیبه ا ینباشه و ربط مییخوایکه م یاون کس رزادینکنه پ کنمیحس گـ ـناه م
 :زنهیبلند داد م یوبا صدا چرخونهیمنو به سمته خودش م تیعصبان با
به  گمیم گمیدفعه گفتم صد دفعه د ؟صدیدیم لمیتحو هیچرت و پرتا چ نیا ؟یشد وونهیمگه زده به سرت؟ د -

 شیپس به بق یراهو درست اومد جانیتا ا شن،یم میها پشت هزارتا نقاب قاآدم جورنی. ااعتماد نکن شیظاهر کوفت
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 یکن دایخواهرتو پ یخواینم نیبب تتوینداره وضع زهارو نیکس تو ا چیکه ه یزیچ تیوجدان لعنت نیگند نزن، سرِ ا
 ؟یکه دار یمسخره ا طیشرا نیبه ا ینکنه عادت کرد رونیب یبزن یدوناز اون سگ یخواینم

رو جلو  هامیجا بزنم بدبخت خواستمیانگار عادت داشت هربار که م کنمیو کالفه نگاهش م کشمیرو عقب م خودم
 چشمم بکشه.

 :رهیگیاخطار انگشتش رو به سمتم نشونه م با
 رزادیبه هزار پ کیواست مهم نباشه، اگه  ایدن نیتو ا یموجود زنده ا چیشک نکن، دل ه یآدم چیه یرو گهید -

. میشیمما نابود  یبهش رحم کن یاگه خودش باشه بخوا یول شه؛ینباشه اون نابود م میگردیکه دنبالش م یاون آدم
 !میهست یچه اوضاع یتو نیهاتم وا کن ببخوب حواستو جمع کن، چشم

تا دست از سرزنشم  گمیلب م ریهاش زحرف دییبه تا یقانعم کرده بود، اما از دستش دلخور بودم، باشه ا شهیهم مثله
 :گهیم انهیدلجو یبا لحن رهیگیچونم رو باال م ستهیای، روبه روم مبرداره

 دیجد یزندگ هیهرکدوممون  م،یگذرونیخوش م ییآذر سه تا شیپ میریقائله، اونوقت باهم م نیبذار تموم بشه ا -
 پول. یباکُل میکنیشروع م

 آذر کجاست؟ -
 ؟یچ -

 :غرمیم یعصب
 آذر، خب بهم بگو کجاست؟ شیپ میریم یخودت گفت -
 !میکن داشیقرار پ ن،یمیس دونمینم -
نبود واسه چند روز منو ول بکنه به امون  یخاطره، اون آدم شناسمیآذر من م م؟یکن داشیپمگه گم شده که  -

 هی ؟ینامه ا هی کنم؟یم یزندم مُردم دارم چه غلط نهیزنگم نزده بهم بب هی یاالن چند روز گذشته حت یدونیخدا..م
آروم باشم  خوامیم یه کنمیحس م هیچ یدونیاز خبر از من، م یرفته باشه بدون من. ب شهیمگه م امیپ هینشونه 
رو فکر بر داره مثال زالو خونم هی یول شهیم داشیامروز فردا پ نیکه هم زنمیخودمو گول م ینکنم، ه الیفکرو خ

 واسش افتاده باشه نکنه.. ینکنه اتفاق گمیبا خودم م ترسمیم خورهیم
 :کنهیو حرفم رو قطع م ذارهیدهنم م یرو دستش

مهلت بده همه  کمیحالش خوبه جاش هم امنه  دمی. بهت قول مفتادهیواسش ن یاتفاق چیبس کن نگو. ه س،ییه -
 !کننیخفش م ادیخرخره تو لجنه صداش در ب ؟تایفهمینکرده چرا نم یآذر کم کار نیمیس شهیدرست م زیچ
 :گمیو م کنمیحرص نگاش م با
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روز  نیمگه به ا یکردینم شیکرده؟ تو اگه همراهم ییآذر تنهاکارارو  یکه همه یکنیجور رفتار م هیچرا  -
عاشق  یبه جونش انداخت؟ ک یطمعو ک نیجوش داد ا یرو ک ییمعامله کذا نیکرد؟ ا دایرو پ یک یافتاد؟ماجدیم

 خواست؟یم ادیپول بود و پول ز
 :رهیگیازم فاصله م یقدم کنهینگاهم م یناباور با
ماجرارو باهم  نیگفتم که صفر تا صد ا نیمیس نیمنه؟بب ریکه همه اتفاقا تقص یکنیجور رفتار م هی یتوهم دار -

ملت  هیزده و  بشیغ هویپول و جنس  یکه با کل یخوب گوش کن اون ی. ولمیباهم کرد میکه کرد یهر غلط م،یبود
 کش برو!نه راهتو ب اگهکن  یدنبالشن آذرِ نه من، اگه خواهرت واست مهمه بمون و باز

 :پوشمیو م دارمیدسته مبل برم یرو از رو پالتوم
نه  ی! نشستیکنینم یکه باز ییمنم، تو زنهیم شیکه داره خودشو به آب آت یاون ره؟یگیلجم م یاز چ یدونیم -

 یسادیتو فقط وا یخودتو به زحمت بنداز کهنیبدون ا ،یدیدستور م یهمش دار یزنینه حرکت م یخوریتکون م
 .کنمیم یمن چه غلط ینیبب

سرخش حرکتام رو دنبال  یو با چشم ها زنهیکنار م یرو عصب اهشیس یها یو چتر زنهیمتعجب م یپوزخند
 :کنهیم
 ن،یمیندارم س تیامن یفهمیچرا نم ؟یخبر ندار تمیاوضاع از چه قرارِ؟مگه از موقع یبفهم ستینه انگار تو قرار ن-

وقت واسه مُرگمم روبشه اون ریکب شیحرکت اضافه و مشکوک بزنم تا دستم پ هی هیمنه فقط کاف یها روهمه شک
 !فتمیکردن آذر به پات ب دایکه واسه پ موندمیجا ثابت نم نیالتماسش کنم، باور کن اگه جام امن بود ا دیبا

 :کشمیم رونیدر ب یجلو یچوب یجاکفش یرو از تو میو کتون رمیبه سمته در م باعجله
 .یخوایم ویلعنت یها و پوالتو فقط اون جنس ستیحرف نزن. آذراصال واسه تو مهم ن نیخدا ا تورو -
 منو آذر.. یاز رابـ ـطه یدونیم یفکر کن. تو چ یهرجور دوست دار -

 :گردمیو دوباره به سمتش برم کنمیپام پرت م یکفشم جلو کنمیباز م درو
 ،یکن دایآذر واسم پ دیبعدش تو با یول کنم،یم داشیپ ستین یکنم، باشه مشکل دایرو پ یماجد یتو ازم خواست -
 شده باشه. داشیدعا کن تا اون موقع آذر پ یعنی

*** 
 یبود و صدا دهیاتاقم زبونه کش یآجر وارید یرو شیآت ینارنج رم،نوریبا مکث از پله ها اروم باال م اومد،یدود م یبو

 : رسهیآواز شربت خوندن به گوشم م
 از خاطره من.. گهید یکه داشت یرَفته بود هَرچ -

 دفترِ من.. ونیشد اسم قَشنگت م زنده
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 خوبو.. یفراموش کرده بودم هَمه روزا من
 تَن سَرد غروبو.. یکرد یآفتاب یاومد

 به من داد عُمر دوباره.. عِشقت
 نَداره .. یباتو فَرق مُعجزه

 ..ییبَعد ازخُدا خالق من تو
 ..ییخَلوت من تَنها صِدا در
 .ینه شربت یقنار ذاشتنیم دیها، اسمت باصدات قشنگه گمیم -

 :شهیمشغول کباب کردن م رهیگیم شیدوباره به سمت آت خشیو س اندازهیبهم م ینگاه میو ن گردهیبرم
 ؟یشنویرو متو هم بوش -

 :دمیبه دماغم م ینیو چ نمینشیروش م روبه
 ؟یچ یبو -
 .دیع یبو -
و بفهمم، اصال  گنیرو که م دیع یبو نیتا حاالهم موفق نشدم ا کنم،یرو حس م نیدود و بنز یمن االن فقط بو -
 وقت نتونستم حسش کنم؟! چیچرا من ه هیچ شیقض نیا

 :گـهیاروم م رمیگیوبا لبه شالم از دستش م رهیگیکباب شده رو به سمته م یقارچ ها خیس
 یب دمیاز اون بدتر شا ای یدار ییایمشکل بو دمیگمون کنم شا یول هیمشکلت چ دونمیمواظب باش داغه. نم -

 !لنگهیکارت داره م یجا هیخالصه  یاحساس باش
 رمان در نگاه دانلود آماده شده است. نیا

http://www.negahdl2.ir 
 :مکنیو با تند تند فوت م کشمیم رونیب خیس یرو از رو قارچ

 به احساس داره آخه ؟آخ سوختم چقدر داغه! یچه ربط -
 یعطر خاص هی تینفرتوزندگ هی ؟مثالیکن ینشده تا به حال با عطر بو خاطره باز یعنیگفتم که داغه مراقب باش،  -
 گهینفر د هیاز روتن  گهید یجا هیچندسال بعد  دمیچند ماه بعد شا ،یشیازش جدا م ای یدیبعد از دستش م زنهیم

 !یکه با اون طرفت داشت یاگذشته به کنهیقشنگ پرتت م یعنی خوره،یهمون عطر به مشامت م
 .ستمین زایچ نیا ریگیمن اصال پ کهنیا تشینه واقع یجالبه، ول -

 :کنهیرو به سمتم پرت م نمکدون
 خب پس امتحان کن. -
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 :پرسمیو با عجله م افتمیقرارش با پسرش م ادی
 شش؟یپ یرفت -

 :کنهیبافتش فرو م یاسک ی قهی یمتفکر رو تو چونش
داداش  یکپ رهیم شییزاده به داحالل گنیچقدر بزرگ شده قدش از من بلندتره، م یدونیاره، پدرسوخته نم ر؟یام -

 هاشه.عمه یاخالقش کپ یول دمه،یمج
گشاد  نیآست شمیم رهیو بهش خ رمیگیم خمیس یو نگاهم رو از رو کنمیصداش حس م یو بغض رو تو لرزش

 : کشهیچشمش م یگوشه راهنشیپ
 .بمیمحبت، انگار نه انگار که من مادرش هستم، انگار که من غر یعاطفه ب یسَرد ب -

 :گمیمتعجب م هیگر ریز زنهیم اروم
 شده؟ یچ نمینکن. باهام حرف بزن بب هی؟توروخدا گر یکنیم هیگر یدار یچِت شد؟واسه چ یبابا شربت یا -

 :زنهیهاش کنار مچشم یاز رو شی*ـان شرابـیعـر یموها افتهیبه هق هق م شه،یتر م دیشد شیگر
که بغلش کنم که بوش کنم که صداشو بشنوم که  نمشیزدم که بب شیهمه سال خودمو به آب و آت نیب عد از ا-

وجود ندارم مُردم،  ستمید که انگار نجور نگاه کر هیروبه روم تو چشمم  ستادیمامان. نشد که بشه اومد وا گـهیبهم م
 نیمیس مردمیکاش م یداریدست از سرم برنم ؟چرایکنیچرا ولم نم م؟یاز زندگ یخوایم یه؟چیچ دیازم پرس

 روزو. نیا دمیدینم
بعد  یانتظار ندار یکنارش نبود یبودیم دیهمه سال که با نیا یدرکش کن دیازت، با هیخب حق بده شربت شاک -
 !یریبگ لیهمه سال همون پسر بچه هشت ساله رو تحو نیا

 :گـهیگرانه م خیبا لحن توب کنهیهاش رو پاک مچشم یمزاحم گوشه اشک
دارم من بزرگش کردم؛ چطور  ریمن بهش ش دمشییانتظارنداشتم منو فراموش کنه، من مادرشم من زا ینه ول -
به خدا سخته  نیمیهمه وجودم واسه اونه، س یوقت نهیبینم تفاوت باشه؟ چطور منو ینسبت بهم ب قدرنیا تونهیم

 .کشمیم یدارم چ یبفهم یستیمادر ن
دلش شکسته  ست،ین شیکدوم از اتفاقات بد زندگ چیاون مقصر ه یبهتره بهش فرصت بد یبگم، ول یچ دونمینم -

 واسه گفتن داره. یحرف هیهمه سال  نیکمکش کن حالش خوب بشه البد بعد ا
 :پرسهیودرمونده م کشهیلب م ریز یآه
به مغزم  یا گهیراه فکر د نیبه پاش و التماسش کنم بگم منو ببخشه؟باور کن جز ا وفتمیکنم ب یچ یگیم -
 !رسهینم
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 ینیبیعادت کنه، خودو م دنتیکارونکن، گفتم که بهش زمان بده و باهاش وقت بگذرون بذار به د نینه نه اصال ا -
 .ادیات راه مکه کم کم داره باه

 فراموشم نکرده؟ یگیتو م -
 :دمیتکون م یمنف یبه معن یو سر زنمیم یلبخند

ننه باباش  یبچه فهمهیسال م یس ستیطرف بعد ب کنه؟یمامانشوفراموش م یمعلومه که نه، آخه کدوم خر -
 کن! یکنه، اون باهات قهره باهاش آشت داشونیدنبال پدر مادرش تا پ گردهیم ستین

 بخدا.. کردمیدق م یاومدینم ،یخوب شد امشب اومد -
 :پاشمیقارچم م ینمک رو یکم
 خونه! ومدمیشب ن هیجانم؟خوبه حاال من کال  -

 :کنهیهاش گرد مچشم شربت
 !یبود رونیوقت ب ریخب شب قبلشم که تا د -
 :دمیتکون م یو سر خندمیم
 ؟یمسابقه گذاشت رهیبا ن نمیب ،یچه خوب آمار منو دار یوا -

 :توپهیو با حرص بهم م کنهیرو جمع م لبش
 یبااون قلقل یفرق هیمن  یدیهموز نفهم یعنی ،یکنیم سهیمقا رهیمنو با ن یکه دار نیمیس یشعوریب یلیخ -

 .ارهیسرت ن یینزنه بال ارویکه چقدر نگرانت بودم گفتم  یدونیدارم؟اون روز نم
 ه؟یک ارویارو؟ی -
 نامزدته. یکنیکه اعتراف نم اروی نیهم -

 :گمیو با خنده م کنمینگاهش م متعجب
. یکنیفرق م رهیبا ن یاالن گفت نیهم دهیاز تو بع یشربت یزنیحرفو م نیا ینامزدمه؟چرا دار ری؟کبیگیرومیکب -

 عجب بابا عجب!
 :گـهیم رهیاز مجرم اعتراف بگ خوادیکه انگار م یو با حالت کنهینگاهم م مشکوک

بابا  یکنیچرا تو بهم اعتماد نم گمیباور کن نم ؟یکنیم شیمخف یبه مامانت نگم دار کهنیخاطر ابه طونیش یا -
خوشگلتو  یهااون راز کوچولوازهی یخواینم ،یو پوک من خبر دار کیتازشم تو که از ج ستم؛یکه دهن لق ن یدونیم

 ؟یبهم بگ
که که بهت  یدونی. مخورمیقسم م نمونیب یزیچ ستیباور کن اون هنوزم مزاحمه.. ن یندارم، ول یراز چیمن ه -

 !گمیدروغ نم
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 دنبالته. طلب کاره؟ جانیا یاومد یاز وقت گرته،یپ قدرنیپس چرا ا -
 .دمیبهم قول م شهینم دایسرو کلش پ گهیکنم د داشیپ یوقت گستید زیچ هیدنبال  ستیدنبال من ن یول بایتقر -
 مشکلت حل بشه. داورمیام یول شهیمثله هم ،یگیم یچ فهممینم -

*** 
شلوغ بود، حاال که  شهیمثله هم کنمینگاه م ابونیاز پنجره به خ ذارمیم یگانیاتاق با یمیقد زیم یرو میچا وانیل
 شهیدر ش شمیخم م شد،یم رمیدستگ یزیچ دیپرونده ها سرک بکشم تا شا یتو تونستمیبود. م ومدهیهنوز ن رزادیپ
 یکی یکیو  کنمیو به رندم انتخاب م دمیقطور حرکت م اهیس یپرونده ها یانگشتم رو زنم؛یکمد رو کنار م یا
. هرجا که کنمیبرگه ها خورده نگاه م یکه پا ییو نوشته ها مهم نبود و فقط به امضاها اتیمحتو کشم،یم رونیب

 .ارشیبود تا دست کشیشر یهم بود، انگار منوچهر یمنوچهر یامضا شدیم دهید رزادیپ یامضا
 ؟ییجانیتو ا -

 :کنمینگاه م رزادیو دستپاچه به پ شهیپخش م نیزم یهمه برگه ها رو افتهیاز دستم م پرونده
 من! یوا یا -
 ترسوندمت! د،یببخش -

 :گمیم کنمیبرگه ها جمع مکه  یو در حال شمیرو داشتم که تو بزنگاه خفتم کرده بود با عجله خم م یدزد حس
 ..جانیمن داشتم، من داشتم ا دینه، نه ببخش -

 :دارهیکفش برم ریبرگه رو از ز شهیخم م رمیگیبرگه گذاشته سرم رو باال م یبراقش که رو اهیکفش س دنیباد
 ؟یچ یتوداشت -

 رمیگیدستش م یرو هرچه زودتر جمع کنم برگه رو از تو میبودنش زنگ هشدار بود تا خراب کار یبود و جد یجد
 :چپونمیپوشه م یتو نطوریو هم

 بشه. یدرست حساب یریگرد گ هی دیجا با نیخاک گرفته ا یلیخ کردم،یقفسه ها نگاه م نیداشتم به ا -
 :شهیابروش باز م گره

 بکشه. جانیبه ا یدست هی ادیبگو ب یبه شاهپور -
 :کوبمیهم م یرو میخاک یو دست ها ذارمیکمد م یعجله پرونده رو تو با
 شه. ختهیموفع بدتر بهم ر هیجابه جاشون کنه  ترسمیاخه م کنم،یم زشیخودم تم نیاگه اجازه بد -

 :دهیو به سمته در حرکتم م ذارهیشونم م یرو دستش
 !یمهم داشته باش یفکر کنم تو کارها -
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 ینیدوشم سنگ یدستش رو زارم،یب یکیهمه نزد نیچقدر از ا شم،یمعذب م شیقانو ریفاصله غ نیو از ا ستمیایم
 .کردیم
 ؟یچه کار -
 .ییجا هی میبر دیبا -
 کارخونه؟ -
 !میباش ییکه فقط خودمون دوتا ییجا هیخوب،  یجا هینه  -

 .شدمیخوشحال نم هاتیموقع نیمثله قبل از ا گهیچرا د دونمینم ،رمیگیم چهیپ دل
 عقب موندم از کارام. یلیکار دارم خ یکل جانیا -

 :کنهینگاهم م مشکوک
 ؟یاریبهونه م یدار نمیبب -
 اصال اخه.. نه -

 :کنهینگاهم م کالفه
 معلومه چته؟ چی؟هیشد یطورنیچته تو چرا ا ن؟یمیس یآخه چ -
 .ستین میزیمن چ -
 روزیمگه از د یکنیمزاحم باهام برخورد م هی هیشب یدرست دار ،یدیاز خودت نشون م یبیعج یرفتارها یدار -

 ؟یعوض شد قدرنیچقدر گذشته که ا
 !نیبهمون جلب بشه هم هیتوجه بق خوامینم یعنیبفهمه؛  یکس ترسمینه من فقط م -

 :کنهیصورتش رو با صورتم مماس م شهیم خم
 ؟یستین نیمیمگه تو س -
 خودمم. -
 گم؟یروم زهیآدم و عالم و به هم بر یکنه همه سکیکه دوست داشت ر یطونیش یرژپران نیمیمن همون س -

 ؟یخودت یمطمئن
 :زنمیم یلبخند زیناگر

 چرا خودمم. -
 .یباش یجورنیا ادیخوشحال سرحال باشه؟اصال بهت نم یپر انرژ شهیمثله هم ا،یپس باهام ب -
دستش رها  ریخودم از ز دارم،یبه عقب برم یقدم شمیرو قبول کنم که با باز شدن هول م شنهادشیپ خوامیم
 .کنمیم
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 شده بود. خیاتفاق افتاده بود م هیثان یکه تو یبه صحنه ا یزند نگاه
شکار  تیموقع نیا یبود، انگار نه انگار تو ستادهیکه خونسرد سرجاش ا رزادیمن بود. کالمش با پ ینگاهش رو هنوز

 واسش نداشت؟ یتیاهم چیشده چرا ه
 !نیاخه چندبار زنگ زدم اما جواب نداد نییجانیشما ا د،یببخش -
 :رهیبه سمته در م رزادیپ
 شده؟ یچ -

 تا سر راهش نباشه: رهیاز چهار چوب در کنار م یزند
 االن وصل شده. نیهم دیمهم دار یریکنفرانس تصو هی -
به داخل  یقدم کرد،ینگاهم م زیبودو ت ستادهیا هنوز روبه روم ی. زندرهیم رونیبلندش از اتاق ب یبا قدم ها رزادیپ

 :زنهیم یو پوزخند اندازهیبه سرتاپام م ینگاه کنهیجمع م نشیس یطلب کارانه دستش رو تو داره،یبرم
 تو؟ یهست یواقعا ک -

انگار قرار بود برام  گرفتیازم آتو م یحیزن هربار به طرز فج نیا کردم،یغالف م دیبا کنمیسکوت م شهیهم مثله
 ریو با لحن آروم اما تند و سرکوب کننده ز ذارهیدر م یکه دستش رو امیب رونیاز اتاق ب خوامیدردسر درست کنه، م

 :کنهیلب نجوا م
 یلیخ ای یبندبار یب ای ،یچرخیدوتاشون دست به دست م نیب یانتخابت کدومه؟دار ؟باالخرهیصوف ای رزادیپ -

 ؟یرسیم یبه ک ؟یرسیم یبه چ شه؟یم یآخرش چ نمیبب خوادی. دلم میزرنگ یادیز دومکچیه ای ،یاحمق
 :گمیلب م ریاروم ز کنمیجسارتم رو جمع م گذشتیداشت از حدش م زنمیرو کنار م دستش

 نداره، سرت تو کار خودت باشه. یبه توربط -
 یزیتنه گند بزنه به هرچ هیتر از قبل شده بود و قرار بود  ختهیبه هم ر زیهمه چ یبا وجود زند زنم،یم رونیاتاق ب از

 که تا امروز جمع کرده بودم.
*** 

 .یچشماتو ببند دیبا -
 د؟یکشیدر انتظار من رو م نیپشت ا یزیچه چ یعنی کنمیکه روبه روم قرار داشت نگاه م یبزرگ دیدروازه سف به
 :پرسمیو متعجب م کنمیسوت وکور پشت سرم نگاه م یو به جاده  خندمیم
 جا کجاست؟ نیا سییر -

 :خارونهیابروش م یو متفکر گوشه زنهیم یلبخند
 ..ادیگفتنات خوشم م سییر نیچرا از ا دونمینم یصحبت کردنت ول یاز جمع بستن و رسم ادیکه خوشم نم نیبا ا -
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 پوشونهیم یهام روپهنش چشم یهابا کف دست  ستهیایبا عجله پشت سرم م ییدر کشو کیبازشدن اتومات یباصدا
 :گـهیم یلب به اعتراض باز کنم که فور خوامیم
 بود چشمات بسته باشه. نیقرارمون ا -

که قراره  نینامطمئن و مشکوک به ا شهیتعادل بودم و مثله هم یب دارم،یو همگام باهاش قدم برم شمیم میتسل
 .رمیهمراهش م فتهیب یاتفاق بد

 یبا نگران میستین میاونقدرهام که قرار بودتنها باش فهمونهیبهم م رسهیکه از اطرافم به گوش م ییقدم ها یصدا
 :پرسمیم
 م؟یدینرس -
 .یمنتظر باش کمی دیفقط با م،یدیو که رس دنیرس -
 نباشه؟ یمَطر یوقت خطر هینم؟یرو بب یقرار چ -

 :خندهیم کوتاه
 .ستینه خطرناک ن -
 ممکنه: ریکه دارم غ یسکوت کنم اما با حجم اضطراب خوامیم
 ه؟یچ نیخب حداقل بهم بگ ستیمنتظر بمونم دل تو دلم ن نیاز ا شتریب تونمینم گهیشد پس؟ من د یچ -

 :دیخندیم لیدل یسرخوش و ب دیاون با زدمیم یانگار من هر حرف رسهیبه گوشم م دهیبر دهیبر اشخنده
 !ریآروم بگ کمی نیمیس ،یمنتظر بمون دیبا ه،یچ گمیرو که نم تونمیحداقلشم نم -

 :چرخونمیم نیزم یپام رو پاشنه
 .تونمینم -
 خب تموم شد، اومد. یلیخ -
 روبه روم قرار داره.. یزیچه چ دونمیم هنوز نمچشم هام بود کور مطلق بود یدستش هنوز رو کنه،یم تمیجلو هدا به
 .یلمسش کن یتونیدستاتو ببر جلو م نیمیس -
 :کنمیبا ترس زمزمه م کشمیترس خودم رو عقب م با
 ه؟ی. توروخدا بگو چترسمی. متونمینم-
 .یبهم اعتماد کن دیبا افتهینم یاتفاق گمیبهت م ،یتونیم -

بود اما بازهم لرزه جونم و آشنا  کنمیجسم ناشناخته و حرکت م یو با ترس لرز رو کنمیبلند م دیرو با ترد دستم
 انداخته بود:

 گاوه نه؟ ه،یچ نینرمه، ا -
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که روبه روم بودم تند تند  یاسب دنی. با درهیهام کنار مچشم یهاش از جلودست شهیکه بلندم یا ههیش یصدا با
 :زنمیپلک م

 پرواست؟ -
 خوب. یجا هی ارمشیگفتم که م -

بارهم شانس اورده بودم و سرم به باد  نیا کهنیاز ا کشمیم ینفس راحت چرخمیدور خودم م ذارمیرو قلبم م دستم
 داستم. یحس بهتر نرفته بود

 :دمیحرکت م الشیو دستم رو  خندمیم
بارهم  نیدلم واقعا واسش تنگ شده بود، آخر نمشیبب یشده چه خوب شده منو اورد زیچقدر خوشگل و تم زم،یعز -

 ش ناراحت بودمواس یلیخ دمشیند یخوب تیتو وضع
 مراقبشن. یلینگران نباش خ گهید رسنیامنه بهش م جاشنیا ینگرانش دونستمیم -

بود که چندتا اسب  اطیچند تا اسطبل که توش گوشه ح کنم،یشده اطرافم نگاه م یبه محوطه سبز چمن کار دوباره
 تشونیبه وضع ژهیکه معلوم بودبه طور و یو نژاد دار لیاص یاسب ها یبرا یاختصاص یداخل بودند، جا گمید

 .شهیم یدگیرس
 :گمیو م کنمینگاهش م یحالت قدرشناسانه ا با
 .شیازت ممنونم که نفروخت ایدن هی -

 :کنهیو به اطراف نگاه م دهیحالت دار تافت زدش حرکت م یموها یرو دستش
 .میبخور یزیچ هی می. برکنمیوقت به فروشش فکر نم چیتوعه، پس ه یبرا نیخب چون ا -

 :کنمیو تکرار م ادیکش م لبخندم
 منه؟! یبرا یجد -
 تو باشه. یبرا دیاسب با نیکه قرار ا دمیفهم یاسمشو انتخاب کرد یاره وقت -
 :گمیم زدهجانیو ه دارمیعجله قدم برم با
 ببرمش خونه. خوادیواقعادلم م ه،یبزرگ هیهد -

 دهیچ یچهارنفره ا یو صندل زیم ریکه ز یچتر یبونهیصورتشه به سمته سا یخط لبخندش پاک نشده و رو هنوز
 .رهیشده بود م

 :نمینشیم یصندل یرو کشهیرو واسم عقب م یصندل
 اتاقم واسش باز کنم! یجا تو هی دیبا -

 :فرستهیهم م یکم پشتتش رو تو یابروها
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 اتاقت چند متره؟ -
 :گمیو م خندمیم
 یولداشته باشم یخونگ وونیح هی خواستیدلم م شهیهم یول کهیکوچ دونمیباشه م دیبا یده دوازده متر دونم،ینم -
 .موفق نشدم یخاص یلیوقت به دال چیه
 :دهیتکون م دییبا تا یسر یحالت جد با
 نه؟ گهیدوم بود د یخوبه، خونتون طبقه یلیخ -
 !ن؟ایاز پله ها باال ب توننیم یعنیها اره، اسب -
 .شهیم یاگه تو بخوا-
 :کشمیلب م ریز یآه
 کنمیم یباف الیدارم خ یوقت میزندگ یآدم ها هیبهترِ توهم نزنم، به نظرم شماهم مثله بق شهینه مطمئنم که نم -
 نکنم. یرو ادهیتا ز دیریجلومو بگ دیبا

 :رهیگیو به سمتم م دارهیبرم زیم یرو از رو منو
 .نیمیتو وجود نداره س یبرا یرممکنیغ زیچ چیممکنه، ه یبخوا ایدن نیکه تو ا یزیتو هر چ-

گوشم پُر بشه و پشتم گرم بشه از  خواستیچرا دلم م دونمیقلبش زده، نم میرو از مطمئن صم حرفشکنمیم حس
که با لباس مخصوص مشغول  یبه دوتا مرد رمیگیمنو م یعمرم نداشتم نگاهم رو از رو یوقت تو چیکه ه یتیحما
 :کنمیدادن اسب ها بودن نگاه م نیتمر

 شکالت داغ. -
 !؟یاسب تو خونه داشته باش هی یواقعا دوست دار -

 :ذارمیچونم م ریز دست
 دارم. اهامیکه تو رو ی..تو خونه اکنمیم یکه االن توش زندگ یتو نه خونه ا یاره، ول -
 :پرسهیداره م اقیکه انگار اشت یجور یو با رفتنش فور دهیرو م شسفار زیبه سر م یاومدن مرد جوون با
 ه؟یچه شکل اهاتیرو یخونه -
ذهن مشوشم جستجو  یو تو شمیم رهیداشت خ تیمضخرفاتم واسش اهم دنیکه انگار شن رشیچشم هاش ت یتو
 تصورش کنم: تونستمیم یسخت نبود به خوب ادی. زکنمیم
دوست دارم پشتش  یکردنش سخته، ول زیبزرگ باشه چون تم خوامینم ،یچوب هیکلبه  هیشب کیکوچ یخونه هی -

 ادمیباشه، بارونش تابستون زمستون نشناسه، ز یهاش مهتابباشه شب یروزهاش آفتاب ا؛یجنگل باشه روبه روش در
 .شهیوِزم ینباشه، چون موهام تو شرج یشرج
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 ؟یداشته باش یخونه ا نیهمچ یخوایواقعا م -
 :خورمیجا م شیپرسش مصمم و جد از
 معلومه که اره. -
 !یایباهام ب دیپس با -
 کجا؟! -
 :گـهیوقفه م یبا کم ره،یم نییگلوش باالو پا بیس
 نینه ا ستیمن ن یجا گهید جانیبرم چون ا دیکه با دونمیم یکجا ول دونمینم ن،یمیبرم س جانیاز ا خوامیمن م -

که خودم دوست دارم  یازنو شروع کنم. همونجور گهیبار د هیدور  زمیگذشتمو پاک کنم بر خوامیمرز، م نیشهر نه ا
 ؟یایفرار کنم باهام م خوامیاز صفر، م

 :دمیشک کنم جواب م ایمکث کنم  کهنیبدون ا ستیدر کار ن یشوخ فهممیهاش بود محرف یکه تو یغم از
 .امیم -
 :فرستهیم رونیصدا ب یزود و قاطع جواب مثبت بدم نفسش رو ب قدرنیا دیشا کنهینگاهم م یناباور با
 برم. خوامیم گمیم یدارم جد نیمیس -
 ه؟یبهم بگو نقشت چ ام،یباهات ب خوامیم گمیم یمنم جد -
 ؟یباهام فرار کن یخوایکه م یفرارِ..مطمئن یگفتم که نقشم نقشه -
 :کنمیودن مب یحس عوض دیلحظات شد نیچراتو ا دونمینم
 .ستمین یراض میزندگ یتو زیچ چیاز ه یبمونم؟ وقت یچ یمطمئنم. برا ام،یم -
 ؟یندار یوابستگ یزیچ ای یبه کس -
 نه،یبیمنو نم یوقته کس یلیچون خ ستمین یکسچیموندنم وجود نداره، من وابسته ه جانیا یبرا یخوب زیچ چیه -

 وقته که محوشدم. یلیکس منو دوست نداره، من خ چیچون ه
 مادرت؟ پدرت؟یخانوادت چ -
خسته  نیروت یزندگ هیاونا باشم  هیشب خوامیمن نم یهستن، ول یراض یخودشونو دارن حساب یخب اونا زندگ -

 جانیاز ا خوادیمنم، واقعا دلم م ستین یکه راض یاون کنه،ینم رییوقت تغ چیکه ه یتکرار یهایکننده پر از روزمرگ
 کردم! ریگ جانیا یقطعا اشتباه ست،یمن ن هیزندگ دارمکه االن  یزندگ نیسفر کنم،من مطمئنم ا خوادیبرم دلم م

 ؟یایبامن ب یخوایکه م یمطمئن یول ه،یمنظورت چ دونمیم -
 داشت: دییمَنش تاک یرو
 اره. -
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 :دارهیاش رو برمفنجون قهوه رهیگیها رو به رومون قرار م سفارش
 .کنمیروش حساب م یول ،یحرفت هست نیا یروچقدر  دونمینم -
کنه و از درجا زدن  رورویز مویکه زندگ شنهادشینفر که با پ هیلحظه بودم، منتظر  نیمنتظر ا میتو زندگ شهیمن هم -

 .کنهیخالصم م
 :گمیوم کشمیرو به سمتم خودم م یبزرگ خاکستر ماگ

 بپرسم؟ شهیذهنمو مشغول کرده م یچندتا سوال هست که حساب -
جواب همه  میهمو بشناس ی، وقتهم شترِیزمان واسه شناخت ب م،یزمان بد گهیبه همد ایب ست،ینه االن وقتش ن -

 جلو باشه؟ میریکم کم م میریگیسواالمونو م
 :پرسمیو م کنمیبودم کنجکاو نگاهش م دهیحرفو از زبونش شن نیهم ا گهیبار د کی
 چرا کم کم؟ -
کردم  داتیاز دَستت بدم من تازه پ خوامینم ،یستیاونقدر که الزمه آماده ن کنمیبترسونمت، فکر م خوامیچون نم -

نشونه ظاهر  هی هیشب رومیآخرشه و کثافت گرفته تمومه زندگ زیکه همه چ کردمیکه فکر م ییاون هم تو اوج روزا
 نشونه واسه ادامه دادن. هی. یشد

 :کردیذهن آشفتم رو آشفته تر م شتریو ب کردیحال قانعم نم نیا اانکار بود ب رقابلیکالمش غ صداقت
 چرا من؟ -
 .یچون تو خودت -

 شدیتر از قبل م دهیچیهربار پ داد،یرو بهم م دمیشنیم دیکه رو با یجواب وقتچیانگار نبود ه ،یحرف تکرار بازهم
 .خواستیبود باز زمان م رشمیحاال که آماده پذ کردم،یو کارم رو سخت تر م

*** 
روشنم اروم  یچندتار مو کشم،ینم دارم م یموها یو برُسم رو اروم بال میشنیم یمانیپله س ینور آفتاب رو ریز

 .افتهیم میا روزهیبلند گُلدار ف راهنیپ یرو
 یتو رهین غی. جافتهیم نیزم یو محکم رو کنهیم ریگ داشتیکه شلنگ رو نگه م یآهن هیمحسن به سه پا یپا

 :چهیپیم اطیح کیکوچ یفضا
 .کنهیرو خراب مداره خونم ،یمونده رو ناز پر میتی نیجمع کن ا ایب -

 نیریش یو همزمان قهقه رهیدادش هوا م رهیگیکه از محسن م یگونشیبا ن کنهیبند رها م یلباس ها رو ینازپر
 .شهیبلند م
 خوابه؟ بدو. یداداش نیبرو تو خونه بب ایب ،یکرد رمیتو دست پا نباش بچه پ نقدریبرو ا ای: بینازپر
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 یبود و شستنش تموم هیموکت ها هزار تک کهیت نیانگار ا ده،یم هیتک وارید یو گوشه کنهیموکتش رو لول م رهین
 نداشت.

 : زنهیم یبهم لبخند ینگاه کوتاه میبا ن چلونهیرد م سیخ یبا تمون زورش رخت ها ینازپر
 !زنهیخوشگله. ماشااهلل تو آفتاب برق م یلیخ شیدیتازه خر -

 :کشمیرو گوشوارم م دستم
 از قبل داشتمش! دمشینه، نخر -
 :شهیم کیو با نگاه موشکافانه بهم نزد چرخهیبه سمتم م رهین

 پرنسس نشسته تو آفتاب با زرق و برقش چشامونو کور کنه! -
ازش نداشتم که بخوام جوابش  یدل خوش کنمیم دستام لول یتو کنمیدامنم جمع م یرو یتوجه بهش موها یب

 .شهیبلند م الدیم هیرو بدم، ونگ ونگ گر
 شد؟ داریب یمامان داداش -محسن

 .دستم بنده االن ینیبیآرومش کن، مگه نم قهیدق هیهووف محسن  -ینازپر
 یدست ها کشم،یخونه سرک م یاروم تو ستم؛یایو لبه در م رمیم یو به سمته اتاق نازپر تکونمیرو م راهنمیپ

 .کردیم یتاب یمشت شدش رو هوا معلق بود ب کیکوچ
 :کنهیدرمونده نگاهم م محسن

 !خوادیم ری. فکر کنم گرسنشه ششهیآروم نم کنمیم یخاله هرکار -
صورت گرد و تپلش گم  یتو زشیر یهاچشم دنیبا د کنمیاروم بغلش م رمیخونه م ی. توذارمیرو کنار م دیترد

 نییاروم کردنش باال پا یرو برا اطیطول عرض ح گردم؛یبرم اطیبه ح شمیاروم بلند م ره،یشده بود دلم ضعف م
 .رمیم

 توروخداها. دیببخش شهیکارم تموم م یهم نگهش دار گهید قهیدق هیجون  نیمیدستت درد نکنه س -ینازپر
 :غرهیم انهیشاک ارهیم رونیسر از پنجره اتاقش ب یشربت

 ای. ادیصدا تشت و لگن م ای ادیصدا شُرشُر آب م ایم؟یکپه مرگمونو بذار قهیما دو دق نیبابا چه خبرتونه؟ اگه گذاشت -
 دادو هوار خودتون. ای ادیتوله هاتون م دنیپر نییصدا باال پا

 :کنهیگره چادرش رو گردنش محکم م رهین
 نیکه از ا ارنیدوجداره ب قیواستون درو پنجره عا دمیمادمازل، سفارش م دیخودتون ببخش یشما به بزرگ گهید -

 !مینش فیبه بعد مزاحم احوال شر
 زودتر فقط بدخواب شدم. یکنیم یهر کار -
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 خوره،یگره م کشیکوچ یانگشت ها یو موهام تو نمینشیپله م یرو رهیگیخندم م رهیشربت و ن یبگو مگو از
 بکشه. رونیهاش بدست یتا موهام رو از تو کنهیکمکم م ادیبا عجله به سمتم م نیریش

بازهم  کشمیدلم م یتو یآه کنمینگاه م ریو به کب گردمیبرم شن،یهمه ساکت م خورهیکه به در م یا باضربه
 شده بود. داشیخبر ناخونده پ یسرزده، ب

 :گـهیم یبا چرب زبون رهیم شوازشیبه پ رهین
 بخدا. میدر خشک شد نگرانتون شد نیخدا شاهده چشممون به ا یسالم آقا خوش اومد -

 .رهیاتاقش م یو تو بندهیمحکم پنجره م گـهیلب م ریز یشیشربتم ا کنم،یبه شربت نگاه م رهیاز رفتار ن متعجب
 ه؟یبچه ک -
 :رمیگیسرم باال م افتهیسرم م یباال یا هیسا با
 .ینازپر -

 :دهیحرکت م الدیم صورت یاروم انگشتش رو شهیم خم
 ؟پسر ایدختره  -
 پسر. -
 ؟یچندبار زنگ زدم چراجواب نداد -
 .اطمیوقته تو ح یلیخ دم،ینشن دیباالست شا میگوش -

 :پرسهیو با حالت مشکوک م دهیبلندش م یبه ابروها یخم
 گوشت؟ یانداخت هیچ نیا -
 یرو محکم تو الدیم بندمیهام رو مچشم شهیم دهیبه سمتم پاش یجوابش رو بدم که با شدت آب سرد خوامیم

 .کنمیخودم رو جمع م رمیگیبغـ*ـل م
 :زنهیبلند دادم رهین

 ..شلنگه آبو نیا نییپا ریدستت نکشنه بگ یاله یکنیم کاریچ یمُرده دار لیذل نیریش -
دنبالش  رهیو ن بندهیدر رو م کنهیخونه فرار م یو پابرهنه تو اندازهیم نیزم یشلنگ رو نیریش کنم،یباز م چشم

 :دوهیم
 صاحابو.. یدر ب نیباز ا ارمیدر م گرتویج رمت،یمگه نگ -

نگران بچه  یافتاده بود نازپر هیبه گر الدیباز م کنمیشده بود متعجب نگاه م سیخ یکه حساب ریو به کب شمیم بلند
 :زنهیداد م تیو با عصبان رهیگیرو از دستم م

 !ارمیپهلو کنه پدرتو در م نهیبخدا اگه سـ*ـ ،یکرد سیچرا بچمو خ ن،یرینکنه ش کارتیبگم چ یاله -
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 :شمیروونه شده بود کالفه م نیریکه به سمته ش یدیهمه تهد نیا از
 .فهمهینم گهیبچست د ش،یترسونیم یدار ریولش کن ن -

پشت گردنش رو خشک  یسیونسرد خکه با پشت دست خ ریو به کب زنمیها کنار مچشم یرو از جلو یموها یعصب
 :رمیبه سمته پله ها م کنمینگاه م کردیم
 .دمیباال بهت حوله م میبر -
 :گـهیم کنهیپشت سرم حرکت م یحال در
 گمون کنم با من مشکل داره. -
 :گمیوم خندمیم
 باهات داشته؟ تونهیم یبچه چه مشکل هیآخه  ؟یگیرو م نیریش یک -
 داشته؟ یباهام مشکل تونهیچون بچست نم -
 :رمیگیو به سمتش م دارمیرو برم میطناب حوله دست یرو از
عالم و آدم باهات  یکنیفکر م ینیبدب یادیز گهیتو د شه،یکنم تو آفتاب زود خشک م زونشیآو شرتتویسو اریدر ب -

 مشکل دارن.
 :کشهیکوتاهش م یموها یو حوله رو کنهیو به سمتم پرت م ارهیرو از تنش در م شرتیسو
 .هیکنه حال و روزش چه جور یباهام دشمن خوادیم یکس فهممیو جوون و بچه نداره، خوب م ریپ -

 :کنمیطناب پهن م یرو چلونمیرو م شرتشیسو
 تیدشمن لیدل یبچه چراباهام مشکل دار یبهش بگ یکن قهیرو  یطفلک ی؟بریکن کاریچ یخوایخب حاال م -
 ه؟یچ

طرح اعداد و شکلک  شه،یبازوشه دوخته م یکه رو یاهیس یینگاهم به تتوها ستهیایو روبه روم م هزنیم یپوزخند
 نبود. ندیاصال خوشا دنشیو د اومدیبه مزاقم خوش نم ادیو ناشناس که ز ختیر یب یها
 ؟ینگفت -

 :دزدمیرو از بازوش م نگاهم
 رو؟ یچ -
 گوشت؟ یانداخت هیاون چ -

 :رمیم یو چشم غره ا کنمیرو جمع م لبم
 نه؟ گوشوارست، گوشواره. یدیحاال ند ه؟تایچ یدونیواقعا نم یجد -
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 یبه باز ضشیعر یدست ها نیب گارشیو پاکت س نهینشیروش م دهیم هیتک واریرو به د یکیپالست هیپا چهار
 :رهیگیم
 .اریدرش ب -

 :گمیو باعجله م شمیم یشاک
 چرا اونوقت؟ -
 !ادیزشته بهت نم یلی. خیاریدرش ب دیچون با-
 که ممکن بود رو گفته بود: یلیدل نیمضخرف تر کنمیتعجب چشم گرد م با
 !ادیقشنگه و بهم م یلیبهونست چون همه گفتن خ نایهمه ا ادیو بهت نم اد؟زشتهیخودت خوشت نم یگیچرانم -
 :گـهیکجش م خندشیوبا ن ذارهیرو لبش م گارشیس
 حاال بکنش. اد،یخوشم نم -

 :کنمیو دستم رو پشت کَمرم قالب م شمیم کینزد بهش
 !یایب یجورنیهم یتونینم گهیمگه نگفتم قانونام عوض شده د ؟یچرا اومد -
 سراغت. امیم یکن ریگفتم د یول ،یتو قرار بود خبر بد -
 خب. خب وقتم پُره! -
 .رونیب میسرت شلوغه. بپوش بر یلیخ نم،یبیاره م -

 :کنمیچپ چپ نگاهش م شم،یم یکفر
 گوش کنم؟! دیرو با یبگ ی. اصال چرا تو هرچامینه نم -

 :ذارهیم شیرو به نما ششیدندون ن زِیر یو شکستگ شهیبه لبخند م لیتبد پوزخندش
 .یگوش کن دیچون با -
 رو که گفتم و انجام بده. ییگوش کنم، اول اون کارا خوامیبرو بابا، مگه زوره؟ نم -

 :پرسهیتفاوت م یب تکونهیم نیزم یرو گارشیس رخاکست
 کدوم کارا؟ -

 :کردمیم یاداوریهرباردرخواست هام رو بهش  دیداشت و با یانگارفراموش
. خاص یجا هی، اگه قبول کردم منو ببر به بعدهم اگه رونیب امیاول بهم زنگ بزن ازم خواهش کن که باهات ب -

 ها فرق داشته باشه!شب هیشب که بق هی ن،یبرنامه خوب بچ هیواسم 
 :فرستهیم رونیدود رو از دهنش ب نیو اخر کنهیفروم واریآجر د یرو ال گارشیس
 ؟یزنیم یچ -
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 :گمیلب م ریز یهووف زنمیم راهنمیچنگ به پ یو عصب دیام نا
کمترم دوباره  یاز چ یعنی ،یعنیاصال غلط کردم من  ام،ینم جاچیبا تو ه گهیمن د الیخی؟بهیچ یدونیاصال م یوا -

 .نیحاال بب امیب ییباهات جا
به  کنهیترم م یلبش هست و که جر یهنوز پوزخند مسخرش رو کنه،یبازوش مرتب م یکوتاهش رو نیآست لبه

 :برمیسمتش هجوم م
 ؟یخندیم یبه چ یاالن دار نمیبب -
از  خواستیمن انگار م یجزرو چرخهیه جا منگاهش هم کشم،یو خودم رو عقب م ترسمیم شیناگهان ستادنیا با

 کنه. یبهم خوددار مینگاه کردن مستق
 دنبالت. امیفردا ساعت پنج م -

 :کنمیو زمزمه م دمیم هامچشم
 ؟یچ یعنیاالن  نیا -
. کوبمیم نیزم یپارو ره،یم نییو با عجله از پله ها پا دارهیطناب برم یرو از رو شرتشیو سو گذرهیکنارم م از

 که صدام به گوشش برسه: زنمیدادم یباحرص جور
 ..امینم-

*** 
 یو هر چند از انتخابم مطمئن نبودم اما رو شمیم رهیروبه روم خ توریمتفکر به مان ذارم،یگوشم م یرو خودکارم

 هدرش دادم. یارزش الک یبه خاطره چند تا ورق ب دونمی.خودم هم مکنمیم کیبرگه سربازم کل
 میمستق رشیتر بود ومس قیلبخندش عم کنمینگاه م رزادیو به پ بندمیرو م یباز شدن اسانسور صفحه باز یصدا با

 به سمت من بود:
 سالم. -

 :خندمیزده م جانیه رهیگیکرده بود به سمتم م میکه پشتش قا یگل بزرگ رُز دسته
 ممنونم. چقدر خوشگله واسه منه؟! یوا -
 ؟یدوستش دار -

 :کنمیمنگاهش  منقلب
 نازه! یلیمعلومه که دوستش دارم، خ -
 :گـهیو بلندم رهیسمته اتاقش م به
 صورتت باشه. یلبخند رو نیا نمت،یبیهر روز صبح که م خوامیم -
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 ؟یقدرخوبنیچرا ا -
 م؟ینسکافه باهم بخور هی هیمن فقط با توخوبم، نظرت چ -
 ،یباهام خوب نباش وقتچیکاش ه گمیدلم م یتو کنمیبا نگاهم رفتنش رو دنبال م کنم،یم دییچشم حرفش رو تا با

تلفن خشک  یزنگ بزنم با باز شدن اسانسور دستم رو یبه شاهپور دیبا افتهیم ادمیو  رمیگینگاهم رو ازش م
پاشنه  یق کفش هاتق ت ی. صداادیم رونیب سانسورآ یاز تو یو قدبلند یکلیهمراه با زن ناشناس ه یزند شه؛یم

 .کنهی*ـان سالن رو پر مـیعـر یبلندشون فضا
 یبا خشم دستش رو اد؛ینبود با سرعت به سمتم م یزند یهاشباهت چشم یکه ب شیروشن و عسل یبا چشم ها زن

 : کنمیو به صورت سرخ و برافروختش نگاه م لزونهیبه هم خوردن النگوهاش تنم رو م یصدا کوبه،یم زمیم
 ؟ییتو نیمیس -

باپرسش زن دوباره به  کنهیجمع م نشیس یو دست هاش رو تو زنهیم یزهرخند کنمینگاه م یو واج به زند هاج
 :گردمیطرفش برم

 منو بده. ؟جوابیکر ای یبا توام، الل -
 :کنمیحائل م زمیلبه سرد م یو دستم رو شهیسست م پاهام

 اومده؟ شیپ یبله خودمم، مشکل -
 :رهیگیبه سمتم م دیانگشت اشاره اش رو با تهد دهیهم فشارم یرو ظیدستش رو غ کیو  دیسف یدندون ها زن
 من؟جواب بده تا نزدم دهنتو پر خون نکردم. هیاز زندگ یخوایم یاز جون شوهرمن؟چ یخوایم یچ -

که نگاهش متعجبش پراز سوال  کنمینگاه م رزادیبه اتاق پ شدمیو جثه له م بتیه ریقطعا ز دارمیبه عقب برم یقدم
 نظرگرفته بود ریجمع سه نفره رو ز نیبود و ا

 :کنمیزن نگاه م به
 .ستین دیکنیاونجور که شما فکر م هی. قضدمیم حی. من بهتون توضرونیب میلحظه بر هیخانوم  -

 :رهیزن باال م یصدا
 ؟یخوایم یچ میهام نگاه کن بگو از زندگبگو صاف تو چشم جانی؟همیدیم حیرو توض یچ -
 :کنمینگاه م یالتماس به زند با
 !ستیکه جاش ن جانیبخدا. ا دمیم حیآروم باشن من توض نیلحظه به خواهرتون بگ هیتوروخدا  یخانوم زند -

 :ادیبا عجله به سمتم م یزند
 ششیخونش تا صبح پ یریم ستیکه ن ییوقتا کهنیا ؟یبا شوهرش رابـ ـطه دار کهنیا ،یدیم حیرو توض یچ -
 .ییحرفا نیبگو خجالت نکش تو که پرروتر از ا یمونیم
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 :کشهیو به سمته خودش م زنهیتموم نشده بود که زن به مانتوم چنگ م یزند یحرف ها هنوز
من؟با شوهرمن؟خاک تو  یزندگ تو خونه یایخراب کن کثافت مبگو، بگو تا داد نزدم آبروتو نبردم خونه  االیدِ  بگو -

 .یوجدان یو ب فیقدرکثنیاون سرت کنم که ا
 چه خبره؟ جانیا یجا چه خبره؟ خانم زند نیا -
 :رهیم رزادیو باعجله به سمته پ شهیلباسم آزاد م یدست زن از رو رزادیپ یمحکم و عصب یصدا با
 خانمو؟ نیا یشناسیشما م رزادیپ یاقا -
 اومده؟ شیپ یمن هستن مشکل اریدست شونیا هیچه سوال نیا-

 .لحظه حضور نداشتم نیتو ا مردمیم خواستیو دلم م بندمیهام رو م چشم
 :دهیبلند داد ادامه م یهمچنان با صدا زن
 یگند زده به زندگ گذرونه،یشب و روزشو داره با شوهرمن م ییخونه خراب کن هرجا نیخانم با شوهره منه، ا نیا -

 .شوهر من بوده شیاومد خونه تا صبح پ شیچند وقت پ من
 :دمیو باانکار سرم رو تکون م شمیم رهیخ رزادیشده پ خیو به نگاه م کنمیرو باز م سمیخ یها چشم

 نکردم. یکار نی. من همچکنهینه بخدا داره اشتباه م -
 :زنهیچشمام زل م یو تو زنهیم یپوزخند یزند
 یهم که اومد ییایح یجا مونده بود،با ب یصوف ییپس ساعت من بود تو حموم دستشو ؟ینکرد یکار نیاعه همچ -

 .ننینداره، نشون بده اون ساعتتو که همه بب یبه من ربط یو گفت یتو چشمام زل زد یازم پسش گرفت
 :ارهیبه سمتم هجوم م دیدوباره باحالت تهد یخواهر زند کنمیم یرو پشتم مخف دستم

 یول یزد غشیت یتا االن معلومه که بهت بد نگذشته مطمئنم کل ،یا کارهیمعلومه چ افتیدختر جوون از ق نیبب -
گردنتو  نیبب ارم،یرو از کاسه در م زتیه ی. اون چشمایبه بعد دوروبرشوهر من پلک نیاز ا یبخوا یباش یسگه ک

 .شکونمیم
 :رهیگیخواهرش رو م یبازو یزند
 .زونیخانواده، آو یب یباش که خرجتو بده. عوض یا گهید یدد اشوگریدنبال  -
 :دهیدستش رو گردنش فشار م یعصب رزادیپ
 .نیاشتباه گرفت دونیجا رو با چاله م نیمثله ا رونیب دیخواهرتونو هم ببر رونیب دیبفرماب یخانم زند -

 :ذارهیکمرش م یبا حالت طلبکارانه دستش رو یزند
 حرومه.. دنمیباشه، نفس کش جانیا یموجود نجس نیهمچ یتا وقت -

 :گردهیدوباره به سمتم برم یخواهرزند



 

 

250 
 

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

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 mrs.zm زرجامزهرا 

 رتتیغ یتو اون صورت پدرو مادر ب انداختمیتف م کردم،یم اهیجلو درتون وگرنه روزگارتو س ومدمین یشانس اورد -
از شوهر من فاصله  گمیرو آخر باره که دارم بهت مبا نیجامعه دادن، اول لیرو بار آوردن و تحو یکثافت نیکه همچ

 .کنمیرفتار م گهیجور د هی. دفعه بعد ریبگ
 :پبچهیتوگوشم م رزادیپ ادیفر
 .دیکن شونییراهنما ی. خانم زندرونیب دیگفتم بر -
 .بود خینگاهش مثله قبل نبود حاال کوه  کنمینگاه م رزادیدرمونده به پ کنمیبسته شدن آسانسور اشکم رو پاک م با
 ؟یبد حیتوض یخواینم -

از خودم دفاع کنم  دیبا دونستمیم شهیشد م میدرسته، گر یگفتن چه حرف دونمیاوضاع نم نیا یتو کنمیم سکوت
 .کردمیکه قانعش م گفتمیبهش م دیبا یاما چ

 .نمتیبب خوامینم گهی. دیجمع کن برو حسابدار -
 :شهیم ریدوباره سراز اشکم

 اخه.. -
 االن. نیفقط برو، صداتو نشنوم برو. هم -
 یخوایم نیمیغروم کجا رفته س زنم،یکه تو دلم به خودم تشر م فتمیسماجت کنم و به دست و پاش ب خوامیم

 .ستیتو ن یجا گهید جانیا یبر دی؟بایالتماسش کن
*** 

 :رهیگیمرو  یبار چندم شماره صوف یکالفه برا خاطره
 .ینکن مغزمو خورد هیگر قدرنیا گهی.اه بس کنم توهم دهیکدوم گور ستیپدر مادر معلوم ن یب دهیجواب نم -

 :نالمیو با بغض م دمیفشار م مینیب یرو رو میکاغذ دستمال
چه  یدونیاز دهنش در اومد بارم کرد نم یکرد هرچ یامتیچه ق تهیسل کهیشد. زن یزیچه آبرو ر یدیاخه ند -

 .کردمیم دایتا نجات پ کردیدهن باز م نیزم دیفقط با یعنیزد  ییهاحرف
 :کوبهیفرمون م یرو یعصب خاطره

زبون نفهم شوهرت عنترت با دخترخالمه نه من،  یعوض کهیزن یگفتیم یکردیدهنتو بازم ؟یتو الل بود نمیبب -
 .کردمیاونجا خشتکشون کروات م اومدمیم یزدیبعد بهم زنگ م

 :رمیگیدست هام نیرو ب کردیدرد م یکه حساب سرم
 یدیرو تو سرم کوب یلعنت یکوفت یتیخودت صدبار مسائل امن ،شهیتو بد م یبابا چندبار بگم، فکر کردم اگه بگم برا -

 ؟یچ شناختتیم رزادیپ یاومدیموقع م هی م،یموقع لو بر هی دمیمراقب باشم ترس یگفت
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 :ندهبیرو با حرص م هاشچشم
اونم منو  شناسمیو نم دمیتا به حال ند رزادیمن احمق پ ی. گندت بزنم دختر وقتنیمیس ن،یمیس ن،یمیس یوا -
و زار زار  یمثله کوزت نگاش کرد یسادیهامون واطرف اومده گند زده به نقشه یگیچرا پرت و پال م شناسه،ینم
 ؟ها؟یاز خودت دفاع کن کهنیا یجا یکرد هیگر
 :امیخاطره به ستوه م یسرزنش ها از
 کنم؟ کاریحاال چ -

 :شهیم رهیبه روبه رو خ متفکر
رو روشن کنه براش  هیقض رزادیپ شیکنم بفرستمش پ دایرو پ یصوف نیا یکرد، تا وقت شهینم شیفعال کار یچیه -

 .ارهیدرش ب یو از بددل
 گرده؟یدوباره برم یعنی -
 :شهیم شیابزرگ و قلوه یهابه لب دنیو مشغول مال ارهیدر م فشیک یقرمزش رو از تو هیما رژ
 .میهم که ندار یا گهید یدعا کن برگرده چاره یعنیگمون کنم برگرده،  -
 شم. ادهیپ خوامیوم دارمیرو برم فمیک
 .رسونمتیصبر کن خودم م یریم یکجا دار -
 :کنمیحال نگاهش م یو ب کشمیرو باال م نمیف
 برم. دیقرار دارم با ریامشب با کب یتو منو برسون خوادیسرقبرم، نم رمیم -
 :دهیم شیشونیبه پ ینیچ
 ؟یجانم، باک -
 .ریبا کب -

 :توپهیوبلند م کنهیپرت م فشیک یرو تو رژش
 ؟یذاریباهاش قرار م یتو دار ر،یفاصله بگ یمگه من نگفتم از اون روان ،یتو که باز شروع کرد -
 .هیچه سگ یشناسیخودت که م چونمشیکه بپ تونمیمجبورم، نم -
 ؟یبزن کیباهاش ت ادیبدت نم ادیانگار توهم ز یول ه،یچه سگ دونمیاره م -

 :گمیم شوکه
 سر به تنش نباشه! خوامیتو مشتشم باور کن ازش متنفرم. صد دفعه گفتم که م یدونیخاطره؟تو که م یچ یعنی -

 :گـهیلب م ریوقفه ز یبا کم ده،یک و تردهنوز پر از ش نگاهش
 ؟یکن چارمونیوقت ب هیخره، خره، نره دلت  -
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 :شمیم ادهیو پ کنمی. با عجله در رو بازمرهیاعتراف بگ خواستیبود که م یجالد هیاز دستش شب کردمیفرار م دیبا
 شد بهم زنگ بزن، منتظرم. ینزن. خبر خودیمسخره حرف ب -

*** 
 کنمیرو باز م شمیآرا فیکرده بودم. ک هیشب تاصبح رو کامل گر هیانگار  کنم،ینگاه م نهیآ یسرخم تو یهاچشم به

 میبررس نهیآ یو از تو ستهیایشربت کنارم م کردم،یاحساس غصه م نمیتو ناکجاآباد س کردم،یم نمیف نیهنوز ف
 :کنهیم
 ؟یسرما خورد -
 :زنمیاروم به چند نقطه از صورتم م دارمیو انگشتم روش نگه م کنمیکرم پودرم رو باز م در
 اعصابم خورد کرده. شهیچرا تموم نم دونمینم ه،یفصل ینه الرژ -
 رون؟یب یریم ارویبا  -

 بود: ریاز زبون شربت فقط اشاره به کب اروی کلمه
 اره، چطور مگه؟ -

 :بندهیسرش ملختش رو باال  یموها اندازهیموش رو دور دستش م کش
 انه؟ی یایبدونم شب م دمیفقط پرس ،یچیه -
 :کشمیلب م ریز یاه
 .امیاگه زنده بمونم، اره م -
 .فتهین یموقع زبونم الل اتفاق هی اطیشماره ادرسشو واسم بذار محض احت یخوایم گمیم -

 :مالمیصورتم م یرو کرمم
 راحت! التیخ هیادم مطمئن ست،ین یجوراون ریکب -
. ستیعقل تو کلش ن هیروان یگیروز م هیمزاحمه  یگیم یایروز م هی. شمیم وونهیدارم از دستت د گهیمن د -

خدا اخرعاقبتمونو  رون،یب یبر یخوایباهاش م یکنیم پیخوشت یاالن هم که دار ه،یادم مطمئن یگیامروزم که م
 کنه. ریبه خ یکیبا تو 
 :کشمیگونه هام م یرو بیبه حالت اور یرژگونم رو فرچه

 بپوشم؟ یحاال لباس چ یوا -
 .گهیرو بپوش د یکی یهمه لباس دار نیا -
 .یحساب دیخر هی میبر دیروز با هیشدن،  یلباسام همه تکرار -
 گه؟ید یباتوام مراقب ن،یمیس -
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 ارزشش داشت: ایدن هینگرانم بود اندازه  کهنیاز ا رمیگیودستش رو م گردمیسمتش برم به
 ؟یکنیچهارده ساله باهام رفتار م یقبم باور کن مراقبم، حاال چرا مثله دختربچه هامرا -
 ،یرو که داره نخور یوقت گول جذبه و هورتم پورتم هیچهارده ساله شده،  یدخترها هیشب افتیق قایچون دق -

 بدما! تیدلدار ستمیمن ن گهیاونوقت بزنه دلتو بشکونه د
 :خندمیو م کشمیم رونیرو ب ملمیر فرچه

 هیکال  ستیقدشم که اونقدرام بلند ن یکلیاون آخه کجاش جذبه داره نه چهارشونس نه ه ،یزنیها محرف یشربت -
 سر گردن ازم بلندتره..

ازش  یمردونگ رهیطرف راه م ستین کلیداره خوبشم داره، خودتو نزن به اون راه ابهت و جذبه که به قدو ه -
 . بارهیم

بلند  یمعترض شربت یو صدا شهیلبم ظاهر م یرو اریاخت یب یو لبخند احمقانه ا کنمیره تصورش مفکرم دوبا یتو
 :دهیچشمام تکون م یو دستش رو جلو شهیم
 اره؟ یکردیبهش فکر م ی. داشتنمیبب شتوین ؟ببندیکجا رفت یهو یهو -
 واسه خودت. یگیم ینه بابا چ -
. اماده باش گوش پوشمیو لباسم رو م کنمیرو تموم م شمیو ارا دمیبه دستم سرعت م دهیتکون م یتاسف سر با

 .ستمیایبه زنگ م
 :چهیپیم یگوش یحرف بزنم صداش تو کهنی. بدون اشهیبلند م لمیموبا یبالخره صدا ریتاخ یساعت مین با
 .نییپا ایب -

خونسردو آروم به نظر برسم  کنمیم یکه سع یو در حال رمیو به سمته در م پرمیم نییها پادوتا دوتا از پله باعجله
 .برمیم رونیدر ب یسرم رو از ال

 ؟یهست یمنتظر چ گه،ید ایب -
 :شهیم زونیموتورش لب و لوچم او دنید با
 ؟یاَه، چرا با موتور اومد -
 :شهیو سوارش م دهیپا جک موتورش رو باال م با
 م؟یکوپتر شخص یلیه دماومیم یپس با چ -

 :گمیم یبا ناراحت افتهیمکث راه م یو کم کشمیو خودم رو باال م ذارمیشونش م یرو دستم
 !یاوردیم نیامروزم ماش شدیم یچ ،یاومدیجورواجور قشنگ م یها نیبا ماش یعاد یروزها ،یبرعکس شهیهم -
 بدزدم! نیامروز سرم شلوغ بود وقت نکردم ماش گهید -
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 خودت نبودن؟! یهانیاونا ماش ؟مگهیچ -
 :نمیرخش رو بب میممکنه از بغـ*ـل ن یی. تا جاکنمیم لیجوابش، خودم رو به جلو متما دنینشن با
 بودن؟ یدزد رونیب میرفتیدنبالم م یاومدیکه باهاشون م یینایاون ماش پرسمیدارم م یجد -

 و خونسرد بود: دادیرو نشون نم یزیصورت چ حالت
 بودن. یدزد هانیاش فقط اون ماشک -
 ه؟یموتورتم دزد نینکنه ا ؟یگیم یدار یچ ؟یچ یعنی -
 :زنمیچنگ م شرتشیاز پشت به شو کشمیم یبلند ینیترس ه با
 .گمینگه دار، نگه دار بهت م شم،یم ادهینگه دار من پ ؟یگیبهم م یچرا االن دار یوا -
 تو راه سوارت کردم! یمسافر گمیم ،یهمدستم گمینترس،حواسم هست اگه گرفتنمون نم شهینم یزیچ -

 :شهیهام از شدت ترس گشاد مو چشم رمیگیروگاز م لبم
 ینگه دار گند زد رون،یشم..بابا اصال من غلط کردم باهات اومدم ب ادهیپ خوامیم ستایوا گمی؟میگیچرا چرت م -

 به اعصابم.
 یکفر دیخندیصدا داشت م یصورتش بود ب یخنده رو دیرد پل کنم،یلرزش پشتش و دوباره از بغـ*ـل نگاهش م با
 :غرمیم
 از ترس! کردمی. داشتم سکته میشعوریواقعا ب ؟یدروغ گفت یروان -

 یرو شرتشیکرده بود. با حرص کالهش سو فیک یکار گذاشتنم حسابو انگار از سر شهیخندش آزادانه بلند م یصدا
 :کشمیسرش م

 ؟ینمک یب یلیخ ،یلیبودن خ یعوض نیدر ع یدونستیم -
 دزد باشم؟ ادیاصال به من م نمیتو، ب یهست یستگاهیچه بد ا -
 :کنمیلب تکرار م ریشکل ممکن حرفش رو ز نیحالت چندش و به بدتر با
 به حالت!خوش یدار یدزد باشم، چه اعتماد به نفس ادیدزد باشم؟! پس نه به من م ادیبه من م -

 :کردی*ک مـیو اعصابم رو داشت تحـر دیخندیم زیداشت ر هنوز
 اعصابم خورده بس کن. گه،یاه نخند د -
رس  ریتا از ت گردونمیسرم رو برم رم،یبهش م یو چشم غره ا کنهیم لیگرد موتورش رو به سمتم متما ینهیآ

 نگاهش خارج بشم.
 .شهیبلند م لشیزنگ موبا یو صدا شهیمن نامعلوم بود، پشت چراغ قرمز متوقف م یمقصد برا نوزه
 !ادیبلند صحبت کن صدات نم ه،یالو بگو مرض -
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 :غرهیو م دارهیسرش برم یرو از رو شرتشیکالفه کاله سو کنم،یم نگاهش
 ؟یباز کن یتونیدرو نم ؟یرفته تو حموم پس تو کجابود یاز ک ؟یگیبه من م یچرا االن دار -

 ..دمیاز قبل به مکالمش گوش م کنجکاوتر
 .. صبر کن اومدمرسونمینه؟ صبرکن من خودمو م ای ادیصداش م -

 .زنهیشدن چراغ راهنما سرچهار راه دور م باسبز
 بود؟ یشد؟ک یچ -

 کنم شیعصب ترسمیدوباره سوالم رو تکرار کنم، اما م خوادیدلم م برهیو سرعتش رو باال م دهیسوالم رو نم جواب
 .کنمیبه ناچار سکوت م

به  اطیو با احت دارهینگه م یو خلوت ضیکوچه عر یمرکز شهر بالخره تو یکوچه و پس کوچه ها یو خم تو چیپ با
زنگ نگه  ی. دستش روستهیایم یمیقد یکنار خونه ا افتمی. دنبالش راه مشهیم ادهیبا عجله پ کنهیاطرافش نگاه م

 .دارهیم
 اومدم، اومدم. -
 :گـهیم یو بانگران کنهیبا عجله در رو باز م یوتپل یجوون یزن
 .نیخدارو صدهزار مرتبه شکر اومد یوا -
 :پرسهیو م شهیبا عجله وارد خونه م ریکب
 رون؟یب ومدین -

 :گـهیو نگران م ذارهیم ساتن قرمزش یگره روسر یدستش رو رو دهیم هیتک واریبه د زن
 رفت تو! یچطور دمیاصال ند ادیصداش در نم یول ادیآب م ی. صداکنهیکردم در رو باز نم ینه اقا هرکار -
که کنار هم  یقرمز مرتب یفرش ها دنیبا د ستمیایخونه م یدر چوب یجلو ذارم،یخونه م یورود یپا تو دیترد با

 یبزرگ بود و رو ییرای. پذکنمیبه دوربرم م ی. نگاهشمیو اروم وارد خونه م ارمیدرم یرو کنار پادر میپهن شده کتون
در  ری. کبکنمیکه کنار اشپزخونه بود نگاه م یطوالن ی.به راهروبود یپنجره ها تاقچش پراز گلدون رنکارنگ سفال

 :کوبهیدر م یو محکم رو ستادهیکِدر بود ا یا شهیش شیکه قسمت باال یومینیکه کنار در آلم یحال
 ؟یشنوی..صدامو م، مامان در باز کن منممامان -

 :گـهیمکث م یو با کم دهیدر فشار م یسرش رو دیو ناام یعصب
 رو بشکنم! شهیکن ش دایپ زیچ هیبرو  -

 :ادیم رونیآشپزخونه ب یدستشه از تو یکه تو یو زن دستپاچه با آچار فرانسه بزرگ ستمیایم یا گوشه
 وبه؟خ نیآقا ا -
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 :کنهیم کیدر نزد یومینیالم یا شهیو دوباره سرش رو به قسمت ش رهیگیآچار رو ازش م یحرف چیبدون ه ریکب
 تو. امیب خوامی؟مییشنوی. مامان مریمامان از در فاصله بگ -
 کنهیو چفت در رو باز م برهیبا عجله دستش رو داخل م شه،یها خورد م شهیش زنهیکه م ینسبتا محکم یضربه با

 :چهیپیصداش تو کل خونه م شه،یو وارد حموم م
 کرده خودشو. سیحوله لباسش رو اماده کن خ هیمرض ؟یمامان حالت خوبه؟ خوب -
 :ادیم رونیب یبغلشه از تو یکه تو یفیالغر ونح رزنیبعد همراه با پ یکم رمیبه سمته حموم م ینگران با
 .ختهیر شهیجلو ش این ن،یمیس -
و به سمته اتاق خواب  گذرهیبا عجله از کنار م کنم؛یعقب گرد م ختهیر نیزم یکه رو ییها شهیخورده ش دنید با
زن که انگار حالت  ذارهیتخت تک نفره م یمادرش رو اطیبا احت ری. کبستمیایاتاق م یروبه رو رمیدنباش م رهیم

 :کنهیزمزمه م رلبیجون ز یکنه و بیتخت دراز م یلختش رو مهین یاستخون ینداره پاها یعاد
 خونه..گ ومدیکنه هنوز ن یباز که ناهارشو خورد رفت تو کوچه روزیاز د اد؟یب یبه کامبخش گفت -
 ؟یکنیکارم یچ یلباساشو دار گهید اریب هی. مرضادی: اره زنگ زدم تو راهه داره مریکب

 زنهیچشمش کنار م یلرزونش کنار از جلو یرو با دست ها دشیسف یموها
 کردن پس؟ کجان موندن؟ ریآقاتو فرستادم دنبالش چرا د -
 .یخوریمامان. بذار اول لباساتو عوض کنم سرما م انی: االن مریکب

 :برهیاتاق م یلباس ها با عجله تو هیمرض
 ..رونیب دیبر گهیاوردم، اقا شما د-
 :رهیگیلباس ها از دستش م ریکب
 .کنمیخودم عوض م رونیبرو ب خوادینم -

 :کنهیبه سرتاپام م یو نگاه بندهیو در رو پشت سرش م ادیم رونیو از اتاق ب گـهیلب م ریز یچشم هیمرض
 دماینگران نباش یبودم. ول یکه توچه اوضاع نیدید دهایتوروخدا ببخش نیحواسم نبود به شما خوش اومد یوا یا -

 که؟! دیدیخانم، نترس دهیبا فر میها دارداستان نیاز ا باریهرچند وقت 
 :ستمیایچهار چوب اشپزخونه م یو تو رمیم دنبالش

 ه؟یمشکلشون چ شونی. انه -
 :دارهیو جارو خاک انداز رو برم نکیس ریز تیکاب یو از تو شهیم خم

 به شما نگفتن؟! ریمگه آقا کب -
 نگفته.به من یزی، چنه -
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 :شهیها م شهیو مشغول جمع کردن خورده ش رهیراهرو م یتو باعجله
 بودم! ششونیت داده بود پاول که هوش و حواسشو از دس یداره. من ازهمون روزا مریهست که آلزا یچند سال -
 ؟یشماپرستارش -
 اسمشو بذار. یدوست دار یشما هرچ گهیمادرشم دخترشم. د قشمیپرستارشم، همدمشم، رف -

 واریکه به د ییقاب عکس ها یروبه رو گردم؛یبرم ییرایو دوباره پذ رمیگیو ازش فاصله م گمیلب م ریز یآهان
 .ستمیایبود م زونیآو

شباهت به  یپرپشتش که ب یها لیبیکه باس یقدبلند یکه از خانواده چهار نفره بود؛ مرد جوون یمیقد یهاعکس
چششم رو  رمیتر م کیبود، نزد ستادهیکه با چادر گلدارش همراه دوتا پسر بچه ا ینقش زیکامبخش نبود کنار زن ر

 .باهم گرفته بودن ییکه دوتا بود روکامبخشیکب یونوجوون یها اکثرا متعلق به دوران کودکعکس کنمیم زیر
 .یستادیا ییشما که هنوز سرپا نیبش زمیعز -
هشت نفره  یخور زناهاری. به سمته مکنمیدستش بود نگاه م یه توک ییچا ینیو به س گردمیبرم هیمرض یصدا با
 .نمینشیروبه روش م رمیحال بود م یکه گوشه یا

 کنهیم تیهدا شیروسر ریرو ز شیییدست رنگ شده طال کی*ـان ـیعـر یو موها ذارهیروبه روم م یچا استکان
 :زنهیم یلبخند

 .دمتیکجا د دونمینم اد،ینم ادمی کنمیفکر م یهرچ دمید ییجا هیشمارو  کنمیمن حس م د،یببخش -
 :دمیتکون م یو شونه ا چرخونمیاستکان رو به سمته خودم و م یدسته

 .دمیند وقتچیشما رو ه یول دونم،ینم -
 :ذارهیو کنار استکانم م دارهیبرم ینیس یخرما رو ازتو یکاسه

 همیوقت یول جانیا ادیکال که خودش کم م یعنی اد؛یخانم ب هیبا  دمیاخه تا به حال ند دی؟ببخشیریشما نامزد آقا کب -
 که من بودم، نشده. یچندسال نیتا حاال تو ا یعنیتنهاست  ادیب

خونه تنهاست، به  نیا یتو رزنیپ هیکه با  هیمدت طوالن دیشا شییتنها یپا ذارمیاز حدش رو م شیب شیفضول
 .ستیدر ارتباط ن یادیز یهابا ادم ادیاحتمال ز

 نه من دوستشم. -
 :دهیو ادامه م برهیلبش م کیو استکانش رو نزد شهیگرد م هاشچشم

 داشونیچند وقته پ یول جانیا اومدنیم ادیآقا کامبخش و آذر خانم قبال ز انهی دیانیدر جر دونمینم طور،نیپس ا -
جوونن  ییجا یرفتن مسافرت دمیشا دونمی. نمنیبه جفتشون چندبار زنگ زدم اما انگار آب شدن رفتن تو زم ست،ین
که  رمیآقا کب نیا کنه؛یم یتاب یهمش ب گذرهیسخت م یلیخانمه که خ دهیوسط به فر نیبه هرحال ا یول گهید
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 کمی یکیبهش نزد یکه حاال شما دوستش گمیم فته،یب یاتفاق هی یجورنیکه ا یفقط مواقع ادیبه زور ب بارمی یماه
 یلداره و مریآلزا کهنیهمش چشم براهه با ا رزنهیسربزنه گـ ـناه داره پ شتریب خوردههی سیبد ن یباهاش صحبت کن

 که چقدر تنده! دیدونیم سوزنهیرومدماغ آدم ی. من خودم چندبار بهشون گفتم ول ِباز مادر
 :کنمینگاهش م یو با ناباور کنمیرها م زیم یسستم رو یهاو دست شهیمنقبض م فکم

 جا؟نیا اومدیآذر، آذر م -
 :زنهیم یلبخند روزمندانهیپ
حال  یلیخ اومد؛یبا کامبخش خان م بود جانیا ونیاره بابا هر دوسه روز درم د؟یشناسیاعه شماهم که آذر خانمو م-

 دونمیحاال نم کردن،یخوب م رزنمیپ نیاصال حال ا خندوننیجفتشون آدم م کردنیخونه رو عوض م نیا یو هوا
 د؟یارشما ازشون خبر ند نمیمعرفت شدن. بب یب قدرنیچرا ا

 :دمیتکون م یمنف یبه معن یو سر دمیقورت م یرو با طعم گس چا بغضم
 ندارم. ینه. خبر -
 شهیم ریپ یآدم وقت دیدونیخودتون م گهید دیکنیثواب م یلک نیانجام بد دیگفتم لطف کن یکار نیا یبابا، ول یا -

 .شهیدل نازک م
قلبم رو احاطه  یهمه یازافسردگ یوموج شمیآشفته م کنم،یم دییهاش رو تاحرف گـهیم یبفهمم چ کهنیا بدون

 کنهیرو م شیتاب یب ضشیو مر ریوحشتناک بود. آذر گم شده کامبخش مُرده بود مادر پ زیهمه چ نقدریچراا کنه،یم
همه  نیا یمن بان ؟مگهکنمیاحساس گـ ـناه م ارمچرا پس من د چرخم؛یگم دوره خودم مهم سردروسط من نیا

 دردم.
 .ارمیبراتون ب ییچا دینیآقا بش -
 ن؟یمیس م،یپاشو بر نیمی. سخوادینم -
 یکه روبه رو کنمیم هیبه مرض ینگاه رم،یم یبه طرف درب خروج دارمیرو برم فمیک کنم؛ینگاهش م یگنگ با
 .زنمیم رونیو از خونه ب دمیتکون م یخداحافظ یبه معنا یدست کردنیو اروم پچ پچ م ستادهیا ریکب

شکل  نیامروز به بدتر کرد؛یم ینیدوشم سنگ یکه تازه فراموش کرده بودم دوباره رو ییگرفته بود و دردها دلم
و گـ ـناه  یحس شرمندگ دیهم از االن که شد نیشده بودم ا ریخورد وخپم درزایپ یممکن بد بود، صبح که جلو

 .کردمیم
 :گردمیبسته شدن در برم یصدا با
 !یاعه اومد -
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قصد حرف  کدوممونچیانگار ه ریمس یبود؛ تو یخنث شهیمثله هم ینبود نه غم نه خوش یحس چیصورتش رد ه یتو
 یگریرفته بود و مثله قبل پ لیتحل میاما انرژ کنهیصحبت م لشیکوتاه با موبا یلیبا خ یم،چندباریزدن نداشت

 .کردمینم
به  کنهیبود عبور م تیو جمع کیکه پر از تراف دیشلوغ شب ع یها ابونیو خ کیتنگ و بار یهاکوچه پس کوچه از

. هنوز در رسهیم ستیص نشب انتهاشون مشخ یکیتار یکه تو یبلند ییکه پر از آسمون خراش ها یخلوت یمحله
 شه،یمتوقف م تیودر نها رهیباال م یا قهچند طب شهیم یبرج یطبقات نگیاطرافمم که وارد پارک ییحال شناسا

 .شمیم ادهیپ یحرف چیبدون ه
 یآشنا بودن ناچاررو کنم،یبودند با ترس نگاه م ستادهیکه کنار اسانسور ا یقد بلند یپوش اهیکه مرد س یدونفر به

جا  نیشده بود االن ا ریمن چندبار باهاشون درگ ارمیخاطر مفرارم رو به یناخوداگاه صحنه شمیم قیهاش دقچهره
 !کردن؟یچه م

 .ای: دنبالم بکنهیاشاره به اسانسور م ریکب
به عقب  یو قدم کنمیکه منتظرم بود نگاه م ریبا ترس به کب شنیباز شدن در آسانسور هرسه نفر وارد اسانسور م با

 .دارمیبرم
 گه؟ید ایب یهست ی: منتظر چریکب
کالفه دوباره  ستمیایجام ثابت م یرو کنن،یم یچه غلط جانیدوتا نره غول ا نیبلند بپرسم ا یباصدا خواستمینم

 .ادیبه سمتم م
 ؟یایچرا نم -

 :پرسمیلب م ریز اروم
 جان؟نیا یواسه چ هانیا -

 :غرهیم یعصب کنهیبه پشت سرش م ینگاه
 .فتیباهات ندارن راه ب یکار ؟یدار کاریچ هانیبه ا -

که ممکنه  ییتا جا کنمیم ی. سعشمیسوار اسانسور م کنهیو وادار به حرکتم م شهیهاش قفل مدست نیدستم ب مچ
 رونیبه ب اطیو بااحت شهیبلند شدن شماره طبقه در باز م یونگاهم رو به بدزدم، با صدا شمیم یخودم رو پشت مخف

 رسهیکه سن و سال دارتر به نظر م یرو نداشتن؛ مرد اول نهنوز با ما بودن انگار قصد ترک کردنمو دارمیقدم برم
خونه  یکه تو یو با سرک کنهیدستش در باز م یتو دیو با کل رهیطبقه بود م یکه تو یتک یبه سمته در واحد

 .کنهیو نگاهش حکم ورود رو صادر م ستهیایم یاو گوشه  ادیم رونیبا عجله ب کشهیم
 :گـهیاروم م تیکه من رو به سمته در هدا یدرحال ریکب
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 .امیبرو تو االن من م -
سستم وارد خونه  یهاباقدم رمیناچار جلو م افتهیناشناس بشم قلبم به تپش م یتنها وارد خونه خواستمیکه م نیا از
سقف  یکه رو یو صورت یآب یهالوژن یچراغ ها شه،یکه روبه روم بود قفل م یبزرگ ییرایپذ ینگاهم به رو شم؛یم

 ی. با روشن شدن چراغ ها لبخنددمیبرق فشار م دیکل ی. دستم رورمیکار شده بود فضا رو قشنگ تر کرده بودن جلو م
ترسم  چرخمیخونه م یتو شمیشده بود،کنجکاوتر م دهیدست کنار هم چ هیمرتب و  زیو همه چ زنمیم اریاخت یب
 بود! ختهیر

 یکه تو یدیو سف اهیس ییهاو به مجسمه ستمیایطرف سالن اشغال کرده م کیکه  یرنگ یاقهوه یقفسه چوب کنار
 .کنمیبود نگاه م دهیهاش چاتاقک

دوباره  کشم؛یم یکه تنها وارد خونه شده بود نفس راحت ریکب دنیو با د رمیگیبسته شدن از قفسه فاصله م یصدا با
 :پرسمیو م دمیبه گشت زدنم ادامه م

 ه؟یک یخونه یعنیگه؟یکجاست د جانیا -
 .دونمینم -

 :رمیو با تعجب به سمتش م خورهیهم گره م یتو ابروهام
 ؟یدونیکه نم یچ یعنی -
 :کنمیخونه نگاه م واریبه درو د یو با حالت ناشناخته و مشکوک دهیهاش مچشم یبه گوشه ینیچ
 !میکنن امشب توش سَرکن دایجا رو پ هیها سپرده بودم بگردن چه بدونم! به بچه -

 :کنهیباحالت کنجکاونگاه م کنه،یفرو م نشیشلوار ج بیج یرو تو دستش
 چندتا اتاق خواب داره. نمیبب -

 :رسمپیم انهیو شاک افتمیدنبالش راه م رفتیاز جواب دادن طفره م یا انهیبه طرز موذ داشت
 !هیک یخونه یدونیخودتم نم یوقت جا؟نیا یمنو آورد یبرداشت یخب واسه چ -
 :کنهیدر اتاق خواب رو باز م رهیراهرو م یتو
 ننیکنن بب قیخونه رو بزنن قبلش تحق هیبه بعد خواستن  نیاز ا گنیها مبه بچه گمیبعد م یباشه بابا آروم سر -

 داره؟ یطرف تو طرف کمدش چ نمیبب ه،یماله ک
 کنمیاتاق بود نگاه م یکه تو یو با ترس به تخت خواب دونفره ا رمیچهار چوب در وا م یتو
چه  رنمونیاگه بگ یدونیه؟میچ یبه ملک شخص یرقانونیحکم ورود غ یدونیجا؟منیا میاومد یاالن ما دزدک -

 مگه شهر هرته؟ نمیبب کنن،یم سیازمون سرو یدهن
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 یوجلو کشهیم رونیرو ب یکوتاه ساده طوس نیآست راهنیکمد پ یو از تو کنهیرو باز م یواریدر کمد د سردخون
 :رهیگیخودش م

 !دوباره بگو؟ یگفت یگمون کنم اندازمه. حواسم نبود چ -
 :گردمیو برم بندمیهام رو مکه باحرص چشم ارهیرو در ب راهنشیپ خوادیو م کنهیرو تخت پرت م شرتشیسو
 شهیم یچ یدونیاگه صابخونه سربرسه م جا؟نیا یمنو آورد یواسه چ ؟یپوشیم یلباس مردمو واسه چ وونهید -
 ..ادیبه سرمون م ییچه بال یدونیم
 .دهیم یحواسش هست داره نگهبان یچارچشم نییهم پا یکیجلو در اون  شونیکینترس بچه ها هستن  -
 :زنمیموهام م یتو یو چنگ گمیلب م ریز ییوا کنم،ینگاه م یچشم یو از تو رمیعجله به سمته در م با
دم آسانسور؟ مگه زده به  یگذاشت یواسه چ یعگیضا نینره غولو به ا نیمغزت رَد داده، ا گهیتو د ،یوا یوا -

 !یشورشو در آورد گهیتو د رمیخودم م یایسرت؟بخدا اگه ن
 :گـهیگوشم م ریمن رو از در دور کنه خونسرد ز کنهیم یکه سع یحال در
 باشه؟! رون،یب میزنیم ومدیدارن بعد اگه خوشمون ن یچ مینیتو اشپزخونشون بب میلحظه اروم باش، اول بر هیخب  -

و  نمینشیکانتر بود م کیکه نزد یدیبلند سف هیپا یصندل یو رو کشمیم رونیدست هاش ب ریهام رو از ز شونه
 :ذارمیچونم م ریدستم رو ز

. مارو هایمسخره باز نیقرار و ا یگور بابا ا،یب ییهویهمون  گهیبه بعد د نیازت بخوام، از ا یزیمن غلط کنم چ -
 حرفا! نیچه به ا

و  ارهیرو در م یستالیکر یبطر خچالی یو از تو دهیبه طرفم هول م ارهیدر م نتیکاب یفرم رو از تو یمربع وانیل
 :نهینشیروبه روم م

 .خچالشونیکردم تو دایپ یچ نیبب -
توش  دیباشن.شا ختهیتوش سَم ر دیشا یخوریم یدار یتو واسه چ نمیکوفت بخورم بهتره، بب تیوضع نیمن تو ا -
.. 
جا امنِ  نیا فتهیب یاتفاق ستیخفتتمون کنن قرار ن ستیقرار ن ادیب یکس ستیقرار ن ن،یمیس یزنیچقدر غُر م -
 .گهید الیخیب

 :کنمیکه اروم باشم به اطرافم نگاه م کنمیم یوسع گمیدلم م یتو یبه درک کشمیلب م ریز یآه
 !هیخونه قشنگ یول -
 کنه؟یم یزندگ جانیا یک یکنیفکر م -
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 جانیقطعا ا اندازه،یم رزادیپ یخونه ادیکه من رو  یو مدرن کیش یخوته چرخم،یدورخودم م دارمیروبرم وانمیل
 نبود: یآدم معمول هی یخونه

 .یآدم خرپول عوض هی -
 :کنهیو در تراس رو باز م زنهیروکنار م دیسف ریحر یو پرده ها ادیو دنبالم م خندهیم اروم

 منه! زیکه لباساش سا یادم عوض هیاوهوم.  -
 کیاروم بهش نزد کنم؛یشده شوکه نگاه م نییشده بود با شمع تز دهیکه بساط شام روش چ یدونفره ا زیبه م نگاهم

 یرو انداختیکه منو دست م یکه لبخند شرورانه و اشناش رو که فقط مواقع کنمینگاه م ریو دوباره به کب شمیم
 :دمیقوس کمر فشار م یدستم رو میبود نهصح نیا یانگار چندبار تو خندمیم دهیبر دهیلبش بود. بر

 توئه. یخونه جانی؟ایذاشتیمنو سرکار م یتو تا االن داشت یعنی ،یعوض یلیخ گهیتو د -
 آروم، آروم! -

 :پرسمیو م شمیم کیکنم، فقط شوکه شده بودم اروم بهش نزد دادینداشتم دادوب قصد
 نه! یگفت یتوچشمم نگاه کرد ،یاصال خونه ندار یتوکه گفت -

 :دهیم دتکونییبا تا شهیم قیعم لبخندش
 .دونمیم -
 خونه داشته باشم؟ ادیبه من م ه؟یخونه چ یگفت ینه دارخو دمیآخه من ازت پرس -
 ارومم کنه: کنهیم یحال سع نیبا ا یول خندهیم ارمیداشتم جلوش اداش رو در م کهنیا از
تو  ینکنه انتظار دشت هیچ ستمیکارتون خواب که ن ی. باشه اروم باش.خب من گفتم خونه ندارم ولدونمیاره اره، م -

 !هابخوابمرپلیو ز پارک
 :کنمینگاه م زشامیو به م دمیتکون م یتاسف سر با
 کارخودته! -
 .گمیدارم راست م گهید ستیکار من ن یکی نیباور کن ا یداستان داره، ول یلیکه خ نینه ا -
 :پرسمیتعجب م با
 داستان داره؟! -
 :ذارهیم زیم یرو وانشیل

 !هیده نفر رو دراوردم تا بفهمن منظورت از قرار بذار چ ریپ -
 احمق باشه: نقدریا اومدیاصال بهش نم دمیو دستم رو دهنم فشار م خندمیم
 بود؟ یچرا؟مگه منظورم چ -



 

 

263 
 

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

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 mrs.zm زرجامزهرا 

 :گـهیم کشهیرو واسم عقب م یکه صندل یحال در
 .یخواستیخفن م زیچ هیتو -

 :کنمیحرفش رو اصالح م باعجله
 خفن نه خاص. -

 :ذارهیم زیم یرو گارشیو پاکت س نهیشیروم م روبه
واسه  ه،یدردت چ یخوایم یچ یگیم ینبود چ میفرق کنه؛ منم که حال شهیکه باهم یخواستیم زیتو چ هیهمون  -

 با بچه ها مذاکره کنم و اتاق فکر بذارم! کمیمجبور شدم از  نیهم
 نیا یتو شهیهم شدیچه قدر خوب م زد،یو ساده حرف م کردیود و ساده رفتار مو مرموز نبود، ساده ب دهیچیپ حاال

 .میشدیها متوقف م هیثان یتو شدیچقدر خوب م موندیم یحالت باق
و  کنمیفرو م شهیکه هنوز گرمه وبخار از ش بلند م یکباب یو چنگالم رو تو دارمیرو برم یسوفله خور لیاست در
 :ذارمیبشقابم م یتو
 !ینره غوال مشورت کرد نینگو که با ا -
 خودشون دادن! زویهمه چ بیبارشونه، ترت یلینگاهشون نکن خ یطورنیا -

 :پرسمیم کنمیپُرش م یو درحال دارمیرو برم بشقابش
 ستاده؟یدر وا یجلو شونیکیبرن، هنوز  یردشون نکرد یواسه چ گمیم -
 رَدمو بزنن. دیحال گفتم شا نیبا ا امینم جانیا ادیمن ز اط،یبسه. واسه احت -
 دنبالتن؟ هاسیپل -

 :گـهیم یو باخونسرد شهیخوردن م مشغول
 هیچه مرگم شده.. دونمیمثله قبل باشم نم گهید تونمیکردم، نم لیکارو تعط هیچندوقت هیباشن،  دی. شادونمینم -
 برگردم. ذارمینم رهیگیهست که جلومو م یزیچ
 ؟یودب یمگه قبال چجور -
 یبکش یکه تا خرخره بخور نیا دمیفهمینم ،یچ یعنی یریس دمیفهمیوقت نم چیبودم ه یتر. من کس صیحر -

 داره. یکنار چه حال
 :زنمیساالد رو گوشه بشقابم کنار م یتو یها یفرنگ نخود

 یکیدنباله پوله  یکینباشه  یزینخواد و دنبال چ یزیچ ایدن نیتو ا هی. کننیهمه هم یعنی نه،یهم زادیذات آدم -
 دنبال قدرت.. یکیدنبال شهرت، 

 ؟یتو دنبال چ -
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سراغم  ادیب دیدنبالش باشم. اون که با دینبا گهید دمیفهم هیچند وقت یدنبالش بودم، ول ادمهیکه  یآرامش، از وقت -
 تمینه حرفا اذ کنهیناراحتم م یزیچ گهیوا دادم نه د زویهمه چ ینیبیاالنم که م رسه،یاگه سهمم باشه پس بهم م

 دمتیکه د ینسبت به گذشته کمتر شده، البته از وقت میخودخواهدرصد  کنمیبه خودم فکر م گهید ینه حت کننیم
 اتفاق واسم افتاده! نیا

 :دهیم شیشونیبه پ ینیو چ زنهیم یپوزخند
 ده؟ی؟جدیدیمنو د یاز وقت -
 :گمیم یول انه،ی شهیحرفم ناراحت م نیاز ا دونمی. نمخندمیم
 هربار بدتر از قبل باشه! تونهینداره. اوضاع م یارزش ایدن دمیفهم دمتیکه د یاره ازوقت -
 :زنهیم گارشیبه پاکت س یو ضربه ا دهیسرش رو تکون م یگنگ با
 ن؟یمیس یگیم یچ یدار -
 : دمیجواب م دمیفشار م زیدستم رو لبه م کنم،یخندم رو کنترل م یحال در
 !؟یسرم آورد ییهاییرفته چه بال ادتیکه  نیامثله  -

 .شهیهام نمو انگار که متوجه حرف کنهیصورتش رو عوض م حالت
 !؟ییچه بال اد،ینم ادمی یگیم یچ یدار دونمینم -
 .ارمیب ادتیواجب شد ست؟پسین ادتیواقعا  -
 :ذارهیلبش م یرو گارشیو س خندهیم
 !اریب ادمی -
 زدن،یم خوردمیکه م ییو تا جا کردنینم یهام که نامردسراغم؛ اون یفرستادیمهربونتو م یاول که غوال یروزا -
بعداز اون هم خودت سرو کلت  گرفتن؛یاعتراف م یالیقاتل سر هیکه انگارداشتن از  گرفتنیاز اعتراف م میجور هی
هنوز  نییب ی. ولگمینم گمید یزایاز چ ،یدیمنو ترسون رگتا سرحد م یاز اونا نداشت یشد، توهم که دست کم دایپ

 دستات مونده! یگردنم جا یرو
 :شهیخندش بلندتر م یصدا

 !ادینم ادمی یزیواسا خودت؟ من چ یگیم یدار یبس کن چ -
 یکنیکه فکر م ییباشه؛ درست جا یبدتر یجا تونهیم ایرو گفتم فقط بگم دن هانینه؟ باشه من ا ادینم ادتیکه  -

هنوز  شهینه چرا م ینیبیکه م افتهیم یاتفاق هی شه،یم یجورهیدرست همونجا  شهیر و افتضاح تر نمگندت نیاز ا
 !یجا واسه بدتر شدن دار

 :کنمیلب نجوا م ریز یبا مکث طوالن کنمیپروا نگاهش م یخنده هنوز از صورتش پاک نشده، ب رد
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 .یهست یک رهیم ادمیاوقات  یگاه -
 شیمنحرف استخون ینیرو از ب گاریس ظیو دود غل کشهیآشفتش م اهیس شیبه ته ر یو دست کنهیرو بلند م سرش

 :کنمیچنگالم رو لبه بشقابم رها م دوزهیصورتم چشم م یو متفکر به اجزا فرستهیم رونیب
 ما چه مرگمونه؟ -

 :رسونهینگاهم م یدارش رو به انتهاملتهب و تب نگاه
 .میباهم سازگار م،یسازگار -

 :کنمیرومحکم فوت م زیم یرو شمع
 .میسازگار باش دینبا شه،یگرگ و م یمنو تو، مثله رابـ ـطه یرابـ ـطه -
 ؟یباهام بجنگ یخوایم میکن یچ یگیم -
 :کنمیروشن شهر نگاه م یبه چراغ ها کنمیو سرد بالکن گره م ینرده مرمر یدستم رو شمیبلند م یصندل یرو از
 !هینقشت چ نمیبب کنمیقبلش صبرم یول شه،یاخرش گرگه برنده م دونمی. من که مخوامینه، نم -

 :کنهیپرتش م نییو باضربه انگشتش پا دهیرو نرده فشار م گارشی*ـر سـلتـیف ستهیایم کنارم
 ندارم. ینقشه ا -
 تو سرته. یچ ستی!معلوم نیزنیحرفوم نیبترسم ا یخواینم کهنیفقط واسه ا -
 .ینیمنو نب گهید یتونیم یخوایبهت بگم اگه م خوامینه، فقط م -

 :کنمیو با بُهت نگاهش م گردمیبرم
 ؟یچ -
 :رهیم نییگلوش باال پا بیس
 .کردمیانتخابت م دیباهات ندارم، از اولم نبا یکار گهید یآزاد ،یبر یتونیم -
 که برم؟ یگیبهم م یتو، تو دار -
 .انهی ینیمنو بب یخوایکه از حاال به بعد منو م یانتخاب کن دیخودت با ،یگفتم آزاد -
 ؟یندار یمشکل یباکس گهیبه بعد د نیا ؟ازیاتفاقات گذشته بش یهمه الیخیب یخوایتو م یعنی ،یعنی -
 کنم،ینمگذشت  وقتچیکنه ه انـتیکه بهم خــ ـ یکه به زده آخورم از کس یاز قاتل برادرم ازدزد گذرم،ینه نم -

ته موندشو  جوم؛یخرخرشو م کنمیم داشیروز ازعمرم مونده باشه پ کی یحت رشمیگیپ یداریشب و روز تو خواب ب
 پرسمیانتخاب با خودته ازت م کردم،یروشن م فتویتکل دیوسط با نیا یتموم نشده، ول زیچ چی. هنوز هکشمیم شیآت
 .یکه بمون ای یبر یخوایم
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رفتن نداشتم و بند بند  یپا کنم؛یدلم احساس م یو حماقت رو همزمان تو یوانگید زنه،یدلم جوونه م یتو شک
همه  یخال یبود و جا ادیمستمر ز یدارهاید نیبه ا یکرده بود، انگار قصد دل کَندن نداشت عادت و وابستگ ریدلم گ

 :زنمینداشته ام رو پر کرده بود. شمرده لب م یزهایچ
 .میسازگار یخودت بهم گفت -

 :غرهیم رلبیوز لرزهیاش م چونه
 .نیمیدووم نداره س یسازگار نیا -

 :شهیمشت م اریاخت یو دست هام ب کنمینگاهش م یعصب
 که برم؟ یکنیقانعم م یدار -
 دیساعت بعدخودم اعتماد ندارم شا کیبه  یحت افته؟منیم نمونیب یچه اتفاق یکنیبه اخرش فکر کن، فکر م -

 ه،ینیب شیقابل پ ریمن پر احتماالت غ یباز نکنم، زندگ دمیباز کنم شا گهید یجا هیوابم صبح چشمامو امشب بخ
 نکن. سکیبودن من ر یرو

 :کنمینگاهش م غمزده
 که خودم بخوام! یتا وقت مونمیندارم، م یتو کار ی.من به احتماالت لعنتمونمیم -
 :کنهینثارم م یپوزخند تیو در نها زنهیپلک م یناباور با
 ام؟یکه من ک رهیم ادتیبشه؟چرا همش  یکه چ ینیمنو بب یخوایم ،یا وونهید -

 :رمیو کم کم به عقب م کنمیجمع م نمیتوس یدستم رو زدیخودم رو داشت به خودم م حرف
دارم  یمن نه خطر یفهمیچرا نم رم؟بابایگیازت کم شد؟مگه چقدر جا م یزیشد؟چ یچ دمتیهمه روز د نیا -

 میو پوک زندگ کیکه از تموم ج یهست یتو تنها کس ؟اصالیرو دار یک گهیطرف تر از من د یواست نه دشمنتم ب
 خبر داره.

 :دمیکردنش ادامه م حیبه توج نم،دوبارهینشیتراس بود م یکه گوشه یتاشو نسبتا بزرگ یصندل یرو
 م؛یزنیباهم حرف م نمیبیهمو م یط هرازگاهفق شمینم شتیریس ادیکه من ز یدونیخودت م ر،یسخت نگ -

 میکرد نییهمه باال پا نیا رهیجوب م هینگاه کن تازه داره آبمون باهم تو  م،یزدیکه قبال م ییهاازهمون حرف
 !چونی. منو نپاریدر ن یباز یخط صاف عوض نیبه ا میدیحاال که رس میکرد یلیرو زخم و ز گهیهمد

نشستنش بازکنم سر  یبرا ییتا جا کشمیخودم رو کنار م ادیبه سمتم م داره،یبرم زیم یرو از رو وانشیول خندهیم
بود  میکابووس زندگ نیبزرگ تر یکه روز یبودن بامرد یکه برا شدیباورم نم شمیم رهیرخش خ میبه ن خونم؛یم
شاخ و دم  تمیواقعا خر کرد،یشک خفم م یب دیفهمیکرده بودم، اگه خاطره از اتفاق امشب رو م یزنیرا ینجوریا

 نداشت!
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 :کشمیم یا ازهیو خم رمیگیو سرم رو باال م کنمیرها م یصندل بیش یرو پاهام
 .یزنیبه مامانت سر نم ادیز گفتیم هیامروز مرض -
 گفت؟ یچ گهید -
 .ششیپ یبر شتریدبیگفت با -
 شوی، کل تو زندگکه امسال واسش عوض کردم یخونه ا نیسوم نیبه خطر بندازم ا تشویموقع تونمینم تونم،ینم -

 زا به راهش کنم. یریمونده سر پ نیتو استرس بوده واسه خاطرمن و کامبخش هم
 :کنمیلب زمزمه م ریو ز بندمیم چشم

 پدرت کجاست؟ ه،یمادرت زنه خوب -
 :چهیپیگوشم م یخشدارش تو یصدا

از مدرسه برگشتم خبر آوردن چپ  یسالم بود تو چله زمستون وقت زدهی. فکر کنم دوازده سشیسال پ یلیمُرد، خ -
 .کردیم ررویز یخونه همه چ گشتیهم برم یوقت ،گذروندیعمرشو تو جاده ها م شتریبود نصف ب ونیکرده، راننده کام

 داشت. یمن قاط امرزیخدا ب یپس مثله بابا -
 کردیم یاب تو دلمون تکون بخوره هرکار ذاشتیبود نم یلوت نه اتفاقا کارش درست بود، مرد خونه و خونواده بود -

 .شدیبه رفتن نم یراض گرفتیرو نم تمونیکه خونه بود به هممون خوش بگذره تا رضا یتا تواون چند ساعت
 :گمیو اروم م زنمیلبخندم

 خوشبحالتون بود پس. -
جا  هیاز دماغمون  میچندسال واسه بودنش کرده بود نیتو ا یخوش یمُرد هرچ یوقت یزنده بود اره ول یتا وقت -
 .میکلک خودمونو بکن یمرگه دسته جمع هیبا  میخواستیآخراش م اومد رونیب

 چرا؟ -
که بعد رفتنش پشتمون  یپس انداز رهیداشت نه ذخ یراثینه م یسوال کردن نداره، نه ارث کهنیفقر، ا گهیفقر د -

مردم چنگ بزنه و پله هاشون بسابه و  یها یدست داشت که باهاش رخت چرک بهش گرم باشه؛ مادرمم مگه چندتا
بود  ضیقدشو تازه خودشم مر میدوتا بچه قدو ن اکخرج خوردخور ای دادیخونه رو م هیبرق بندازه، تازه باهاش کرا

 .شدیدوا درمون م دیبا
 یگذشته یبود چشم بسته داشت تو شیشونیپ یدستش رو چرخونمیو سرم رو به طرفش م کنمیرو باز م چشمم

 .زدیشومش گشت م
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ثابت شد که تونستم تو  یوقت نیاستعداد دارم؛ ا یمیتو ش دمیفهم ینخونده بودم ول شتریکه تا کالس نه ب نیبا ا -
شده بودم که  دهیآفر نیبسازم..انگار اصال واسه هم رهیش کیکنیرو پ اکیتر کمیو  ییخونمون باتفاله چا نیزم ریز

 نرن. ایازم و بدم دست مردم که خمـار از دنبس
 :کنمیلب زمزمه م ریز
 .یبد یلیخ -
رو کنه  ریز مویکه تونست زندگ یزیچ نیبود ا نیمهارتم هم ه،یچ یفهمینم یخوب یبد گهید یمجبور باش یوقت -
 گفتمیشغل بگو م گفتیپولدار، م گفتمیم یکاربشیچ یخوایم دیپرسیکامبخش ازم م میبچه تر بود یوقت ادمهی

 شغله. هیخودش  یپولدار
 :شمیم رهیو به آسمون خ کنمیودوباره سرم رو آزادانه رها م زنمیم لبخند

 ..یشدینخبه و دانشمندم هی دمیدارو ساز شا ای یبود یمیاگه بابات زنده بود االن استاد ش دیشا -
 ؟یشدیم کارهینبودم، تو اگه بابات زنده بود چ جاستنیکه االن ا یکس نیبودم ا یاره هرچ -
 :بندمیچشمام رو م کشمیم یکشدار و بلند ی ازهیو خم کنمیستاره ها رو دنبال م رد
 اگه بود بد نبود. یداشته باشه، ول ریتاث میزندگ یبودو نبودش رو ادیگمون نکنم ز دونم،ینم -
 .؟سردهیتو بخواب یبر یخوایم -
 ؟یگیبخوام نه نم یزیچ هیستارها بخوابم،  ریز رونیشب ب هی خواستیدلم م شهیجا خوبه. هم نینه هم -
 !؟یچ -

 :مالمشیاروم م کشمیدماغم م ریرو ز انگشتم
 یهشت بعد زیچ هی شن،یم کتریهاش قشنگه و ستارهاش انگار بهت نزدشب گنیم ریمنو بردار ببر کو ایروز ب هی -

 .ینیبیم تیفیو باک
 آرزوهاته؟ ستیتو ل -
 نه! -
 .کنمیبراورده م ستتویتو ل یمن فقط آرزوها شهینم -
 !رمیخودم م ستیمهم ن -
 برو. -
 !رمی. باور کن مرمیم -
 برو! -
 ..رمیم -
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*** 
و لحاف رو از  چرخمیم یبا کوفتگ کنه؛یو چشم هام رو به زور وادار به باز شدن م سوزنهیآفتاب صورتم رو م یداغ
و توچه  ارمیبخاطر م ارمیکه به مغزم م یبا فشار کنمیومات ومبهوت به اطرافم نگاه م زنمیخودم کنار م یرو

و دور خودم  شمی. وارد خونه مکنمیسالنه حرکت م نهسال ذارمیپارکت داغ م یبرهنم رو یهستم و پاها یتیموقع
 نبود، انگار رفته بود. ریاز کب یخبر چرخمیم

و  چرخونمیدستم رو توش م دارم؛یکاناپه افتاده بود قدم برم یکه رو فمیو به سمته ک دمیبه خودم م یو قوس کش
 ستیل دنیبا د رم،یگیباز م مهیخسته و ن یهاچشم یبه حال خودش رها کرده بودم رو جلو روزیرو که از د لمیموبا

خاطره فقط فحش و ناسزا بود و درخواست  یها امیمتن پ لرزه،یمها که در انفجار بود تنم رو  امیها پتماس یبلند باال
 جواب زنگش رو بدم. کردیم
 رو جواب بدم. یبود که گوش نیمحترمانه تر بو اما اون هم درخواستش هم رزادیپ امیپ

 یاسم خاطره رو میگوش برهیو فیکه با لرزش خف کردیبه دو م یکیو خاطره  رزادیانتخاب شماره پ نیب انگشتم
مطمئن  ریتا از نبود کب رمیکه به سمت اتاق خواب ها م یدر حال دمیآب دهنم رو قورت م بنده؛یصفحه نقش م

 :کنمیبشم تماس رو وصل م
 بگو خاطره.-

 گوشم رو دور کنم: شهیبلند وگوش خراشش از باعث م یصدا
 نیمن ا دیشا یصاحبت بنداز یب لیوبام نینگاه به ا هی دیبار نبا هی یعنی یگم و گور شهی. همنیمیلعنت بهت س -

 .رمیگیم شیپشت دارم آت
 !دمیجوابتو نم گهیباور کن د کنمیقطع م یدعوام کن یبخوا -

 گرفته بود: یرو جد دمیو انگار تهد کنهیمکث م یکم
 تو؟ یکدوم گور -
 باشم! دیخونم. کجا با -
 ؟یخونه ا یمطمئن -
 آره -
 ستیاصال واسم مهم ن نیمیس نی! ببینبود شبیخونتم، تازه شربتم گفت که اصال د یاعه چه جالب من االن جلو -

 دروغ نگو! گهیکه د یکیبه من  یگیدروغ م یبه هرک یول ،یکردیم یچه غلط یداشت یکجا بود
 :کشمیلب م ریز یهوف

 شده؟چه خبره؟ یتوهم، خب حاال بهم بگو چ گهیباشه بابا باشه، شلوغش نکن د -
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 بهش گفت. زویحرف زد همه چ رزادیپ اروی نیحرف زدم، پاشد رفت با ا یبا صوف روزید -
 خب. -
بفهمم خالصه  دیچرا من االن با هیارتباطتون باهم چ نیتعجب کرده گفت چرا از اول نگفت یلیخ کهنیمثله ا رزادمیپ -
 .روزشیشده بابت رفتار د مونیپش کهنیحرفا مثله ا نیشده و ا یشاک یکل
 بهم زنگ زده! نقدریپس بگو چراااعه  -
 ؟یباهاش حرف زد -
 جوابشو ندادم. یزنگ زد ول یعنینه وقت نشد.  -
بگم شاخ  زیچ هی یکرد یاعصاب خراب روزید خودیب کنمیباهاش صحبت کن گفتم که درستش م گهیخب د یلیخ -

اتاقشو زده بود  یالیاعصابش خورد بوده که تموم وسا نقدریا رزادیرفته سروقت پ روزید گفتیم یصوف یاریدر ب
 .یچقدر تو مخش گهید نیحد ناراحت بوده طرف بب نیترکونده بود. تا ا

و اروم در رو باز  رمیراهرو بود م یکه تو یا گهیبه طرف در د چرخونم،یاتاق خواب م یو نگاهم رو تو خندمیم
کار  نیخونه دورب نیا یهمه جا رمیجلوتر م شهیاتاق بود خشک م یکه تو یبزرگ تورینگاهم به صحفه مان کنمیم

 متوجهش نشده بودم! شبیگذاشته شده بود چرا د
 گم؟یم یچ یشنویم -
 :بندمیو در رو م کنمیعجله عقب گرد م با
 !رزاد؟ینگفت از پ یزیچ گهیاره. د -
 گذشت.. ؟خوشیکرد یچ شبید نمیخوشت اومده ها کلک، بب -
 .رزادهیدارم فکر کنم پ یقطع کنم پشت خط دیخاطره با نیبب -
 اوه اوه باشه، باورم شد فعال! -

و با چند تا بوق  رمیگیشمارش رو م زدم؛یزنگ م رزادیبه پ دیحاال با کشمیم یقیو نفس عم کنمیرو قطع م تماس
 :دمیمعذب دستم رو لبم فشار م دهیممتد بالخره جواب م

 ن؟یدسالم تماس گرفته بو -
 :گـهیم یوقفه کوتاه با
 . اگه امکان داره.نمتیبب دیبا -

 :کردمیزودهم قبول م نقدریا دمینبا یحس و حال ناز کردن نداشتم ول بندمیرو م هامچشم
 به چه علت؟! -
 لطفا. ن،یمیس میباهم حرف بزن دیبا روزیبابت د -
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 خب باشه. یلیخ -
 دنبالت؟ امیب یخونه ا -
 کجا. یایب گمیم فرستمینه، ادرس رو م -

 .رفتمیم جانیاز ا دیبا شدیم دایسروکلش پ ریکب کهنیقبل ا دارم،یلباسم رو برم باعجله
خودم رو  شمیم یسوار تاکس کرد،یرو خراب م زیبود و همه چ یمنطقه کار احمقانه ا نیا یگذاشتن تو قرار
 .رسونمیخاطره م یخونه یحوال ابونیخ نیترکینزد

 .شمیمنتظرش م ستمیایاتوبوس م ستگاهیا کنار
 فرستاده بودم. ریآدرس رو د رینکرده بودمن د رید کنم،یو کالفه به ساعتم نگاه م گذرهیم یا قهیدق ستیب

 .نمینشیم ستگاهیا یاهن یصندل یرو کنمیبه اطراف م یبود، نگاه ریکب بارنیا لیزنگ موبا یصدا بازهم
 الوسالم. -
 ؟یشد داریب یسالم. ک -

 :ذارمیچونم م ریرو ز دستم
 دم؟یمن نفهم یرفت یخونه، ک گردمیدارم برم شهیم یساعت مین هی -
 کنم. دارتینخواستم ب گهید یخواب بود رفتم،یم دیاومد با شیصبح زود زنگ زدن کار پ -
 :پرسمیم خودیب

 ؟یگردیبرم یک ،ییکجا -
 تا آخرشب. دیشا ستیشهرم، معلوم ن رونیب -

 :چهیپیگوشم م یقطع کنم که صداش تو خوامیو م گمیلب م ریز یا باشه
 ؟یخوب -

بود،سرم رو باال  دهیمدت حالم رو نپرس نیا یتو وقتچیبود که ه نیا لشیدل دیو شا زنمیم اریاخت یب یلبخند
 :رمیگیم
 خوبم. -
 برم. دیبا گهیباشه، من د -
 خداحافظ. -
اسمش دوخته شده بود؛ چه مرگم شده اون  یرو لیبود اما هنوز نگاهم به صفحه موبا دهیرس انیتماس به پا کهنیا با

کار  یقلبم بمب ساعت یهم از حاال که انگار تو نیا رم،یچشمش زل زدم و گفتم نم یها توکه مثله احمق شبیاز د
 !گرفتیلحظه هم آروم نم هیگذاشته بودن 
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از سرجام بلند  رزادیبراق پ یمشک تیماش دنیو با د رمیگیرو باال م . سرمشهیافکارم پاره م یبوق رشته یصدا با
 .رمیبه سمتش م شمیم

شکسته خورده و  شونیخودم رو پر دیحاال با شم،یم رهیو به روبه رو خ نمینشیجلو م یصندل یصدا رو یب آروم
 رو سخت گذروندم. شبیتا باور کنه د دادمینشون م یجد یکم دهمیشا
 .نیمیس -

 :دمیو قاطعانه جواب م کنمینم نگاهش
 !یداشت یباهام کار کهنیمثله ا شنوم،یم جامنیمن ا -
 ؟یبهم نگاه کن یخواینم -
 .کنمیبلکه سکوت هم م کنمیتنها نگاهش نم نه
گرفتم  میمن زود قضاوت کردم، زودهم تصم دونمیم ؟یدیچرابهم حق نم هیچ هیقض یگفتیبهم م دیتو با ن،یمیس -
 نکن باهام حرف بزن. تیلحظم پلک روهم نذاشتم،خستم اذ هی شبیبودم. من از د یطیچه شرا یتو یدرک کن یول
 .یکردیرفتار م یبا من اونطور دینبا کهنیندارم، فقط ا یحرف -
من، خودت  یلحظه خودتو بذار جا هی یقبوله بد باهات حرف زدم واقعا متاسفم. ول یتو بگ یهرچ دونمیم دونم،یم -

 بهم گذشت! یچ یدونیکن سخته، نم ؟باوریکردیم کاریچ یبود
 :کنمیصدام رو بغض دار م حالت

 برو. یمگه واسه من راحت بود، بهم گفت -
 واقعا ارزشش رو داشت؟ ؟ینداد حیخب چرا بهم توض -
بگم باعث آبروش بشم من  دمیبمونه ترس یصوف یراز من و اقا هیمثله  هیبگم اخه قرار بود  دینبا کردمیفکر م -

 کنم. کاریچ دیبا دونستمیاصال نم
 شناسمشیمن ارزش نداره چون م یبرا یزیپش کنهیم یکه صوف ییخودت؟ کارا یآبرو متیق ؟بهیمتیبه چه ق -
 .یکردیبخاطراون سکوت م دیتو نبا ه،یچجور آدم دونمیم
 ناراحتت کنم خواستمیمتاسفم نم -
حوصله چک و چونه زدن نداشتم  دیباریهاش مداشت از چشم یخستگ گفتیراست م شم،یم لیتماسمتش م به

 :زنمیم ینیغمگ یلبخند شد،یم ریختم به خ زیتا همه چ کردمیوقتشه که از غرورم کم م
 دلم واست تنگ شده بود. -

 شیصندل یپشت یراحت شده بود سرش رو الشیو حاال که خ فرستهیم رونیب نهیسـ*ـ یمحکمش رو از تو نفس
 :کنهیرها م
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 دل منم واست تنگ شده بود. -
 :زنمیلب م شمرده

 بهم نگو برو. گهیبهم شک نکن، د گهیباهام قهرنکن، د گهید -
 :کنهیرو به سمتم دراز م دستش

 .دمیقول م -
 .یآشت -
 نگاهت کنم. کمیبذار، حداقل  -

 :ارهیرانگشتش چونم رو باال موبا س زنمیهاش زل مچشم یتو معذب
 کنه. تتیاذ یزیچ گهید دمیشرکت، اجازه نم یبرگرد دیبا التیبعد از تعط -
 :کنمینگاه م کردیم ییخودنما اهشیس یموها نیکه ب یدیسف یچندتار مو به
 !ه؟یبرنامت چ التیتعط یبرا -
 تر تمومش کنم. عیسر یهرچ خوامیبدم م دانجامشونیکار عقب افتاده دارم که با یکل -
 :کشمیم یبا ناراحت یآه
 .مونهیواسه من نم یوقت یعنی -
 نیا یتو دمیقول م یول شه،یفقط پنج روزه زودهم تموم م کنم،یبخاطر تو دارم م کارارونیا یمن همه نیمیس -

 . خوبه؟میچند روزهم باهم قرار بذار
چند  نیا دیبا یعنیباهاشون برم،  خوادیشهرستان اصال دلم نم رنیدارن م التینه اصال چون خانوادم واسه تعط -

حواستو پرت  دمیبمونم و توکارات هم بهت کمک کنم قول م شتیپ شتریالاقل بذار ب تو خونه سر کنم؟ ییروزو تنها
 . لطفا!کنمیخواهش م کنمیهم نم ینکنم شلوغ کار

 :کشهیپرپشت و خوشحالتش م یموها یدستش ال خندهیم کوتاه
 بهت نه بگم. تونمی.ومن که نمکنمیم یو حواسم پرتت نشه؟باشه فکر یباش شمیپ شهیمگه م -
 !شهیخبر اومدم مامانم نگران م یبرگردم خونه ب دیبا گهیخوبه، من د -
 بذار حداقل برسونمت. -

 :دمیفشارم رهیدستگ یو دستم رو رو زنمیم یلبخند
 نرفته که؟ ادتی یتیمسائل امن -
 مراقب خودت باش. -
 .طورنیتوهم هم -
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*** 
قبل  یبرخالف روزها دمیراه دور به خونه رس یمسافرت طوالن هیاز  کنمیکه حس م یبه حد رسمیاز راه م خسته

 .رو جمع کرده بودند شونینبود و بالخره بساط خونه تکون یکس اطیح یتو
 ؟یاومد نیمی: سشربت

 :خونمیلب م ریاروم ز شعیکردم ثابت م افتیتازه در رزادیکه از پ یام اس و اس لهینگاهم به صفحه موبا همزمان

 《!یزود نیکه دلم برات تنگ شد، به هم یبدون خوامیم یباشه ول بیعج دیشا》-
 :کنمیو به شربت نگاه م کنمیسرم رو بلند م زنمیم یلبخند

 شده؟ یزیسالم، چ -
 باهات حرف بزنه! دیمامانت زنگ زد کارت داشت گفت با ،یبد یمژدگون دیسالم با -

 :کنمیم پیو با عجله تا گمیلب م ریز هوایب یا باشه
 «!شهیکنارتم دلم واست تنگ م یمن حت ستین یبیعج زیکه چ نیا»

 بذار کنار. گوشت بامنه؟ لتویموبا قهیدق هی نیمی: باتوام سشربت
 :گمیو با عجله م ذارمیم بمیج یرو تو لمیموبا

 داره؟ کارمیاره، اره، نگفت چ -
 خان داداشت از فرنگ برگشته.. کهنیمثله ا -
 داداشم؟ ؟خانیچ -

 :نهینشیاب م ریو کنار ش کنهیبغلش جمع م یرو تو دامنش
 بود؟ یاسم شوهر ننت چ گه،ید ارویپسر اون  گهیاره د -
 بابک؟ -
 .رانیهش خبر داده که پسر بابک بالخره برگشته امامانت ب لیاره همون بابک. مثله وک -
بابک پدر من نبود که پسرش بخواد برادر من باشه، ما از پدر و مادرو سوا و هفت نسل وپُشت از هم  کهنیاول ا -

 !شوازشیبرم پ دیداره برگشته که برگشته، نکنه با یبه من چه ربط ای! ثانمییجدا
 یشیچون اون بابک مادر مرده قوم و خو دیهمه سال طول کش نیا یاسه چحواست کجاست دختر؟پرونده مامانت و -

 یریبگ تیازش رضا ینشده باس بر ریتوهم تا د ره،یبگ میفقط اونه که تصم یعنیدمش پسرشه  ینداشت که تنها ول
 ..گهید رونیب میتا مادرتو از اون تو بکش

 :رمیگیم شیراه اتاقم رو پ یعصب
 .رونیب ادین اهیصدسال س خوامیم -
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 :ادیدنبالم م باعجله
 ماهرخ آزاد بشه؟ یخوایتو نم یعنی؟یچ -

 :دمیجواب م قاطعانه
 چه خبره. جانیا ؟مگهیکه چ رونیب ادیمعلومه که نه، ب -
 دیبا فتهیتو به عنوان دختر وظ پوسه؛یزندون داره م یهالهیپشت م کهیزن ؟یزنیم هیچه حرف نیا ؟یشد وونهید -
 انهی یخبر دار دونمیه نمطرفم که تا چشم باز کرد تو خارج کشور بود نیا ،یریببخش بگ یباهاش صحبت کن یبر
 .یچونیبپ یبخواکه  ستین یدر کل کار سخت دونن،یاعدام بد م ایخارج یول
ان تو نگر گهید بخشهیپس م ستیتو فرهنگشون اعدام ن یگیخودت م ستیاصال واسم مهم ن ،یولم کن شربت -
 ؟یهست یچ
 بیکه ع یکار از محکم کار یکن شیاحساسات کمی ،یباهاش صحبت کن یبر دیگفت قبل دادگاه تو با لیوک -
 ..کنهینم

 :کنمیپرت م یو گوشه ا ارمیپالتوم رو در م یعصب
به من چه  گهیخودش بره باهاش صحبت کنه د ؟یواسه چ رهیگیهمه پول م نیغلط کرده، ا یلیخ لیوک ل؟یوک -

 داره؟ یربط
 :کنهیگردو متعجبش دنبالم م یبا چشم ها رهیگیرو محکم گاز م لبش

نداشته باشه؟ طرف مادرته  یبه تو ربط شهیمگه م ؟یگیکه م هیپرت و پال چ نیا ؟یشد ینطوری. تو چرا ایوا یا -
 ؟یفهمیمادر م

 مادرمن چند ساله که مُرده من مادر ندارم! ست،یکه بفهمم ماهرخ مادر من ن خواممینم فهمم،ینم -
 :کوبهیپشت دستش م یرو
 نیآخه ا یحرفارو بزن نیواقعامن ازت انتظار نداشتم اچه مرگته؟ نمیبب ره،یگیخداقهرش م ریزبونتو گاز بگ س،یه -

 اد؟یهمه نفرت داره از کجا م
 :کنمیسر باز م یکش موهام رو از رو کالفه

 وجودم... یقلبم، از همه ی، از توم نهیسـ یجانیاز ا -
 رمان در نگاه دانلود آماده شده است. نیا

http://www.negahdl2.ir 
 :کنهینگاهم م یو با نگران ذارهیشونم م یرو دستش

 .یبد باش قدرنیا ادیبهت نم نیمیس -
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 ماهرخ بهت گفت که چرا بابک رو کُشت؟ -
 :دهیتکون م یمنف یبه معنا یسر
 نگفت.بهم وقتچیه -
 ریز رهیچون مادربودنش م شه؛یچرا چون واسش گرون تموم م یدونیتو دادگاهم نگفت سکوت کرد م گـه،ینم -

 سوال.
 :کنمیلب نجوا م رینداشت غمزده و افسرده ز یپاسخ چینگاهش ه یکه تو یعالمت سوال کنه،ینگاهم م شوکه

 برو.. کنمیمبخوابم خواهش  دیخستم، فکر کنم با یلیمن خستم، خ -
*** 
خونه لونه کرده اعصابم رو بهم  یهزارتو یکه تو یرکیرجیج ریرجیج یصدا دم؛یسرم رو فشار م یهام رو دست

 کرده بود. شونمیموقع شب کشدار شده بود پر نیام که از ظهر تا ا کهیت کهیخواب آشفته و ت یبود، از طرف ختهیر
شربت  شیکه پ یتلنبار شده بود و حناق گرفته بودم از درد بغض نمیس یکه تو یهمه درد نیاز ا رهیگیم دلم

 بودم. یکُره خاک نیآدم ا نیتر چارهیشک ب یب هامییخلوت و تنها یسرکوبش کرده بودم، من تو
 یسرم محکم تو کردم،یم دایهمه رنج باز پ نیرها شدن از ا یبرا یبا تموم وجودم داد بزنم؛ راه خواستیم دلم

 نیهم یشونیپر یقراریهمه ب نیا یاز اول هم چاره خورهیگونه هام سُر م یآروم آروم اشکم رو کنمیبالشم فرو م
 تار مو بند بودم.. هیبه  یتوق کردمیمقاومت م دیبود که مانعش شده بودم، نبا هیگر

اشک رو کنار  لیباپشت دستم س زنه،یو سکوت اتاقم رو برهم م یکیروشنش که تار یو صفحه لمیموبا برهیو بازهم
 :دمیم رونیو با حبس کوتاه نفسم بالخره صدام رو از حنجره ب زنمیم
 بَله. -
 ؟یخواب بود -
 ساعت سه نصفه شبه! -
 بخواب. ریباشه پس بگ -
 ر؟یکب -
 هوم. -
 :کنمیبغلم جمع م یو زانوم رو تو نمینشیرخت خوابم م یتو
 ؟یچرا زنگ زد -

 :شنومیتا بالخره صداش رو م کردیو داشت کم کم نگرانم مبود  یطوالن مکثش
 درتونم! یچون االن جلو -



 

 

277 
 

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

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 mrs.zm زرجامزهرا 

رو باال  نمیچراغش کل و کوچه رو روشن کرده بود ف یو نورباال رمیم رونیو پابرهنه به ب کنمیپرش م جانیه با
 :کشمیم
 باال؟ یایب یخوایم -
 ن؟ییپا یایب یخوایتو م -
 باال. ایب کنمیدرو باز م ن،ییپا امیم -
 .نمتیبب نییپا ایلحظه ب هیوقته،  رینه د -
با روشن کردن المپ  خواستمیبود، نم یشربت یداریشب ب لشیدل گردم؛یاتاقم کورکورانه دنبال لباسم م یکیتار یتو

 کنم. زیهاش رو تشاخک
صدا از  یو نرم ب رمیگیدستم م یرو تو هامیو کتون کشمیسرم م یکاله پالتوم رو شم،یکردن شالم م دایپ الیخیب

شدن سرعتم  ادیبه ز شیمیقد یقیموس یصدا کنم،یروشن اتاقش م یبه فضا یمضطرب ینگاه مین ام؛یم نییپله ها پا
 .زنمیم رونیو ب رمیبا عجله سمته در م کنهیهام کمک متند برداشتن قدم

کف پام فرو رفته بود رو جدا  یکه تو ییها زهیوسنگ ر رمیگیمو با درد پام رو باال  شمیم نشیعجله سوار ماش با
 :کنمیم
 شد. یچ نیآخ پام، بب -

 :کنهیروشن م یسقف چراغ
 ؟یپوشیرو نمشد؟ خو چرا مثله بچه ادم کفشات یچ ؟یکردیچ نمیب -

 :توپمیو با حرص م کنمیم زیرو ر چششم
 .نهیبیم یکی نو،یاَه خاموش کن ا -
 تورو. نمیب نه،یخب بب -

 .پوشمیکفشم رو م کنمیم نیف نیکه ف یدر حال دزدم،یسرم رو م اندازمیپام م ریرو ز میکتون
 ؟یکردیم هیگر یداشت -
 نه. -
 شده؟ باتوام، نگام کن؟ یخو چ نمتیبب دم،یزنگ زدم از صدات فهم یاصال وقت یکرد هیتابلوئه گر -

 زنمیمزاحم رو کنار م یموها رمیرو دوباره از سر بگ هیکرده بود که گر کمیانگار حرفش تحر شه،یدلم رو تازه م داغ
 :بندمیدارم رو متب یهاچشم نیاز نور بد رنگ اتاقک ماش یعصب

 المصب کور شدم، اه. نیا گهینشده، خاموش کن د یزیچ -
 :کنهیچراغ خاموش م برهیدستش رو باال م کنه،ینگاهم م گرانهیپ یحال در
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 !؟یکرد هیواسه من گر -
 :پرسمیوم زنمیچشم رو کنار م یاشک گوشه یقطره یباتند خورمیسوالش جا م از
 کنم؟ هیواسه تو گر دیبا یچ یواسه خودت؟ آخه من برا یگیم یچ یدار ؟یچ -

 :دهیطرف از صورتش م کیبه  یدیشد نیچ دشیلبخندپل
 دلت واسم تنگ شده! دیگفتم شا دونم،یچه م -

 :غرمیلب م ریو ز کنمیدستم رو مشت م باحرص
 برم زودباش. خوامیم ؟یدار کارمیبگو چ االی ،یروان -
 چته؟ گهیاه لوس نشو، بگو د -
 با تو دردِ دل کنم! خوامیوا بده، بابا اصال من نم -
 ؟یکنیم هیگر یدار یواسه چ پرسمیدردِدلتو بشنوم، فقط دارم م خوامیمنم نم -
 ؟یبشنو یخوایم نیبدبختم هم کهنیواسه ا -

 :دهیتکون م یتفاوت یبا ب یا شونه
 !کننینم هیترن خب اوناهم گرشهر از من بدبخت نیآدم تو ا یتازه کل کنم،ینم هیگر یخب منم بدبختم ول -

 .انداختیبدتر داشت دستم م چیکه ه کردیدرکم نم کنم،یم سکوت
 ن؟یمیس -
 .ستیولم کن، حالم خوب ن -
 بگو چته؟ ست،یحال منم خوب ن -
 ؟یپرسیم یه یواسه چ یبه دردِدلم گوش بد یخواینم یتو که گفت -
 که چه مرگته؟ یبهم بگ دیبا یبشنوم، ول خوامینم گمیهنوزم م -

 :کنمیغصه دار نگاهش م است،یکار دن نیتردهیفا یآدم ب نیمنطق؛ انگار کل کل کردن با ا یب شهیهم مثله
 مادرم آزاد بشه! خوامیپسر بابک برگشته، نم -
 ه؟یپسر بابک ک -
 :نالمیلب م ریز
 پسر شوهر ننم. -
 داداشت؟ شهیم یعنیپسر شوهر ننت،  -

 :کشمیبا حرص م یها مشکل داشتن، اهنسبت صیتشخ یامروز انگار همه تو شمیم کالفه



 

 

279 
 

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

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 mrs.zm زرجامزهرا 

اون  میباهم ندار ینسبت خون چیپسر شوهر ننم از مادر سوا از پدر جدا، ه یعنیپسر بابک؛  یعنینه پسر بابک  -
االن بعد از  شهیبچه بود با مادرش از کشور خارج م یوقت به،یغر یفهمیم بستیغر هی ستیهم برادر من ن یعوض

 شانس. نیبرگرده لعنت به ا کردمیموقت فکر ن چیمن، ه هیهمه سال برگشته گند بزنه به زندگ نیا
 :دهیبلند و پرپشت م یبه ابروها یخم
 خب؟ -
 خوامینم نمشیبب خوامینم یول رون؛یب ارمشیب رمیبگ تیداده برم باهاش حرف بزنم که رضا غامیخب نداره، مادرم پ -
 .نیمادرم اون بمونه هم خوامیمن فقط م رون،یب ارمشیب

 !اریخب ن -
 ..خونهیمگه دسته مَنه؟دادگاه طرفو م-
 رون؟یب ادین یاخویچرا م -
 .رونیب ادیب خوامیچون نم -
 شو بزنم واسا قصاص، بِکشنش باال؟ یبرم باهاش صحبت کنم، را یخوایم -

 زد؟یراحت راجع به اعدام مادرم حرف م نقدریچرا داشت ا نیا کنم،یواج نگاهش م هاج
 ؟یچ ؟واسهیچ -

 :پرسهیخونسرد م دارهیداشبورد برم یرو از رو گارشیس پاکت
 که غصه خوردن نداره! نیا گهیباال د مشیبکش ایب ش؟پسینینب یخوایمگه نم ؟یندار نهیمگه ازش ک -
 .رو بخوام باهاش کنم یکار نیبخوام همچ شهیباعث نم هانیا یخب اره، ول -
 :دهیتکون م یمنف یبه معنا یسر رهیگیانگشتش م نیرو ب گارشیس
از نفرت نداشته  دیبا ای شیبُکش دیابای یازش نفرت دار یوقت ،یمشکل دار یکیبا یوقت شه،تویچرا اتفاقا باعث م -

 شو! الشیخیب ایدار  یبفرستش باال ایپس  ،یباش
 خودش بود. هینداشت، درست شب یحد وسط چیکه ه یمنطق یوب خودیب ریمعادله و تفس چه

 :کنمینگاهش م مضطرب
 .تونمینم -
 باهاش؟ هیراحته، بهم بگو مشکلت چ یلیخ یتونیچرا م -
 .کهنیمشکلم ا -

توان روبه  یکه حت فمیضع قدرنیا دمیدهنم فشارم یدستم رو شه؛یمانع حرف زدنم م شهیم زیدوباره لبر اشکم
 .گفتمیبهش م دیرو ندارم چطور با قتیروشدن با حق
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 :چهیپیگوشم م یدوباره تو صداش
 ه؟یبهم بگو رازت چ -
 رونیحنجرم ب یصدام رو از تو یو با سخت رهیقصدکرده بود ازم اعتراف بگ یجد دم،یم رونینفسم رو ب یسخت با
 :فرستمیم
به  یول کردیم تشیمراقبم بود بابک اذ شهیتنها بود، اون هم یلیوقت مراقبمون نبود. آذرخ چیمراقبمون نبود، ه -

بهش  یچ دونمینم کردیم دشیبابک تهد میساکت باش گفتیچرا م دونمینم دیترسیم گفتینم یزیمادرم چ
 !میکن کاریچ دیبا میدونستینم میبچه بود یلیما خ گفت؛یم

 یتنگ یکوچه یکیو به تار کنمیدور م نشینگاه ناباور سنگ ریو نکبت بارم صورتم رو از ز اهیزده از گذشته س خجالت
 :رفتمیتا اخرش رو م دیسرباز کرده بود با میمیزخم قد نیحاال که ا شم،یم رهیراه تنفسم بود خ هیکه شب

خواست چون خودخواه بود؛ چون در خواست  نطوریمادرم ا یمیقد یبه همون خونه میپدرم مُرد، دوباره برگشت یوقت -
کرده بود، بابک  زیچشمشون خودشو حلق آو یخونه جلو نیبابک بود اصال براش مهم نبود که پدرمون درست تو هم

 یکه فکرشو بکن یزیزودتر از چ یلیبابک خ یت آزارایوجب به وجب و آجر به آجر خونه چشم داشت، اذ یرو امیلعنت
. زدمینم کیو ج دمیشنینفس نفس زدنش رو م یها صداشروع شد، تنهاشاهد ماجرا من بودم، من بودم که شب

 خوردیضربه رو م نیشتریکه ب همیتنها کس رفت،یم دیکشیو مرو راهش دیرسیبه خواستش م فیخوک کث هیمثله 
 .زدیو دم نم کردمیدست و پنجه نرم م یسرطان یغده هیداشت با  یشده بود چون تنها و دست خال هآذر بود، آذر ل

مکث دوباره  یبا کم کردمیم فیرو براش تعر میراز زندگ نیداشتم بزرگ تر شدکهیباورم نم رم؛یگیرو گاز م لب
 :دمیادامه م

 م؛یریکمک بگ یو از کس میبزن ادیفر میتونستیچه مرگمون شده بود انگار دهنمون مهروموم شده بود و نم دونمینم -
بود که  نیاش اتر ازش بودم تموم دغدغه فیتر و ضع کیکوچ یلیمن نگران بود، خب من خ یاز همه برا شتریآذر ب

دردِ آذر، بابک هزارتا نقاب داشت؛ مادرم عاشقش بود  ردمنمس کنه؛ درد آذر من بودمُ دبابک منو لم فیمبادا دست کث
بود بد بود، ذره ذره آب شدنمون  یهرچ یول دونمیرو نم اهوسشیو انگار کورشده بود عشق  دشیپرسیو مثله بُت م

 رفتیو م کردیم ینیسرمون سنگ یبه اسم پدر رو شیکه سا یا بهیدست مرد غر سپردیراحت مارو م یلی. خدیدینم
 .مُردیپدرم مادرم م یکاش به جا گمیم شهیهم نهیواسه هم د،یرسیبه کاراش م رونیب

 نیبسته ماش یفضا یتو گارشینگاهش به رو به رو بود و دود س چرخونم؛یسرم رو م زنمیبه لبه پالتوم م یچنگ
راحت تر  تونستمیکمتر شده بود حاال م نمیس یز درد قفسها یکم کنمیبغلم جمع م یمعلق مونده بود. دستم رو تو

 داستانم رو باز کنم: یهاگره



 

 

281 
 

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

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 mrs.zm زرجامزهرا 

 یهاو با چشم ستادهیسرم وا یباال دمید دیام که بود نوبت من بود؛ پس نوبت منم رس یمورد نبود نوبت یترس آذر ب -
کنم مگه چقدر جون  هیگر ایبخوام داد بزنم  یبودم که بتونم حت یزیعاجزتر از چ کنه،یبهم نگاه م ضشیخمـار مر

انگار خودمو آماده  افتمیم رشیروز گ هی دونستمیم ودممخ اد؟یاز دستش برم یبچه چه کار هیداشتم، اصال مگه 
 هیهنوز به ثان یراحت نیبه هم یریچشمم و بستم با خودم گفتم فکر کن که قرار بم ؛یروز نیکرده بودم واسه همچ

چشمامو باز کنم. تاپنج  تونمیمُردم حاال که مُردم پس م یجد یجد دیشد گفتم شا سیصورتم خ بود که دهینکش
بودم محکم تو  دهید یکه قبال چندتاشو تو انبار یکلفت یآهن لهیم هیداشت با دمیباز کردم آذر روبه روم د مشمرد

 دیکوبیفقط م دادیلحظم بهش امون نم هی یحت دیکشینفس نم داد،یمهلت نم یمکث چیبدون ه د؛یکوبیسرش م
 خون نجسس گوه زده بود لباسامون.. یتو سرش، لعنت

که  یو جاش رو به لبخند کنهیرمییتغ دهینرس هیعبوسش صورتش به ثان یحالت درهم و گرفته کنه؛ینگاه م بهم
 ریز یبودم با ناباور دهیچهرش ند یرو تو رشیوقت نظ چیکه ه یسابقه ا یب یشاد شدیلحظه به لحظه گشادتر م

 :گهیلب م
 آذر بود که بابک رو کشت؟ -
 بیبخندم؛ عج اریاخت یب کنهیوادارم م دشیخش دار و بر یخند یو صدا کنمیم دییبستن چشمم حرفش رو تا با

 .میکردیحسش م میکه همزمان باهم داشت یابیحال نا نیبود ا
نشه، مرگ حق بابک  ریمادرم قتل بابک رو گرفت؛ گردن گرفت تا از بار گناهش کم بشه، گردن گرفت تا آذر درگ -

 بود نه؟
 .موندیزنده م دینه مرگ حقش نبود با -
 حق بابک نبود؟ کنم،مرگیبُهت نگاهش م با

 :شهیمنقبض م فکش
واسه مُردن  دیبا مرد،یوقت نم چیه یدولیدیمخودشون  یهامرگ رو با چشم دیذره ذره مُردن حقش بود، با -

 .رهیزود و راحت بم نقدریحقش نبود که ا کرد،یالتماس م
 :کنمینگاهش م درمونده

 کنم؟ کاریچ دیحاال با -
 .هیکردنش کافکمکش کن آزاد بشه، مطمئن باش اون تا االن تقاصشو پس داده مجازات  -
 .ستیانصاف ن نیآخه ا -
 تمومش کن. نیمیس ستین اهیبرزخ نگهش ندار، تو که قلبت س یتو قدرنیبسه ا -
 ؟یمگه تو از قلب من خبر دار -
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 .یدینشون م یکه دار یستین ینیتو ا ،یاریادا در م یاصال معلومه که دار -
 .کنمیهام حبس مدست یسردرگم سرم رو تو شونیکنم،پریم سکوت

 سروقتش. میبر دیبا ر،یپسرشو بگ ینشون -
 .یایتو ب ستیالزم ن زنمیباهاش حرف م رمیدم مخو -

 :غرهیم یعصب
 تمومش کن. ام،یگفتم منم م -

 :شهیشم که دستش دور بازوم حلقه م ادهیپ خوامیو م ذارمیم رهیرو دستگ دستم
 .یبر یحق ندار اروی نیا شیپ ییتنها -
 چرا؟! -
 ؟یدیتمومش کن، باتوام فهم یرینم گمیچرانداره، ازم سوال نپرس م -

 .شمیم ادهیو پ گمیلب م ریز یباشه ا ناچارا
*** 

 ن؟یمیس ن،یمیس -
 .کنمیزده بود نگاه م مهیسرم خ یو به شربت که باال کنمیهام رو باز مزده چشم وحشت
 موتور چنده؟ متی: قشربت

 :کنمیلب تکرار م ریز یو با سخت دمیدهنم رو قورت م آب
 موتور.. متیق -
 واسم زود باش. ریبگ متیق هیاره موتور،  -
 هنوز مـسـ*ـت خواب بودم. چرخم،یدور خودم م یکوفتگ با
 موتور چنده؟! متیبدونم ق دیگرفته؟ من از کجابا تیشوخ -
م موتور داشته باشه، به هی نکهیگفت آرزوش ا یبهم گفت ول هایتا خودصبح حرف زدم؛ حاال بماند چ ریبا ام شبید -

 شیاز دست باباش خسته شده عاص م؛یکن یباهم زندگ یدستو پا کنه دونفر ییجا هیبا موتور کار کنه  خوادیگفت م
 .ستیازم متنفر ن کهنیا یعنیکنه؟ یبامن زندگ ادیخوادبیم شه؟یباورت م نیمیکرده، س

 :گمیم گردمیم لمیدنبالم موبا یدر حال برمیتشکم م ریو دستم رو ز شمیم زیخ میتک بوق اس ام اس ن یباصدا
 اعه چه خوب! -
 از سن و سالشه شتریدرک و فهمش ب فهمه؛یم شتریولدِ چموشش ب یآقاست، از اون بابا قدرنیدورش برگردم، که ا -

 و قبولم نداره نگو هنوز دلش بامنه. نهیچرکبچم ازم دل کردمیهمه مدت فکر م نیا نیمیفکرشو کن س



 

 

283 
 

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

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 mrs.zm زرجامزهرا 

 ؟یایباهام ب یداربرم کارخونه،دوست خوامیم》:خونمیلب م ریرو ز رزادیو اس ام اس پ دمین متکو یسر دییتا با

》 
 《حتما اره》کنمیم پیتا باعجله
 داغونم نباشه. یگرون نباشه ها ول ادیموتور خوب باشه، ز هیبسپر دنبال  اروی نی: به اشربت

 :پرسمیحال م یو ب دمیبه دماغم م ینیچ
 ها؟یزنیها مفروش موتوره چه حرف دیتو خر ایمگه دالله  ریکب یشربت یدوا-
 دمیباشه؛ تازه خودم د فیهمه فن حر ادینزدم گفتم فقط طرف بهش م یمن که حرف بد خوره؟یحاالچرا بهت برم -

 نه نگو. یجون شربت گهیکن د شیکار هیسراغ ندارم خودت  یمن که کس ن،یچندبار با موتور اومد دنبالت هم
 :ذارهیپوست گردو م یدستم تو شیم آقس با
هم که نداره خطرناک  یموتور برونه، گواه خوادیچطور م ستیشونزده سالش ن ریمگه ام یول گم،یباشه بابادبهش م -
 ست؟ین

 کنه،یامضا م رشمیز سهینویکنه گفته م اطیوبُزِ جربزشو داره؛ بهم قول داده آروم برونه احت زیبچم ت یول دونمیم -
 .هایصالح اباد دست کم گرفت بچه ادیاصال نگران نباش از پسش برم

 :دارمیدندونم رو برم ریتاقچه مسواک وخم یرو یبلور وانیل یو از تو شمیجام بلند م از
به  یزنگ بزن یتونیم یبرگشتم چشم، راست یول ییبرم جا دیفعال که با یدونیباشه هرجور که خودت صالح م -

 خوامیکنم م دایپسره رو پ نیآدرس ا دیشمارشو ندارم با یآدرس دفترشو دارمآ ول ؟یریبگ شویره وکلماهرخ ازش شما
 چند چنده. نمیبرم باهاش صحبت کنم بب

 :کنهینگام م یو با خوشحال زنهیبرق م هاشچشم
 ؟یخوایاالن اسم و آدرس م ،یواسش قدم بردار یخواستینم روزیاوه آفتاب از کدوم طرف در اومده؟ تو که تا د -
 .گهیکن د شیکار هیبدم  حیبهت توض تونمیخب مجبورم نم -

*** 
 یب یاول بهارو خلوت التیتعط یروزها دوزم،یچشم م ابونیخ یبه انتها کنم؛یسرم مرتب م یشال رو رو یلبه

 ده؛یرو به خودش ند زادیآدم رنگ هاابونیخ نیهاست که اکه شهرو متروکه کرده بود و انگار سال یسابقه ا
 .کردینم ریو غم به قلبم سراز یگجز حس دلمرد یزیو کدر سقف آسمون رو پوشونده بود چ رهیتیابرها

باعجله به سمتش قدم  یساختگ یو شوق تهیو با لبخندفرمال افتهیم رزادیبراق پ نیماش یدود یشهیبه ش نگاهم
 .دارمیبرم
 .سییسالم ر -
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 :چرخهیصورتم م یرو نگاهش
 ؟یاسمم رو صدا کن یخواینم یسالم، تو جد -

 :کشمیو با خجالت دستم رو دماغم م رمیگیرو گاز م لبم
 .یکنیصدام م یطورنیا ادیخوشم م یراحت ترم، تازه خودت گفت سیینه، با ر -

 :کنهیم لیو به سمت خودش متما برهیم رچونمیرو ز دستش
 ؟یکنیم تمیکه اذ یدوست دار یلیخ ،یقدر لوس نیچرا ا -
 !سییاوهوم ر -
 !یکه اسمم رو صدا کن یشیروز مجبورت م هی -

 .فهممی. منظورش رو اصال نمچسبونمیو به در م کشمیرو عقب م خودم
 کارخونه؟ میریم میاالن دار -
 نه! -

 :گمیو متعجب م کنمیگرد م چشم
 !؟یفتکارخونه؟خودت گ مینه، اخه مگه قرار نبود بر -
 :کنهیرو مرتب م راهنشیپ قهی
 نه! -
 م؟یریپس کجا م -
 ستمین برم عراق دیبا یچند روز هی کهنیا تشیچون واقع م،یباهم وقت بگذرون کمیو  میباهم ناهار بخور میریم -
 که از دستم دلخور. خوامینم
 :گمیم یو با تند پرمیحرفش م یتو
 م؟یهم باش شیپ التیقرار نبود تعط ؟مگهیعراق؟عراق واسه چ -

 :رهیگیباال م حیرو با حالت توج دستش
 .دمیم حیبهت توض -

نشدش  ینیشبیمسافرت پ نیماجرا رو بکنم داشت با ا نیزودتر کلک ا خواستمیدور تند رفته بودم و م یکه رو حاال
 یلعنت یرابـ ـطه نیا ستیمن، انگار قرار ن یو عقب موندگ ریبود با تاخ یعراق رفتنش مساو کرد؛یوقتم رو تلف م

 تموم بشه. وقتچیه
 :غرمیو م کنمینگاهش م یعصب
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بهم  دیبشنوم؟ االن با دیبا نویاالن ادادن داره؟ حیتوض نیعراق ا یبر یخوای؟میبد حیتوض یخوایرو م یهه چ -
 ؟یبر یخوایکه م یبگ

 :اندازهیمن م یرو رهیگیم ابونیرو از خ رتشیکوتاه پرح نگاه
 .گردمیزود برم رمیهفتست م هیفقط  ؟یعصب قدرنیچرا ا ن،یمیآروم باش س -

 :رهیصدام رو باال م تن
 .شمیم وونهیبدون تو د ؟منیتنها بذار تیموقع نیمنو تو ا یخوایتنها بمونم؟ واقعا م دیهفته با هیهفته؟! من  هی -
 :شهیرو لبش ظاهر م یلبخندکج شهیم رهیکه و با بُهت بهم خ کنهیترمز م ابونیخ یشدت گوشه با
 نقدریا کهنیا گردمیعراق برم رمیهفته م هیگفتم  ؟یکنیشلوغش م یچرا دار ن،یمیچته تو س فهممیمن نم -

 نداره؟ یناراحت
 :ارمیدرم یوونهدبازیو د رمیگیباال م دیرو باتهد انگشتم

 شدم،یم وونهیداشتم د دمتیو ند میشب باهم قهر بود روزهیهم داره، من  یداره. تازه حال خراب یچرا ناراحت -
کنم؛ من  یاعتراف هی خوامیاصال من م نیعراق من بمونم به امون خدا؟بب یبر یمنو بذار یخوایوقت تو ماون

 یرو، تورو جون هرک یکوفت تیوضع نیتحمل کنم نه ا تیدور تونمی، نه مبگم که من وابستنم یوابستمم به چه زبون
 رو مخ من راه نروبذار آروم باشم. یکه دوست دار

فکر  یداشت، تو یبه واکنش االنش بستگ زیو اغراق کردم، اما همه چ یرو ادهیز یکم کنمیحس م کنمیم سکوت
 :زنهیشمرده لب م ریتاخ یفرو رفته بودباکم

 کنم،یم یدارم به خودم کم کم حسود ن،یمیس یخواینخواست که تو منو م قدرنیمنو توعمرم ا یکس وقتچیه -
 جنبم. یمن ب یدونیمگه نم ؟یکنیباهام م کارونیباهام ا یچرا دار

 قدرهام بد نبود.سردو خشک مردونش اون هیقلقلک روح یدرست به هدف خورده بود، کم رمیت
 :دمیجواب م ترعیآروم ترو مط بارنیا

 ه؛یدوست داشته شدن و دوست داشتن چ یتونستم بفهمم معن میمن تو زندگ یکنیترم، فکر مجنبه یمن از تو ب -
لحظه لحظه باتو بودنم  خوامیگذاشته م رهمیو زمان کائنات دست به دست هم دادن و مارو تو مس نیحاال که زم

و نفهمم حس  رمیبم ترسمیاز دستت بدم. م هک ترسمیم ترسم،یکنم، من م یباهات زندگ خوامیلـ*ـذت ببرم م
 .هیباتو بودن چجور

 :دهیکم پشت و محوش م یبه ابروها یخم
 باهام حرف نزن. یدور ییهات پرحس خوبه لطفا از مرگ و جدابشنوم، حرف خوامینم ن،یمیبس کن س س،یه -

 :کنمیلبم رو خم م یمنحن
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 پس نرو. -
 :کنهیرو با صورتم مطابق م صورتش

 الیهفته رو تحمل کن بذار کارام تموم بشه و با خ هی؛ فقط باشه مونییو جدا یورد نیوآخر نیاول نیا دمیقول م -
من گذشتمو  یو اجازه بد یکن یصبور کهنیکه ا یکن یتونیکه تو م یتنها لطف م،ینقشه بکش ندمونیا یراحت برا

 از گذشتم باشه.. ینشونکه باتوام  ییتو فردا ستیدور، من قرارن زمیکنم بر زیر
 :پرسمیو اروم م کنمینگاهش م مرموز

 دور؟ شیزیبر یکن زشیر یخوایکه م یداشت یگذشتت چ یتو -
 :دهیو مغموم جواب م شهیمنقبض م فکش

 میعادتم بود و خودخواه ییتنها یخاکستر امیو دنبود یکیبودم قلب نداشتم؛ روز و شبم  یآدم آهن هیمن تو گذشتم  -
 ..خورهیبه درد من م یکه تو توش نبود یاگذشته نیمیس ،یو عوض کن زیهمه چ یایبقراره  دونستمی، نماندازه یب

 :زنمیم تیاز سررضا یبده ناچار لبخند میاونم مثله من داره باز دیچرا با داد،یدروغ نم رنگین یبودو بو صادقانه
 ؟یدونستیم ،یکنیم وونمید یقشنگت دار یهاحرف نیبا ا یتو رسما دار -
 غصه نخور.. گهیباشه؟د گردمیزود برم -
 .باشه -
 م؟یرو بخورناهارمون میحاال بر -

انگار  کردمیاصال احساس ارامش نم جانیا کنم؛ینگاه م یچشم ریرستوران ز یلوکس و تجمالت یبه فضا معذب
ظروف کمتر  یتق تق برخورد قاشق چنگال ها به رو یصدا انویما بود، باشروع نواخته شدن پ یها روچشم یهمه

 .شهیم
 نگاه کن. نیبه ا نیمی: سرزادیپ

از  ییو هوا یکل یی. نماشمیم قیشده دق یکه پل یلمیف رمیگیرو از دستش م لشیو موبا دمیدهنم رو قورت م آب
 ریداشت آروم ز یمحسورکننده ا ییابیبکر بود و ز نیبا ا یکه اصال برام اشنا نبود، ول یمنطقه سرسبز و ناشناخته ا

 :کنمیلب زمزمه م
 قشنگه.. یلیکجاست؟ خ جانیا-
 :شهیم رهیبهم خ شیموذ یهاچشم با
 ؟یبهم دوستش دار دیاول با -
 :دمیتکون م یسر یو با گنگ خندمیم
 ؟یپرسیم یچ یخب گفتم که قشنگه، برا -
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 ایباشه؛ هم کوه داشته باشه هم جنگل هم در کیکه با تصوراتت نزد امییجا هیدنبال  ،یعمر زندگ هی یبرا -
 ؟یخوایکه م یزیهمون چ ،یباشه و روزهاش آفتاب یهاش مهتابشب
 :کنمیهم قفل م یهام رو توهام رو از بر بود ذوق زده دستخوب حرف چه
 شیجورنیمن هم ،شهیم ریرم درگو ذک جنبم االن همه فکر یکه ب یدونیم ؟یکنیم مییهوا یچرا از االن دار -

 ندارم. یهم هوش و حواس درست حساب
 :پرسهیو متعجب م برهیکم پشت و محوش رو باال م یابروها

 انه؟ی میکن یزیبرنامه ر ندمونیآ یبرا دیبا ره؟یهوش و حواست کجا درگ -
 کشه؟یطول م یلیخ م؟یقرار بر یحداقل بگو ک -
 .شهینم یطوالن دمیتمومش کنم قول م دیکار ناتموم مونده که با یسر هینمونده،  یباق یزیگفتم که چ -
 بهم بگو. ؟یچه کار -
 :نوشهیازش م یو جرعه ا دارهیرو برم مونادشیبزرگش ل یدنینوش وانیل

در حال حاضر  یخانوادتو آماده کن دیبا میکه دار یزمان نیا یمضطربت کنم تو فقط تو خوامیبهت بگم، نم تونمینم-
به دوباره به  زویآخر واسمون دردسر بشن و همه چ یقهیکه دق یخواینم ن؛یمیمشکلمون خانوادته س نیبزرگ تر

 فته؟یب ریتاخ
 بهشون بگم؟ یآخه چ -
 یکن یمنو بهشون معرف دیتو فقط کم کم با زنم،یوقتش برسه خودم باهاشون حرف م یبگ ستیقرار ن یزیتو چ -

 و باخودم ببرم. رمیاز راه برسم و دست دخترشون رو بگ هویکه باشم یمثله کس خوامینم نیهم
 !کنمیم شیکار هی یول برهیزمان م فهمممیاوهوم. م -

 یغذامو تاآخر خوردم، لعنت یکه همه عسیضا یلیخ یعنی اندازمیم میبه بشقاب خال ینگاه لشیزنگ موبا یباصدا
 انگار با دستمال برقش انداختم!

 .یالو ماجد -
 :دهیادامه م ارهیب نییولوم صداش رو پا یکه سع یدر حال کنم،یسرم رو بلند م شوکه

نداره، خودم  یهتل، باشه مشکل رمیم میدنبالم مستق یایب خوادینم رسونمیآره امشب پرواز دارم، خودمو بهت م -
 .رمیگیباهات تماس م

 :پرسمیلب م ریز اریاخت یب ارمیطاقت ب تونمیقطع کردن تماس نم با
 بود؟ یک -

 :کشهیم لشیگلس موبا یرو دستش
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 بود. یمنوچهر -
 :کنمینگاهش م مشکوک

 ..یماجد یفکر کنم گفت ی؟ولیمنوچهر-
 :دهیتکون م یتفاوت یبا ب یا شونه

 .یماجد یِخب اره منوچهر -
 :شهیسِر م هامدست

 ..فهممیمن اصال نم ؟یچ یعنید-
 :کنهیم یکوتاه یخنده تک

 نیا گهید یپسونددار و دوبخش یالیاز فام یلیمثله خ یماجد یکاملش منوچهر یلیفام ن؟یمیس یفهمیرو نم یچ -
 .ستین یبیعج زیکه چ
چشمم بود  یجلو گشتمیهمه مدت داشتم دنبالش م نیکه ا یبود؟ کس یهمون ماجد یمنوچهر شه،یقفل م زبونم

 و اما نشناختمش.
 کردم؟یم یچه غلط دیحاال با فرستم،یم رونیو کالفه نفسم رو ب رمیگیم گُر
 شده؟ یزیچ نیمیس -

 :ذارمیصورتم داغم م یرو زدمخی انگشت
 .یبر یبخوا یزود نیبه ا کردمیفکر نم ختمیبهم ر یامشب پرواز دار دمینه، نه فقط شن -

 :کشهیرو به طرف خودش م دستم
 هیخوب  یجا هی برمتیهم برگشتم م یوقت یتکست بد یزنگ بزن م؛یکال کن ویدیو میتونیدسختش نکن، م-

 .میخوش بگذرون میتونیداره م یمهمون هیماه  نیهم آخر ا نیخانم زر یراست م،یریگیدونفره م کیجشن کوچ
 .دمشید نویکاز یکه اونشب تو یآهاهمون خانوم مسن ن،یخانوم زر -
 میتونیو دوباره م شهیتموم م التمیخودتو سرگرم کن تابرگردم، درضمن تعط ستمیکه من ن یچند روز نیآره، تو ا -
 .مینیهمو توشرکت بب شتریب

حرفش مهر  یو فقط در انتها دیشنیهاش رو نمسفارش  گهیشده بود و گوشم د ریذهنم درگ کنم،ینگاهش م آشفته
 .زدمیرو م دشییتا

*** 
رو  زیبزنم همه چ خواستیداغ کرده بودم دلم م یو حساب کردمیم یحس خفگ دم،یفشار م فونیزنگ آ یرو دستم

 خراب کنم.
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 ه؟یک -
 باز کن منم. -
به استقبالم اومده  ششیآرا یو ب دهیبودو با صورت رنگ پر ستادهیآستان در ا یخاطره تو رم؛یعجله از پله ها باال م با

 نظرم گرفته بود. ریبود و متعجب ز
 افتاده؟ یاقاتف یخبر اومد یسالم، چه ب -
 :افتهیدر بود م یکه جلو یزنونه ا یو نگاهم به کفش پاشنه بلند مشک امیپاگرد باالم نیآخر از
 جاست؟نیا یک -

 :دهیجواب م یتو دماغ ییبا باصدا بره،یشونش م یو رو دارهیبازوش برم یشُل وارفته تاپش از رو بند
 .شیشناسیماراله م اتویب -
اجاق گاز نشسته بود  یروبه رو یصندل یکه رو یچاق یبه زن چه؛یپیسرم م یتو اکیتر دیشد یمحض ورودم بو به

رو  اومدیم رونیسوراخ دماغ و دهنش ب یکه از تو یداشت حجم دود یدستش سع یتو یکاغذ دیسف یو با ن
 دمش؟یکجاد یعنیآشنا بود،  شم،یم رهیسرش بود بفرسته خ یکه باال یبه سمته هود مایمستق

زن بود  نیاومده بودم با هم جانیخاطره به ا دنید یبار برا نیاول یکه برا افتمیم یروز ادیاشفته بازار ذهنم  یتو
 شدم. ریکه درگ
 ..زیبر ییچا هی: مارال مهمون دارم خاطره

 :چرخهیروشن پوستش تناقض داشت به سمتم م دویکه با رنگ سف اهشیگود رفته و س یهابا چشم زن
خفم کنه،  خواستیبود و م دهیخِرمو چسب باریاره خودشه همون که  دمش،یخوشگلست که قبال د یدُخ کهنیاعه ا -

 بداخالق؟ یچطور
 یدماغم کم کنم؛ خاطره موها یرو از تو کردیرو که داشت خفم م اکیگند تر یبو یتا کم فرستمیم رونیرو ب نفسم
 .دهیدور دستش جا م یمشک یکش مو یرو تو شونشی*ـان و پرـیعـر

 .ستمیایباعجله رو به روش م شم،یم یراحت یو مانع نشستنش رو رمیگیرو م بازوش
 ه؟یماجد یمنوچهر ست،ین یخال یماجد ،یماجد یلیفام یدونستیتو م -
 :کنهینگاهم م یحال یب با
 ؟یگیم یدار یچ فهممینم ؟یچ -
 ادتی دمشیدیاول تو شرکت م یبود که روزها یحروم یهمون منوچهر یلعنت یماجد گمینه؟ م یفهمینم -
 ست؟ین
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 یکه سع یدر حال ده،یاتاق خواب هولم م یو تو کنهیبه آشپزخونه نگاه م اطیبا احت ذاره؛یدهنم م یرو دستش
 :غرهیدار و لرزونش مخش یاروم صحبت کنه با صدا کنهیم
 بهش اعتماد ندارم! رِیآدم کب یعوض نیا ،یزنیهارو محرف نیا یدار نیا یجلو نیچرا ا نیمیآروم بابا، آروم س -
 تو خونت؟ شیاریم یچ یبرا یاعتماد ندار -
 نمیبرگشته، حاال درست حرف بزن بب یواسه چ ستیمدت نبوده معلوم ن هی کنم،یچ یگیدوساله که همخونمه م -
 شده؟ یچ
 یعنی یفهمیم ؛یگفت ماجد یبه منوچهر خورهیزنگ م شیبودم گوش رزادی. امروز با پمیرکب خورد یچیه -
 خاطره. زیبه همه چ یگوه زد ییتنه، تنها هی یتک ،یگوه زد یعنیپر،  زیهمه چ یعنی؟یچ
 کردم؟ یچ ؟منیگیم یدار یچ -
معلومه سَر  ادیم رهیواسه خودش م ست؛ین یمشکوکه، نگفتم کارمند عاد یمنوچهر نیمن صد دفعه بهت نگفتم ا -

که دارم  هیک یعوض ینیبب شینیبب یایب یحت یبار به خودت زحمت نداد هیبا همه فرق داره،  رزادیداره با پ یو سِر
همه  نیا ،یایاز پسش برب یرو نتونست یلعنت ییکه شناسا یزنیحرف م ایمن از ماف دم؟بایمدام دارم راپرتش رو م

 ش؟ینیبب یایب شدی*ک مـیتحـر دینبا تیکوفت شمیبار اون حس ش کیطرف چاقه نکرست بشکست  نیگفتم ا
الکِردارم  یتو زنمیوپا مدارم تو لجن دست ییتنها شمیدارم لِه م ییدارم تنها کهنیدردم ا ه؟منیدردم چ یدونیم

 .یتو دود و دم و گند و کثافت خفه کرد یخونت خودتو تو یتو یبست نشست
 :دهیفشار م قشیرو شق شیو استخون فیضع یهاو دست لرزهیم تن
 نیبب اد،یاز دستم برنم یکارچیه نمیبیکردم خودم دارم م یحق با توعه گند زدم، کم کار نیمیس نیمن، من، بب -

 بدم! تیباز خوامیمن نم
 کنمیشوکه نگاهش م شه،یم یگونه هاش جار یاشک رو اهیو رد س زنهیو خفه هق م کنهیرو جمع م صورتش

 یگرفته بود، سرم رو تو کیو انگار ت ربودیو حالت صورتش متغ نداشت یعیچه مرگش شده بود؟انگار حالت طب
 :کنهیگوشم آروم نجوا م ریو ز کنهیم کیو به خودش نزد رهیگیهاش مدست

 .یخودتو نجات بد دیتو با ،یکن یکار هی دینشده با ریمن کلکم کندست، تا د نیمیبهم گوش کن س -
 :دمیم هیبه در تک شهی. پاهام سست مکشمیخودم رو عقب م حشتباو
 ؟یچ -

 :ستهیایسرخ و به خون نشستش روبه روم م یهاخفه و چشم یو با صدا ارهیبه سمتم هجوم م دوباره
 .کنهیبهش پول دادم اون، اون بهت کمکت م م،یهست اسمش نَد یکی -
 .میترسونیم یتو دار یکنیم ینجوریچرا ا ؟یکمک ؟دچهیگیم یچ یدار -
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 :کنهیم فیکلمات رو پشت هم رد دهیبر دهیو بر زنهیرو کنار م شیرگبار یهااشک
 یمن نبودم، وقت یوقت دهیبهت م ره؛یگیاز اطالعات محرمانش واست م پیچ هیکن،  دایپ رزادیپ یشخص وتریکامپ -
رو نجات بده تو خودت ن،یمیبهم نگاه کن س س،یمُردم؛ معطلش نکن فقط برسونش به پل یدید یزد وقت بمیغ یدید

 !یکن کارونیا دیبا ،یهست یدختر خوب
 ؟ینباش دیچرا با یگیم یچ یدار فهممینم فهمم،ینم -
 پیچ دیکمکم کنه، با تونهینم یچیرو باخت دادم، ه یباخت دادم، همه چ ن؛یمیس یفهمیمن مهره سوختم تو نم -

 باشه؟ یریرو ازش بگ
 :گمینفس م یو با تنگ دهیبغض گلوم رو فشار م رمیم وا نیزم یرو
 تونمینم ییتنها ؟منیکنیبا من م کارونیا یچرا دار م،یما قرارداشت -
 م،یکن یمحکم کار دیبا یجلو ول میریباز هم طبق همون نقشه م میکه بتون ییقول وقرارم هستم، تاجا یهنوز پا -
 باشه؟ یکن کاریچ دیبا دهیم حیبهت زنگ بزنه بهت توض گمیم میبه ند میبه همه جاش فکر کن دیبا
 باشه، باشه. -
 ریجاسوسه کب ستیمارال اصال مطمئن ن ذارم،یباهات قرار م نمتیبه بعد بخوام بب نیاز ا ا،ین جانیهم ا گهید -

 .ییجانیمطمئن باش تا االن بهش خبر داده تو ا
 :دمیفشار م کیسرام یزدم رو رو خی دست

 گهیآشپزخونشو جمع کرده. گفت با من د کنه،یکار نم گهیکنار، گفت د دهیکش گهیاون شب گفت که د ریکب ر،یکب -
 .نمشینب گهید تونمینداره، بهم گفت آزادم م یکار

 :بندهیرو م هاشچشم
تا  کشهیمهنوز آدماش رو داره، هنوز داره مثله سگ بو  یاگه جمع کرده باشه ول یهاش اعتماد نکن، حتبه حرف -

 ،یمراقب خودت باش دیبا یول یتو باهوش نیمیمطمئنم خودش فرستاده. س جاستنیکه االن ا نمیکنه، هم دایرد پ
 تو بود. تیهمه فکر وذکر آذر امن

 دلم واسه آذر تنگ شده خاطره. -
 دل منم واسش تنگ شده. -
 :گمیو زمزمه وار م شمیبلند م نیزم یرو از
انجامش بده بعدشم  دیتموم داره با مهیبهم گفت چندتا کار ن ،یماجد شیپ رهیعراق؛ م رهیداره م رزادیامشب پ -

باهم  یدونفر ایدن نیگوشه دنج تو ا هیو  میباهم فرار کن ایب گهیم زنهیدنبالم. مدام از رفتنمون حرف م ادیم گردهیبرم
 .زنهیحرف م ندهیهمش از ا م،یکن یزندگ



 

 

292 
 

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

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 mrs.zm زرجامزهرا 

که به فکر  یچوب خطاش پر شده و اوضاعش خطر جانیا ده،یو انتقال م کنهیو چنج مر هاشوییداره دارا یعوض -
 .گردهیامن م یجا هیرفتن افتاده و داره دنبال 

 به نظرت تو کار مواده؟ ه؟یکارش چ دمیمن که هنوز نفهم -
 :دهیم شییکوتاه رنگ شده و طال یبه ابروها یخم
 چیه فروشهیچند برابر م خره،یبزرگ و دوسر سود مفت م یهاطرف تو کار معاملست معامله گه،یزهرمار د ایمواد  -

تا جون  ریمرغ بگ ریالمال از ش تیقاچاق ب یدزد یقانون ریغ یقانون خرهیکه اراده کنه م یزینداره هرچ یو بند وبست
 فروشه.یو بعد م خرهیکه توش پول باشه م یهرچ زادیآدم
 ؟یدونیجا ماز ک نارویتوا -
جا ثبت شده، کار  هیمعامله ها و زد و بندا  نیهمه ا یبدون دیبا یاطالعات نداد ول ادیز دم؛یکش یزبون صوف ریاز ز -

 !خورهیزود به دردت م ای ریبه د یشینم مونی. پشیکن داشیپ یتونیکجا م نیخودته بب
 .دادیآمار م یو خط رفتیطفره م قتیاز عالمت سوال، انگار داشت از گفتن حق شهیپر م سرم

*** 
 .کنمیکرده بود م ادداشتیکه  یابه شماره ینگاه رم،یگیم یتا خورده رو از دست شربت برگه

 .هیصمد شیلی: گفت فامشربت
 بهش زنگ بزنم؟ ینگفت ک شناسمش،یم -
 یلیبهش خ یچرا خودت زنگ نزد دیماهرخ پرس یراست گه،یوقته صبح زنگ بزن د رینگفت، االن که د یزینه چ -

 ؟یبهش زنگ بزن یخوایازت دستت دلخور شد، نم
 .گهید یگفتیبهش م زیچ هی دونمیم یسرم شلوغه گرفتارم چ یگفتیم یچرا، ول -
 .نیمیس ستیکارت خوب ن نیاصال ا ش،یچونیپیم یدار دیفهم یاتفاقا گفتم، ول -

که صبح بهش داده  یقول ادیبود؛  ستادهیکه هنوز منتظرم ا کنمیگاه مبه شربت ن ارمیم رونیب فمیرو از تو ک شارژم
رو از  یچ یتقاضا قایو دق گفتمیبهش م یچ دیبا دونمیخودم هم نم رم،یگیرو م ریکالفه شماره کب افتم،یبودم م

 .کردمیم
 :چهیپیگوشم م یچندتا بوق کوتاه صداش تو با
 زود حرفتو بزن دستم بنده. نیمیالوس -
 مگه؟ ییکجا -
 .دمیدارم به بچه ها غذا م -

 .فهممیمنظورش رو م شنومیکه از پشت تلفن م یپارس سگ یو با صدا کنمیم مکث
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 ن؟یمیس -
 .زنمیخب باشه، بعدا بهت زنگ م -
 کن!لحظه صبر هینه، نه قطع نکن  -
 :شنومیدوباره صداش رو م یاهیچندثان ریتاخ با
 خب، بگو؟ یلیخ -

 :شمیم رهیبود خ ستادهیکه روبه روم ا یمنتظر شربت یهاو به چشم خارونمیرو م چونم
 گهید یفردا هست رم،یرو ازش بگ اروی نیتا ادرس ا زنمیمادرم رو گرفتم، صبح بهش زنگ م لیوک یشماره صمد -

 اره؟
 .ینر یاره هستم، تنها سر خود واسه خودت پاش -
 جا؟نیا یومدیرا امروز نچ ،یگیچند بار م رمینه بابا نم -
 اونجا؟ امیمگه هر روز قرار ب -
 .ستینه قرار ن دونم،ینم -
 دلت تنگ شده واسم؟ نمیب -

 :دمیجواب م یگل کرده بود با تند شیباز یباز عوض زنمیم یپوزخند
 کارت داشتم. ر،ینخ -
 کار؟یچ -

 :غرهیاروم م یشربت
 خجالت رو بذارکنار. ؟یکنیچرا ناز م گهیبگو د -

 :گمیلب م ریز یهوف
و بار جا به  یگرون نباشه به درد مسافر کش ادمیداغون نباشه، ز ادیز ؟یکن دایموتور دست دو واسم پ هی یتونیم -

 ..ادیجا کردن بخوره کال به کار ب
 :خندهیم کوتاه

 جوجه؟ کاریچ یخوایموتور م -
 .خوامیم ییه خدابند هی یکه، برا خوامیواسه خودم نم -

 .خوادیم یقسط هی: بگو دست و بالش خالیشربت
 :کنمیرو تکرار م یشربت یها. شمرده حرفبندمیم یرو با شرمندگ هامچشم

 .خوادیم یقسط ه،یوبالش خالطرف دست -
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 :پرسهیمکث م یکم با
 هست؟ یطرف ک -
 که؟ شیشناسیم میهمسا ،یشربت -
 بلده؟ یمگه موتور سوار یشربت -
 .خوامیواسه پسرش م خوام،ینم ینه، نه واسه خودشربت -
 .دمیخوب بهت خبر م یلیخ دم،یآهان فهم-
 ؟یندار یکار گه،یباشه، ممنون پس خبر از تو د -
 نه، از اولم نداشتم. -

 :غرمیلب م ریز آهسته
 !شعوریب -
 :شنومیتماس رو قطع کنم که دوباره صداش رو م خوامیم
 ؟یفتنگ نیمیس -
 رو؟ یچ -
 که دلت واسم تنگ شده؟ -
 :گمیم ی. با درموندگشمیم رهیخ ستادهیکه هنوز روبه روم منتظر ا یشربت به
 آره، تنگ شده. -

وبا  چهیپیگوشم م یکشدارش تو یخنده یهمزمان با صدا یاز تعجب گرد شده وپوزخندصدادار شربت یها چشم
 :توپمیحرص م

 .یعوض یلیخ -
 :کنمیمتصل م میشارژر رو به سوکت گوش میبا عجله س کنم،یرو قطع م تماس

 .دهیگفت خبر م -
 :رهیگیصورتش م یرو جلو شیمیقد یساده لیموبا یشربت

بدم برم بهش  یبچه رو چ نیبده، گفتم که طرف کار راه بندازه مطمئن بودم اصال مونده بودم جواب ا رتیخدا خ -
 بگم، خدا مادرتو واست نگه داره.

 :دمیتکون م یتفاوت یبا ب یاشونه
 کنه، بعد بگو. یحداقل صبر کن اوک -
 گه؟ید یرو داغ کنم؟عدس پلو، دوست دارشامت یاالن اس دادم گفتم جورشد، راست نیهم گهینه د -
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 :کنمینگاهش م یچشم ریز کنمیرو باز م یمیکمدم قد نیسنگ ییکشو
 ؟یکنینگام م یجورنیتو چرا ا نمی. ببخورمیبرم حموم، اومدم م دیبا یداره ول -
 :ستهیایو کنارم م ادیمکث سمتم م یکم با
بهتر از من؟ المذهب  یمن ک زیاون بقچه دلتو، عز یکنیام، چرا وا نم یکیجون من که باهات دل و زبون  نیمیس -
 ؟یحسن کارهیچ نمیب ؟یچند ه؟چندیبهم بگو دردت چ ی، جون شربتتو خودت زینر
 ریمس هیسر دارم هزارتا سودا،  هیبهت بگم؛  یشربت ستیدوتا ن یکیدردم که  یول یستین بهیتو که غر زمینه عز-

 کنمیشده، حس م یجور هی نمیس یجانیاواخرم که ا نیا شه؛یاز توش باز م یبرم صدتا راه فرع خوامیرو م یاصل
چه  دونمینم المیهمش تو فکر خ شه،ینفسم تنگ م امکم شده، مد دهمیشا دونمیشده چه م ادیز یزیچ هیم تو قلب

 ها نداشتم.حس و حال جورنیمرگم شده تا به حال از ا
 ؟یکنیبهش فکر م ادیز -
 ؟یبه ک -
 ؟ادیمعلومه ازش خوشت م ن،یمیخودتو نزن به اون راه س -
 :کنمیبغلم جمع م یو حولم رو تو خندمیم
 !دهیچه فا یول اد،یکه مخوشم -
 ؟یبهش گفت -
رابـ  نیاز ا هیچ یدونیباهم، م میچندچند ستیدارم؛ اصال معلوم ن یستیباهاش رودروا یکل شیجورنینه بابا، هم -

 نیرخودش تو بهت یس رهیآخرشم که مثله روز مشخصه هرکس م م؛یدشمن میدوست ستیسرتهه، معلوم ن یب یهاـطه
 واسه هم. میشیحالتش خاطره م

لنگش  یکه بخوا یکم ندار یزیدختر جون تو که چ شهیکه نم یجورنیروشن کنه؟ ا فتویخب بهش بگو تکل -
 .یبمون

 یاز رو اشیبُن وپ ریکه رابـ ـطه من و کب دونستیخبر بود و نم یب کنمیسرزنشش نم کنم؛ینگاهش م متعجب
 :گمیو م دمیسرم رو تکون م یمنف یبه معنا لجن شروع شده بود

و زمان وخالق ومخلوقات دست به دست  نیعالم و آدم وزم شه،ینم هایزیاز چ یها بعضوقت یبعض ،یشربت نیبب -
 م،یواسه هم میبزرگ شهینم هی ری، من و کب، چون به صالحِ که نشهکه نشه نهیا ریچون تقد ؛شهیهم بدن بازم نم

 .مینه گنده ا هی م،یجزو محاالت
 :دهیهم گره م یتتو شده براقش رو تو یو ابروها کنهیم اخم



 

 

296 
 

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

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 mrs.zm زرجامزهرا 

پدرو مادره،تو چشمم نگاه  یشب بهت گفتم عشق ب هی ادتهی یول ؛یزنیحرف رو م نیا یرو چه حساب دونمینم -
و  میو ندار شهیپدرومادر نم یعشق ب گمیم حرفم هستم دوباره یهنوزم پا ستم؛ینه من از اوناش ن یگفت یکرد

و دست به  چرخهیو م چرخهیو زمان م نیزم نانچ شه،یبگو نم جانیا نیحاال بش فهمهیامکان نداره و محاله نم
 شد؟! یچجور یپرسیخودت، بعد از خودت م یمونیکه خودت م دهیهم مدست

تجربش کرده  ایبود  دهیها دکالمش ، انگار به حرفش اعتقاد داشت و بار یاز حد تو شیب نانیاطم نیاز ا لرزهیم تنم
، باشم نه یبندباز ماهر کهنینه ا کنم،یپام نگاه نم ریبه ز رم،یبند راه م یدارم رو کنمیها هم حس مروز نیبود، ا

 .ترسمیمن از سقوط م
*** 

پس سرم  میآفتاب مستق کنم؛یو به سر کوچه نگاه م دمیم هیتک یآجر واریحال به د کشم،یم یبلند یاازهیخم
دور  یو ه زدمیجام فقط غلت م یتو شبیاما سردم بود و تنم لرز داشت و بدنم کوفته بود، کل شب رو د دیتابیم

 که غالبم کرده بود و همه وجودم رو مختل کرده بود. یضعف سست نیبودم، از ا زاریچقدر از خودم ب دم،یچیپیخودم م
 .دارمیبه سمتش قدم برم کنمیجدا م واریو تنم رو ازد کنمیسرم رو بلند م نیبوق ماش یصدا با
 :کنهیو چپ چپ نگاهم م ذارهیم شیشونیپ یکه رو یدود نکیع
 چته؟ -

 :دمیپلک خسته و دردناکم فشار م یرو انگشتم
 .گمیآدرسو بهت م هیبق میناخوشم، برو سمته جُردن برس کمی -

 :ذارهیم میشونیرو پ دستش
 .یتبم که ندار-
 !هیبدون تبه، فقط بدن دردو کوفتگ میضیمر ستمه،یس -

 :چرخونهیو فرمون رو م زنهیم یپوزخند
 خونه خودم برم؟ یاستراحت کن یبمون یاین یخوایم ،یکنیتَرک م یمگه دار -
باباجان اصال  رم،یبمون خونه خودم م یگیتنها نرو االنم که م یگفتیاول که م ،یچونیمنو بپ یخوایفقط م یعنی -

 ؟یفهمیکه چرا نم ستیتو ن یخودمه ننه یننه
 منوتو نداره که. یخب بچه جون شلوغش نکن، ننه -
 :کنمیم بونهیسا میشونیپ یودستم رو خندم،یجون م یب

 بده. نکتویلحظه ع هی -
 !یپرروشد دم،یباز بهت خند -



 

 

297 
 

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

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 mrs.zm زرجامزهرا 

 :چرخمیو کامل به سمتش م ذارمیهام مچشم یو رو دارمیرو برم نکشیعجله ع با
 !اد؟یبهم م -

 :گـهیوقاطعانه م کنهیکوتاه نگاهم م چرخونهی. سرمرهیگیجاده م یرو از تو نگاهش
 نه اصال. -
 :کنمینگاه م نهیآ یبه خودم تو یاعتماد به نفس الک با
 من. ادچونیچون اصال به چشم نم ستیمهم ن ادیم زواسه صورتم بزرگه که اون کمیفقط  ،یقشنگ نیبروبابا به ا -
لبخندم  رزادیاسم حک شده پ دنی. با دارمیم رونیرو ب لمیو موبا برمیم فمیبا عجله دستم رو ک لم،یزنگ موبا یصدا با

 .شه دهیتا صداش بر کنمیو با عجله صفحه رو خاموش م رهیم نیاز ب
 ه؟یک -

 :کنمیپرت م فمیک یرو تو لمیموبا دستپاچه
 شرکته. یهااز بچه یکی ،یچیه -

 :پرسهیم مشکوک
 ؟یچرا جوابشو نداد -
 جواب بدم. خوامینم ستیاالن که وقتش ن شه،ینم یعنینه االن،  -

و با وحشت  زنهیم خیتنم  چه،یپیم نیفضا بسته اتاقک ماش یتو لمیزنگ موبا یحرفم کامل نشده که صدا هنوز
 کنمیبهش نگاه م

 :گـهیم یتر یحالت جد باربانیا
 جواب بده، کارت داره. -

 :دهیدستش رو فرمون فشار م شد،یزنگ پشت هم تکرار م یصدا کنم،ینگاهش م درمونده
 گفتم جواب بده. -

نفس حبس شدم  یصمد یشماره آشنا دنیو با د ارمیم رونیرو ب لمیموبا گهیبار د کیو  دمیدهنم رو قورت م آب
 :کنمیمو باعجله تماسم رو وصل کنمیرو آزاد م

 .یصمد یالو سالم آقا -
 مزاحمتون شدم. دیببخش ،یسالم خانم دولت آباد -
 د؟ییبفرما کنم،یخواهش م -
 ؟یاسکندر یآقا دنید دیشما امروز قرار بر -
 اومده؟ شیپ یمشکل رمیدارم م رم،یبله من االن تو مس -
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 .دیرو حتما به من اطالع بد شیمنف ایمثبت  جهینت کنمینه، نه اصال فقط خواهش م -
 چشم حتما. -

 .ذارمیم لنتیسا یرو لمیو با عجله موبا کنمیرو قطع م تماس
 ه؟یک یصمد -

 :دمیجواب م یا انهیشاک باحالت
 مامانم. لیوک -
، تم نرمحال باز مقصر خودمم خودم خواس نیباهمه ا شم،یم یعصب د،یکشیهمه کارهام سرک م یکه تو نیا از

 خودم خواستم بمونه..
 :گردهیبه سمتم برم سته،یایبرج م کنار

 ؟یرو دارشمارش -
 باال؟ میبر یخوایشماره دارم، نم هیاره  -
 شمارش رو بده؟ خواد،ینه نم -

 یکم شه،یم ادهیپ نیو با عجله از ماش ذارهیگوشش م یرو لشیبا گرفتن شماره موبا خونم؛یرو براش م شماره
و  دهیم هیو به در تک کشمیم نییرو پا شهیش خورهیبه پنجره م یا. باضربهمونمیمنتظرش م نیماش یتو گذرهیم

 .ذارهیم نیهاش رو سقف ماشدست
 شد؟ یچ -
 :کنهینامشخص نگاه م یو به نقطه دهیم شیشونیبه پ ینیچ
 رسه؟یاالن م کهینزد رونهیگفت ب ستیتو خونش ن اد،یداره م -
 ؟یدار کاریچ یهست یک دینپرس -
 !دیبده، نه نپرس گاریاون پاکت س -

 :دارمیرو برم گارشیو پاکت س شمیم خم
 سرقرار؟! ادیداره م هیچ هیبدونه قض کهنیبدون ا یجورنیهم شه؟یمگه م -
 :کنهیروشن م گارشیس
 اره. -

 :کنمیو دوباره تکرار م کنمینگاهش م کالفه
 !شه؟یمگه م -
 به نظرت؟ هیبیعج زیچ ادیزنگ گفتم کارت دارم خودتو برسون اونم داره م ؟بهشیبغـ*ـل مار ریدنبال ز نیمیس -
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 زنگ! هیسرقرار اونم فقط با رمیرو نشناسم نم ینه، آخه من چون خودم تا کس -
 :فرستهیم رونیب شینیب یرو از تو دود

 .یبر دمینبا -
 اومد؛یبه چشم م شتریتر بود و بصورتش واضح یرو یبود جراحت ها ستادهیافتاب ا یو حاال که تو زنمیم یپوزخند

 :برمیم ششیخط ر یانتها کیانگشت نزد
 خورده؟ هیبودم، چندتا بخ دهیتا به حال ند نویچرا من ا -
 :گـهیو اروم م گردهیپشت برم به
 .ستین ادمی -
بدتر ازاون انگار از دستم ناراحته سکوت  دهمیاشایباهام حرف بزنه؛  خوادیکه نم کنمیحس م گردهیکه برم نیا از
 یدرب ورود یجلو یبلند یبژ شاس نیبا متوقف شدن ماش گذرهیم یاقهیچند دق شمیم رهیبه روبه رو خ کنم،یم

 :گردهیبرج به طرفم برم
 .این رونیب نیتوماش نیفکر کنم خودشه، بش -

 :گمیم متعرضانه
 ؟یکنیم یجورنیچرا ا ام،یب اه بذار منم -

 :غرهیم یعصب
 .نیگفتم فعال بمون تو ماش -
از مردها کامال کچل  یکی شمیم قیدق ره؛یشدن م ادهیپ نیکه از ماش یبلندش به سمته دوتا مرد جوون یهاگام با

و با ر شیابلندقهوه یموها تردهیداشت و ورز یهم قد بلندتر یکیزده بود اون  یرسم پیداشت ت یبود و قدکوتاه
 دهیپوش یبزرگ کوتاهش که قواره نیآست دیسف راهنیداشت، پ یاسپرت اما ساده ا پیسرش بسته بود، ت یکش باال

 کدومشون پسرشه رو سخت کرده بود. کهنیا صیبه بابک نداشتن و تشخ یشباهت چیه کدومشونچیبود. ه
نگاهشون  کنهیم نیبه داخل ماش ریکه کب یاد، با اشارهبو انیدر جر نشونیو مکالمه ب زدنیبه تک حرف م تک
 .شهیم دهیمن کش یرو
 ادهیپ نیاز ماش زنمیم اینه دل به در ایهست  یرفتنم کار درست دونستمینم دم؛یفشار م رهیگدستم رو دست دیترد با
 .رمیبه سمتشون م شمیم

که همزمان باهم به سمتم  دمیلب م ریز یو سالم ستمیایم ریو درست پشت سر کب کنمیم یکوچه رو ط عرض
 :کنهیبهم م یمرد کچل نگاه گردنیبرم
 ؟یخانم باش نیمیس دیسالم، شما با -
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 بله خودمم. -
 هامون. یخوشبختم منم کوروشم پسر خاله -

از  ده؛یبهم تکون م یلبش بود سر یلبخند رو خورهیپسر بابک گره م فهممیکه از اسمش م یبه مرد جوون نگاهم
 اماده کرده بودم. یریدعوا درگ یچرا خودم رو برا دونمینم خورم،یحالت خصمانه نداشت جا م نیا

 حرف زدن. یبرا ستیمناسب ن جانیا م،یصحبتامون تو خونه ادامه بد هیباال بق می: بهتر برکوروش
کوروش  ییبا راهنما کنهیموافقتش رو اعالم م سرش دییبا تا شم؛یم ریو منتظر کب کنمیهم قالب م یرو تو دستم

تر  بیرو واسم عج زیهمه چ نیو ا دیرسیبه نظر م ینگاهم به هامون بود که خونسرد و عاد م،یریمجتمع م یتو
 .کردیم
 نتیز ییطال یسطلنت یکه با پرده و مبل ها یخونه بزرگ و دلباز م،یشیکوروش وارد خونه م فیتعارف و تشر با

 داده شده بود.
 .شمیم رهیشده بود خ دهیکوب واریکه به د ییو به تابلو فرش ها نمینشیم ریمبل دونفره کنار کب یرو

رو به دست گرفته بود مشغول صحبت  تیریکوروش که انگار مد نن،ینشیما م یروبه رو قایو کوروش هم دق هامون
 :شهیم
 .نیازمن بپرس نیتونیم نیداشت یسوال نیمه یکنه برا یفارس تونهیخوب نم ادیهامون، ز -

 :پرسمیهوا م یو ب کنمیبه هامون نگاه م متعجب
 م؟یگیم یچ میما دار شهیاالن متوجه نم یعنی -

 :دهیجواب م دهیبر دهیو بر شهیم رهیبهم خ هامون
 صحبت کنم. ادیز تونمینم یول فهمم،ینه نه م -
 :گـهیکوروش با عجله م شه،یلبم ظاهر م یرو یکه داشت لبخند یبیخاص و عج یلحجه از
 .رهیگیم ادیکم کم  ی، ولو پا شکستهدست -
 .زنهیحال خوب حرف م نیجالبه، با ا -
 :پرسهیپرده از کوروش م یکه فارق از بحث بود، ب ریکب
 نه؟ ایبده  تیرضا خوادیم نیازش بپرس بب -

 :دهیمکث جواب م یوبا کم کنهیبه هامون م ینگاه کوروش
 کهنیرو روشن کنه؛ با ا هیقض نیا فیتکل کهنیا رانیهمه سال برگشته ا نیکه بعد از ا یلیاز دال یکیخب هامون  -

 .رهیبگ میقاتل پدرش تصم یرسونده تا برا جانیحال خودش رو ا نیبا ا یسخت بود ول رانیبرگشتش به ا طیشرا
 :گهیو م دهیبه فکش م یتکون شمیم رهیتفاوت بود خ یکه همچنان ب ریبرخ ک میو به ن شمیلفظ قاتل معذب م از
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 انه؟یگرفته  میخب، االن تصم -
 :کشهیم دشیو اتو کش یکُت سورمه ا یقهیبه  یجا خورده دست ریکب یو راحت یکه از رُک کوروش

 یول دیاز شما بپرسم ببخش دیبا یسوال هیبره  نیاز ب یابهامات هیکه  نیا یگرفته، فقط من برا ییهامیتصم هیاره  -
 د؟یباهم دار یشما چه نسبت

پروا  یب ریکنه که کب حیتوج ریتا نسبت منو با کب گردمیذهنم م یتو یمناسب یو دنبال جواب خورمیسوالش جا م از
 :دهیجواب م

 !شمیوص لیشما فکر کن وک شم،یوص لیوک -
 :زنهیم یپوزخند کوروش

 .یهم خبر داشته باش هاشونمییاز امالک و دارا دیبا یشیوص لیباشه، پس اگه وک -
 :پرسمیم یو با تند شمیم جیگ
 کدوم امالک؟ فهمم،ینم -
 .دیدار هیخونه باغ سمته کامران هیاگه اشتباه نکنم شما  -
 موضوع؟ نیداره به ا یچه ربط نیا یها متروکست، ولکه سال مهیپدر یخب بله خونه -

 :کنهیقفل م یکوتاهش رو تو پهن و یهاانگشت کوروش
 باشه. یفکر کنم معامله خوب خواد،یهامون جان غرامت م -
 :کنهیلب زمزمه م ریو ز زنهیپوزخند صدادار م ریکب
 !خوادیم هیهامون جان د -
گرفتن  قیپدرش چقدر ارزش داشت که خودش رو ال فیکه ساکت نشسته بود؛ مگه خون کث کنمیهامون نگاه م به

 .دونستیم ییبهاخون نیهمچ
سال گذشته؛ تو قانون  یلیطلب نکنه؟ به هرحال خ یزیدر برابر خون پدرش چ نی: شما که انتظار نداشتکوروش

اون ملک رو بابت  نجانیگرفتن حقشون ا یهم برا شونیا ه،یو عاد جیرا زیچ هی هید ایکشورها گرفتن غرامت  یهمه
 خوانیغرامت م

 خونواده خبر داره؟ نیا یهاییوقت هامون جان از کجا از دارا: اونریکب
دادن که  یشنهادیپ نیهمچ کهنیاصال خود مادرشون مثله ا ،یصمد یخانم، آقا نیمیمادر س لی: از وککوروش

 بهمون برسونن.
 .شدیخرج اشتباهات مادرم م دیحق منو آذر بود نبا میخونه پدر جوم،یلب رو م یعصب

 بده بهم. اریتو ب یحساب گوش نیماش نیمیس ن؛یبا خودتون حساب کرد نینشست یجورچه ستیعلوم ن: مریکب
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 .رمیگیو به سمتش م ارمیم لمیحساب موبا نیعجله ماش با
 : خونتون چند متره؟ریکب
 :گمیوم کنمیفکر م یکم
 هزار، هزار صد.. دونمینم -

 :کنهیحساب و کتاب م انهیشاک
خب حاال کمش  قدره،نیمرد بالغ هم ا هی هید شه،یم قدرنیا ،یحالتش متر نیکه تو کمتر نمیهزارمتر، زم میریگ -
 .میکنیم

 :کنهیقاطعانه به کوروش نگاه م گردونهیرو بهم برم میو گوش کنهیمکث م یکم
 و خارج از عُرفه! یوسط اضاف نیا یاردیلیدو سه، م یکی هیباشه،  دینبا قدرنیا صرفه،ینچ، نم -

 :کشهیم شیپره دماغ گوشت یدستش رو یو عصب خندهیم کوروش
 ارزه؟یخانم و قصاص نشدنش نم نیمادر ا یآزاد متیبه ق نیگیشما م یعنی -
 :توپمیو با حرص م شمیو از جام بلند م کنهیسکوت م ریکب
فقط خواستم حق  جامنیدرم ندارم؛ االنم که اآزادشدن ما یبرا یاصرار چیمحترم من ه یآقا نیبب ارزه،ینه نم -

چندسالم  نیهمه سال مادر نداشتم ا نیکه از حق خودم بگذرم و مال پدرم رو ببخشم ا نیرو ادا کنم، نه ا میفرزند
 .باخودتونه مید تصمیهم اعدامش کن نیدوست ندار نیآزادش کن نییخوایروش؛ م

 :شمیم رهیخ شیروشن عسل یهاو به چشم ستمیایهامون م یو روبه رو شمیبرم منصرف م خوامیم
چرا نسلتون منقرض  دونمیاونم چشمش به مال پدرم بود؛ مثله زالو افتاده بود به جونمون، نم ،یپدرت هیتوهم شب -
 شهینم

 شونیامادر شما زده پدر  کهنیهم انگار طلبتونه مثله ا یزیچ هی ؛ی: خانم محترم بهتره درست صحبت کنکوروش
 ناکار کرده.

 :شنومیرو از پشت سرم م ریکب یو صدا رمیم یسمته در خروج به
 فکر کن، بچه زرنگ. هیروز د متیبه ق -

*** 
 :کنمیلب نجوا م ریز یمونیو با حالت پش زنمیها کنار مچشم یموهام رو از جلو د،یلرزیهام مبودم دست یعصب هنوز

 نده. تیوقت نزنه رضا هیگند زدم،  یوا -
 احمق. دهیبخش هیازمال خلف کهیشُل مغزو بده مرت یصمد نیغلط کرده، اصال شماره ا -

 :بندمیو محکم در رو م شمیم نیماش سوار
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بنشونش  رانیشده پسره رو بکشون ا یمتیداده، البد بهش گفته به هرق ادیمامانم بهش  ه؟یبدبخت چ یصمد ریتقص -
 .ریبگ تشویبده رضا شنهادیبهش پدهن پُر کن  زیچ هیمذاکره  زیم یپا
 مادرته؟ لیچندوقته وک -
 راحت معتمده. التیکه خ یمادرم اگه منظورت تبان لیمادربزرگم بود، االنم که وک لیساله، اول که وک یلیخ -
حرف بزنه،  یطرف حت دهیمجال نم یحت دُوونه؛یوسط داره موش م نیداره، ا ادیز شهیکوروشه خورده ش اروی نیا -
 ؟یباهاش صحبت کن یاریب ریداداشتو تنها گ یتونیم نیبب

 :زنمیو بلند داد م بندمیرو باحرص م چشمم
 ریاون باال جو گ دمیاصال؟ آقا من تورو د هیچ یدونی!م؟ینگ یه شهیم ست،یبرادر من ن یعوض نیصدبار گفتم ا -

 یگوره بابا نطورهیت پر برگرده حاال که ادس خوادیزدن اومده م غیدراوردم طرف معلومه واسه ت یشدم، سرتغ باز
همه سال بال  نیا یکه بخواد به من برسونه؟ وقت هرسوند یریمگه به پدر من چه خ ؛یو ملک و امالک پدر نیزم

 و نحسه. نیجرات ندارم درشو باز کنم بس که شوم و سنگ یحت خورهیگوشه داره خاک م هیاستفاده افتاده 
 :رهیگیرو به سمتم م یآب معدن یبطر

 .یکنیم یبد قلق یهست، از سرصبح دار تیزیچ هینه توامروز  یفتیبخور، پس ن -
 یرو سرش خال میکه داشتم دغ دل ستیمرد که نوکر پدرم ن نیا کنم،ینگاهش م یو با ناراحت خورمیاز آب م یکم
 :کردمیم
 .ام یچه مرگمه، کالفم، خستم، عصب دونمیاوهوم، خودمم نم -
 م؟یبخور زیچ هی میبر یخوایم -
 ؟یمثال چ -
 :کنهیو حرکت م زنهیم یخندشین

 ؟یدوست دار یچ ،یمثال هرچ -
 :دمیجواب م یو با دودل کنمیفکر م یکم
 غذا دوست دارم. -

 :گـهیکه م ستیواسم مفهوم ن لیهنوز دل کنمیو متعجب نگاهش م خندهیم بلند
 یدیآخرش جواب م یکنیدوساعت فکر م میغذا بخور میمن که از اول گفتم بر ؛یاریدر م یچرا خنگ باز نیمیس -

 !یستین زونی؟میزد یزیم زیغذا؟چ
 :رمیگیم یتدافع حالت

 گفتم غذا. ؟منمیدوست دار یم؟چیبخور یزیچ هی میبر یتو گفت ریواسه خودت؟ نخ یگیم یچ -
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 غذا؟ یگیم یتو به چ نمیب -
 غذا؟ یگیم یناهار، شام، تو به چ -
 .باشه یکه خوردن یزیهرچ -
 .انداختیداشت دستم م سرانجامیو ب یمعن یمکالمه ب نیبا ا شم،یم یلبش کفر یرو دیلبخند پل از
 و ناهارو شام صبحونه، عصرونه، هندونه همشون کُلُهم باهم غذان؟ها؟ زیبهت بفهمونم که چ گهیجورد ای یدیفهم -
 :گمیلب م ریبلند ز ینبود هوف هیانگار ول کن قض نه
باهات بحث  یمسخره ا زیچ نیدارم راجع همچ شهیباورم نم یکنیم وونمید ینکن، بخدا دار تیاذ ریبس کن کب -
 .کنمیم

 جوابم رو بده. دمیمهلت نم کنم،یم ادیضبط رو ز یصدا باعجله
*** 

 ره،یگیبار با آذر اومدم دربند دلم م نیرآخ کهنیا یادآوریاز  کنم؛یشلوغ اطرافم نگاه م یبه فضا نیتوقف ماش با
 غیدر م؛یدیخندیو سرخوش م میکردیم نییها رو باهم باال پاکوچه پس کوچه نیشب قبل رفتنش که کل ا نیآخر

مدام باهم  م،یکردیرو فراموش م زیهمه چ میباهم بود یاصال وقت ،یکس یو ب یپدرو مادر یب یاز درد غصه
حاال که خوب  م،یکردیم تیکفا ایدن کیهم  یبرا ییما تنها م،یگرفتیآغـ*ـوش هم آروم م یآخر تو میدیجنگیم

 ؟ییآذرمادرم بود، آذر کجا کنمیفکر م
 ؟یش ادهیپ یخواینم ؟ییکجا نیمیس -

نداشت  یحال خوش یوبهار هم انگار کنمینگاه م رونیب یابر یو به هوا رهیهام کنار مچشم یخاطرات از جلو پرده
 درهم وآشفته. د،یباریو م یابر یو گاه شدیو داغ م شدیم یآفتاب یبود گاه زونیو مثله من نام

 :شنومیرو از پشت سرم م ریکب یصدا رم،یباال م یبیآهسته ونرمم از سراش یهاقدم با
 ست؟یسردت ن -
 :دارمیمعکوس قدم برم کنم،یباال به رودخونه کم آب نگاه م از
 به من؟ یرو بد شرتتیسو هیه، نظرت چاره سردم -
 ندارم. ینظر -
 ؟یپرسیم یپس واسه چ -

و  دومیو دنبالش م گردمیبرم یدوباره به حالت عاد کنهیبلندش از کنارم عبور م یهاو با قدم زنهیم یپوزخند
 :پرسمیم
 ؟یچرخیم ینطوریواسه خودت هم یعموم یها تو مکان هاآدم شیپ تیجمع یتو یایم یترسیواقعا تو نم نمیبب -
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 کنهیبه اطراف م ینگاه کوتاه ستمیایروبه روش م شه؛یمتوقف م ذارهیپل م ینرده آهن یو دستش رو گردهیبرم
 :گـهیو اروم م

نکردن؟  یغلط چیتا به حال تو عمرشون ه کدومشونچیهستن؟ه یعاد یهاها، آدمآدم نیا یهمه یکنیتو فکر م -
 یشده؟ وقت میقا یزیها چه چآدم نیپشت نقاب ا یدونیم یپاکن؟ تو چ یعده آدم خاصه مابق هیخطا گـ ـناه واسه 

 .امیآدم عاد هیهام نیاز هم ییمنم جز کهنیا یعنیهمه آدم  نیا نیب جامنیمن ا
 دنبالت نباشن. یلو نر یفتین ای ریموقع گ هیبود که  نیمنظورم ا ن،یهم دم؟یپرس تتیمن فقط واسه امن -
 کرده باشن. مییشناسا یچندسال تونسته باشن حت نیتو ا یفکر نکنم حت ستن،ین یعنیهنوز نگرفتنم  که یوقت -

 :گمیو م شمیقدم مهم باهاش
 .یاز خودت مطمئن یلیخ -

 :برهیفرو م بشیج یتو یرو دستش
 .بخواد جام رو لو بده یکس کهنیمگه ا رسه،یدستشون بهم نم چیاره مطمئنم، ه -
 .کندمیاول کلکش رو م یلو بدم همون روزها خواستمیاگه م رم،یگیچرا به خودم م دونمینم

بزرگ  یکه حوضچه یمحوطه نسبتا بزرگ و سرسبز م؛یشیمبود کیبار یکوچه یکه انتها یکافه رستوران سنت وارد
 ریهنوز کب ؛نمینشیم یاشهیش یها قیاز آالچ یکی یداشت، به انتخاب خودم تو یآب یهاپراز فواره اطشیوسط ح

 یو حت رمیگیرو م رزادیناموفق و شماره پ یهااز تماس ستیل دنیباد ارمیرو در م لمیباعجله موبا بود رونیاون ب
 حرف زدن داشتم. یچقدر زمان برا دونمینم
 .چندبار زنگ زدم. یدونی؟مییمعلومه تو کجا چیه نیمیس -

 :چرخونمیم سرم
 .گهید دیاز دستم ببخش گهینباش د یعصب یباور کن تازه متوجه شدم، وا -

 :شهیآروم م یکم صداش
 ؟یخوب -
 ؟یخوبم، تو خوب -
جواب  دیبا یهست یتیباهام نکن، هرجا و تو هروضع کارونیا گهید کنمیبهترم؛ ازت خواهش م کنمیحاال که فکر م -

 .اومدمینم یسفر لعنت نیدارم، اگه مجبور نبودم که ا یاسترس کار یکل شیجورنیمن هم ؛یمنو بد
 .سییواقعا قصد نداشتم ناراحتت کنم متاسفم ر دیببخش فهمم،یم -
 راحت باشه؟ المیگه؟خید یمراقب خودت هست نیمیگفتنات هم تنگ شده بود، س سییر نیدلم واسه ا -
 ؟یگردیبرم یمراقبم، ک -
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 :گهیو م خندهیم
 .امیزودتر تمومش کنم ب کنمیرو م امیباز تموم سع یول دم،یمن که تازه رس -
 .شمیم وونهیلطفا من دارم د ایپس من منتظرتم، زود ب -
 ؟یبهم بگو که دوستم دار نیمیس زم،یباشه عز -
 چقدر سخت بود ناخواسته ابراز عالقه کردن: بندمیهام رو محالت چندش چشم با
 برات. رمیمیم وونتم،یدارم، عاشقتم، ددوست -
 ؟یندار یکار کنمیم وکالیدیمنم دوستدارم خوشگلم، شب باهات و -
 ندارم، فعال. ینه کار -
 نیاوقات دلنش یگاه دیبود وشا یواسم عاد رزادیپ لیپر از حس بد شده بودم؛ اوا کنم،یسرعت تماس رو قطع م با

 حرف زدن باهاش سخت شده بود. یتحملش کنم، حت تونستمینم گهید دایجد دونمیاما نم
 !ارنیگفتم واسمون غذا ب -

 .شمیم رهیبهش خ انهیو شاک کنمیبلندم سر
 نه؟ یکنیول نم ،یبدجنس یلیاه خ -

 :گـهیاروم م ارهیسرش رو جلو م نه،ینشیروم م روبه
 خودم و خودت بمونه. نیرازه که ب هی یبهت بدم، ول یزیچ هی خوامیم -

 :کنمینگاهش م مشکوک
 ؟یچ -

 :ارهیم رونیچرم رو ب یجعبه مشک بره،یم شرتشیسو یمخف بیج یتو دست
 ؟یجنبش رو داشته باش دیبا -

 :رمیگیرو از دستش م جعبه
 مطمئن باش که دارم. -
 :ارمشیم رونیو ب کنمیتوش نگاه م بیغر بیعج لیبه گردن است کنمیجعبه رو باز م در
 واسه منه؟ نیا -
 ؟یبازش کن دینگفتم نبا یتا وقت یاره، ول -

 برمیگوشم م ریداشت و انگار پلمپ شده بود ز یچیدرپوش پ کشم،یکوچکش م کیبار یپالک استوانه ا یرو دستم
 : خوردیتکون م یزیچ هی دمیو تکونش م

 انگار توشه؟! یزیچ هی -



 

 

307 
 

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

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 mrs.zm زرجامزهرا 

 ، بهم قول بده.از خودت جداش نکن وقتچیاالن هم بنداز تو گردنت ه نیاز هم ن،یمیس یکنیبازش نم -
 .دمیقول م -
 :کنمیچفتش روباز م کنمیم کیگردنم نزد به
 ؟یتاک یول -
 که من بهت بگم. یتاوقت -

 :کنمیم یلباسم مخف ریبلندش ز ریزنج
 جاش امنه. -
هست و باخودش  یهرچ ادیگرد باد م هی شه،یعوض م زیزود همه چ ای رید ست،ین داریپا تیوضع نیکه ا یدونیم -
 .مونهینم یازمون باق یچیو ه برهیم
 شده؟ یبهم بگو چ ،یبهم بگ یخوایکه نم یخبر دار یزیچ هیتواز  ترسونه،یحرف زدمت داره منو م یرمز نیا -
 بهت بدم. یجواب تونمیازم نپرس نم ،یفهمیبه موقع م -

*** 
 یو موهام رو کنمیم نیبه دورب یقبل وصل کردن تماس نگاه کنم؛یکز م وارید یگوشه لمیزنگ موبا یصدا با

 :دمیحرکت م نیدورب یجلو یدستم رو یو با لبخند تصنع کنمیشونم مرتب م
 .سییسالم، ر -
 :کشهیترش کرده مکه جذاب دشیژول یموها رزادیپ
 نگاهت کنم. ریدل س هیاول بذار  طون،یسالم ش -

 :گـهیو م گذرهیم هیو چند ثان دارمیرو ثابت نگه م نیدورب
 .یخوشگلت دستم کار بد یهابا اون چشم یقصدکرد یجد ؛یشد یدوستداشتن یکوچولو یدختر بچه هی هیشب -

 :ذارمیم رچونمیدستم رو ز خجول
 ؟ییاالن کجا -

 :رهیگیاز اتاقش م یینما
 اتاقمم تو هتل. من تو -
 هم اونجاست؟ یمنوچهر یآقا -
 .دمشیظهر د گست،ید یجا هینه، اون  -
 خوبه؟ زیهمه چ ره،یم شیکارها چطور پ -
 خواد؟یدلم م یاالن چ یدونیم نیمیس شه،یتموم م یبه زود رهیم شیخوب داره پ -
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 :دمیو مکث جواب م کنمیفکر م یکم
 بودم؟آره؟ شتیکه اونجا پ -
 :ذارهیم شیدستش رو به نما کی دویسف یهاو دندون خندهیم
 یهاشرکت و با دست یاومدیکه م ییبه اون روزها میدوباره برگرد خوادیازهمه دلم م شتریب یاون که آره، ول -

 .کردمینگاهت م یحواست نبود و مشغول کار بود یمنم از پشت پنجره وقت ،یاوردیخودت واسم قهوه م
 :رهیجب باال ماز تع ابروهام

 برگردم شرکت؟ تونمیمنم دلم تنگ شده واسه اون روزها، به نظرت دوباره م -
 .یبرگرد یتونیمعلومه که م -
 !انه؟ی تونمیم نمیبب دمیازت پرس یبار اخراجم کرد نیاخه، اخه چون اخر -

 :خندهیم بلند
دفعه  نیدرضمن ا یاستراحت کن کمیاز شرکت اخراجت نکردم فقط فرستادمت  وقتچیمن ه ،یتونیمعلومه که م -

 بکنه! تتیاذ یکس ستیقرار ن گهید یکه برگرد
 ؟یرو اخراج کرد یخانم زند یعنی -
 .شینیبینم وقتچیه گهیکارخونه د یواسش کردم، انتقالش دادم ادار گهیفکر د هی ینه ول -

 :زنمیم یبا خوشحال یچشمک
 بود. یخبر خوب یلیخ -

 :کشهیبه گردنش م یدست
 ؟یکنیفکر م یبه چ یدار -
 به تو زود برگرد باشه؟ -
 گردمیپرواز برم نیفرودگاه و با اول رمیاالن م نیهم ایب یبهم بگ گهیبار د هینکن اگه  یتاب یب قدرنیا نیمیباشه، س -
 خونه. گردونمیبرت نم وقتچیدنبالت و ه امیم میمستق رانیا

 برم بخوابم واقعا. گهیمن د گمینم گهیباشه د -
 .رهیگیو به سمتم م ذارهیلبش م یانگشتش رو دوتا

 .کنمیتماس رو قطع م رگدمیبهش تکون م یخداحافظ یکه به معن یدست با
 رفتشیکدوم از کارها پ چیه یکور گره شده بودم و تو دم؛یصورتم فشار م یدستم رو ندمیچشمم رو م یعصب

که  یبه قول کنم،یهام لمس موگردنبند مرموز رو با سرانگشت برمیم نمیس یدستم رو زدمیومدام درجا م کردمینم
نبودم  بندشیپا ادیقول رو ازم گرفته بود ز نیا یاگهیاگه کس د دیداشتم محال بود بازش کنم؛ شا مانیداده بودم ا
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که  هیباهمه فرق داشت، اون کس ریانگار کب یول کردم،یکنترل کنم بالخره بازش م تونستمیرو نم میو کنجکاو
 مزاحم رو بخاطرش سرکوب کنم. یهاتموم حس تونمیم

 ..شدیم دایسرو کلش پ کردمیتا فکرش رو م شه،یاسمش گشاد م دنیزنگ، مردمک چشم باد یصدا بازهم
 بله؟ -
 ؟یخواب بود -
 نه. -
 ؟یکردیم هیگر یباز داشت ه،یجور هیصدات  -
 ،یسوال رو ازم بپرس نیا یزنیزنگ م یهرسر شهیکردم نم هیتوعمرم خرشدم گر باریمن کال  نی، ببنه یوا -

 بخوابم؟زودباش. خوامیم یدار کارمیحاالهم زود چ
 ؟یرو بده دسته شربت یگوش نییندارم که، بپر پا یباتو کار -
 :پرسمیو با عجله م شمیم زیخ مین

 ؟یدار کاریچ یتو باشربت نمیبب -
 نداره، سرت تو کارخودت باشه. یبه تو ربط -

 :غرمیلب م ریز دیو با تهد رمیم رونیواز اتاقم ب شمیم بلند
 یریگیم ادیو البته  یکه زد یاز حرف کنمیم مونتیمطمئن باش پش یباشه، خودت خواست گه؟ینداره د یبه من ربط -

 !امیمن ک یدونینم ینه هنوز منو نشناخت یصحبت کن یکه با من چجور
و با باز شدن  زنمیم یبه پنجره اتاق شربت یاو ضربه پرمیو با عجله از پله ها م چهیپیگوشم م یاش توخنده یصدا

 .رمیگیرو به سمتش م لیپنجره و موبا
 ه؟یک -

 :گمیم اروم
 باهات کار داره. رِیکب -

 :دهیدستپاچه جواب م یشربت
آها از اون  ه،یراحت بچه حواس جمع التونیتو هفده سال، نه خ رهیالو سالمگ حال شما آقا؟ بله بله، امسال م -

 جان. نیمیبه س دمیرو م یلحاظ؟بله حق باشماست، چشم، چشم، دست شما درد نکنه باشه پس من گوش
 :رمیگیرو از دستش م یگوش

 د؟ییبله بفرما -
 تم؟!داش کارشیکه چ یدیحاال فهم -
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 قطع کنم؟ یندار ینداره حاالهم اگه کار یبهم ربط چیچون ه ست،ینه اصال واسم مهم ن -
 :دهیجواب م کالفه

 شربت واسم بفرست. یشماره ار،یدرن یبچه باز گهیبس کن د -
 .فرستمینم خوام،ینم -
 :کنمیبود نگاه م زونیبه شربت که هنوز از پنجره آو انهیشاک کنم،یوقطع م گمیلب م ریز یشیا

 ؟یکنینگاه م یچرا اونجور ه،یچ -
 .هیآدم خوب ینیبینکن، م یباهاش لجباز قدرنیا گه،ید نیبش کاریب -
 کرده. دایهمه طرفدار پ نیخونه ا نیچرا تو ا دونمینم -

*** 
 یتو چلونمشونیو با تموم زورم م رمیگیآب م ریش ریهام رو زو دونه دونه لباس کنمیم یتشت رو خال یتو آب

گرد و  یهاوباچشم نهینشیو روبه روم م شهیم کیکنان بهم نزد یل یل نیریش کنم؛یپرت م یمیسبد قرمز قد
لبش ظاهر  یرو یولبخند دمیفشار م وشدماغ کوچول یرو رو سمیانگشت خ کنه،یم بیخوشگلش حرکاتم رو تعق

 .خندهیم زیر زیو ر شهیم
 :کنمیباهاش درد و دل م اریاخت یو ب شمیم رهیو به صورت معصومش خ کشمیلب م ریز یاه
 دهیهم که صبح خواب یشربت نیا دن،یپاش زیهمه چ یانگار خاک مرده رو ؛یریچه عصر دلگ ینیبیم گمیم ن،یریش -

 یداره واسم بدجور کنمیحس م ستین داشیگم و گور شده و پ شبیاز د رهمیبشه؛ کب داریب یک خوادیم ستیمعلوم ن
 !میکن کاریچ دیندارم، حاال من موندم و تو با نآسمو یهم توستاره هیچقدر بدشانسم،  ینیبیم اد،یم افهیق

 زنمیم یبشکن یو با خوشحال کنمیشده بود، حالت چهرم رو عوض م میلبم چشم دوخته بود و انگار متوجه ناراحت به
 :گمیبلند م یوباصدا

 م؟یبخور یبستن رون،یب میباهم بر یخوایاصال م یفکر هی -
 .کنهیو مات و مبهوت نگاهم م کنهیبغلش جمع م یرو تو هاشدست

 از دستم استفاده کنم: شتریب کنمیم یسع بارنیا
 گردش؟ ها؟ میباهم بر یخوایم ن،یریش -

 :شنومیسرم م یرو از باال رهین یصدا
 ن؟یمیس شیببر یخوایکجا م -
 :دمیو با درد دستم رو کمرم فشار م شمیبلند م هیچهارپا یرو از
 کالفست! یوقته تو خونست، بچگ یلیخ رونیببرمش ب کمی ،یاگه اجازه بد -
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 :کنهیسرش رومحکم م یباال یگره روسر رهین
 !یو گرفتار یه بدبختهم نیا ونیم یببردش هوا خور قهیحال داره دم به دق یبد عادت بشه، اونوقت ک ترسمیم -

 :دارمیرو برم سبد
 کنه؟یقبول م نیینگران نباش اصال بهش بگو ب ره،ین شهیبار که بد عادت نم هیبا  -
 :گـهیم یعصب رهین دوه،یم یبه سمته اتاق نازپر یبا خوشحال نیریش فهمونه؛یبا حرکت ماهرانه دستش بهش م رهین

 اصال. ومدهین یبچه خوب نیاصال به ا اد،یب گاردشمیباد دیبا گهیبفرما خانوم م -
 :رمیها مسمته پله به
 .گذرهیبهشون خوش م شتریکه ب ییدوتا ادیداره، محسنم بگو ب یرادیچه ا -
 دختر. یافتیاز کت و کول م ،یایاز پسشون برب یخوایم ی: چطوررهین

 :گمیو بلند م رمیپله ها باال م از
 .ریبگ یبپوشون، اجازه محسنم از نازپر نویریلباس ش شمینداره، حواسم بهشون هست من تا آماده م یمشکل -

 یشال نخ کنم؛یم یحیمل شیو ارا گردمیبه اتاقم برم کنمیسبد رو پهن م یتو یشسته شده یلباس ها باعجله
خودش رو داشت  ی. هنوز هوا سرمادمیدارم رو پشت گوشم جا مموهام رو به حالت اندازم؟یسرم م یرو میاسورمه

 .پوشمیبلندم م یبه ناچار ژاکت مشک
که دارند  یاقیشور اشت دنیباد زنم؛یبودن لبخند م ستادهیدر آماده باش ا یو محسن که ذوق زده جلو نیریش به

 .شهیرو چند برابر م میانرژ
 :گهیو م کنهیبغلش جابه جا م یرو تو الدیم ینازپر

 باشه؟ ،یکنیجون گفت گوش م نیمیس یهرچ هایاریدر نم یمحسن شلوغ باز -
 :رمیگیجفتشون رو م دست

 بهم زنگ بزن؟ یداشت ینگران نباش، کار -
 .دیسفارش نکنم مراقب خودتون باش گهیدستت درد نکنه پس من د زم،یباشه عز -
به طور  یگاه داد،یانتقال م نیریهام رو تند تند به شمحسن واسطه بود و حرف زنم؛یم رونیها از خونه ببچه با

ها رو از دلم شسته پاکشون تموم غم و غصه یایدن یشدن تو کیشر زدن،ینامحسوس بازبون اشاره باهم حرف م
 بود.
 :شمیو به سمتشون خم م ذارمیم فشونیالغر نح یهاشونه یدستم رو ستم،یایم یمغازه کفش فروش نیتریو کنار

 .دیریبگ زهیجا یکل دیبا نیقرار خوش بگذرون رون،یب نیحاال که بامن اومد -
 .کنمیم تشونیبه داخل مغازه هدا کنه،ینگاه م نیریذوق زده به ش محسن
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 م؟یخودمون انتخاب کن شهی: خاله ممحسن
 .دیخودتون انتخاب کن دیمعلومه که با -

آروم تر بود با  نیریداشته باشن، ش یتا احساس راحت کنمیکم کم پشت سرشون حرکت م کنم؛یرهاشون م آزادانه
و  دهیو انگشتش رو لبش فشار م ستهیایم یعروسک یکفش صورت یجلو تیدر نها کردیدقت به کفش ها نگاه م

 :ستمیایکنارش م کنه،یسرش رو خم م
 که دوستش داره؟ یپرسیخوشگله، محسن ازش م -
 .دهیسرش رو تکون م دییتا یو به معنا کنهیبه محسن م ینگاه نیریش

 یهابا کفش نهیآ یجلو یدونفر شه،یم یمنته یرنگ یآب یکتون دیگشت و گذار به خر یمحسن هم با کم انتخاب
 .رنیرژه م دشوکیجد

 م؟ییایها بکفش نیباهم گهید شهیم گهیم نیری: خاله شمحسن
 :کنمیرو محکم م شیو چسب کتون شمیم خم

 شه؟پاتون با هانیهم نییخوایم -
 م؟یکنیخاله، بخدا خرابش نم شهیاره م -
 .زمیعز شهیچرا نم -

 .دمیجواب م انهیو شاک افتمیم شبید ادی کنمینگاه م ریو متعجب به شماره کب شهیبلند م لمیزنگ موبا یصدا
 بله بفرما؟ -
 اخم و تخمت؟ نیا شهیچرا پس تموم نم ،یبابا تو که هنوز تو فاز یا -
 هم تموم بشه. ستیچون قرار ن -
 ؟یاالن خونه ا ییتمومش کنم، کجا امیب یحضور دیبا کهنیمثله ا -
 .رونمیبا دوستام ب-
 :رمیگیوعابر بانکم رو به سمته فروشنده م رمیم شخوانیسمته پ به
 خوام؟یبزرگ هم م لونینا هیچهارتا چهار،  -

 : نذارم تو جعبه؟فروشنده
 .ستینه، نه الزم ن -
 شته؟یپ یک ن؟یمیس یی: کجاریکب
 .میخوش بگذرون کمی میاومد رونمیگفتم که با دوستام ب -
 .ذارمیرو داخلش م یمیقد یهاکفش رمیگیرو از فروشنده م لونینا
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 :غرهیم یعصب
 دنبالت آدرستو بفرست. امیم -
 کار؟یچ جانیا یایب یخوایم -
 بفرست منتظرم. قات،یبزنم تو دهن خودت، دوتام تو دهن رف یکی -

سرشون گذاشته بودن نگاه  یکه مغازه رو رو نیریبه محسن و ش کنم،یاسم پاساژ رو تکست م گمیلب م ریز یهوف
 :کنمیم
 .نیزودباش م،یها بربچه -

*** 
 یدستم رو تو دهیم نییرو پا شیدود یهاشهیش کنم؛ینگاه م شهیپام متوقف م ریکه ز یدیسف نیدوکاب یکاپرا به

 .دمیبه ابروهام م یوخم کنمیبغلم قالب م
 قاتو؟یرف نمیبی: کو کجان؟ چرا نمریکب

 .کنمیاشاره م خوردنیم ینشسته بودن داشتن بستن ستگاهیا یصندل یها که روبه بچه گردمیو برم رمیم کنار
 :زنهیم یو لبخند محو شهیابروهاش باز م گره

 !یدار یخوشگل یقایاعه، عجب رف -
 .قامیدهن من دوتام دهن رف یکیخب منتظرم،  یلیخ -

 گذرهیو از کنارم م دارمیبه عقب برم یشوکه قدم شه؛یم ادهیپ نیحرکت از ماش هی یو تو دهیتکون م دییبا تا یسر
 :رهیو به سمت بچه ها م

 !یببرمتون شهرباز خوامیزود، زود ماشااهلل، م م،یها بربچه-
 :کنهیاشاره م نیماش سانیمحسن به قسمت ن ؛کنهیم تشونیهدا نیعجله سمته ماش با
 م؟یکن یباز مینیپشت بش نیا نیریمن وش شهیعمو م -

 :کنمیدرعقب رو باز م یبه سرش بزنه عصب یافکر احمقانه کهنیا قبل
چون اون پشت  د،یو کمربندهاتون رو هم ببن دیبشن جانیا دیکردنه، شما با یباز یمگه اون پشت جا شهینم رینخ -

 خطرناکه.
 : اره عمو، خطرناکه.ریکب

 .نمینشیجلو جا م یصندل یرو ریتاخ یکه سوار بشن، با کم کنمیم کمکشون
 :کنهیم میرو تنظ نهیا ریکب
 ؟یدشمن خون یچطور -
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 :گمیآروم م رلبیو ز کنمیخودش بود نگاه م یحال و هوا یکه تو نیریبه ش گردمیبرم
 نرفته؟نه؟ ادتیروت، هنوز  ختیآب ر کمیکرد  یاشتباه هی بارهیبچه  -
 یدونیم یکنیشلوغش م یدار یالک ،یشبیتو امروز؟ هنوز که ناراحت د یتخس شد قدرنیکردم بابا، چرا ا یشوخ -
 .یاعصاب خورد کن یخوایفقط م ه؟تویچ
 :گمیو م ذارمیضبط م یتم روو دس زنمیم یو پوزخند شمیم مونیبهش بدم، که پش یجواب دندون شکن خوامیم
 بهتره! میحوصله بحث کردن اصال ندارم، آهنگ گوش کن ه؟یچ یدونیم -

 حاال که امروز کنم،یم ادیآهنگ رو ز یصدا
 .کردیهم داشت کمک م ریخود کب کهنیکنم، به خصوص ا یاوقات تلخ خواستمیها بود نمبچه روز
باشه، ورجه و  یهربچه ا یآرزو تونستیم جانیبود؛ ا یکه پر از دستگاه باز کنمیبزرگ نگاه م دهیسالن سرپوش به

 شهیاز گ ریگم نشن، کب یشلوغ یتا تو رمیگیدستشون محکم م شدیم ادیو محسن کم کم داشت ز نیریوروجه ش
 :رهیگیدستش رو باال م یکارت تو گردهیبرم
 .دیبکن خوادیکه دلتون م یهرباز دیتونیحاال م -

 : آخ جون.محسن
 .رنیسالن بود م یکه گوشه یبا عجله به سمته استخر توپ رهیگیرو م نیریش دست
 کنم،یکردنشون نگاهشون م یبه باز ستمیایم یحدو مرز بود؛ پشت فنس آهن یب شونیو خوشحال شناختنینم سرازپا

 .شدیم یشکل ممکن سپر نیکه منتظرش بودم حاال داشت به بهتر ینیغروب غمگ
 :ستهیایکنارم م ریکب
 رون؟یب یها زدچطور شد با بچه -
 :شمیم ریخ رخشمیو ن شمیم لیسمتش متما به
 چقدر خوشحال کردنشو آسونه؟ ینیبیم ،شدمیزد به سرم، داشتم تو خونه خفه م هوی دونم،ینم -
 ؟یشیخوشحال م یتو چجور نمیآره، بگو ب -

 یک کنمیفراموش م نمتیبیم یوقت باتوعه، وقت یوقت وب یقرارها نیمن هم یروزها نیا یخوش گمیم تودلم
 .هستم یهستم، چ

 ؟یوجود داشته باشه، توچ میخوشحال اواسهیتو دن یزیگمون نکنم چ دونم،ینم -
 :دهیتکون م یا شونه

 .شمیتر مو هرروز سرگردون چمیپیکه دارم دور خودم م ینیبیم یکه نجاتم بده دار ستین یزیمنم مثله توام، چ -
 ؟شهیحالمون خوب م یک -
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رو ول  زیحالت خوب شه همه چ یخوایمسمومه، اگه م جانیا ینگرد، هوا یشهر دنبال حال خوب نیآسمون ا ریز -
 کن برو..

 ؟یبر یخوایتو م -
 اره. -
 ؟کجا؟یکِ -
 .رمیم زشهیه لبرجا دارم اگ گهید مونهیپ هی ست،فقطیجاشم مشخص ن ست،یوقتش معلوم ن -

تفاوت  نیدورورم قرار بودن بذارن وبرن، با ا یمردها یانگار همه ؛یباش رشیکه توز یبه حال آسمون شهر خوشحال
 نه،یتنها بره، البد سرنوشته منم ا خواستیکه دلم باهاشه م یاون ا؛یباهام ب گفتیکه دلم باهاش نبود بهم م یکه اون

 هام.نه بزرگ وسط همه خواستن هی
 :گمیمن م یگفتنش سخته ول یواشکی ،یالک ،یبه زور، دروغک کنم،یرو زنده م غرورم

به  گهید یوقته تموم شده ول یلیخ مونمیپ کهنیهم خوبه با ا یلیخ جانیبرم، هم ییجا خوامینم مونم،یمن م -
 .یرو ندار ییجا یوقت یشهرم عادت کردم رفتن واسه چ نیا یسم یهوا
 :چرخهیسمتم م به
 .یگیدروغ م یدار -

سرکوبش کردم، مهم  شهیکه هم ییاز اونا ده،یو بم دلم لو م ریکه ماله خودمه وز ییاز اون نگاها کنمینگاه م بهش
 .میستادیا تیهمه آدم و جمع نیا ونیم ستیمهم ن م،ییاالن کجا ستین

 :رهیم نییگلوش باال پا بیس
 ن؟یمیس یبهم بگ یخوایم یچ -

 :زنمیلب م آروم
 .یچیه -

 :فهممیم شیشونیپ یبرجسته یهااز رگ شهیم یعصب
 بهم نگاه نکن. یجورنیا گهیکه د هیچیاگه ه -

هاکه همون برن،یم ادمیها که دردم رو از ها، همونسر نقطه اول؛ بچه گردمیدوباره برم رم،یگیرو ازش م روم
چقدر  شن،یهزارتو م هی هیشب شنیبزرگ م یبُعد دارن و وقت هیبچه ان  یها که تا وقتهمون ه،ینه بزرگ چ فهمنینم

 بده بزرگ شدن.
*** 

 :کنمیکالفه نگاهش م چه،یپیم نیماش یگارتویس یبو
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 .خورنیرو بده باال سرما م شهیش نه؟یبچه تو ماش ینیبیمگه نم گه،ینکش د -
 :کنهیبه عقب نگاه م نهیو از ا دهیرو باال م شهیو ش کنهیپرت م رونیسوزش رو ب مین گاریس
 .دنیخواب یک نایاعه ا -

 :دمیم هیتک شهیوسرم رو به ش زنمیم یلبخند
 خسته شدن. یلیخ -
 زنگ نزد؟ لهیزنگ وک اروی نیا گمیم -
گفت مادرت اصرار کرد منم گفته  ؛یدادیخونه رو بهشون م شنهادیپ دیچرا امروز خودم بهش زنگ زدم، گفتم نبا -

 کیبرگرده فقط  یک ستیاصال معلوم ن ستیمنم گفتم در هرصورت امکان نداره خواهرم ن ه،یرمنطقیبودم بهش غ
 یخورش برسونبه نون یخوایم ینرسوند یزیچ امرزیخونه به اسمه منه؛ به مادرمم بگو به خود اون خدا نسوم اون

 کن. رونیفکر خونه رو از سرت ب
 باسهمت؟ یکن کاریچ یخوایم -
معلوم  یزیکه فعال که چ گمیهم م یکنم، از طرف یدردسر زندگ یگوشه ب هیبفروشمش؛ بار ببندم برم  خوادیدلم م -
 .فمیبالتکل یلی؟خیدونیباز شد، م گهیدر د هی دیشا کنم،یصبر م شهیمثله هم ادیهم از دستم برنم یو کار ستین

 ؟یکن یتوش زندگ یبر یدوست ندار -
 برنگردم. وقتچیبه خودم قول دادم که ه رونیب اومدمیبار که داشتم از اون خونه م نیآخر وونم؟ینه اصال مگه د -

 :شهیدر متوقف م یو جلو شهیو وارد کوچه م چرخونهیرو م فرمون
 .ارمشونینکن برو در باز کن خودم م دارشونیب -
 :کنهینگران نگاهم م یبودن و نازپر اطیتو ح یو نازپر رهین کنم،یو در رو باز م شمیم ادهیعجله پ با
 ها کوشن پس؟سالم بچه -
 .دنیسالم خواب -
 :رهیگیبغلش م یاز تو ادیبا عجله سمتش م رهین شهیبغلشه وارد م یتو نیریکه ش یپشته سرم در حال ریکب
 تو زحمت. نیافتاد یتوروخدا حساب دیببخش -
 .دمیم رهین لیو تحو دارمیهاشون رو برمعروسک وبادکنکش تزایجعبه پ نیماش یو از تو رمیم رونیب
 کردن آره؟ یطونیش یلیدردنکنه، البد خ ه؟دستتیچ هانیا یوا ی: ارهین

 .میکرد کارایچ کننیم فیتعر شنیم داریبودن، حاال خودشون ب یخوب یهانه بابا،اتفاقا بچه -
 :رهیگیم ریمحسن رو از بغـ*ـل کب ینازپر

 شرمنده بخدا. -
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 .افتمیو پشت سرش راه م رهیم رونیب اطیبا عجله از ح ریکب
 گه؟یبرو تو د یایکجا م -
 :دارمیجلو برم یرو از صندل فمیک
 م؟یبخور ییچا هیباال  یاینم -
 برم. دینه زنگ زدن با -
 :ستمیایچهار چوب در م یتو
 مراقب خودت باش. -
 باشه برو تو. -
از  یلیس دنی. با دکنمیرو باز م لمیقفل موبا گه،ید بیروز عج هیبازهم  بندم؛یدر م یول کردینم یاریدلم  کهنیا با
 .رمیحال از پله باال م یو ب کشمیم یآه رزادیپ یها امیپ
 .کنمینگاه م یو به شربت شمیباز شدن در متوقف م یصدا با

 :ادیبا عجله به سمتم م یشربت
 نبود؟ ریکب نیماش نیا -
 چرا خودش بود. -

 :ادیو به طرفم م کنهیم زونیطناب آو یو رو ارهیرو از تن در م اهشیبلند س یمانتو
 ن؟یکجا بود -
 ؟یتو کجا بود ،یشهرباز میبچه ها بـرده بود -
 :ذارهیپلکان اتاق م یرو فشیک
 !رونیبا پسرم رفته بودم ب -
 :رهیگیالت مفتخر و مغرور چهرش خندم مح از
 .میحرف بزن کممی م،یبخور ییچا میبر ایب -
 هامو شستم اومدم.دست ،یبذار یاره برو باال کتر -

 شهیبالخره روشن م شییجلد مقوا یرو دهیدار با چند بار کشنم تیکبر گردم؛یو به اتاقم برم گمیلب م ریز یچشم
 :کنمیم پیتا رزادیپ یو باعجله برا کنمیرو روشن م یکتر ریو ز

 《متاسفم که نتونستم جواب بدم میمهمون داشت زم،یعز》 -
 :دهیو جواب م گذرهیم یا هیچندثان

 《گردمیبرم گهیخبر خوب واست دارم تا دوروز د هی》 -
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 .زنمیبا عجله بهش زنگ م افتمیخاطره م ادی ،فرستمیقلب براش م کریو چندتا است گمیلب م ریز یهوف
 ن؟یمیالو بگو س -
 :خورمیجونش جا م یو ب فشیضع یصدا از
 خاطره؟ یخوب -
 شده؟ یزیخوبم، چ -
 م؟یکن کاریچ دیبا ه،یاالن برنامه چ گرده،یبرم رزادیپ گهیبهت بگم، تا دوروز د خواستمیم -

 :دهیو جواب م کنهیم مکثیکم
 .یکن دایرو پ شیاصل ستمیس یبگرد دیاومد با -
 دفترش باشه؟ یتو وتریکامپ نیامکان داره هم -
 داشت؟ ستمیتو خونش س یرفت یوقت نیبب ست،یاحمق باشه، نه ن نقدریگمون نکنم ا -
 :کنمیذهنم رجوع م به
 داشته باشه! دیهاش نرفتم، شااتاق خواب یمن تو دونمینم -
 شیبق یبهم خبر بده تا برا یکرد یاوک خوام،یآمار جفتشو م شیتاپ شخصلپ ایتو خونشه  ای ادیبه احتمال ز -

 کنم. یزیبرنامه ر
 گرفتست؟ یلیحالت خوبه؟صدات خ یباشه، خاطره مطمئن -
 گـهیو م خندهیجون م یب

 خوبم، جوجه نگران من نباش. -
 .امیبرنم یچیکه بدون تو از پس ه یدونیحواست به خودت باشه، م -
 .دونمیم -

*** 
 :پچهیگوشم م یتو رزادیپ یصدا چونمیپیرو دور انگشتم م یذفرهن میس
 صبحونه نخورم. گهیامروز د دمیم حیهتل مضخرفه، ترج نیا یغذاها -
 :گمیم طنتیش با
 .کنمیغذاهارو رو درست م نیبرات بهتر ایتوفقط ب زم،یعز -

 :خندهیم بلند
 خوب باشه! تیآشپز ادیاصال بهت نم نیمی؟سیجد -
 ؟یزنیحرفو م نیوا مگه من چمه؟چرا ا -
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 .یخانم بزرگ رفتار کن هیمثله  یکه اصال دوست ندار ،یطونیش یدختر بچه هیچون تو  -
که  طونمیدختر ش هیمن  یول یزنیحرفو م نیا یدار یچه حساب یرو دونمینم ؛یکنیاشتباه م ینه کامال دار -

 !یطرف یباک یبفهم یبخور کنمیواست غذا درست م یبرگشت یشد وقت نطوریحاال که ا ه،یدست پختمم عال
که تو درست  ییحال قبول دوست دارم امتحان کنم غذا نیبا ا یتموم طرفم؛ ول یچ یهم هیبا  دونمیخودم م -
 رو بخورم. یکن
 :شمیم رهیمونده خ یجا باقهمون شبیکه از د ییچا یو به استکان ها خورمیجام غلت م یتو
 فرودگاه! امیب تونستمیکاش فرداشب م یشب مهمون من، ا هیباشه پس  -
 .میهم یهمو کل روز برا مینیبیناراحت نباش در عوض پس فردا سرکار م زم،ینداره عز یرادیا -
 گه؟ید یمراقب خودت هست س،ییر -
 بهت بگم. دیروبا یزیچ هیفقط  نیمیمراقبم، س -
 ؟یچ -
همه جا و  قهیهرروز هرساعت هردق ،یکنیکه حالمو خوب م یهست یزیروزها تو تنها چ نیبهت بگم که تو ا دیبا-

 همه جا فکرت بامنه.
 کنم: دایپ یتا جمله مناسب ارمیمخم فشار م به
 ..شناسمیکه م یهست یمرد نیو بهتر نیترتو هم کامل -
 :گمیم یفور شمیکه بلند م ییسروصدا با
 !کنهیبرم مامانم داره صدا م دیفعال با -
 برو. زمیباشه عز -
پنجه پاش  یرو یشربت کنم؛یبود متعجب نگاه م ستادهیا اطیح یکه تو یبه پسر قد بلند امیم رونیعجله از اتاقم ب با
 :گـهیدستشه بلند م یکه تو یناپلئون ینیریبا ش رهین چرخونه،یاز اسپند دور سرش م یمشت ستهیا یم
 ..اوردنیتا دخلش درن ینیریش نییپا ایب نیمیس -

 :رمیم نییها اروم پااز پله کنمیسرم جمع م یروباال شونمیپر یموها
 چه خبر شده؟ -

 :ادیخوشحال به سمتم م یشربت
 پسرم اومده. کهنیبه دو منظورِ اول ا ینیریش نیا -
پررنگ و سبزه  یچشم ابروها قایصورتش دق یتو کنه؛یم ستادهیکه پشت سرش ا یدست اشاره به پسر نوجوون با

 سن بلوغش بود و بانکمش کرده بود: یو کم پشتش که نشونه زونینام شینبود و ر یشباهت به شربت یبودنش ب
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 .گهیجون سالم کن د نیمیبه س ر،یآقاام -
سالمم رو زمزمه  دمیتکون م یو سر زنمیم یلبخند گه،یآروم م یو سالم اندازهیم نییزده سرش پاخجالت پسر

 .کنمیم
 تا بهت نشون بدم. یایباهام ب دی: منظور دوم بایشربت

 :کشونهیو به سمته در م رهیگیم دستم
 م؟یبریکجا م -
 .ایلحظه باهام ب هیتو کوچه  -
متعجب به موتور  کنهیدر رو باز م رم،یو همراهش م اندازمیسرم م یرو دارمیطناب چادر گلدار رو برم یرو از
 .شمیم رهیخ یجلو لتیکیس

 .ریبگ لیرو تحو یکه خواست یجا رو بهم داد گفت برو موتور هیزنگ زد آدرس  ری: امروز صبح کبشربت
 :کنمیو براندازش م کشیو نزد دارمیبرم رونیبه ب یقدم

 موتور دست دومه؟ نیا یمطمئن ومدهیجلد تَرکشم در ن ینوعه، حت یلیکه خ نیا -
نداره  طیگفتم شرا دمیرو از فروشنده پرس طشیشرا یوقت دمشید یمعلومه که نه، آک آکه، خودمم تعجب کردم وقت-

بود  یچه کار خواستمیم یموتور اقساط هیپولش کامل پرداخت شده؛ دوباره برداشتم زنگ زدم بهش گفتم که من 
 زدو شرمندم کرد. یخالصه حساب پولشو،اونم گفت بذار پسرت باهاش کار کنه کم کم، نم نم بهم برگردون 

 مبارک باشه. -
 :رهیگیبه داخل خونه برگردم که دوباره دستم رو م خوامیم
 زنمیم غشیدارم ت یموقع با خودت فکر نکن هی گردونمیپولشو بهش برم رهیتن بم نیا ؟یناراحت شد یجون شربت -

 باور کن نه، ما از اون.
 :توپمیو م بندمیهام محرص چشم با
 .ول کن جون مادرت ازمیداره، من نه سر نه پ یآخه به من چه ربط ،یشربت یزنیها ماخه حرف -
 رمان در نگاه دانلود آماده شده است. نیا

http://www.negahdl2.ir 
کرده  یدر حقم کرده، هم مردونگ یلطف بزرگ نینداره؟ اتفاقا به تو مربوطه، طرف بخاطر تو همچ یچرا به تو ربط -

 نشم. اهیبچه روس نیا یهم مرام گذاشته تا جلو
 :دهیادامه م یو با ناراحت کنهینگاه م اطیح یتو اطیاحت با
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گند  یمنم مثله بابا کردیفکر م گفتمیخواست نه م زیچ هیازم  بارهیبدم؛  یبچه رو چ نیبخدا مونده بودم جواب ا -
بهش، توروخدا  کردمیخودمو ثابت م دیبا تمویوضع یدونیکه م تو نیمیس خورم،یجرزم نم یبه درد ال سشیسیو خ

 نکن. یاوقات تلخ
تو  یدیباور روسف ن،یکم شوکه شدم هم هیفقط  ستمیکجا بود آخه؟ باور کن ناراحت ن یاوقات تلخ ،یشربت الیخیب-

 ها نزن.حرف گهید کنمیهاتو؟ خواهش مرفته محبت ادمیمنم هست مگه  یدیروسف
 راحت باشه؟ المیخ یعنی -
 راحت. التیاره جونم، خ زمیاره عز -
 :کنهیگونم م یو بـ..وسـ..ـه ا ادیسمتم م به
 .کنمیکمکتو جبران م نیخدا اقربون اون دل پاکت برم، به -

 :گمیو م کنمینثارش م یلبخند
 خودته. یکپ پهیتپسرت خوش مایحاال خودمون -
 .میشیم اطیوارد ح ذارهیشونم م یو دستش رو خندهیم
 .نمیدررو بب نیباز کن ا نیری: شرهین

 :کنمیطناب پرت م یچادرم رو شه،یم دیشد نیریش هیگر یصدا
 کنه؟یم هیچرا گر نیشده باز؟ا یچ -
 :کوبهیبه در حموم م یکالفه ضربه ا رهین

کرده  یمحسنم برداشته بادشون خال نیا مونه؛یباال نم ادیبادکنکام ز گـهیواال از سرصبحه بلند شده م دونمیچه م -
 .رهینم گهید رفته،یهم که باال م یذره ا هیاصال همون  گهید

 :زنهیمعترضانه داد م محسن
 خاله بخدا من فقط فوتش کردم. -

 :گمیو م رمیبه سمته در حموم م کالفه
 !شهیعمرش کوتاهه خودبه خود تموم م ه،یومیلیها هخب اون بادکنک -
 ها،میافتاد یریعجب گ ه،یچ هیچ دونمیها نمبادکنک نیکنم؛ ا یزبون بسته حال نیبه ا ی: االن من چجوررهین

 بچه؟ یمگه تو مرض داشت نمیمحسن بب
 :دارهیبرم نیزم یها رو از روبادکنک ریام
 گاز کجاست؟ ریباال؟ ش رهیدوباره م یبزن همیخب جاش گاز شهر -
 :رمیبه طرفش م ینگران با



 

 

322 
 

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

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 mrs.zm زرجامزهرا 

 .شهیکارو خطرناکه، بترکه فاجعه م نیا ینکن -
 :ستهیایروبه روم م کشهیم دشی*ـان اتو کشـیعـر یبه موها یدست

 راحت. التونیکارو کردم خ نیمن خودم قبال ا ؟ینه بابا چه خطر -
 .هشیم یزیچ یانفجار ترکهیموقع م هی گـه،یم دونهیم زیچ هی نیمی: نکن پسرم خطرناکه، البد سشربت

و  دارمیرو برم اطیگوشه ح یکالفه نردبون چوب کنه،یم هیگر یو همراه با اون نوزاد نازپر شهیبلندتر م نیریش غیج
 .ذارمیحموم م وارید یرو

 .هاستیبهش ن یاعتبار سترهینردبون همسن و سال ن نیبپا ا نیمی: سیشربت
 :گـهیم یو کفر رهیم یاچشم غره رهین

 ؟یزنیم امفتیچرا حرف  ؟یاعه وا مگه من چند سالمه شربت -
 .پوسهیم گهیسالته، خالصه چوب د ستی: بابا تو اصال بشربت

 :کنمیمحسن اشاره م به
 محکم نگه دار من برم باال. نویا ایب -
که نقش هوا  یکیو دستم روبه پنجره کوچ ستمیاینرده م یهاوسط رم،یها باال مپله یاومدن محسن اروم از رو با

ها کف حموم نشسته بود نگاه  کییمواز یکه رو نیریو به ش کنمیرو باز م چهیو اروم در رسونمیکش رو داره م
 :کنمیم
 خانم. نیریش ن،یریش -

 .هیچیپیبسته حموم چند برابر م یتو فضا شه،یم شتریهرلحظه ب شیگر یصدا
دور پنجره  یمانیس هیو از تک کشمیم وارید یدستم رو ؛دیشنیهم صدام رو نم کردمیه متا شبم حنجرم رو پار اگه

 .کنمیاروم به سمتش پرت م کنم،یجدا م یازهیرسنگ
 .یزنیزار م یغرق شده اونجور هاتیبابا مگه کشت یلحظه، ا هیجون نگاه کن به من  نیریش -
 یدیمگه کم کش کار؟یچ یخوایتابوت م یزنگوله پا یبهم نگفت زن حساب یکیبچه لجبازه آخه  نی: لجبازه، ارهین

 یروزگار هی رونیب ادیفقط ب نیا نیمیبخدا س ؟یسرخوش نقدریا یجغل بچه کم دار هیهاش فقط و آدم ایدن نیاز ا
 .ینیبیم رونیب ارشیحاال تو ب ه،یبه حالش بگر رکه فقط ماد کنمیم اهیازش س یروزگار هی کنم،یم اهیازش س
 ریکب شنیهمه ساکت م چرخم،یوم رمیگینگاهم رو از هوا کش حموم م شه؛یدرباز م خورهیکه به درم یا باضربه

 :غرهیو بلند م کنهیخونه نگاه م یهامتعجب به همه آدم
 چه خبرتونه، صداتون کل کوچه رو برداشته؟ -
 :ادیبلندش به سمتم م یهاقدم با
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 ؟ییاالتو چرا اون ب نیمیس -
 :گـهیم رهیجواب بدم که ن خوامیم
 تونهیم نهیرفت اون باال بب نیمیسرش، س یلج کرده خونه رو گذاشته رو رون؛یب ادیرفته تو حموم نم نیریش نیآقا ا -

 رامش کنه در بازکنه.
 :دهیبلندش م یبه ابروها یخم
 اون وقت؟ یسرچ -

 :ادیبه سمتش م ینازپر
 .مونهیهوا نم یرو گهیها، محسن برداشته فوتشون کرده دبادکنک نیسر ا -

 :دهینردبون فشار م یو دستش رو رهیکنار م دنشیو محسن با د ادیسمتم م باعجله
 .نییپا ایتو ب -

 :تکونمیو لباسم رو م ستمیایو روبه روش م امیم نیینردبون پا یاز رو اروم
 زنه؟یداره زجه م یچجور ینیبیاعصابم نذاشته، م یکچیواسه ه -
 م؟یکن دایاالن بادکنک از کجا پ -
 پرکنم. یبا گازمعمول نی: من که گفتم بذارریام

 :کنمینگاهش م کالفه
 .انهی کنهیقبول م نیبفرست تو بب اریدونش رو پر کن ب هیکن، تو برو فقط  یکاری یخوایخب م -
 :کنهینگاه م رمشکوکیکب
 ؟ گهید هیک نیا -

 :گمیلب م ریز اروم
 .ریام گه،ید هیپسر شربت-

 :گزهیم لب
 نگرد. یجورنیا جانیبپوش ا یزیچ هیبرو  ایب -

 :کنمینگاهش م متعجب
 نداره نگاه به قدو قوارش نکن! یبچست که سن نیبابا ا -
 ؟یکنیبامن م یرو دار یاالن بحث چ گه،یگفتم برو د -

 :کنهیرمیبه کب یااشاره یو شربت چرخونمیسر م یسرفه شربت یباصدا
 لحظه باهاتون کار داشتم. هی دیببخش -
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و به  دارمیبند برم یدوباره چادر رو از رو شه؛یمشغول صحبت کردن م اطیگوشه ح یو با شربت شهیکنارم رد م از
 .نمینشیو منتظر م رمیپشت بوم م یهاسمته پله

سرسام  هیگر یصدا فرسته؛یداخل حموم م چهیواز در رهیباال م و با عجله از نردبون گردهیبا بادکنک پر برم ریام
 کمیو سرش نزد کنهیها منرده کیاروم خودش رو نزد رهین کشم،یم یقیونفس عم شهیبالخره قطع م نیریآور ش

 :کنهیم
 حواست کجاست تو دختر؟ نیمیس یه -
 شده؟ یچ -
 .زننیدارن باهم حرف م -
 ها؟یک -

 :چرخونهیمردمک چشمش رو م انهیموذ
 .نینش جانیا ستایوا ششونیبرو پ ایتو دهن طرف، پاشو ب رهیرو داره م یشربت ینیبیمگه نم -
 ؟یچ یبرا -

 :رهیبهم م یاو چشم غره رهیگیرو گاز م لبش
داره عشـ*ـوه  یچجور نیبب هادزدهیمطلقست، قاپشو م کهیرفته که زن ادتیدختر، مگه  یچقدر تو حواس پرت -

 !اد؟یم یخرک
 :ستمیایپام م یرو بندمیهام مچشم یعصب

حرف  یدارن راجع به چ یدونیتو اصال م دزده؟یداره قاپشو م یداد صیتشخ جانیاز ا یچطور ره،یبس کن ن -
 کارها رو زشته. نینکن ا زنن؟یم
کوتاه بشو نبود  رهین زیقانش کنم ، زبون تند و تاحم یهابه حرف خواستیاصال دلم نم رم،یها باال معجله از پله با

 .دیگزیو بال استثنا همه رو م
 .ذارمیتشکم م یو رو زنمیبه پتوم م ییبا عجله تا شنومیهاش مقدم یو صدا گذرهیم قهیدق چند

 ؟نیمیس -
 :امیم رونیو از اتاق ب دارمیسبد رو برم کالفه

 ه؟یچ -
 !؟یکنیم کاریچ -

 :زنمیبهش م یاو تنه شمیاز کنارش رد م یعصب
 هارو جمع کنم.لباس خوامیم -
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 :افتهیراه م دنبالم
 .رونیب میبپوش بزن نویشروع شد، ول کن ا تیباز که سرتغ باز یکنیم یجورنیچرا ا -

 :کشمیرو محکم طناب م ملحفه
رِ به رِ باهات  قهیکه هر دق زونتمیآو ینکنه فکر کرد هیچ رون؟یب امیباهات ب دیولم کن مگه من هرروز با ام،ینم -
نگاه به دوربرت بنداز،  هیاول  م،یکنینم یدنبالم؟ تو وگاس که زندگ یایب دیتوهم هروقت عشقت کش رونیب امیب
 م؟یکنیم کاریاصال چ میدار م؟یهست یچ م،یهست یک نیبب

 :کنمینگاهم م مشکوک
 ه؟یاالن مشکلت چ -

 :دمیبلند جواب م یو با صدا کنمیرو تندم قدمم
آدم داشتم  نیمن؟ من که ع یتو زندگ دایسروکلت پ یتو اصال چجور نمیتو بب همشیکیمن هزارتا مشکل دارم،  -

مگه قرار نبود گور  یکن ستمیقرار نبود سربه ن نمون؟مگهیگذشت ب یشد و چ یچ دمیاصال نفهم کردم؛یم رومیزندگ
نکنه  ؟یچرا نکرد ،ییو خرخرمو بجو یبجنگ اهاممگه قرار نبود ب ،یمتر و زنده زنده چالم کن شیواسم ش یبکن

 ؟یسوهان روحم دردمو چند برابر کن یبش ،یعذابم بد یجورنیا یخوایعوض شده م تیاستراتژ
 ه؟یدردت چ -

 :کنمیو درمونده نگاهش م رمیگیم گر
 !رمیمیر کن اصال دارم ممن کالفم، خستم، نفسم تنگه، فک ،ییدردم تو -

 :دمیفشار م قمیرو شق انگشتم
 شه؟یباورت م کنه،یمغزم درد م شه،یداره منفجر م اله،یتو پُرِ فکر و خ نیا -

 :ذارمیم نمیقفسه س یرو دستم
 .رهیهممون رو بگ بترکه و ترکشش یک ستیمعلوم ن ه،یبمب ساعت هی جاممنیا -

 :برهیفرو م بشیج یروتو دستش
 نمونیداره ب یچ یدینفهم شه؟یم یجورنیا یدونستینم ،یفکر نکرد جاشنینه بمون، به ا یمگه نگفتم برم، گفت -
بمون موندم؛  یو توخودت؟ بهم گفت ستمیمن خودم ن یو حال فرق داره، بو نبردحس نیکه ا یشک نکرد گذره؟یم
به  میدیرس یچطور یپرسیاگه م ؛یاریخودتم نم یبه رو یحت یریگردن بگ یخواینم ،یکنیفرار م یتو دار یول
 ادمیبهت بگم منم  دیاالن با ؟یهست یک رهیم ادمیچرا  یگفت یهام نگاه کردتو چشم شبهی دونم،یمنم نم جانیا
 .شناسمیخودمو نم یحت گهی، دهستم یک ستین

 :کنمینگاهش م ملتمسانه
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کردم  تیخَرم و خر ییطرفست؛ بذار فکر کنم خودم تنها هیبذار فکر کنم  ر،یحرفو کب نینزن ا گهینه تو د یوا -
و بگم اشتباه کردم  امیطرفست که خودم با خودم کنار ب هیکه زدم دنبال راهه چاره بگردم، بگو بهم  یاصال واسه گند

 .دمیدندم نرم تقاص پس م
تو  دنیم من بودم، پس اگه بحث کنار کشکه شروع کرده یکه اول گرفتار شد من بودم؛ اون یمطمئن باش اون -

 .امیمیقد یلیبکش که من خ
 نه دلشو دارم نه جراتشو. تونم،ینم -

 :کنمینگاهش م یبا ناباور کنمیوحشت م ییرسوا نیاز ا کنه،یم سکوت
 م؟یکن کاریچ دیتو بهم بگو االن با -

 :دارهیبه سمتم برم یقدم
 .میرسیبه کجا م مینیبب م،یبمون گمیمن م -
 میما دوتا آدم اشتباه ه،یآخر عاقبت نداره و تباه دونمیم کنمیگمون نکنم تهش قشنگ باشه، به آخرش که فکر م -

 .میپست هم خورد یکه اشتباه
سر خط؛  میکه معجزه شه و برگرد نیمگه ا شهیدرست نم جورهچیاشتباه ه نینمونده ا یراه چیه یول دونم،یم -

که زنگ زدم بهشون گفتم دست نگه دارن و دوباره بهت وقت دادم، اون زنگ  ییجادرست همون نمتیبب کهنیقبل ا
 .زدمتیم دیاشتباه بود، با

 .نمیحداقل به آخرش فکر نک ایپس ب -
 .کنمیبه آخرش فکر نم وقتچیمن ه -

 کشمیم یو نفس راحت شهیبود حاال اروم گرفتم و دلم قرص م نیدردم هم خواستم،یرو م نیهم دزدم؛یرو م نگاهم
 :خورهیبند طناب گره م یهام روجفت دست زنمیبه بعدش فکر کنم، دوباره لبخند م کهنیبدون ا

 ؟یخوایم یاالن چ -
 :شهیم رهیو دوباره بهم خ کنهیچند لحظه سرش رو خم م یبرا
 بهت نگاه کنم. خوامیفقط م یچیه -
 .گنمیباشه نگاه کن، منم بهت نگاه م -

نفسش  زهیریبه هم م زیبه همه چ زیهمه چ لشیزنگ موبا یانگشت شمار که باصدا هیفقط چند ثان گذره؛یم هیچندثان
 .شهیمشغول صحبت م شهیو ازم دور م کنهیعقب گرد م فرستهیم رونیرو ب
 یتو کنم،یجمع ملباس رو  یو مابق دارمیو سبد رو برم شمیمنتظرش بمونم؛ خم م ستمیثابت سرجام با خواستمینم

 نکن. یتاب یگفتم که غصه نخور ب شه،یدرست م زیهمه چ یدید گمیدلم م
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 ن؟یمیس -
 شده بود که قصد رفتن داشت: ییهاوقت هیشب کنمیو نگاهش م گردمیبرم
 ؟یریم یدار شده،یچ -
 :رهیها معجله به سمته پله با
 فورا خودمو برسونم.. دیاومده با شیپ یکار هیبرم  دیاره، با -

 :شهیلبم خم م یمنحن
 باشه، برو. -
 باشه؟ زنم،ینگ مبهت ز -

که  یانتظار نداشت نیمیس گهیبس کن د زنمیبه خودم تشر م کنم؛یاز باال به رفتنش نگاه م گمیبه زور م یا باشه
 تا شب نگاهت کنه. نهیبش

 یزن یپشت بندش صدا یبوق نیو آخر یشربت یهادست نیپاستور ب یهاساعت و برخورد برگه کیت کیت یصدا
 :زنمیو غُر م کنمیپرت م یارو گوشه لمیموبا دهیکه خبرپاسخگو نبودن مشترک مورد نظر م

داده که از خودش  امیپ هی یسروگوش آب داد رفته که رفته، نه زنگ زده نه حت هی جانیسر اومد ا هیاز صبح که  -
 منو منتظر بذاره؟! دینبا دونهیشعور نداره نم قدرنیا یعنی شبه کیخبر بده، ساعت  هی

 :نهیچیکارت ها رو تند تند کنار هم م شربت
چشماتو  رمیفال واست بگ هیبذار  چوندت،یپیم ؛یچیبه پروپاش بپ یخوایم ننیبیتا م نهیمرد جماعت خصلتش ا -

 کن. تین هیببند بسم اهلل بگو 
باور کن اگه زنگ بزنه  افته،یم دیاتفاق جد هیهرساعت داره واسم  شمیجورنیمن هم ؛یول کن توروخدا شربت -

 .نیحاال بب دمیجوابشو نم
 گفتم. یک نیحاال بب کنهیافاقه نم یمثله کم محل زیچ چیه شه،یدرست م یریخودتو بگ کمی گه؛ید یخر -

 :دارهیرندم برم یفیاز هر رد یرو با روش خاص هاکارت
 !شهیها، واسم بد مدادم ادمیرو من بهت  زایچ نیا یوقت بهش نگ هی -
 بره؟ یرآبیز ادیم افشیبه نظرت به ق یراحت، شربت التیخ گمینه نم -
در کل  یاعتمادنکن، ول کسچیبه ه یشنویاز من م کهنیگناهشو بشورم؛ اوال ا تونمیبگم واال، من که نم یچ -

 یالک ستین یجون شربت اصال کال معلومه که فرق داره، نه ست،ینه ن گمیم مقضاوتش کن افهیاز رو ق یاگه بخوا
 .نکن یبددل
 :ذارمیبالشم م یرو سرم
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 .ادیاالن که از گوشام دود بزنه ب رهیگیم شیسرم داره آت کرد،یم یسرم خال یرو خیسطل آب  هیبود،  یکیکاش  -
 ؟یشد وونهیچرا مگه د -
من  ینیبیکه م یمن نیحساس و زودرنج، ا ف،یاصال دوست ندارم؛ وابسته، ضع مویجورنیاز خودم، ا ادیخوشم نم -
 .امیب رونیفاز مسخره ب نیکه از ا کردیم یاگه خواهرم آذر بود با دوتا نروماده کار ،ستمین

 کنه،یگ مرو بزر نمیمیتنه داره س هیو  ییآذر تنها گفتیمادرت م شهیهم ادمهیآذرتون االن کجاست؟ نیا گمیم -
 شما دوتا باهم؟ نینکنه قهر کرد نمیب

 آذر گم شده. م،یستینه قهر ن -
 که گم شده؟ یچ یعنی ؟یوا چ -

 :گمیو م بندمیرو م هامچشم
 برنگشت. همگهید رونیهاش رو باز کرد و از خونه زد بروز صبح چشم هی -
 که دنبالش باشن؟ یبسپر یکالنتر یشه؟نرفتیمگه م -
پول با خودش بـرده  یطرفم کل هیبرم بدتر کار دستش بدم، از  دمیستاره دار شده بود؛ ترس یعنیبود،  یزینه، مم -

 فرار کنه. خواستیراحته چون م المیبود، خ
 ؟یاز ک -
ازم خسته شده بود، البد با  گهیفکر کنم د د،یکشیاون م شهیوبال گردنش بودم؛ جور منو هم یازمن چون از بچگ -

 .نیمیس یکنم، گور بابا یبار واسه دل خودم زندگ هیخودش گفته برم 
 :کشمیم یاازهیو خم ذارمیم میشونیپ یرو دستم

 کَند؟ اون دندون لقه من بودم که حاال کنده شدم. دیدندون لق با گنیمگه م یدینشن -
*** 

 تماسم سرصبحم اون باشه. نیانتظار نداشتم اول کنمینگاه م یصمد یشماره به
 ؟یصمد یآقا دییسالم بفرما -
مثله  نهیشمارو بب خوادیمادرتون تماس گرفتم، پسر مقتول درخواست داده که م هیقض یخانوم، برا نیمیسالم س -
 باهاتون صحبت داره. کهنیا

 .دمیمن که گفتم خونه رو نم ؟یچه صحبت -
 به نظر من که نظرش برگشته.. ،یصحبت کن یینهابهتره که باخودش ت -
 داره؟ یبده، بامن چه حرف تیرضا مینظرش برگشته که بره مستق -
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و احساس  نهیاز ا ریکه هرچه زودتر مادرتون ازاد بشه؛ اگه غ دیکن یهمکار نیشما اصال دوست ندار کنمیحس م -
 .نمیقرار مالقات بچ هیوقتتون آزاده تا  یچه ساعت یکه برا نیبگ دیمن اشتباهه که لطف کن

 .پنج، پنج عصر -
 اندازمیرو دوشم م فمیک ؛کنمیسرم مرتب م یو شالم رو کنمیشاپ م یبه سردر کاف یو نگاه شمیم ادهیپ یتاکس از

 .رمیو به سمتش م رمیگیم یو نفس
 .رمیگینظر م ریرو ز زهایه مهم چرخونمیسرم رمیاروم جلو م کنم،یکافه نگاه م یتونیز دمانیچ به

 بود. لشیموبا یدنج مستقر شده بود و سرش تو یاکافه گوشه یانتها
 سالم. -
 :رهیگیو دستش رو به سمتم م شهیم زیخ میاحترام ن با
 !نیسالم، چه خوب شوپد که اومد -

 :زنمیم یو لبخند برمیدستم رو جلو م دیبا ترد ومده،یبرن یکنم ذهنش از پس گفتن خوش اومد فکر
 ؟یممنونم، شما خوب هست -
 وقته منتظرتون بودم. یلیمن خوبم، خ -
 .کنمیخاص بود جستجو م یبیصورتش که به طرز عج یاجزا یتو
 بودم. کیتراف یمتاسفم، تو دیببخش -

 :گـهیلب م ریز یآهان
 .خوامیبهتون بگم که غرامت من نم نمیشمارو بب خواستمیمن م -
 :کنمیزود سراصل مطلب تعجب م یلیخ کهنیا از
 واقعا؟ -
 بود؟ یکه از شما بپرسم پدر من چطور آدم جانیاره، فقط من اومدم ا -

 :کنهیو دوباره تکرار م شهیم زیر شیعسل یهابود، چشم دهیسوال ممکن رو پرس نیو بدتر لرزهیم تنم
 داشت؟ یپدر من با شما چه رفتار -

 کردمیهاش نگاه مچشم یپدرش بود تو یبابک لعنت د،یپرسیسوال رو ازمن م نیا دیچرا با کنم؛یرو مشت م دستم
 دیبا کردیم ششیبت ساخته بود و ستا هیتوذهنش از پدرش  دی؟شابود یلیاحوال پدوف ضیآدم مر هیپدرت  گفتمیم

 کردم؟یخرابش م
 :ذارهیدارش م هیتراش و زاوچونه خوش ریرو ز دستش

 ؟یناراحت شد یلیاز سوال من خ -
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 :دمیانکار سرم رو تکون م با
 بود. یبود، اون آدم خوب ینه، نه، پدرت مرد خوب -

 :کنهیو دوباره تکرار م زنهیبرق م هاشچشم
 بود؟ یاون واقعا آدم خوب -

 :گفتمیاصال چرا داشتم دروغ م دونمیشده بود، نم خوشحال
 مهربون بود. یلیاون خ یدونیبود،م یژآره، اون مرد سرحال و پر انر -

 :دهیسرش رو تکون م یباناباور
 پس چرا مادرت اونو کشت؟ -
 نبود. یچون مادرم، زن خوب -

 :کشمیو خودم رو جلو م ذارمیم زیدستم رو م کنهیو متفکر نگاهم م کنهیم سکوت
 گهیاون د رون،یب ادیب یبذار دیبا هیکه کافبه نظرمن  ؛شهیساله که داره تو زندون مجازات م یلیمادرم خ نیبب -
 حقشه. یبه نظرم آزاد رشدهیپ
 ه،یبدونم چطور مرد خواستیدلم م شهیهم شیدیاز من د شتریراجع به پدرم بدونم؛ خب تو ب خواستمیمن، فقط م -

و  شهیمطمئن باش که مادرت آزاد م گستیدادگاه چند روز د دم،یراجع بهش شن یخوب یهاخوشحالم که حرف
 خونه. گردهیبرم

 :ستمیایو م دمیرو عقب م یصندل
 .یکنیدر حق منو خانوادم م یممنونم، واقعا لطف بزرگ -
رو  قتیاراده بود، نخواستم حق یدروغ عمرم ناخواسته و ب نیبزرگ تر زنم؛یم رونیاز کافه ب یکوتاه یخداحافظ با

هرچند فقط مرگ حق بابک  گفتمیاز پدرش م یبد یپسرش خاطره یبرا دیفاش کنم، حاال که بابک مرده چرا با
 طورنیبهتر ا دیهامون بود، شا گرفتیرو م دامنشو  دادیرو که عذاب م یبعد از مرگش تنها کس ییرسوا ینبود ول

 حق هامون نبود. نیکنم که ا حیتوج
 .دمیمکث جواب م یبا کم ستمیایرو م دهایپ یشد،گوشه دایبود بالخره سروکلش پ ریکب بارنیزنگ ا یصدا بازهم

 صدبار بهت زنگ زدم.. شبیاز د ؟ییمعلومه کجا چیه -
 :چهیپیگوشم م یکالفش تو یصدا

 اد؟یم نیماش یصدا ،یرونیب ؟ییتو خونه جا گذاشته بودم، تو کجا لممیشهر بودم، موبا رونیباباجان ب -
 کار داشتم. رونیسراومدم ب هیاره، من  -
 کار؟یچ -
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 باهام حرف بزنه کارم داشت.. خواستیپسر بابک، م دم،یاومدم هامون رو د -
 اروینکنه اون  که،یمرت نیسرقرار باا یرفت یواسه من پاشد ییتنها ام؟یباهات ب یچرا به من زنگ نزد ؟یچه حرف -

 کچله هم بود؟
 خودش تنها اومده، اون کچله باهاش نبود. ریکه بهت خبر بدم؟نخ یهام رو دادمگه تو جواب زنگ -
 دنبالت؟ امیبگو ب ییخب االن کجا یلیخ -
 :گمیو م افتمیم یشربت تینصح ادی
 برم سرکار! دیزود بخوابم که چون از فردا با دیبرم خونه، امشب هم با خوامیمن االن تو راهم م -
 ؟ینیمنو بب یخوایکه نم یگیم یاالن دار -
 .یجا بوداونکه تا االن ییجارو ببر همون فتیشما تشر قا،یدق -
 دیامشب با نمتیبب قهیدنبالت، ده دق امیبذار ب ییکجا گمیم ،یکنیکه ول نم یباز شروع شد، االن تا زخم نکن -

 .ختهیکار سرم ر یدوباره برگردم، کل
 :گمیم یتیبا نارضا کنم،یلبم جمع م ناراحت

 .یباش شمیپ ادیز خوامین مم م،ینیخب پس فردا همو بب -
 :دهیوقفه جواب م یکم با
 .مینیبیم ادیباشه، فردا همو ز -
 .خوادیهم نم هید دهیم تیهامون گفت که رضا یراست -
 د؟یبخش یرو چه حساب -
 من چه بدونم؟! گه،ید دیبخش ؟یمشکوک زیتو چرا به همه چ نمیبب -
 .زنمیبرو خونه فردا باهات حرف م -

*** 
 ینگاه شم،یم رهیخ ستادهیرو به روم ا نهیکه دست به سـ*ـ رزادیبا باز شدنش به پ رم؛یبه سمتم آسانسور م باعجله

 .شمیوارد آسانسور م کنمیبه اطراف م
 :دمیم هیتک یفلز وارهیو به د کشمیخودم رو عقب م کنهیم کیو دستش رو به چونم نزد شهیم کینزد
 !نیدورب -

 :کنهیمشتاقانه نگاهم م زنهیم یلبخند
 ؟یحواسم نبود، خوب -
 خوبم. -
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 :خندمیاروم م رمیعقب عقب راه م یدر حال زنم،یم رونیمتوقف شدن آسانسور با عجله ب با
 چقدر دلم واست تنگ شده؟ یدونیم -

 :ادیو به سمتم م سهیبزرگ تر م لبخندش
 چقدر؟ -
 بزنم! غیفقط ج خوادیاالن دلم م ،یلیخ -
 :چرخونهیقفل در اتاقش م یرو تو ارهیرو در م دشیکل بشیج یوت از
 مگه نه؟ م،یخودمونو کنترل کن دیبا -

 :کنمینگاه م فشیو به ک کنمیپهنش قفل م یرو دور بازوها دستم
 ؟یدار یچ فتیداخل ک یچ نمیاوهوم، بب -
 .یچیه -
 :نهینشیچرمش م یصندل یرو
 ن؟یمیحداقل بذار نگاهت کنم س -

 :نمینشیم زشیم رولبه
 ؟یدار یچ فتیاول بهم بگو تو ک -
 :پرسمیو باعجله م ذارمیپام م یرو ره،یگیرو به سمتم م فشیو ک خندهیم
 ..االیزود باش بگو  ه؟یرمزش چ -
 :زنهیچشم هام زل م یتو
 پنجاه نود. -
 :افتهیتوش م دیتاپ سفنگاهم به لپ کنم،یرو باز م فیک
 من کو پس؟ یتو، سوغات یبدجنس یلیپ؟ خلپ تا هیفقط  ن؟یهم -

 :برهیو ابروهاش رو باال م خندهیم اروم
 ست؟یجاناون یگردیدنبالش م یکه دار یزیاون چ -
 پس کجاست؟ ،یجد -
 ؟یدیداول بهم بگو از کجا فهم-
 خب لوس نشو بهم بگو کجاست؟ یلیخ کنه،یکه حسم اشتباه نم یدونیحسم بهم گفت م دونمینم -
مناسب  یجا هیهمون حساب امانت نگهش داشتم تو  یکنه رو یواسم آشپز ادیب یکیخونه، چون قرار بود یتو -

 کنم! هیبهش هد
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 :کنمینگاهش م مشکوک
 !شییاریفکر کردم با خودت م اره،یکه من دلم طاقت نم ینجوریا -
 واقعا متاسفم. اوردمشیبا خودم م یمنتظرش نقدریا دونستمینداشتم، اگه م یباور کن قصد زم،یعز -
 :دمیو ادامه م ذارمیم زیم یرو بندمیرو م فشیک
 ؟یآفتاب سوخته شد قدرنیچرا ا ال،یخیب -

 :کنهیرو باز م شیذغال راهنیپ یدکمه نیآخر
 یلیچقدر هواش خ یدونیجاهم که ماز کارها مدام در حال رفت و آمد باشم اون یسر هیمجبور بودم واسه انجام  -

 .گرمه
 ارن؟یزنگ بزنم قهوت رو ب ،یبرنزه شد یدر عوض حساب یول-
 چندتا سوال ازت بپرسم؟ خوامیم ن،ینه، نه فعال بش -
 !؟بپرسیچه سوال -
 ؟یسوال اول، راجع من با خانوادت حرف زد -
 فقط تونستم با مادرم حرف بزنم. یاره ول -
 م؟یبر رانیکه قرار از ا یگفت؟بهش گفت یخب چ -
بگم  خوامینگفتم و نم یزیچ ممونیدر مورد تصم یول م،یباهم آشنا بش شتریب دیموافق بود گفت با ییجورا هیخب  -

مورد  نیبهشون درا یزیچ شونیدید یاالن مخالفت کنن؛ بهتره توهم حواست باشه وقت نیچون امکان داره ازهم
 سرسختن! یلیخ ؟یدونیم ،ینگ
من از تو  یممکن با خواستگار کهنیا یسوال بعد گم،یبهشون نم یوارو نخ یزیمطمئن باش تا تو چ فهمم،یم -

 ؟مخالفت کنن
 :کنمیبه سقف نگاه م متفکر

 یبرا خوامیمنه و خودم م یزندگ نینداره چون ا یتیبرام اهم یمخالفت وجود نداره، مخالفت کس یبرا یزیچ چیه -
 پام سنگ بندازن واسم مانع بشن. یاگه عالم و آدم مخالف باشن، بخوان جلو یحت رم؛یبگ میتصم ندمیآ

 :دهیتکون م دییبا تا یسر
 .زمیممنونم عز یر رو راحت کرد المیجمله رو از زبونت بشنوم، خ نیهم خواستمیم قایدق -
 :رمیگیو فاصله م پرمیم نییپا زیم یرو از
 ..ارمیم به کارهام برسم، قهوتم خودم کمیمن برم  -

*** 
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 :کنهیبه پشت نگاه م نهیو از آ ذارهیفرق سرش م یرو شیآفتاب نکیع خاطره
 .ادیاوناهاش داره م -
گرفته نگاه  یپشت جا یصندل یکه رو یو به پسر جوون زنمیم یچرخ مین میصندل یرو نیباز شدن در عقب ماش با
 .کنمیم

 گه؟ید یاومدیفردا م یذاشتی: مخاطره
 :کشهیکم پشتش م یبه موها یو دست دارهیسرش برم یرو از رو شیاسپرت مشک کالهش

 ام؟یبرم فردا ب یخوایم -
 دایپ یبگو چ میبه ند نیمیشده، س رشیدستگ ییزایچ هیامروز  قمیرف نیبب اریدر ن یخب بابا لوس باز یلی: خخاطره

 ؟یکرد
 :گمیو باعجله م شمیم دستپاچه

 .هیچ دمیفهم دارهیکه لپ تاپ توش نگه م یفیرمز ک داره،یلپ تاپ نگه م هی فشیکه تو ک دمیمن، من امروز د -
 :کشهیباال م شیدماغ بزرگ عقاب یرو شیطب نکیانگشت اشاره ع با
 ؟یاریواسم ب فویک یتونیم -
 بدزدم؟ فشویکه ک یگیم یعنی -
 تاپش برسه.که دستم به لپ یکن یکار هی دیبا یدونیکه خودت م یحاال باهرروش گهیاره د -

 :کنمیبه خاطره نگاه م متعجب
 ..فهمهیزود هم م یلیخ یبه همه چ زنمیکنم، بدتر گند م کارونیا تونمیکه من نم یدونیم -

 :دهیسرش رو تکون م دییبا تا خاطره
تو خودت  شه،یخراب م یهمه چ یطورنینباشه ا یچیکارو کنه، اگه تو لپ تاپش ه نیا نیمیس شهیاره نم -
 ؟یکن شیکار هی یتونینم
 منم کارتون راه بندازم. نیبهم بد ستمیس هینبود، شما قرار بود بهم  نیاصال قرارمون ا ستمی: نه بابا من که دزد نمیند

تا کارشو انجام بده بعدهم  میبه دست ند یبرسون قهیلپ تاپو واسه چند دق یتونیم یاز چه راه نیبب نیمی: سخاطره
 .یرو بگرد یتونیم گهید یبود جاها یهم اگه لپ تاپ خال اد،ینم شیپ یهم مشکل یجورنیسرجاش؛ ا یبرگردون

 :گمیم دیو باترد کنمیفکر م یکم
 کنم. کارونیاز شرکت ا رونیدبیداره، با نیشرکت دورب یهمه جا -
 .نیکن کاریچ دیبا گمیمن بهتون م نیدارم، گمون کنم بشه تا فردا صبر کن یفکر هی: من میند

*** 



 

 

335 
 

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

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 mrs.zm زرجامزهرا 

 ؟یکنیناز م یدار ؟چرایشیسوار نم یخانوم -
 :رمیبهش م یاو چشم غره گمیلب م ریز یشیا

 منتظرم؟ ینیبیمگه نم د،یمزاحم نش دییمحترم بفرما یآقا رینخ -
 :گهیم خندهیم اروم

 ؟یهست یمنتظر ک نمیاحم باشم، حاال بگو باخه مز ادیبه من م -
 :پرمیم نییجدول پا یرو از
مطمئن باش  نهیبب جانی، اگه برسه و تورو اداره ینموره هم قاط هیبه شدت جنتلمنم، در ضمن  یآقا هیمن منتظر  -

 .نستایوا جانیبرو رد کارت ا ایب ذارهیزندت نم
 از من، ردخور ندارم. ادیصددرصد خوشت م ینیتضم هستم یمنم پسر خوب نیبپر باال، بب دهیپس تا سر نرس -

 :کنمینگاه م نیبه داخل ماش کنمیو سرخم م دارمیبرم نشیبه سمت ماش یقدم
 ؟یچ ومدیاگه خوشم ن -

 :گهیو اروم م زنهیم یچشمک
 .ادیسوارشو خوشت م -

 :شمیسوار م کنمیباز م دررو
 ؟یمنو کجا ببر یخوایم -
 خوب. یجا هی برمتیم -

 :ارمیسرم در م یحرکت مقنعم رو از رو هی یو تو ذارمیسرم م یرو ارمیدر م فمیک یقرمزم رو از تو شالم
 چند ساعت سرکار بودم؟ یدونیمن گشنمه، تو م ریکب -
 ؟یخوایغذا م -
 اوهوم. -
 .دمیکباب خوب بهت م هی برمتیتحمل کن م یساعت هی ،یباش یخال کمیش دیبا میکه قرار بر ییاونجا -

 :کنمینگاهش م مشکوک
 م؟یخون بد شیآزما میبر یخوای؟ نکنه مباشم یشکم خال دیکه با میکجا قرار بر -
اگه نخوردهم  خوره،یاصال خونمون به هم م مینیبب گه،یالزمه د یدونیخودت که م ش،یببرمت آزما خوامیاره، م -

 .مینش گهیمزاحم وقت همد یالک خودیکه ب
 :شهیباز م شمین

 گفته من قرار زنت بشم؟ یاصال ک نمیدروغ نگو، بب -
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 :دارهیبرم یرو از کنار ترمز دست گارشیس پاکت
 .کنهیم تی؟خودم بخوام کفابگه یکس دیمگه با -
 م؟یریکجا م میبگو دار ار،یدر ن یباز یاه بس کن عوض -
 .رونیب یکنیپرت م نیاالن از تو ماش نیاگه بگم که خودتو هم -
 ینکن یبهتر کار گمیاز االن دارم بهت م نی، ببتو سرت باشه یابه حالت اگه نقشه یوا ریمگه؟ کب میریکجا م -

 .کنمیم یوگرنه بدجور سرت قاط ادیکه خوشم ن
 :زنهیم یمرموز لبخند

 .ادینترس، خوشت م -
*** 

 :زنمیو با وحشت داد م کنمیدَکل نگاه م نییپا به
 .میبر ایتوروخدا ب اده،یارتفاعش ز نیه، ان یوا -

 :کشهیسرش م یرو شیهود شرتیکاله سو شهیم دیشد باد
 .گهیوقتشه روبه روشو د ؟حاالیقرار نبود با ترست روبه رو بش ارمگهیدر ن یبچه باز ن،یمیس یپریتو م -

 :رمیگیرو م یآهن یلهیم محکم
 :دمیدهنم رو به زور قورت م آب
شو  الیخیتوروخدا ب ،یلعنت یآرزو ستیبپرم؟آقا من اصال اشتباه کردم لعنت به اون ل خوامیگفتم م یآخه من ک -

 .پرمیمن نم
 :ستهیایروم م روبه

 .کنمیکه دارم در حقت م یلطف نیواسه ا یکنیبمون، بعدا ازم تشکر م یکه زد یحرف یرو -
 :رهیگیو قلبم تپش م شهیپاهام سست م کنمینگاه م نییو دوباره به پا کنمیهام حس مچشم یاشک تو یهاله

 یبا عذاب وجدان زندگ دیعمر با هیاونوقت  کنمیوقت حاللت نم چیه ریاگه مُردم کب کنم،یباور کن دارم سکته م -
 .یکن

 :خندهیم ستهیایروم م روبه
 .کنمیم یزندگ ست،ین یمشکل -

 :کنهیپا و کمرم سفت م یدکل کمر بند مخصوص رو مسئول
 استاندارده. زیهمه چ جانیا افته،ینم یاتفاق چیخانم ه -

 :کنمیخونسردش نگاه م یهاو ملتسمانه به چشم کنمیشالم رو محکم م گره



 

 

337 
 

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

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 mrs.zm زرجامزهرا 

 .یبپر دیتوهم پس با -
 خودته. یآرزو ن،یمیس ستیمن ن یآرزو -
 .یشعوری،بیشارالتان یعوض هیتو  -

 :گـهیم یتربالحن آروم نباریو ا ذارهیعرض شونه هام م یرو دستش
 .یکن دمیکه نا ام یخواینم ،یهست یدختر قو هیتو  یول -
 .شمیم رهیهاش خچشم یاهیو به س دمیانکار تکون م یبه معنا یسر یناراحت به
 .یایبکش، من مطئنم که تو پسش برم قینفس عم هیحاال  -

 :شهیدلم قرص م یو با حرفاش کم کشمیم یقیعم نفس
 .امیآره، من از پسش برم -

 یمحکم یاضربه زم،یخلسه فرو م یو تو شهیدلم گرم م کنه؛یم قیهام دقچشم یو نگاهش رو تو زنهیم یلبخند
 دهیوحشتاک جذابه کش انیجر یو با سرعت نور تو شهیم یپام خال ریز دهیبه عقب هولم م زنهیهام مشونه یرو
 .شمیم
قلبن مثال  د،یلرزیو هنوز پاهام داشت م خورمیازش م یو کم برمیآب رو باال م یطرحسم ب یسرد و ب یهادست با

 :گمیو م کنمینگاهش م انهیبودم، شاک دهیخودم د یهاانگار مرگ رو چشم د،یکوبیساعت م
 یرحم پرتم کرد یادم ب هیو بعد مثله  یو اعتمادم رو جلب کرد یهام نگاه کردچشم یتو یادم حقه باز هیتو، تو -
 ..یهولم بد یخوایم یبهم نگفت یتو حت ن،ییپا
 :کنهیرو واسن باز م نیماش در
 .نیمیبهت دست بزنم س یذاشتیکه نم گفتمیاگه م -

 :بندمیهام رو مو چشم دمیم هیتک یصندل یپشت یرو سرم
قرار با مغز بخورم  کردمیکشم، حس مب تونستمیبزنم، انگار دهنم پر هوا شده بود نفسم نم غینتونستم ج یمن حت -
 ..نیزم
 بهش فکر نکن. گهیتموم شد د -
 .دمیدیبود که م ییهاکابوس هیبهش فکر نکنم؟ شب شهیهنوز مگه م لرزهیهام داره مدست -
 .خورهیخط م ستتیدرعوض از تو ل -
 .زنمیم ششیآت ستویاون ل رمیمن امشب م ه؟یچ یدونیم -

 .شمیم رهیخ رزادیو به تماس از دست از رفته پ ارمیرو در م لمیو موبا دارمیرو برم فمیک یعصب
 ه؟یک رزادیپ -
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 :کنمیرو خاموش م لمیصفحه موبا کنم،ینگاهش م شوکه
 !هیزشت یلیکار خ یدونینم ؟یکنیمن نگاه م یبه گوش یتو اصال واسه چ سمه،ییر -
 بهت زنگ زده؟ یواسه چ -

 :غرمیم کالفه
 بهم زنگ نزنه؟ شهیکارهاش بامنه، مگه م ینصفه هماهنگ سمهییر گمیم ریبس کن کب -
 ته؟یمگه االن ساعت کار زنه،یزنگ م کنهیغلط م -
 یسرشو بخارونه تو چرا الک کنهیبا خودت طرف وقت نم یکرد یاومده که زنگ زده، چه فکر شیپ یالبد کار -

 ؟یدیم ریبهم گ یدار
 :کنهیچند لحظه سکوت م یبرا دهیم رونیب یرو عصب نفسش

نباش، اصال مگه من  تیبه فکر خرج ودخل زندگ دمیبهت م یسرکار، هرچقدر بخوا یتو بر خوامیمن نم نیمیس -
 من هستم. رونیمُردم؟ بکش ب

 یو حالت تدافع افتمیکردم م ریکه توش گ یامخمصه ادیخوب بود،  تشیچقدر داشتن حما زنم؛یم یلبخند اریاخت یب
 :رمیگیم
 .امیبرم میبه پول تو ندارم، خودم از پس زندگ یازیمن ن خوامینم -
 ه؟یدردت چ گهید م،یباهم چند چند میدونیم میدر اومد یفیچرت نگو، ما که از بالتکل -
 :کنمینگاه م شیو به صورت جد خندمیم
 م؟یچند چند نمیخب بگو بب -
 کشه: یانگشتش برام خط و نشون م با
که مال من  یزیچ نیبب ؛یاز دستم فرار کن یتونینه م ،یبزن رشیز یتونینه نم ن؛یمیتو صددرصدت ماله منه س-

تو فکرت تو  یداریپس حواست جمع کن تو خوابت تو ب رسه،یبهش نم یاحد چیو دست ه مونهیباشه مال منم م
 باال سرتم. خیمثله م یکن ومن هرجا که فکرش ،یچونیپیمنو ب یتونینم جاچیجا و ه چیه الت؛یخ
 :کنمیلب نجوا م ریز یگنگ با
 ؟یکنیم دیمنو تهد یتو االن دار -
 یجا تموم شدامضا کرددلم رفته، همون یگفت یهام نگاه کردتو جفت چشم یوقت نه،یقانون من ا ستین دیتهد -
رو که  یاون روز یارین ن،یمینانوشتمو، به من رکب نزن، بهم دروغ نگو، مبادا فکرت خطا بره س یهانقانو همه یپا
 .دمیکه کر بودم و نشن ینگ گم؟یم یچ یشنویم اد،یب دینبا وقتچیه
 :کنمیترس دستم رو مشت م با
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 از تو؟ شهیم یپس من قانون وسهم من چ ،یواسم خطو نشون بکش ینیبش دیچرا فقط تو با -
 :دهیجوابم رو م قاطعانه

 .دمیتوسهمتو بخواه من م -
تو  ،یافتینم ریحساب کنم که گ دیبا یچه حساب یرو ؟منیبر یروز منو نذار هیبهت اعتماد کنم که  یمن چطور -
 ؟تو حساب کنم هیچ یمن رو ،یخودتم خبر ندار گهیساعت د هیتواز  انه؟یکه االن دنبالتن  یدوبه شک یحت

 :شهیم رهیو به رو به رو خ دهیبه ابروهاش م خم
 پروندم کنن. مهیاز اون دخمه نمونده که بخوان ضم یزیچچیمن که گفتم جمع کردم، ه -

 :خندمیم یعصب
دنبالش  انیبعد چهل سال م کشهیطرف آدم م شه؟یپروندتم بسته م یکرد لیچون کارتو تعط یکنیچرا فکر م -
 .یبندیاحتماالتت م یرو یتو دار هیچ یدونیتا صد سال تلفات داره، م یکه تو کرد یکار برنش،یو م رنشیگیم
و  ذاشتمیم شیوقت پ یلیکه برم خ خواستمیاگه م اد،یاز دستم برنم نیجز از ا یاحتمال بستم، کار یاره من رو -
 شه؟یم یچ مینیبب مینبود صبر کن نیواسه خاطر تو بوده، مگه قرارمون ا ستادمیاگه تااالنم که وا رفتم،یم
 :کنمیزمزمه م یدیو با ناام دمیتکون م یسر دییتا با
 بود. نیاره، قرارمون ا -
 .کنمیدرست م زویبهم مهلت بده همه چ یاالن، ول نیهم گمینم نیمیس -
 .مینگاه کن ما تو خود برزخ ریدرست؟ کب یخوایکدومشو م ؟یدرست کن یخوایرو م یچ-
 :کنهیخشم نگاهم م با
 شیحاال تو بگو تو خود آت کنمیدرستش م یعنی کنمینخون؛ گفتم درست م اسی یهیتو گوشم آ نقدریبس کن ا -

 جهنم، تمومش کن.
 ها تکرار بشه؟لحظه نیمگه چندبار قرار ا زنمیبه خودم تشر م گزم،یم لب
 بهم نگاه کن؟ -

 :کنمیو نگاهش م گردونمیسرم
 .یباش شمیپ ادیامروز زقرار بود  -

 :زنهیرو استارت م نیماش
 حرف از رفتن زد؟ یک شتم،یپ -
 تا هروقت که من بگم؟ -
 .یتا هروقت که تو بخوا -
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 : کنمیلب زمزمه م ریز زنمیم لبخند
 خوابه. هی هیشب -

 :ذارهیگوش شکستش م یپره یرو دست
 بلند بگو منم بشنوم. -
 خوابه؟ هیشب زیچرا همه چ گمیم -
 ؟بلندتر -
 :زنمیبلند داد م نباریا

 خوابه. هیشب زیهمه چ -
*** 
خمارش  یهاو باچشم ذارهیم شیاستخون یچونه ریدست ز کنم،یهم قالب م یتو یو دستم رو ستمیایروش م روبه

 :زنهیبهم زل م
 جونم؟ -

 :رمیگیم یبه باز مییجلو ییهارو با دندون آدامسم
 ؟یت ندارمگه تو منو دوس -
 ه؟یچه سوال نیمعلومه که دارم، ا -
 هیچ یدونیپررو بخورم، م زیچ هیاز سر صبح هـ*ـوس کردم  ؛یفیس وهیآب م میبر ایپس ب یخب اگه دوستم دار -

آب  ایداره، به نظرت االن آب انار دارن؟ یعمل لیدل هیدرکل  ایفصله  رییعطش دارم؛ فکر کنم واسه تغ کنمیحس م
 آلبالو؟اگه نداشت زرشکم خوبه، ها؟چطوره؟

 :زنهیم یمیمال لبخند
 که ادامه بده تا من باز فکر کنم! یهمونطور گهید کمی -
 :کوبمیم نیزم یرو پا
 .ستیوضع االن خنده دار ن نیمن تو ا دنیبخدا د گه،ینکن د تیاذ سییر-
 :دارمیبرم شیصندل یکتش از رو رم،یسمتش م به
 !گهیپاشو د شمیمن دارم هالک م -
 :شهیو بلند م خندهیم
و در  یاونجا باشم خوبه خودت هماهنگ کرد دیدوبا شه؟ساعتیم یعامل البرز دارو چ ریقرار ناهار با مد نیمیس -

 ؟یتا عصر صبر کن یتونیتو نم ،یانیجر
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 :کشمیو باال م کنمیم کیهاش نزدکتش رو به دست نیعجله آست با
مطمئن باش اونقدرام که  یرسیبه قرارت م یریاز اونجاهم تو م م،یخوریم وهیآب م میریم نیاول تونم،ینمنه  -

 .رمیگیوقتتو نم یکنیفکر م
 :کنهیتنش مرتب م یرو تو کتش

رو که قرار به  یمیدوست دارم تا ؟منیکنیبد برداشت م یچرا دار ،یریگیوقتمو م یمن که نگفتم تو دار زمیعز -
 رمیگیخودم بدتر عذاب وجدان م ینطوریتو اختصاص بدم کامل باشه، ا

 :پرمیحرفش م یتو
 نمیجا بشتنهابرم اون ینکنه دوست دار خواد،یچون االن دلم م شهینم میها حالحرف نیمن االن ا یول دونم،یم -

 بخورم؟آره؟
 :کنهیکتش رو مرتب م یقهی
 خوشگلت بشم. یهانه قربون اون چشم -
 :کنمیم تشیهدا یو به سمته درخروج دارمیرو برم فشیعجله ک با
 !یهست یجنتلمن واقع هیتو  -
 :کنمیم ینگاه کوتاه روندیبهمون م کینزد یلیخاطره که از عقب با فاصله خ دیسف شیوشستیبه دو نهیتو آ از
 خوامینم گهیرو زده ددلم همیطرف هیسنمو بـرده باال، از  یلیرنگ مو خ نیا کنمیحس م گفتمیآره داشتم م -

 هوم؟ هیرنگ کنم نگاه کنم، نظرت چ
 یخوایم یخودت چ ینیبب دیمورد نظر بدم با هی نیتو ا تونمیواقعا نم ،یجوره خوشگلبه نظر من تو همه نیمیس -

 .یدوست دار یو چ
 :پرسمینگران م یو با لحن کنمیم نگاهش

 هاشون موهاشون رنگ کردن.زن شنیکه متوجه نم ؟همونایتفاوت یب یتو جز اون دسته از مردها یعنی -
 :ذارهیدهنش م یجلو کنهیو دستش رو مشت م خندهیم بلند

 اتییجز یچون من همه یکنیاشتباه م یواقعا دار زمیعز ؟یتفاوت یبه ب یکنیمتهمم م یدمعلومه که نه، تو دار-
 .شمیمتوجهش م یرییتغ نیکتریدارم؛ مطمئن باش با کوچبه خاطر  تویظاهر

 راحت شد. المیخداروشکر، خ شیآخ -
 :گمیوم کنمیاشاره م یفروش وهیبه آب م باعجله

 .یاونجا نگهدار دیاوناهاش اونجاست با -
 :کنهیبهم م یو نگاه شهیروش متوقف م روبه
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 ؟یایباهام نم -
 :کنمینگاه م میگوش یو مضطرب به صفحه شهیبلند م لمیزنگ موبا یصدا

 .دیجوابشو بدم ببخش دی، بامامانمه یوا یا -
گوشم  یخاطره تو یصدا ذارمیرو گوشم م لمیو موبا کنمیو رفتنش نگاه م شهیم ادهیو پ دهیتکون م یسر دییتا با
 :چهیپیم
 بده. نییعقب پا شهیش -

خونسرد به  یلیو خاطره خ چرخونمیمضطرب سر م دم؛یفشار م دیکل یو دستم رو خورمیتکون م میروصندل اروم
که مشغول حرف  رزادیبا وحشت به پ ،دارهیعقب برم یصندل یرو از رو فیک یمعطل چیبدون ه ادویم نیسمته ماش

 :کنمیلب زمزمه م ریو ز کنمیزدن با فروشنده بود نگاه م
 شه؟یتموم م یک -
 .فعال که مشغوله دونم،ینم -
 .افتمیم یتو چه دردسر نهینب فویکه اگه برگرده ک یدونیتوروخدا بهش بگو زود تمومش کنه، م -
 .کنهیبذار داره کارشو م ن،یمیس ریاروم بگ -
 :غرمیلب م ریو ز دمیبهش تکون م یدست زنم،یم ینظر داره لبخند ریکه از دور که منو ز رزادیپ به
 .کنمیباور کن که فرار م کنم،یوگرنه فرار م ،یاریرو م یخاطره قبل برگشتنش اون لپتاپ لعنت -
 .نیمیخفه شو س -
گوشم بود، نگاهم به  کینزد لیهنوز موبا رهیگیدور تند ضرب م یپاهام رو دم؛یلبم فشار م یاسترس دستم رو با
 ..کردینثارم م یو لبخند کردیمو نگاهم  گشتیبرم یکه هراز گاهدوخته شده بود رزادیپ
 هیتک نیعقب نشسته بودو خاطره به در ماش یصندل یرو میند کنمیخاطره نگاه م نیو به ماش گردمیبرم دیترد با

 داد.
 .یاریدرم یتابلو باز یدار ن،یمیبرنگرد س قدرنیا -

 :چرخونمیسرم رو م باعجله
 شه؟یتموم م یحداقل ازش بپرس ک -
 ؟یریگیتو چرا خفه خون نم نمیحواسشو پرت کنم، بب شهینم -

 یهادست نیکه ب یکارت عابر دنیو با د کنمیو به ساعت نگاه م دمیچونم رو فشار م یعصب کنه؛یرو قطع م تماس
 .شهینفسم حبس م شهیو فروشنده جابه جا م رزادیپ
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به پشت سرم  نیآخر یو برا گردمیبرم دمیفشار م نیسردو کرختم رو زم یپاها دم؛یفشار م رهیدستگ یرو دستم
با انکار  یسر نیماش یبرگردم تو کردیهاش داشت بهم التماس مبه خاطره که انگار داشت با چشم کنم،ینگاه م

که  یکیکوچ یپل آهن دنیو با رس دارمیقدم برم جلواروم به  کنمیم ینگاه کوتاه ابونیخ یو به انتها دمیتکون م
 .رمیم رزادیبه باعجله سمته پ میو مستق کنمیرو کج م رمیمس ابونهیخ یب بزرگ گوشهجو یرو
 .ادیدستشه به سمتم م یکه تو یبزرگ وانیبا دوتا ل رزادیپ
 اومدم؟یمن که داشتم م ،یشد ادهیپ نیاز ماش یواسه چ زمیعز -

 :رمیگیرو از دستش م وانیو ل ستمیایو روبه روش م زنمیم یلبخند
 آخ جون، آب زرشکه؟ -
 :برهیلبش م کیرو نزد وانشیل ین

 .نه آب اناره -
 :خورمیازش م یکم
 فصل انار هست؟ نیواقعا، مگه تو ا -
جور سرد خونه  هیتا خراب نشه، مثله  دارنیخاک نگه م ریانارارو ز نیکه ا دادیم حیاره، اتفاقا فروشنده داشت توض -

 خراب بشه. وهیم ذارهیکه نم یعیطب
 بودم. دهیچه جالب من تا به حال نشن -
 المیخ ستادهیا نشیحاال که پشت به ماش کنمیو متوقفش م دارمیبره که دستش رو نگه م نیسمت ماش خوادبهیم

 :پرسمیو باعجله م شهیراحت م
 ؟یبهم بگ یخواینم -

 :کنهینگاهم م متعجب
 ن؟یمیبهت بگم س دیرو با یچ -

 :گمیم دستپاچه
 شه؟یکه چطورخراب نم نیهم -

 :کنهیو مشکوک نگاهم م دهیمحوش م یبه ابروها یخم
 .نیمیس ستشین یسخت زیچ ادیز دنشیکه گند نزنه، فهم شهیم هاباعثنیا یمناسب، رطوبت ،نبود نور، همه یدما-

 :دمیتکون م یو سر خندمیم کوتاه
 احمقم؟ هیکه من  یگیم یتو دار یعنی -
 :خورهیحرفم جا م از
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 سادست! زیچ هی ندیفرا نیبود که ا نیمنظورم ا ه؟یحرف چهنینه ا -
 !یکن یادآوریبهم  یه ستیالزم ن یول نییپا ومیکیا دونمیخودمم م ،یدرستش کن خوادیخب نم یلیخ -

 :شهیم یصورتش جد حالت
 .شناسمیکه من م یهست یدختر نیترتو باهوش نیمینبود، س نیبس کن، منظور من اصال ا -

 :کنمینگاهش م دلخور
 نکن. فیازم تعر یخودیپس ب ستم،یپس باهوش ن امیساده برنم زیچ هی دنیاز پس فهم یوقت -
 .یکن بزرگ نقدریافتاده رو ا شیمسئله پ هی دیباور کن بدون اغراق گفتم، تو نبا نیمیس -

 ینفس راحت کنهیو حرکت م شهیم نشیاعجله سوار ماشب گذرهیم رزادیپ نیکه از کنار ماش افتهیبه خاطره م نگاهم
 :خندمیوم شمیم رهیخ کردیم حمیکه هنوز داشت توج رزادیبه پ کشمیم
 .کردمیم تتیباهوشم داشتم اذ یلیخ دونمیهامو خودم محرف یگرفت یجد قدرنیکردم بابا، چرا ا یخب شوخ یلیخ -
 بود؟ لمتیاالن ف نایا یهمه -
 خورده! هیخورده ناراحت شدم، فقط  هی یسخت زهیچ دنشیاون قسمت حرفت که فهم نیبا ا یاوهوم، ول -
 .شنیم بیغر بیها سواالت عجموقع ینداشتم بعض یگفتم که منظور زمیمتاسفم عز -

*** 
 :رهیگیدستش م یرو تو پیو چ کنهیرو م شیآروم قاب گوش خاطره

 مراقبش باش باشه؟ -
 ؟یداریچرا خودت نگهش نم -
 .ستیکه مارال اومده خونم امن ن یتو باشه از وقت شیپ دیبا تونم،ینم-
 م؟یکن کاریچ یخوایحاال م -
 : بندهیسرخ و خستش رو م یهاو چشم بندهیو مشتم رو م ذارهیدستم م یرو تو پیچ
 .رمیها رو پس بگپول جنس خوامیکنم ازش م یگرو کش دیبا -

 :کشمیرو عقب م دستم
 شه؟یم یچ پس آذر -
 که جاش کجاست. میفهمیم رم،یگیآمار آذرم م -
 دسته منه؟ پیچ یوقت ،یبهشون بد یخوایم یچ هانیدر عوض ا -
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تا مطمئن شه  کنهیم لیمیاز اطالعات براش ا یکیقسمت کوچ هی میند ؛یرد گم کن یرد گم برا زیهمه چ ،یچیه -
 رمیم رانیاز ا رمیپول بگ یرو بهم بده، وقت خوامیکه م ییهازیمجبوره چ رزادهمیپ میدستو بالمون دار یزیکه چ

 .یمعطل جیبدون ه
 :شمیم ترسردرگم

 شه؟یم یمن چ فیپس تکل -
 .یبکن خوادیکه دلت م یبا سهمت هرکار یتونیپنجاه پنجاه م ن،یمیس دمیسهمتو بهت م -

 :ادیدنبالم م شمیم ادهیپ نشیاز ماش یعصب
 صبر کن. نیمیس -
 :زنمیاطرافم بلند دادم یتوجه به شلوغ یب

 یواسه چ یکنیبود فکر م نیهم قرارمون ااز اول ،یکن دایرو پ تو قرار بود اذر واسم خوام،ینم فویمن اون پول کث -
 به چاک یآخرش بزن یبزنم که تو به پولت برس شیخودمو به آب و ات

 :دهیهاش فشار مدست یرو تو شونم
 ؟یاریدر م یبچه باز یچرا دار کنم،یم دایپ آذرم یگفتم که جا -

 :زنمیو سرش داد م کشمیرو عقب م خودم
 کنهیبهش شک م رزادیکه پ ینفر نیاول یدونیخاطره خودت م ست؟ین میحال یمن خرم، فکر کرد یفکر کرد -

دسته  شیلعنت پیکه چ یگیو بهش م یدیمنو بهش م یتو نشون یگیسراغ من چون تو بهش م ادیمنم، اون م
 یتورو پس بدم، چطور یهایکار افتتاوان کث دیمنم که با یشیخارج م یهم که تو از مرز دار یامنه، اون لحظه

 .من بهت اعتماد کرده بودم ی..لعنت بهت عوضیواسه من نقشه بکش یتونست ی؟چطوریبد یدلت اومد منو باز
 .ستین یکنیفکر م یکه تودار یجورنیا نیمینه. باور کن نه س -
 ه؟یپس چجور -

 :شهیم یکبودش جار یهاگونه یرو اشک
باور کن  یول فته،یب یاگه برم ممکنه واست اتفاق دونمیگند زدم م دونمیدسته توعه، م پیچ گمیبه جون آذر نم -

 کهنیه محض ابهت دادم که جات امن باشه ب نویمن ا فته،یاتفاق ب نیا ستیبه روح برادرم قرار ن ست؛ین نینقشم ا
من  نیمیسراغت، س ادیب یکس کهنیقبل از ا هاسیدست پل یبرسون نویا دیو از مرز خارج شم، تو با رمیپول رو بگ

 کنه.. دتیتهد یخطر جاهمنیکه ا خوامینم یبا خودم ببرم، ول تونمیتورو نم
 :کنمیبهش نگاه م یو با ناباور کنمیم بغض

 بود؟ نیاخرش هم ن؟یهم ،یریو م یذاریمنو تنها م -
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زندم، تورو به جون آذر بذار برم؛  یاالنشم قاچاق نیهم تمویوضع یدونیندارم خودت م یاچاره ن؛یمیمجبورم برم س -
 ؟ یفهمیطلبکار دنبالمه، از همه طرف محاصره شدم چرا نم یآمارم خرابه گند باال اوردم کل ام،یگوه در ب نیبذار از ا

 :رهیگیهاش نقش بسته رو به سمتم مدست یکه رو یوحشتناک یکبود کشهیمانتوش رو باال م نیعجله آست با
بذار  کنم،یم قیمثله سگ دارم تزر ده؛یرو نم یتن لعنت نیجواب ا یهم حت دنیکش گهید قه،یتزر ی؟جاینیبیم -

 کن، فکر کن که آذرم؟ یبرم، برام خواهر خوامیمن م ن،یمیس ایخودمو نجات بدم، باهام راه ب
 نیا یکه تو یادرمونده بود؛درمونده تر ازمن، درمونده تر از هردرمونده شمیم رهیو بهش خ ترکهیصدا م یب بغضم

 یتر از روز قبلش، آروم آروم جلو فیهرروز الغرو ضع شه،یکه چرا هرروز داره داغون تر م فهممیبود، حاال م ایدن
 ..رهیم لیهام تحلچشم

 :زنمیدست اشکم رو کنار م پشت با
 ؟یشروع کن یخوایم یرزاد؟کیتو کار پ یقراره بر یک -
 دیسه چهار روزم با هی شم،یهفته دست به کار م نیگرفتم، پس اخر ا هیترک یبرا طیبل هیهفته بعد  لیاوا یبرا -

 .یتحمل کن
 ؟یاگه پولو نده چ -
 .دهیمطمئنم که م ده،یم -

 :ذارمیم فشینح یهاشونه یو دستم رو رمیو به سمتش م کنمیفوت م رونیرو ب نفسم
باج  کهنیبره؛ به محض ا شیپ یعاد شهیتا مثله هم دمیمونده رو هم باهاش ادامه م یچند روز باق نیپس من ا -
 .سیدست پل رسونمیرو م پیچ یکه رفت یخودمو گم و گور کنم و وقت ییجا هیبهم بگو تا  یرو شروع کرد یریگ
 ن؟یمیس یبخشیکردم، منو م تتیاذ یلیخ -
 :گمیو م خندمیغصه م با
 مونیپش یمثله چ دکهیرسینم قهیبه دق یول ره؛یکه بم خواستمیاز خدا م کردیم تمیکه آذر اذ ییبچه که بودم وقتا -
 نه،یمنو تو هم االن هم هیقض فته،یبراش ن یکه اتفاق کردمیو تا خود صبح دعا م گرفتمیپس م نمویو نفر شدمیم

 .یکرد تمیاذ کهنیباا فتهیواست ب یکه اتفاق خوامینم یشدم ول یبرام ازت عصبان یتوهم مثله آذر
*** 

 نیرو ب پیچ یکیقسمت پالست شهیو کم کم سرخ م گذرهیم هیچند ثان رم،یگیم شیات یبلند رو یفلز خیم
 یتو کیذوب شدن پالست یبو شه،یو اروم سوراخ م کنمیم کیرو به گوشش نزد خیو آروم م ذارمیهام مانگشت

رو  پیو چ کنمیبهم داده رو باز م ریرو که کب یبا عجله گردنبد کنمیو فوتش م رمیگیروبه روم م پچهیدماغم م
 رازهام شده بود. یهمه گاهیحاال مخف نهیسـ*ـ نیا بندمیو دوباره به گردنم م اندازمیداخلش م
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 کنمیدستم جمع م یرو تو شونمیپر یموها دنشیو با د رمیبه سمت در م یمحکم یآشنا یهاقدم یصدا دنیشن با
 :دمیم هیو چهار چوب در تک

 ،ییجانیوقته شب ا نیاماتو حاال ا شم،یپ یایب یتونیکه نم یکه سرت شلوغه، گفت یگفت ؛یکار دار که یگفت -
 بده! حیتوض شنومیم
 :شهیشده کم کم مشخص م دهیتاب رونیکه از اتاق به ب یفینور خف یرخش تو مین

دارم فقط  دمیگذشت د یساعت هی برهیهم بذارم بشمر سه خوابم م یرفتم خونه، خسته بودم گفتم البد تا چشم رو -
 ؟یدیتو چرا نخواب جا،نیاومدم ا یچجور دمینفهم لولم،یدور خودم م

 نشد.. یمنم خوابم نبرد، خواستم ول -
 :کنمیبلند نامرتبش م ششیبه ر سته،یایروبه روم م دهیم هیتک واریدستش رو به د زنهیم یلبخند

 ..شهیداره کم کم ناجور م شاتیر نیبه ا یبکش یدست هی یخواینم -
 ؟یدوستش ندار -
 .ادیبهت م شتریب شیدوست دارم، ته ر شینه، من ته ر -

 :پرسهیو م کنهیدوست م زیر چشمش
 ؟یدوست دار یچ گهید -
 .ییسربازا هیشب یجورنیموهات بلندشه، ا گهید یبذار کمیدوست دارم  -
 گه؟ید -
 .یرو هم امتحان کن گهید یهارنگ دیبا ،یاریرو از تنت در ب رهیکه لباس ت نیا گهید -
 گه؟ید -

 :شمیم رهیبهش خ رمیگیرو گاز م لبم
 ..یخندیم یچون وقت ،یهم واسه من بخندفقط ،یبخند شتریدوست دارم ب -

 :ذارمیچشمش م ریگونش درست ز یرو باال انگشتم
 شه، باحاله دوستش دارم. یجورنیبخنده صورتش ا یکس دمیتا حاال ند شه،یگود م جاتنیا -
 گه؟ید -

 :نالمیو م کنمیم اخم
 ؟یدوست دار یحاال بگو تو چ گه،یاه بسه د -

 :کنهیاه ممتفکر به باال نگ برهیرو باالم ابروهاش
 دارم.من، منم فقط تورو دوست -
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 فرار کنم: خواستیچرا دلم م دونمیبود اما نم یقشنگ یلحظه خندم،یم خجل
 کار کنم! خوامینم گهید رم،یهفته فقط سرکارم نیبگم که من تا آخر ا دیخبر، با هی یراست -
 از فردا نرو.. گهیکن، د گهیکارد هی گمیاصال من م یول ،یشیحرف گوش کن م یخوبه دار -
 .امیول کنم ب یجورنیکه هم شهیکردم نم یمن اونجا ط شه،یکه نم یجورنیهم شهینم رمی؟نخیچ یعنی -

 :نالمیلب م ریکالفه ز کنه،یم نگاهم
 .یحساس یاصال منو بگو چرا به تو گفتم، بخدا الک گه،ید کنمینگاه نکن گفتم آخر هفته تمومش م یاَه اونجور -

 :ستمیایپا م کی یخسته رو زنه،ینم یساکت و حرف هنوز
 م؟یحرف بزن میستیوا جانیتا صبح هم یخواینکنه م ریکب گهیتو د ایهوف، دِ ب -
 وقت؟تو اون امیب یچ یبرا -
 :رهیگیخندم م دنشیلحنش پرس از
 بهت نشون بدم. خوامیم کشهیگارمیگربه دارم که س هیتو  ایب -

 :زنهیم یرو به خنگ خودش
 ؟یگیدروغ که نم -

 :کنمینگاه م اطیخاموش ح یو به اتاق ها دمیدهنم فشار م یدستم رو شهیخندم بلند م یصدا
 نشدن. داریب هاهیتا همسا گهیدم کنم، زودباش د یچا خوامیتو بابا آب جوش اومد، م ایب -
 :کشهیاتاق سرک م یتو
 گه؟ید یفقط چا -

 :دارمیبه عقب برم یقدم
 ..هیباور کن فقط چا -

*** 
 شمیم کیبهش نزد کنم؛یبودبا تعجب نگاه م زمیم یکه رو یبه باکس بزرگ مشک امیم رونیاز آسانسور ب باعجله
سرخ  یرز ها دنیباد دارم،یو درش رو آروم برم کنمیش رو باز م دیروبان سف کنم،یمکث و براندازش م یبا کم
 :شنومیرو از پشت سرم م رزادیپ یصداو  زنمیجعبه لبخند م یرنگ توخوش

 ؟یکرد رید -
 :گردمیبرم باعجله

 !میوقت خونمون مهمون داشت ریتا د شبیخواب موندم، چون د دیببخش ریسالم، صبح بخ یوا -
 :کنهیصورتم جستجو م یو با حالت مشکوک تو شهیم کینزد بهم
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من  نیمینم؟سیتو اول از همه تورو بب امیم یدر وقت نیکنم؟ مگه من نگفتم دوست دارم از ا هتیتنب دیاالن با -
 دوست دارم صبحم رو باتو شروع کنم، نگفتم؟

 آخه؟ هیچ یخشونتت واسه نیا گهیبارم بود د نیاول سییخب ر دیببخش -
 ؟یکنیمالک؟چرا اسممو صدا نم یگیچرا بهم نم -
 :دمیو دستم رو روش حرکت م دارمیبرم زیم یگل رو از رو کسبا
که  یدونیم ادینم یک به هرکس هیزیچ نیا ،یباش سییر طیشرا یتو همه جا و همه حال تو همه ادیچون بهت م -

 .یشیتر م یدوستداشتن ینجوریفقط برازنده خودته، تازه ا
 :شهیتر م کینزد یو بهم کم زنهیم لبخند

 فردا تولدمه.. -
 :کنمیم ینیعقب نش معذب

 ه؟شیخوب، چند سالت م ؟چهیجد-
 ..شهیچهل وسه سالم م ،یجد یجد -
 :پرسمیو م دمیتکون م یوسر خندمیم
 شه؟یچند سالت م گهیبگو د دم،یپرس یجد یجد -
 چهل و سه. گهیگفتم د -
 !یکنیم یشوخ یمطمئنم که دار -

 :دهیبه ابروهاش م یخم
 ..یتو چهل و سه سالگ رمیچهل و دو تموم شد فردا م گمیکجا بودآخه؟ من که دارم م میشوخ -

 یممکنه همسن صوف یحت یعنیمرد چهل و سه سالش بود؟ نیا کنم،یمات و مبهوت نگاهش م ره،یوا م لبخندم
همه مدت به  نیهستم که رکب خورده بود،ا یآدم هیمن شب یترس و ناامن دهمیشا کنم؛یباشه؟ احساس شکست م

 ساله دو سه در ارتباطم بودم. یمرد س هیبا  تایخودم نها الیخ
 ن؟یمیس -

 :کنمیرو جمع م زونمیآو یو لوچه لب
 ..یخوب موند یلیچهل و سه سالت باشه، خ کردمیفکر نم -
 ؟یکه ناراحت شد کنمیمن حس م -
 :دمیو با انکار سرم رو تکون م خندمیم
 .ادیآخه واقعا بهت نم نیشوکه شدم هم کمیونه، نه اصال من فقط -
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 ذاره؟ینم ریتاث یکه بهم دار یاحساس یمطمئن باشم که تو -
دلم باهات خوشه حاال توبگو صدسال، احساس من  یرقمه، وقت هیمن صرفا  یسن برا ست؛یمهم ن ینه اصال برا -
 یقلب یموضوع احساس و عالقه نیراجع به ا گهید کنمیبشه خواهش م ادیکه با اعدادو ارقام کم و ز ستین یزیچ

 سوال نبر، چون من از خودم مطمئنم. ریکه بهت دارم رو ز
 :شهیم قیهام دقچشم یو تو زنهیم یلبخند

 ؟یخوب باش نقدریا یتونیتو واقعا چطور م فهممینم نیمیس -
 .ییمن تو یهایخوب تیا یهمه لیدل -
 باشه؟ م،یریگیباهم جشن م ییپس فردا رو دوتا -
 بهتر؟ نیاز ا ین و تو، چاره حتما چرا که نه، فقط م -
 .شهیم یرو تجربه کنم، حتما روز خوب ایجشن تولد دن نیفردا باتو متفاوت تر خوادیدلم م -

تظاهر و ادا خسته شده بودم، چرا  نیاز ا فرستم،یم رونیبا خشم نفسم رو ب ره؛یو به سمت اتاقش م زنهیم یچشمک
 .نداشت یکابوس تموم نیا

*** 
 :ذارمیم کریرو اسپ لمیموبا

 شه؟یچهل و سه سالشه باورت م رزادیپ گمیم یفهمیخاطره م -
 .کنمیباشه باور م یول ن،یمیس دمشیمن که ند -

 :کنمیصورتم پخشش م ینقطه نقطه رو زنمینوک انگشت م یاز کرم پودرم رو یکم
هاش به زور تحمل  یسوختگ شیجورنیروهم؛ هم ختمیریباهاش نم وقتچیه دمیفهمیباور کن اگه همون اول م -
حساسم،  ستیدست خودم ن یول هیاخالق بد دونمیکه سنشم اضافه شد، م کردمیتازه داشتم بهش عادت م کردمیم

 .کنمیم ملمونده دارم تح یچند روز باق نیمخمم، فقط بخاطر ا یتو رهیم یفور
 :خندهیم اروم

 خبر دارم برات کَره.. زونیبگم برگ ر زیچ هیحاال -
 :کشمیصورتم م یرو هامسرانگشت

 ؟یچ -
 هست طالق گرفته.. یسال شیبهم گفته که پبرزاد قبال زن داشته، پنج ش یصوف -
 نگو.. ؟چرتیچ -
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تو  یچند سال کنه،یم یکارخونه رو از پدرزنش کالهبردار رزادیپ کهنیبهم گفت؛ مثله ا یبخدا صوف گمیچرت نم -
کارخونه  رنگیو ن لهیو بعد با ح کردهیپدرزنش رو م ییپادو ارهیدر م یباز سییکه االن داره توش ر یاون شرکت

 ییکه دستشو یخونه جور یگوشه افتهیم کنهیسکته م رسهیشبه از عرش به فرش م هیپدرزنه که  اره،یچنگش در م
 .کننیراه مجبورن پوشکش م تونهیهم نم

 :دهیخاطره ادامه م شم،یم رهیخ نهیا یبه خودم تو یناباور با
تو  رهیگیم نیبنز تیپ هیخبر  یروزب هیو  کنهیم یقاط یزنش هم حساب کهنیرو گوش کن مثله ا جانیحاال ا -

 شیاگه کارگرا نبودن نجاتش بدن زنده زنده تو آت گهیم رزادیپ یرو کشهیکارخونه فندکو م رهیم دارهیدستش برم
 .سوختیم
 :غرمیلب م ریز
 ؟یزنیاالن حرفارو بهم م یتو چرا دار -
 رویمنو محرم اصرارش ندونه ک شم،یزنش گذاشته رفته منم که سوگل یمگه نگفتم صوف دم؛یچون منم تازه شن -

 که؟ یانیبدونه؟ در جر
 :بندمیهام رو مچشم یعصب

 گفت؟ یچ گهیخب د -
 مهیو جر یداستان سوختگ نیگنده داشته بابت ا یلیخ هیمهر هیزنشم  نکهیاها مثله ا زا،یچنیهم گهید یچیه -

تو نازو نعمت؛ بعد  یکن یزندگ هیعمر تو زعفرون هیهمونم ببخشه بهش و بذاره بره فکر کن  شهیمجبور م شیزندون
واقعا  نیمیمسخرست س یگچقدر زند ینیبیم ،یاسالمشهرمستاجریتو یبر یشبه دارو ندارتو باال بکشن و جمع کن هی

 .تار مو بنده هیآدما به  یو بدبخت یمرز خوشبخت
 دارو بزنه؟ هیسرما هیتونسته مخ دختر  یحاالچطور -
داشتن؛ دخترم تک فرزند بوده  یباهام رابـ ـطه خانوادگ شیسال پ یلیمشاور طرف بوده از خ لیوک رزادیپدر پ -

 رزادمیبوده پ نییپا یلیاعتماد به نفسش خ نیسه هموا شدهیبوده و دوا درمونم نم دیشد یلیمشکل لکنت داشته، خ
 ..گهید یدونیخودت م ی، دخترهام که احساساتتو کارش رهیم

 :گمیو م کشمیم یبا ناراحت یآه
 که از پدر زنش کرده هم هست؟ یکالهبردار نیاز ا یزیچ پهیچ نیا یتو -
اره چرا امکان  داست،ینداره و اون سرش ناپ یکه تموم یکارتوش پره از کثافت گفتیم میند یول دمیمن که ند -

باهم عاشق و معشوق  کهنیداده مثله ا یباز رزادیاون بدبختم پ ،یرو نگفتم خواهرزن صوف یزند یداره باشه، راست
 .با دختر پولداره رهیم یبه باز چهیپیو م زنهیدورش م یلباهاش قول و قرار گذاشته بود و رزادیپ ،یزمون هیبودن 
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عجب  یول ه؟یمشکلش چ دمینفهم وقتچیرو من زوم بوده چرا من احمق ه قدرنیا یزند نیپس واسه هم -
خاطره من دارم  یگفتینمکاش االن بهم یهضم کنم، ا تونمیحالم بد شد من هنوز نم رزاد،یپ نیبوده ا یشارالتان

 .تحملش کنم دیبا یسرقرار اخه چطور رمیباهاش م
که  یکار ن،یمیپس بده باور کن حقشه س اشیچندروزم تحملش کن، قراره تقاص همه کثافت کار نیا گهید -
 درسته. میکنیم

 :کنمیم کیکم پشتم نزد یو به مژها کشمیم رونیرو ب لیمیر فرچه
است بامن رو ر دیو توطئه واسا آدما بوده چرا با بیعمر فر هیکه کارش  یخاطره نکنه واسه منم نقشه داره؟ آدم -

 تظاهر کنه که عاشقمه؟ دی؟چرا باباشه
له له بزنه؛  یجورنیا یگفت دخترخالت بد دلشو بـرده سابقه نداشته واسه کس یدفعه راسته، صوف نیا نیمینه س -
اروم  یزندگ هی حشه،یپول پارو کرده االنم به فکر تفر یکرده و کل یهاش بازبامهره دهیهاش رو کشهمه نقشه رزادیپ

استراحت کنه،  هیبه خودش حال بده و  خوادیم ارهو نقص که نصف سنشو د بیع یزن جوون و خوشگل وب هیو 
که توش بخاطرم تلف شدن  ییهاگذشته و آدم یگور بابا گفتمیم کردمیکارو م نیهم نیاصال منم جاش بودم و ا

 کردمیصدبار از نو شروع م یروز رو عشقه یزندگ
 :کشمیهام مگونه یرو پد
بده و بخواد منو  ریگ رزادینرفته ممکنه پ ادمیخاطره تا  یراست دا،یبهش نشون بدم اون سرش ناپ یاستراحت هیبذار  -
 کنه، امشب رو خونه باش.. ادهیکوچه پ یتو ایدر خونه  یجلو ارهیب

 ؟یگمش کرد ،یرفتیباهاش سرقرار م یداشت یدادم اون سر دیکل هیمن که بهت  نیمیس -
 ..یکه بهم داده بود هیمجلس یدست فیاومد، گذاشتمش تو ک ادمیآها  -
 نه؟ گهید ستین یمشکل فه،یرد زیهمه چ گهیاالن د -
مطمئنم اگه  یکه تو بهم داد یهمه اطالعات نینباشه، دعا کن امشب زود تموم بشه با ا یمشکل دوارمینه، ام -
 .ارمیروش باال م نمشیبب
 باش لطفا.. مراقب خودت زم،یعز شهیتموم م -
 توهم مراقب خودت باش. شهیم رمیبرم داره د دیبا گهیباشه، من د -

مضطرب  ریاسم کب دنیبا د شه؛یدوباره بلند م لمیزنگ موبا ینگذشته که صدا هیو هنوز چند ثان کنمیرو قطع م تماس
 .گمیکه بهت م یدروغ نیآخر نیا گمیدلم م یتو دم،یگردن دردناکم فشار م یدستم رو

 جانم؟ -
 :شهیبلندگو پخش م یمعترضش از تو یعصب یصدا
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 ؟یزنیحرف م یدار یباک ،یبند اشغال هی رمتیگیدوساعته دارم م -
 شد. یدلش پر بود صحبتمون طوالن کمی یطفلک کردمیحبت موا چه طرز صحبت کردنه، داشتم باخاطره ص -
 ..یدار یموندم تو با اون حروم لقمه چه سَرو سِر یعنی -
 خودم نداشته باشم؟ یدوستم برا هی یعنی یگی.توم.قمهیدرست صحبت کن، رف -
 االن؟ ییکجا م،یرسیبه کجا م مینیفعال داشته باشش بب -
 ؟ییباشم؟!تو کجا دیمن، من خب معلومه سرکار تو شرکتم کجا با -
 .ومدهیهنوز ن ،ییجا هی میدنبالم قرار بر ادیب دینفرم با هیمنتظر  رونیزدم ب -
 نمت؟یبیامروزم نم یعنی-
 گرفتارم. نیمیس تونمینم -
 شب؟ یحت -
فردا  دمیقول م یروزا چقدر فشار رومه، ول نیکه ا یدونینه فکر نکنم بتونم خودمو برسونم، خودت م دونم؛ینم -

 .میرو باهم بگذرون
 :شهیگوشم زمزمه م یو دوباره صداش تو کنهیمکث م یکم
 دارم؟که دوست یدونیم ن،یمیس -
 :دمیهم فشار م یهام روعذاب وجدان پلک با
 ..دونمیم -
 تموم بشه. یکنیکه فکرشو م یزیروزها زودتر از چ نیادمیبهت قول م -

 :دونمیصادقانه نم یهاحرف نیا دنیشن قیخودم رو ال نمیحال دروغ نیا یمن تو دمیدهنم رو به زور قورت م آب
 .یبرم خداحافظ دیبا گهید من داوم سمییر نیباشه، بب -

خلوتم رو بهم  یبود صدا شربت نیچقدر از وجود خودم شرمگ دم،یفشار م نمیس یرو لمیو موبا کنمیرو قطع م تماس
 :زنهیم
 ؟یقرار دار ریباکب ،یبزک دزک کرد یکه حساب نمیبیم -
 :دمیهام محکم فشار ملب یو رژ قرمزم رو کنمیبهش نگاه م نهیآ یتو از
 از دوستام. یکیبرم تولد  خوامینه، م -
 آها، خوش بگذره. -

 :کنمیم یالک تعارف
 ا؟یتوهم ب یخوایم -
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 اخه؟ امینه بابا من کجا ب -
 ها؟گذرهیخوش م -
 .یکباب ترک میدنبالم بر ادیقرار امشب ب رینه قربون اون شکل ماهت برم، ام -
 ؟یها، نه شربتپسر داشتنم خوبه ن،یباهم برنامه دار یپس بگو مادر پسر -
بودنش حساب  یرو گهید دیکه ازدواج کنه با یوقت یهم خوبه؛ ول یلیآره چرا که نه خ رهیکه زن نگ یتا زمون -

 رو باهم قسمت کنن.. یزیچ هی توننیوقت نم چیها هزن ،ینکن
 :گمیو آروم م خندمیم
 ..یبابا تک فرزند هیچ ها،یدوسه تا بچه جا دار هیهنوز  یدوباره ازدواج کن؛ ماشااهلل که جوون گمیمن که م یشربت -
چشمم نباش سه  ابروجلویب ،یکنیراه حل صادر م یواسه من دار جانیا یستادیوا ن،یمیس رهیمغزتو خر گاز نگ -

 ..یمالیرژ لب م هی یساعته دار
*** 
 کنمیرخش نگاه م میوقت عطرش ثابت نبود، معذب به ن چیکه اصال به بوش عادت ندارم؛ ه یدیادکلن جد بازهم

 :کنهیرو کم م کیموز یصدا دم،یم رونیدستم رو ب کشمیم نییرو پا شهیو ش
 ناخوناتو؟ نمیبب -

 :گـهیو اروم م کنهیم ینگاهمین کنم،یم کشیرو به نزد دستم
 .ادیرنگه، به دستت مخوش -
 :پرسمیو م شمیم رهیبود خ زشدهیاسمارت هیدستم که با الک قرمز شب هیکوتاه  یخن هانا به
 م؟یریکجا م میاالن دار -
 ..هیواقع یریگروگان گ نیبدزدمت، ا خوامیم -

 :زنمیم یپوزخند دمیصورتش که ملتهب و قرمزتر شده بود حرکت م یرو سوختگ نگاهم
اگه  شه،یوقتت تلف م خودیب ادینم رتیگ یزیو چ دهیبابت من بهت پول نم یچون کس ،ینکن کارونیبهتره ا -
 !یتاجر رو بدزد هیباال شهر دختر  یبر دیبا ادیب رتیگ یزیچ یخوایم

 :شهیبرجسته م شیشونیکه رگ پ یجور خندهیم بلند
دست  خوامینم خوام،ینم شهیهم یبرا ،یکه فقط ماله خودم بش دزدمیتورو م دزدم؛ینه من که بابت پول تورو نم -

 ..بهت برسه یکس
 چرا من؟ -
 .ادیچون ازت خوشم م -
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نباشه  نیلطفا جوابت ا ؟یشهر چرا منو انتخاب کرد نیهمه دختر تو ا نیچرا من مالک؟ ا پرسمیم ینه، دارم جد -
 ..یصد دفعه بهم گفت نویقبال ا ،یکه چون تو خودت

 :دهیو با مکث جواب م کنهینگاهم مو کوتاه  رهیگیرو از جاده م نگاهش
 ؟یدونستیوقته دنبالشم، م یلیکه خ یزیچشمات، چون چشمات پر از اعتماده، چ -
 نه. -
 ه؟یچ لشیدل یریگیخودتو دست کم م نقدریتو چرا ا نیمیس دونمیحاال بدون، نم -
مرد کامل و  هیتو  کهنیخودم دارم اول ا یهست که برا لیفقط چندتا دل رم؛یگیمن خودم رو دست کم نم -

 تینها یدخترب هیمن  کهنیسومم ا ،یداشته باش یبهتر یهاانتخاب یتونیقطعام کهنیدوم ا ،یهست یقدرتمند
 م؟یستیما که تو کتاب داستان ن میفکر کن یمنطق ایپس ب ام،یمعمول

 :دهیو جواب م کنهیرو کم م سرعتش
که واسه هم  خوادیدوتا قلب م خواد،یو مدرک نم لیعاشق شدن که دل یریگیسخت م عشق؛ چرا زهیچ هی لیدل -

گرفتم که نباشم  میروز تصم هی یبودم، ول یآدم معمول هی یروز هیرو بذار کنار منم  ایداستان آدم معمول نیبتپه، ا
که شنا بلد نبود  یروز پسر هیکردم گفتم  فیتعر استانواست د لیاوا ادتهیبودن خسته شده بودم،  یچون از معمول

 پدرشم کنارش بود؟ شد،یآب غرق م یداشت تو
 :کنمیحافظم رجوع م به
 اره. -
 ؟یگفت یتو چ انه؟ی دهیبه نظرت پدرش نجاتش م دمیبعدش ازت پرس -
 :دمیسرم رو تکون م دییتا با
 ..کنهیو غرق شدن بچشو تماشا م مونهیم یمن گفتم که اره کدوم پدر -
خودمو باال بکشم  یداد که چجور ادیپدر من بود، پدرم بهم  د؛یدست و پا زدن منو د ستادویکه وا یاون پدر نیمیس -
باال  یخوایاگه م گفتیزنده موندم وجدانم رو بذارم کنار، بهم م یداد برا ادیاحساساتشو کُشت و بهم  کارنیا یبرا

 ،ینمون یتا معمول ،ینباش هایلیخ هیتا شب یو خفه نش یب نمونآ ریتا ز یچنگ بزن یتونیکه م یزیهرچ دبهیبا یبمون
ناعادالنه،  ایچنگ زدم و نردبونشون کردم، حاالعادالنه  هایلیکردم؛ به خ یرو قربون زهایچ یلیخودم خ ندهیا یمن برا

 .رو دارم اقتشیکه ل ییچون حقم بود برسم به جا ستمین مونیوقت پش چیکه ه یکار نیمن بابت ا
که  ییهاو از حق گفتیم فشیبا افتخار داشت از گذشته کث زنه؛یحرف م یزیداره راجع به چه چ فهممیم خوب

به دروش کرده،  تیحجم از غرور از ادم نیهم با اها اونحرف نیکه شکونده، گفتن ا ییهاناحق کرده بود و از دل
 .نظرم منفورترشده یتو
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که درخت  یو به محوطه نسبتا بزرگ شمیم ادهیپ نیاز ماش م؛یرسیخره مشهرش بال رونیب یالیغروب آفتاب به و با
چقدر سخت و  یاموال غصب نیا یکاشته بود، راه رفتن رو نیقدم به قدم خونه دورب کنم،یشده بود نگاه م یکار

 بود. زینفرت انگ
 :گمیو م خندمیم یبا شوق ساختگ چرخمیم دورخودم

 خاصه. یلیقشنگه، خ یلیخ جانیا یوا -
که سرتاسر نماش  یو به خونه میریباال م یسنگ یاز پله ها کنهیو به راه رفتن وادارم م ذارهیشونم م یرو دست

 :کنمینگاه م هیا شهیش
 .یاشهیقصر ش هی هیشب جانیا -
 جانیبا ه و دارمیو معکوس قدم برم گردمیو به سمتش برم دارمیو آروم به داخل خونه قدم برم کنهیرو باز م در
 :گمیم
 م؟یراه دور بر دیباشه، چرا آخه با اهامیرو یخونه هیشب تونهیم جامنیا گمیم -

 :زنهیم یو لبخند ارهیرو از تنش در م اهشیس کتش
 ..یهاش مهتابباشه شب یکه روزهاش آفتاب ییتو جا یاهاینه خونه رو -
 میبذار میولش کن ستین فیقشنگه ح جاهمنیا یول دونمیم دونم،ی..مایپشتش به جنگل باشه و روبه روش به در -
 م؟یبر

 :کنهیپرت م یکاناپه مشک یرو کتش
 و محدود. کیکوچ زهایچ نیچه برسه به ا یبه آرزوهاتم قانع باش دینبا یتو حت نیمیس م،یکن سکیقرار شد ر -
شده نگاه  زونیاز سقف آو یلوکس یو به لوسترها کنمیو سرم رو بلند م کنمیم دییبستن چشمم حرفش رو تا با
 .ذارمیسرم م یو دورباره رو دارمیشونم برم یشالم رو از رو ییرایپذ یتو نیدورب دنیبا د کنم؛یم
 نباش. یزینگران چ نیمیخاموشه س هانیدورب نیا -
 .فهممیمن نم ن،یدورب نقدریچرا آخه ا -
 :رهیسمته آشپزخونه م با
 گفتم که خاموشه راحت باش. زایچ نیت و اسرق ،یتیبه خاطر مسائل امن -
 رم؟یراحتم، حاال کجا قرار جشن بگ -
 جارو انتخاب کن. هیهمه جا خودت  نیا -
 .ستیتو تراس خوبه، هوام که سرد ن -

 :ستمیایو پشت سرش م رمیآشپزخونه و م یتو اروم
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 بهت بگم؟ یزیچ هی دیمن با -
 :کنهیمشکوک نگاهم م گردهیبرم
 ؟یچ -
 !اوردمیباخودم ن یاهیهد چیتولدت، من امروز ه یراجع به کادو -
 :گـهیم انهیو بالحن دلجو ادیستم م به
من  شیپ جانیوجود تو ا یاوردیباخودت ن یاهیکه هد ستیمن که از تو انتظار کادو ندارم اصال مهم ن زم،یعز -

 .ستیهد نیخودش بزرگتر
 هیهد هی شه،یآماده م ندهیتا چند روز آ تیهد کهنیندارم؛ موضوع ا یاهیکه هد ستین نینه نه، اصال موضوع ا -
 بزرگه.. یلیخ یلیخ

 :کنهیم مینیو وادار به عقب نش دارهیبه سمتم برم یقدم
 هست حاال؟ یواقعا چ -
 :دمیم هیتک خچالی لیدر بزرگ است به
 یکه فقط و فقط برازنده ابهینا هیهد هیکردم،  تالش یکل ارمیبه دستش ب نکهیا یبدون برا یبهت بگم؛ ول تونمینم -

 خودته..
 ه؟یچ یبهم بگ یخوای؟نمیکنیکنجکاوم م یدار یلیخ -

 :دارمیرو برم کیکوچ یشکالت کیو به ک کنمیرو باز م خچالیودر  گردمیبرم
 شمع ها کجاست؟ ،یشیعاشقش م ینیبب یول زه،ینه متاسفم سوپرا -
 .شهینم ؟اونمیچ کیاشاره کوچ هیخب  دم،یاالن بهت م -
 :گمیلب م ریز تیقاطع با
 نه، امکان نداره. -
 تم. هیصبرانه منتظر هد یپس من ب -

*** 
 :کنمیها رو روشن مو شمع دارمیرو برم فندک

 آرزو کن؟ هیخوب  یلیخ -
 :کشهیو خودش رو جلو م ذارهیم زیم یرو دستش

 آرزو. هیفقط  -
 براورده بشه! شیکی دیچندتا آرزو کن، شا یخوایم -
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 .بندهیهاش رو مو چشم خندهیم
 زودتر بخورمش! یهرچ خوامیدلم رفت، فقط م گهیزود باش د -

 .کنمیرو فوت مو شمع کنهیرو باز م چشمش
 .زمیتولدت مبارک عز -
 م؟ییموقع کجا نیا گهیبه نظرت سال د -

 :کنمیفرو م کیک یرو محکم تو چاقوم
 دور.. یجا هی م،یباهم ییدوتا -
 ..میسه نفر باش دهمیشا -
 :ذارمیظرف م یتو کیک کهیو ت خندمیزور م به
 بوده؟ نینکنه آرزوت ا -
 کنم! تونستمیبود که م ییآرزو نیبهتر نیچرا که نه، ا-

 :توپمیم معترضانه
 ..شهیچون برآورده نم یگفتیآرزوتو م دیاعه نبا -

 :ذارهیم زیم یرو دیسف کیوجعبه کوچ برهیشلوارش م بیج یرو تو دستش
 کن..بازش ن،یمینباش س یخرافات -

 نیحدسم درست بود حلقه تک نگ کنم؛یمکث بازش م یو با کم دارمیو جعبه رو برم کنمینگاهش م متعجب
 :کنمیلب نجوا م ریو آهسته ز خندمیم کرد،یخوشحالم م دیکه حاال با یاساده

 جنبم؟ یمن ب یدونیم ،وونهید یکنیکارو با من م نیچرا ا ،ییایمرد دن نیتو بهتر -
بار تو عمرم حاضر شدم  نیکه اول یهست یتو تنهاکس نیمیبود که توروکنار داشته باشم؛ س تولد بهونه یدونیتو م -

 کردمیگوش نم وقت حرف دلم رو چیه یحت ،منیمن هیزندگ سکیر نیترو بزرگت نیکنم، تو بهتر سکیکه روت ر
 ..یچون تو انتخاب دلم رم،یدلم م یبخاطر تو دارم پ بارنیا یول
که خواب  کنمیخواهش م ایگرفتم! خدا یچه تپش افته،یتوروخدا ادامه نده قلبم داره از کار م افتم،یاالن که پس ب -

 نباشم..
 م؟باشه؟یکن لکسیر دیباشه، باشه آروم باش، االن با -

 :گمیو با عجله م ذارهیزمیم یکه به چشمم آشناست رو یلیاست جعبه
 خونه؟ یمنو برگردون دیکه امشب با یدونیم چیه -

 :کنهیم سشیو بازبونش خ ارهیم رونیرو از داخل جعبه ب یکاغذ رُل
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روشنش من باهاتم، حاالهم  افتهینم یو سالم برت گردونم خونه، اتفاق حیصح دمیکوچولو، قول م هیفقط  دونمیم -
 کن!
 .شهیو روشن م کنمیم کشیو نزد دارمیفندک رو برم ناچار

 .یکنیرو خودت رد م میپس فردا مرخص -
 :فرستهیم رونیاز دهنش ب یرو از تو ظیغل دود

 نمت؟یفردا نب ادیدلت م یچطور -
 .یریمطمئنم فردا خودتم نم -

 :رهیگیرو به سمتم م رُل
 .دونمیبکش، من اندازتو م -
 :زنمیم یقیو پوک عم ذارمیلبم م یاکراه رو با
 بو نداشته باشه.. یول هاهیما نیتو هم میاختراع کن یزیچ هی ایب گمیداره، م یگند یاووف چه بو -

 :خندهیم بلند
 باز شروع شد.. -
 آره؟ زنم،یم بیغر بیعج یهااالن دارم حرف -
 نکن. نینه، نه اصال به خودت تلق -
 متفاوتم! کنمیاخه خودم دارم حس م -

 ..کنهیو منگش حرکتم رو دنبال م زشیر یهاو با چشم رهیگیاوج م خندش
 :گمیو دهن پر م ذارمیدهنم م یرو تو کیاز ک یبزرگ هیتک
 مونه؟ینم ادتی..بگو که کنمیکه االن دارم م ییکارا نینمونه ا ادتیخدا کنه  -
 .مونهینم ادمی -
 .قول بده -
اگه  یبمونه حت ادمیعمرم  یلحظه نیتا آخر خوادیدلم م هاتمیجنبه باز یب نیمن عاشق ا نیمیس تونمینم -

 .رمیبگ یفراموش
 :زنمیبار تند تند پشت هم پلک م چند

 االن.. رمیگیمن دارم ازت عکس م -
 ؟یچجور -
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بمونه  ادمی دیصحنه با نیکه ا یگیک م یدی،بعد به مغزت دستور م یکنیبهم نگاه م یزنیزل م یجورنیا -
 .یچندبار پلک بزن دیبا نانمیواسه اطم ،یزنیثبتش کن، بعد پلک م

 واقعا؟ -
 :گمیو باعجله م کنهیبه پلک زدن م شروع

 بهت بدم. شمیو سلف یبردارلمیف نهیبذار گز -
 .میخندیو همزمان باهم بلند م میشیم رهیو بهم خ میکنیلحظه سکوت م هی

 !نیمیس ریآروم بگ زنم،یم بیدلم به خودم نه یتو
*** 

که تا حد کور شدن بود رو با دستم  یهام رو از شدت خستگبا چشم اندازم؛یم رونیب یتاکس یحسم رو از تو یب تن
چطور خودم زو  دونمیخودم هم نم یحت رسونم،یبن بست م یخودم رو به کوچه دارم،یوبه زور باز نگه م مالمیم

 به خونه رسوندم..
 .دمیباز رو با پا هل م مهین در
 ن؟یمیس -

 .شمیم رهیخ یوحشت زده شربت یهاو به چشم کنمیم سربلند
 صبحه؟ شیتا االن، ساعت ش یکجا بود -
 شده؟ یچ -
کرده، چرا جواب تلفنتو  امتیسرش ق یخونه رو گذاشته رو گردهیداره دنبالت م شبهیباالست، تو اتاقت ازد ریکب-

 ؟ینداد
 .شمیم رهیو به چراغ روشن اتاقم خ زنمیچنگ م واریبه د لرزمیم اد؛یو تا خرخرم باال م خورهیقل م معدم

 من.. یِوا یا -
 :غرهیاروم م دهیبازوهام رو فشار م یشربت

 برو.. ارهیسرت م ییبال هی زنهیم وونستیاالن د نینمون توروخدا ا ،نیمیبرو س -
 .رمیگیم شیها رو در پو راه پله کشمیم نیزم یسردم رو یو پاها زنهیهام حلقه مچشم یاشک تو رفتم؟یم دیبا کجا

 دختر؟ یکنیمرگ من نرو، چرا حرف گوش نم نیمیس -
 منتظرمه. یاون باال چ دونمیخودم هم نم یحت رمیها باال ماز پله یشربت یهاتوجه به التماس یب

کنار  لیظرف است یکنار پنجره نشسته بود، تو یصندل یرو شمیاتاق سرک م یتو شم؛یم کیچهار چوب در نزد به
 شه،یشده نفسم حبس م خیوارمیحسش که به د یسُرخ و ب یهاچشم دنیبود؛ با د گاری*ـر سـلتـیدستش پراز ف
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روبه روش  شمیو وارد اتاق م زنمیم ایدر دل به دمش؟ییپایم یواشکی گرفتمیپناه م وارید نیپشت ا دیبا یتاک
 .ستمیایم

 :کنهیگوشم آالرم خطر رو روشن م یاروم خشدارش تو یصدا
 ؟یکجا بود -

 :بندمیچشمم رو م کنمیتر م لب
 خاطِ.. یخونه -
 یهارگ کنم،یهام رو وحشت زده باز مچشم چه؛یپیاتاق م یواریچهارد یصورتم که صداش تو یتو یمحکم یلیس

 نداره. ادیم رونیکه از ته حنجرش ب یو خفه ا یآروم یبه صدا یربط چیگردنش ه یبرجسته
 ؟یبود وون؟کجایح یکجا بود ،یگیو دروغ م یزنیتو چشمم زل م یستیمیوا وونیح هیمثله  -

 نیکه اگه زم دونستمیم بندم؛یچسبونم و چشم رو م یم واریو تنم رو به د ارهیو به سمتم هجوم م کنمیگرد م عقب
خطرات رو به  یام و همهآماده یهراتفاق یمن برا دادم،یسوالش رو هرگز نم نیجواب ا دوختمیو زمون رو به هم م

 .کنمیلب باز نم وقتچیاما ه خرمیجونم م
حرف بزن،  نیمی؟ستو کدوم خونه ابونیشهر تو کدوم خ نیا یکجا ن؟تویمیس یکجا بود ،یبهم بگو کجا بود -
بهم  ؟چرایکه سرکار یبهت زنگ زدم بهم گفت روزیشهر نموند که بخاطرت نگشته باشم، من د نیا یجاتو شبید

 یک شیپ ؟یکه االن برگشت یبعد از ساعت پنج کجا رفت ،یخونه بود نیهم یتا ساعت پنج تو روزیتو د یدروغ گفت
 ؟ها؟یبود

 ینجاتم وجود نداره، تنها کار یبرا ایدن نیا یتو یدروغ چیه دونمیم رم؛یگیصورتم م یو دستم رو زنمیهق م آروم
 کنم. یشمار هیرفتنش ثان یبرا کهنیکنم ا تونمیم

 :کنهیپشت هم تکرار م زنهیشونم م یرو انگشتش
حلقه رو کدوم  نیا ؟یکردیم یاشیتا خودصبح ع یداشت یگند و کثافت گرفته؟باک یکه تنت بو وونیح یکجا رفت -
 بوده؟ یکرده تو دستت؟الک قرمزت واسه کدوم الشخور یناموس یب
 :دهیدوباره ادامه م یکوتاه یوقفه با
من، تو  یبه زندگ یزد یتنه گند هیتن نجست، گند بزنم بهت که  نیگند بزنم به ا فت،یذات کث نیگند بزنم به ا -

 !؟یستیآذر ن هینه تو شب ،یستیآذر ن هیشب یبهم گفت یهام زل زدچشم
 :رهیگیم دیو رنگ تهد رهیبار تُن صداش باالم نیو باا رمیگیرو از سر م هیگر کشم،یوعقب مر خودم

 .کنمیم داشیمطمئن باش که پ کنم،یم داشیپ نینه؟بب یگیپس؟نم یزِر بزن، چرا خفه خون گرفت گهیبگو د -
 :رهیو به سمته در م رهیگیفاصله م ازم
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 .نیکنم جفتتون مرده باش داشیپ کهنیفقط دعا کن قبل از ا -
 .رمیوا م نیزم یو رو خورهیسُر م وارید یو اروم تنم از رو کوبهیرو محکم م در
 :ادیاتاق م یباعجله تو یمحض رفتنش شربت به
 کرد، کتکت زد؟ به من نگاه کن، حالت خوبه؟ کارتیچ نمتیبب نیمیس -
زار بزنم اشک و  خواستمینم کنمیبُهت زده به اطرافم نگاه م رم؛یگیم یو نفس دمیخاتمه م میلحظه به گر هی یتو
و  یمن مستحق خودخور داد،یتنه جواب نم هی هیرو گر یهمه بدبخت نیحال روزم بس نبود، ا نیا یبرا هیگر

 .زدمیو دار م دمییجویخودم رو از درون م دیام،بایخفگ
 آخه تو تا االن؟ یحالت خوبه؟ کجا بود ن،یمیس -
 تنها باشم برو.. خوامیم یشربت رونیحالم خوبه، برو ب -

 .بندمیو چشمم رو م کشمیدراز م نیزم یرو کنم،یاتاق پرتش م رونیو با حرص ب کنمیرو از پام م کفشم
 نیبه ا اد،یاز دستش نم یکار چیو ه سوختیداشت م شیآت یهستم که تموم دارو ندارش تو یکس هیحاالشب من

 نه؟ ایحقمه  نیکه ا کنمیفکر م
شده بودم تا  خودیجنبه حال خراب از خودم ب یآدم ب هیمثله  شبی.. دفرستمیبه خودم م یلعنت افتم؛یم شبید ادی

اراده و مسخ شده، چطور  یو ب اریاخت یآدم ب هی هیشب دم،درستیخندیم گفتمیبند چرت و پرت م هیخود صبح داشتم 
 همه ساعت از دستم رفت؟ نیگذر ا
*** 

اتاقم حبس کرده بودم مدام  یخودمو تو روزیهنوز خسته بودم کل د چسبونم؛یم نیماش شهیش یداغم رو رو صورت
ها پر شده بود از تماس ستیل کنم،یرو باز م میو قفل گوش دمیبه خودم جرات م کردم،یذهنم تکرار م یاتفاقات تو

 زنگ و اس ام اس.
 ..مونهیاسم خاطره ثابت م یو رو گذرهیم ریاز شماره کب انگشتم

 ؟ییتو ن،یمیالو س -
 خودمم.. -
 ؟یکه کجا بود دیفهم ریکب ،یکرد کاریتو چ نیمیس -
 خاطره. دونمینم دونم،ینم -
 یمگه تو نگفت ،یرفت یزبونم بکشه باک ریاز ز خواستیم کرد؛یآشــغال داشت خفم م جا،نیاومد ا ریکب شبیپر -

 خونه؟ یگردیکه تا شب برم
 .شهیم یجورنیا دونستمیباور کن نم اد،یبهم گفته بود نم-
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 ؟یدادیهارو نمزنگچرا جواب -
 .شمیم ادهیپ جانیمن هم دآقایببخش -
 :دمیو ادامه م شمیم ادهیپ یتاکس از
ه پشت روبه راه شه تا بتون کمیهم حالش خوب نبود منتظرموندم  یعوض رزادیپ نیخاطره تو حال خودم نبودم؛ ا -

 خوادیم دونستمیراحت بود چه م المیخ ادیب ستیگفته بود که قرار ن ریطرفم کب هیکنه، از  یو رانندگ نهیفرمون وبش
 بشه. دایسروکلش پ

 .رمیسمته ساختمون شرکت م به
 ؟یباهاش یچرا بهم نگفت نیمیس -
 .یازم ناراحت بش دمینتونستم، ترس -
و به  گذرمیتک بوقش از کنارش م یبا صدا رمیگیدستگاه م یرو جلو میو کارت پرسنل گذرمیم یکنار نگهبان از

 :رمیسمته آسانسور م
 بگو؟ یزیچ هیخاطره تو روخدا  -
باهاش  یبدتر رفت چیکه ه یاما گوش نکرد ریهمه بهت گفتم ازش دورشو ازش فاصله بگ نیا گهیگرم ددمت -
 ن؟یمیبهت بگم س یروهم آخه من چ یختیر

 :شمیم رهیمتوقف شده خ نگیپارک یکه فعال تو دهیعالمت اسانسور که نشون م به
 سرزنشم نکن. گهیتوروخدا تو د دونم،یم -
 هم به من، هم به خودت. ،یبدون بد کرد یول کنمیسرزنشت نم -
 :کشمیلب م ریز یآه
 باشه؟ ،زنمیبهت زنگ م رونیشرکت اومدم ب دمیاالن رس نیمن هم نیبب دونم،یم -

گره  ستادهیبه خون نشسته که روبه روم ا یهاهمزمان با باز درِ سانسور نگاهم به چشم گـه؛یلب م ریز یاباشه
 :کنمیلب زمزمه م ریز یو باناباور دارمیبه عقب برم یبا وحشت قدم خورهیم
 ؟یکنیم کاریچ جانی، تو اتو -

 :برمیو به سمتش هجوم م اندازمیاسانسور م یخودم تو شم،یجوابش نم منتظر
 ؟یدار کاریچ جانیا ر؟تویکب جانیا یاومد یچ یبرا -

 :غرهیو با خشم م زنهیم پسم
 .کنمیم داشیگفتم که پ -
 .ریبرو کب ایتوروخدا ب ،یکنیکارو نم نیتو ا -
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 :کنهیو بانفرت نگاهم م کنهیرو مشت م دستش
 فقط خفه شو. خفه شو سیه -
 :زنمیچنگ م راهنشیبه پالتماس  با
 لحظه صبر کن بهم گوش کن توروخدا.. ؟ هی ریکب ر،یکب -
 :دهیبار محکم تر هولم م نیا

 .کشمشیم یچطور نیدهنتو ببند فقط تماشا کن بب ادیصدات در ن -
 :دمیفشار م نگیدکمه پارک یرو دستم

 .یکنیاشتباه م یدار ست،ین یکنیاونجور که تو فکر م هی.قضبرو. جانیاز ا کنمیالتماست م افتم؛یبه پات م -
 :زنهیو بلند داد م کنهیم کیو دستش رو به سمته دکمه نزد ادیسمتم م به
 ..ختمیخونتو نر جانیکدوم طبقست؟ بگو کدوم طبقست تا هم -

 :زنمیم هق
 ..زیگند نزن به همه چ ادیم یکیتوروخدا بس کن، االن  ر،یکب-

 :سابهیهم م یرو هاشدندون
 نگفتم تاوان داره، نگفتم دروغ گفتن من به تاوان داره؟ -

 :زنمیو با وحشت داد م کوبمیدوباره م نگیرو دکمه پارک دستم
 ..گمیبهت م م،یبر جانیفقط از ا گمیمن م گم،یرو بهت م یهمه چ گم،یبهت م-
 دِ بنال؟ االیاالن بگو  نیبگو هم-

 شمیبا عجله بلند م افتم؛یم نیزم یمحکم رو دهیهولم م نگیپارک یتو رهیگیرو م و دستم شهیباز م درآسانسور
 کنهیوادارم م ذارهیچونم م ریدستش رو ز شم؛یم دهیکوب واریو به د رهیگیبازوم رو م دم،یو با درد ساعدم رو فشار م

 :گمیم هیبا گر خورهیم رتمبه صو یکه سرم رو باالنگه دارم، نفس داغ عصب
 اذر و خاطره قرار بود.. -
 بزن. ؟حرفیآذر و خاطر چ -

 :شهیم دیشد میگر
خراب شده  زیهمه چ دید یجا جنساتو معامله کنن، خاطره وقت نیهم یهااز آدم یکیبا  خواستنیآذر و خاطره م -

 .جامنیکار ا نیهم ی، من فقط براکنم یجا تا براش جاسوس نیمنو فرستاد ا
 ..رهیگیو آروم ازم فاصله م شهیتر مدستش کم فشار
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 ؟یفهمیمن مجبورم م افتاد،یباغ چه اتفاق یتابفهمم اون روز تو جامنی، من اکنم دایتا بتونم آذر پ جامنیمن ا ر،یکب -
 هیخرابش نکن، فقط  افتمیبذار تمومش کنم به پات م یدیبه باد م یرو دار یهمه چ ادیم یکیتوروخدا برو، االن 

 تمومش کنم. خوامیبهم مهلت بده م گهیبار د
 .رهیم یبه سمته خروج یحرف چیه کنه،بدونیو با نفرت نگاهم م دارهیبه عقب برم یقدم

و بابغض و  رمیگیخاطره روم دارم،شمارهیبرم نیزم یرو از رو فمیک کنم؛یبغلم جمع م یدردناکم رو تو ساعد
 :نالمیم یسرخوردگ

 بهش گفتم.. زویخاطره من همه چ -
 :رسهیمضطربش به گوشم م یصدا

 ؟یگیم یچ یتو دار ن،یمیس یبه ک -
 زویمجبور شدم همه چ رمیجلوشو بگ تونستمینم کشمش،یگفت م رزاد،یپ شیبره پ خواستیم جا،نیا راومدیکب-

خاطره باور کن ناچار شدم اگه  ن؛یشرکت جنساشو معامله کرد نیهم یاز آدما یکیبهش بگم تا بره گفتم تو آذر با 
 .یکه باهاش فرار کن اومدینم رتیگ یپول چیه زدیرو م رزادیپ
 ؟یچرا فقط اسم آذر رو نبرد -

 کارو کردم. نیچرا ا دونمیخودم هم نم یحت بندم؛یرو م چشمم
 .دمیترس -

 :شنومیحسش م یب یصدا
 باشه. ن،یمیسباشه، -

*** 
 :کنهینگران نگاهم م رزادیپ
 ؟یستیچرا تو اصال مراقب خودت ن فهممیحواست کجا بود؟ من نم -
فقط ضربه خورده  ستین یزیبود،باور کن چ سیبود، فکر کنم خ زیها لمن نبودگفتم که پله ریچندبار بگم تقص -

 ..شهیخودش خوب م
 ؟یاالن درد دار -
 !کمیفقط  یاره ول یعنینه،  -
 مو برداشته. دیشا میریعکس بگ دیدکتر با میپاشو بر شه،یکه نم یجورنیا -
 ..خوامی، نمنه -
 ن؟یمیس یکنیلج م یچرا دار -
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 رو که دوست ندارم بکنم. یتوروخدا اجبارم نکن کار -
 نخورد؟ ییکه سرت به جا ی؟مطمئنیسرت چ -

 :کنمینگاهش م کالفه
 که فقط دستم ضربه خورد. گمیاره دارم م -
 دکتر. میبر دیتحمل کنم، با دنتویدرد کش نمیبش شهیکه نم ینطوریا -
 ..شمیمسکن بخورم خوب م هی ستین میزیچ گمیسر خونه اول..م یباز که رفت یوا -
 یمراقب هر قدم دیبا ؟تویسربه هوا نباش نقدریا یلطف کن شهیم بخشمتینم وقتچیه فته،یواست ب یاگه اتفاق -

 ؟یفهمیم یتو در برابر من مسئول ،یباش یداریکه برم
 .کشمیلب م ریز یو آه ذارمیم زیرو م سرم

 بهم نگاه کن؟ ن،یمیس -
 :کنمیرو بلند م سرم

 بله؟ -
به من  یکنیکه م یکار نیشد اول شتریدردش ب ایدستت ورم کرد  یدیاگه د یبرو خونه امروز رو استراحت کن، ول -

 باشه؟ ،یزنیزنگ م
 بمونم. شتیپ خوامیمن م یول -
 .هیواسه امروز کاف زم،یبلند شو عز -
 :ارمیم نییو باتاسف سرم رو پا ستمیایروبه روش م شم،یبلند م یصندل یاجبار از رو به
 .دیببخش -
 .کنمیچکت م زنمیپس من زنگ م فته،یواست ب یاتفاق نیهمچ خوامینم گهید -

*** 
 یشربت کرد،یم ترمشونیسردرگم و پر شتریب شیخاموش نیخاموش بود ا رم،یگیبار شماره خاطره رو م نیصدم یبرا

 :کنهیآرد مخلوطش م یتو یبا تند کوبهیتاس م یتخم مرغ ها رو به لبه
 لحظه. هیدراز بکش  گه،یدستتو تکون نده د قدرنیا -
 :زنمیلب غر م ریز
 اه چرا خاموشه پس.. ؟ -
 خاموشه؟ یک -

 .کنمیبالش رها م یسرم رو ذارمیرو کنار م لمیموبا
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چند  نیا یلیپر زخم و ز نجایکه اومده ا یاول یمثله روزا یشد ،یاریسر خودت م ییچه بال یدار ستیمعلوم ن -
 ماهرخ بدم. لیو سالم تورو تحو حیتا من صح اریروزم طاقتم ب

 :گمیو م زنمیم یپوزخند
 .رهیبگ لیماهرخ رو تحو دیبا یکیهه،  -

 :مالهیمچ دستم م یمواد رو رو آروم
 آره؟ ن،یبهت زنگ نزد؟هنوز قهر ریکب -
 :چهیپیدماغم م یزردچوبه تو یبو
 تموم شده.. نمونیب یدلمو خون نکن؛ همه چ ینپرس ه -
 یدونیم گهید خورهیهم باشه بهش بر م ینیزم بیتولد، طرف س یریم یشیاجازه پام یخبر ب یخودته ب ریتقص -
 .ومدهیهنوز چم خم کار دستت ن یکه کم سن و سال ستین یاتجربه یهنوز خام و ب ؛یاستیس یهمش از ب هانیا

 .دارمیرو برم لمیدوباره موبا رم؛یگیو دل شوره م کنمینگاه م وارید یبه ساعت رو مضطرب
با  ستیبلد ن یکنم حت یخودمو وابسته مرد دیبره به درک، چرا با ستیاصال واسم مهم ن ؛یول کن توروخدا شربت -
 رفتار کنه. دیبا یزن چجور هی
 شه؟یروزه فارق م هی زادیتودلت چه خبره مگه آدم دونمیشعار نده، من که م یالک -
 :چهیپی. بانداژ رو دور دستم منمینحسشو بب ختیر خوادیدلم نم یحت گهیاره من شدم، د -
 .شهیم یچ مینیتکونش نده بب ادیامشب ز هی -
 :دارمیبرم یچوب رخت یومانتوم رو از رو شمیجام بلند م از
 .ییجا هیبرم تا  دیسر با هیمن  -
 بچه؟ ستین تیامشب تکونش نده، چرا تو حرف حال هیاالن گفتم  نیبابا خوبه من هم یا -

 :کنهیرو به زور تنم م مانتوم
 .هیبرم ضرور دیبا -
 ام؟یمنم باهات ب یخوایوقت شب، م نیخب ا یکجا دار -
 .گردمیبرم یدنه، زو -
 دونستمیبشه، م ریامکان داره باهام درگ دونستمیم دوم،یو با عجله به سمته خونه خاطره م شمیم ادهیپ نیماش از

 .دمشیدیم دیمهم نبود من با یول نهیکه نخواد منو بب دیشا
 شم،یم رهیخاموش خونه خ یهابه چراغ دارمیبه عقب برم یقدم دم؛یزنگ فشار م یو دستم رو ستمیایدر م یجلو
 چرخونم؛یقفل م یرو تو دیو کل رمیبه سمته در م دیو باترد دمیدستم فشار م یخاطره بهم داده رو تو یدکی یدیکل
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آروم  شنومیاز داخل خونه نم ییصدا چیه شم،یمنتظر م یمک زنمیبه در م یاو ضربه رمیباال م کیبار یاز پله ها
 .کشمیسرک م کیتار یوداخل خونه کنمیدر رو باز م

 ؟یاخاطره، خاطره، خونه -
 :دمیچراغ فشار م دیرو کل دستم

 ؟یخاطره خواب -
 فیبالتکل کنم؛ینگاه م ختشیو بهم ر یبه تخت خال کنمیباز رو تا آخر باز م مهیو در ن رمیسمته اتاق خوابش م به
از نبود خاطره مثله  یبیترس عج ارهیهجوم م شونمیذهنم پر از افکار کنترل نشده به یموج نم،ینشیلبه تخت م یرو

وقت خودم رو  چیبزنه ه بشیغ ریکب شیاز ترس لو رفتنش پ ذرمطمئنم اگه خاطره هم مثله آ افته؛یخوره به جونم م
 .کاش بفهمه که ناچار بودم. بخشم،ینم
 ..امیم رونیو از اتاق ب شمیباز شدن در بلند م یصدا با
 خاطره؟ -
 یو شاک اندازهیمرموزانه به سرتاپام م ینگاه شمیچهار چوب درمتوقف م یمارال تو دهیزرد و رنگ پر افهیق دنید با
 :پرسهیم
 ؟یکنیم کاریچ جانیتو ا -
 .من، من منتظر خاطرم -
 :ستهیایو روبه روم م ادیسمتم م به
 باال؟ یاومد یچطور -

 :دمیرو بهش نشون م دیو کل کنمیرو باز م مشتم
 چرا خاموشه؟ یدونیخاطره کجاست، تو نم -

 یاشهیش یبطر خچالی یو از تو رهیبه سمته اشپزخونه م دارهیسرش برم یرو از رو شیپر از چروک خاکستر شال
انگار قصد جواب دادن به سوالم رو نداشت، دوباره  کنمیمنتظر نگاهش م کشه؛ینفس سر م هی ارهیم رونیآب رو ب

 :کنمیار مسوالم رو تکر
 خاطره کجاست؟ دمیپرس -

 :کنهیسطل اشغال تف م یدهنش رو محکم تو ادامسش
 مُرد.-
 آدم جوابمو بده؟ نیخاطره کجاست ع دمیپرس ،یگیچرا چرت م -
 گوشت مشکل داره گفتم مُرد. ؟یکر -
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 :ستهیایروبه روم م یبا خونسرد فرستم،یم رونینفسم رو ب دهیبر دهیو بر لرزهیم پاهام
 جنازش االن تو سرد خونست. -

 ..زنمیچند بار پلک م یو با گنگ شهیتار م هامچشم
کف اتاقش افتاده کف باال اورده بود، سنکوپ کرده بود امبوالنسم فقط اومد جسدشو  دمیظهر که اومدم خونه د -

همه دز دواشو  نیا ییهویاورددر یباز یناش نقدیچرا ا دونمیها؛ اصال نمداستان نیو ا یبرداشت برد واسه کالبد شکاف
 کرده. یرد داده خودکش دمیشا دونمیبرد باال ، نم

 .کنمیم هیو بلند گر دمیفشار م نیسردم رو سر داغ سنگ یهاو دست نمینشیم نیزم یرو
 منه.. ریمنه، همش تقص ریتقص -
 ست؟ین تیخاطره اور زده حال گمیتو؟ م یگیم یدار یتوعه؟چ ریتقص یچ -

 . شهینفسم تنگ م ره،یگیدرد م قلبم
چرا پس سرم داد  ن؟یفقط بهم گفت باشه هم دهیفهم ریبهش گفتم کب یوقت چه؛یپیگوشم م یلرزونش تو یصدا

 رو خراب کردم. زینزد و سرزنشم نکرد، لعنت به من لعنت به من همه چ
 یاواخر به چه به فالکت نیا دمیمن بودم و د یول یدیند شویپ یمنم بود؛ تو نبود قیدختر جون خاطره رف نیبب -

 ست،یتو که ن ریتو بدنش نمونده بود، تقص گهیرگ د کرد،یم قیترز نییهرو یدونیافتاده بود مصرفش باال رفته بودم
 رو ندونست.. شیخودشه که قدر خودشو جوون ریتقص

 مارستانه؟یاالن، االن کجاست؟ تو کدوم ب -
داره آخرش قرار  یدختر نیزنگ زدن به خانوادش، باباش که اصال گردن نگرفت که همچ یگفتم که پزشک قانون -

 گوشه دفنش کنه. هیببره  رهیبگ لشیجنازشو تحو ادیشد برادر بزرگش از شهرستان ب
به سمته در خروج  شم،یبلند م نیزم یهاش رو بشنوم با عجله از روحرف نیا خواستمینم کنم؛ینگاهش م درمونده

و  نمینشیپله م نیاول یو باضعف رو رهیم یاهیهام سبرنداشتم که چشم یهنوز قدم بندمیو محکم در رو م مریم
 کردم؟یم کاریبدون خاطره چ دیحاال من با کنم،یم هیصدا گر یو دوباره خفه، ب کنمیبغلم جمع م یزانوم رو تو

 خاطره.. یاومده بود پ جاستنیا دمیاومدم د یوقت ن،یمیس گهیدختره د نیبود، هم جانیآقا االن ا -
و سرم رو  کشمیخودم رو م نیزم یوخودم رو کنمینفسم رو حبس م ادیخونه م یمارال که از تو یصدا دنیشن با

 .کنمیم کیبه در نزد
 دونمیمن رون،یاالنم به زد ب نیحالش بد شد اصال پس افتاد، به زور پاشد هم یلیخ یگفتم بهش اُور زده، نه ول -

 کجا رفت.
 .افتهیانگشتم م یرو یقطره اشکم رو نیآخر دم،یدهنم فشار م یرو شوکه رو دستم
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 االن رفت. نیخونه، آره هم رهیآقا شما نگران نباش حتما م -
 شدیسرم داشت از درد منجفر م ام؛یم رونیو باسرعت از خونه ب رمیم نییو اروم از پله ها پا شمیبلند م نیزم یرو از

 فکر کنم. تونستمیخوب نم
حاال که مغزم پرشده بوداز  یچه تماس به موقع لرزهیدستم م ریشماره کب دنیبا د شه؛یبلند م لمیزنگ موبا یصدا

 سوال.
 ؟یشنویصدامو م نیمیس ن،یمیالو س -
 :گـهیدوباره م یبا لحن نرم کردیمغزم کند شده و کار نم چرخم،یدور خودم م شونیپر
 ؟ییبهم بگو کجا ن،یمیس -

 :دمیدردناکم رو قورت م بغض
 خاطره.. یتو کوچه -
 باشه؟ یخوریتوراهم، از جات تکون نم امیبمون من دارم م یجا که هستهمون -
 :دمیم هیتک دمیم هیوارتکیحال به د یب

 ..مونمیم جانیباشه، من ا -
ذهنم خستم  کنم،یترس به اطرافم نگاه م ره؛بایگیهم ضرب م یهام رودندون کنمیوجودم حس م یتو یتو سرما

آزار دهنده  یبا نور باال فهممیگذر زمان رو نم کردم؛یدردش اصال حسش نم گهیکه د یو وجدان دهیبود و دلم رنج
 یدستم رو رم،یوقفه به طرفش م یبا کم دمیهم فشار م یهام روکه روبه روم متوقف شده چشم ینیچراغ ماش

 یگرفته نگاه کوتاه ریمن رو ز ستادهیمارال که پشت پنجره ا یهیو به سا چرخونمیهوا سر م یب ذارمیم رهیدستگ
 .شمیم نیسوار ماش کنم،یم
 ن؟یمیس -
کارم ساخته بود  کردمیاگه نگاهش م شمیم رهیبه روبه رو خ زنه،یصداش موج م یتو یبار بود که نگران نیاول یبرا
 صداش کم آورده بودم.. دنیبا شن ینطوریهم شدم،یمنطق م یو ب
 ؟یباهام حرف بزن یخواینم -

 :پرسمیو آروم م کنمیلب تر م رفتم،یسراصل مطلب م دینبودم پس با ینیمقدمه چ اهل
 ش؟یتو زد -
 ؟یچ -

 :شهیکه باعث لرزشِ صدام م یهم بغض لعنت باز
 کار خودته؟اره؟ ،یتو خاطره رو زد -
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 تو؟ یگیم یچ یدار -
از اول هم  ،یدنبال اسم خاطره بود نیمدت ا ینکن، من صبح بهت اسم خاطره رو دادم تو تو یباهام باز ریکب -

سراغش زهرت رو  یرفت یکرد داشیهمدست داشته.پس پ هیکه آذر تنها نبوده و  یدونستیتو م ،یبهش شک داشت
و  ییجویم زیخرخرشو ر یگفت ،یگذرینم هکه آخورت زد یاز قاتل برادرت و از دزد یاصال خودت بهم گفت ،یختیر

 آره؟ یزد ششیآت ادته؟حاالی ،یزنیم شیته موندش رو آت
 :بندمیهام رو مچشم یو عصب کنهیم سکوت

 دونستمیحواسم به خاطره بود م یمن چارچشم ،یداد ادیکردن رو  یتورو خوب بلدم،چون خودت بهم باز یمن باز -
باال  یبرد یتو خونش مصرفش رو جور یمارال فرستاد یمن مطمئنم که از روز اد،یداره از پس خودش برم یچطور
 گفتیو از کجا خورده بود، بهم م یچجور دونستیشوکه بود، خودشم نم تشیوضع نیخود خاطره هم از ا یکه حت

 !هیو دردش چ گـهیم یداره چ دمیفهمیمن احمق نم یمارال آدمه تو ول
 : دمیادامه م یهو با وقفه کوتا ارمیکم م نفس

شک  کسچیکه ه یجور یبهش زد یسرو صدا طور یب زی؟تمیاصال از کجا معلوم خودت امروز کلکشو نکند -
 ادیاز دستت برم یتو هرکار یکرده، آره چرا که نه؟ وقت کارونیکه همه فکر کنن خودش با خودش ا ینکنه، جور

 هم کار خودته.. نیپس ا
 :گمیو برخالف تموم احساساتم م کنمیم بغض

 .یتحملت کنم، برو به درک عوض تونمینم گهیلحظم د هیخوره؟یحالم داره ازت به هم م هیچ یدونیم -
 :توپهیو بهم م رهیگیو بازوم رو محکم م ذارمیم رهیدستگ یرو دستم

 ..وونهید یتوهم زد -
 یدونیمنِ خر احمق زود باورم، م یدونیدفاع کن چون م ازخودت االیچرت گفتم؟  یبگ یخواینکنه االن م هیچ -

 .کنمیباورت م شهیمثله هم
 :شهیو فکش منقبض م شهیم ظیغل اخمش

 حرفات. نیا امفتهیچرته مضخرفه  -
 :زنمیداد م بلند

تو واسه  نمیاصال بب ؛یگرفتیآمار منو م کهیزن نیاز ا یداشت دمیخودم شن یهااالن با جفت گوش نیمن هم ست،ین -
 یچطور داد،یگند و کثافت نم یآذر نبودم مگه تنم بو هینبودم؟ مگه من شب وونیمگه من ح جا؟نیا یاومد یچ

 ؟ها؟یکه تحملم کن یکنیم یخودتو راض یدار
 :غرهیو م کنهینگاهم م زیت
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من نزدمش، اگه کار من بود با افتخار سر بلند  گمیلحظه ببند دهنتو گوشاتو خوب وا کن؛ دارم م هی گهیبس کن د -
نذاشت دستم  یبرم سراغش خودش کلک خودشو کنده بود؛ حت کهنیمن قبل از ا یآره کاره منه ول گفتمیکردم م یم

من به عالم  یدونیخودت م نیمیس اره،ینبود که بخواد بمونه و دووم ب یبهش برسه خودش تمومش کرد چون کس
 جاست فقط واسه خاطر تو فرستادمش نه خاطره.که توهم توطئه دارم، اگه مارال اون یدونیو آدم مشکوکم م

 :خندمیم یناباور با
 واسه خاطر من؟ -
شک کردم که واست  گذره،یداره م نتونیب یچ یزدیدم نم ،یباهاش دار یو پوک کیچه ج یگفتیتو بهم نم -

 نقشه داره.
 ؟یاچه نقشه -
 کشوندتیتو دردسر انداختن آدما اراده کنه به لجن م نهیبه دردسر بندازه؛ اصال کارش هم که تورو یاهر نقشه -

 نهیگوشه دست به سـ*ـ هی رهیم شهیم یوقت باز یول کتهیشر یکنیباخودت فکر م ،یخودت بفهم کهنیبدون ا
که باخودت فکر  دهیم یجا خال یهم جور یاگه بباز رهیگیکه باهات جشن م یاگه برد کنه؛یوتماشات م نهینشیم
گله گرگ  هی ونیپس حدسم اشتباه نبوده فرستادت م ن،یمیس یتو بود میمن همه نگران ،یازاول هم تنها بود یکنیم

 آذر زد. یکه رو یهمون حرکت هیو خودش از دور تماشات کرد، درست شب
 :فرستهیم رونیرو ب شیعصب نفس

 ،یکرد یخودتو واسش قربون یتوهم آدم خاطره شده بود یمراقبت باشم ول کهنیمارال آدم من بود فقط واسه ا -
 .دادهیم تیاون داشته باز کرده؟یم تیکه داشته قربون یفهمیم چیه

 دونستمیداستان رو م نیها الحظه چشم بهم زدن به زبون آورد؛ من مدت کی یکه تو یقتیازحق شهیمچاله م قلبم
خودم  لینذاشته بود چون با م تیگله و شکا یجا ی، خاطره منقلبم کرده بود ول کردمیباهاش مدارا م شهیهم یول
 رو قبول کرده بودم. یباز
 ؟یاسم چند نفر رو دراورد -
 :گمیو اروم م کنمیبهت نگاهش م با
 دو نفر. -
 ؟یهم ازشون دار یزیچ -

 :کنهیو دوباره تکرار م کنم،ینگاهش م درمونده
 ؟یریازشون بگ ییآتو یتونست -

 :کشهیبلند و نامرتبش م شیدست به ر کالفه
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 .نیهم انهیفقط بگو آره  -
 :دمیتامل جواب م یب

 آره. -
 :کنهیو فاصله رو کم م چرخهیبه سمتم م کامل

 کلمه؟ هی ،یبهم اعتماد دار -
 یخونیهام نمچشم یپرسش نبود، چرا از تو نیهمه عشق سزاوار ا نیا رهیگیدلم م شم؛یم رهیهاش خچشم به

 ..یلعنت
 .بهت اعتماد دارم -
 ..کنهیو حرکت م زنهیرو استارت م نیعجله ماش با
 م؟یریم میکجا دار -
 صبر کن تا بهت بگم. -

 خوامیرو بفهمه حاالکه بهت گفتم که اعتماد دارم؛ نم میقرار یب خواستمینم یطاقتم ول یکه ب نیبا ا کنمیم صبر
 متناقض رفتار کنم.

و با باز کردن در کنار  ستمیایپشت سرش م شه؛یم یخودش منته یبه خونه تیرو گرفته در نها شیکه پ یریمس
 کنهیاز داخل در رو قفل م بارنیا دارهیرو برم دیکل شمیباعجله وارد خونه م کنه،یورودم باز م یراه رو برا رهیم

 :کنمینگاهش م دیباترد
 ؟یکنینگرانم م یکه دار یدونیم چیه -
 :ستهیایروبه روم م ادیطرفم م به
 ؟یشون داراز یجور اطالعاتچه -
 بهت بگم؟ دیچرا با -
 .یبهم اعتماد دار یچون گفت -
 همه و همش دسته منه. شیرقانونیغ یهاو معامله یاسناد باندباز یسر هی -

 :کنهینگاهم م مشکوک
 دن؟یهنوز نفهم -
 یاطالعاتم بهم داد و گفت وقت پیکنه؛ چ یاخاذ رزادیاطالعات از پ نیباا خواستینه هنوز متوجه نشدن، خاطره م -

 نکنه. دمیتهد یتا خطر سیپل شیبرم پ میپولو گرفتم از مرز رد شدم مستق
 ؟یتو هم از اون پول سهم داشت -
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 :دمیتکون م یمنف یبه معن یسر
 شدمیخاطره م یچهیباز دینبا یبهم گفت ن؛یبود که بفهمم آذر کجاست هم نیستان ادا نیا ینه سهم من از همه -
حقته  نیا دمیبهت م پیچ یاگه تو بخوا یبدونم خواهرم کجاست ول دیکنم، من با یبخاطر آذر حاضرم هرکار یول

 .یریانتقام خون برادرتو ازشون بگ یبخوا
 :رهیم نییگلوش باال پا بیس رهیگیرنگ غم م نگاهش

 سراغت.. انیم هاسیزود پل یلیخ یبترسونمت ول خوامیخودت نگهش دار، نم شینه پ -
 :پرسمیم یگنگ با
 ر؟یکب یزنیسراغم چرا واضح حرفتو نم انیب دیچرا؟ چرا با -
 یمنو لو بد خوامیبهشون بگو، ازت م یدونیم یجواب بده؛ از من هرچ دنیازت پرس یاومدن سراغت هرچ یوقت -
 .نیمیس

 :دارمیبه عقب برم یو قدم شهیسست م پاهام
 لوت بدم.. دیبا یچ یتو؟ برا یگیم یدار یچ -
 نیاز ا یباشه چون منم جزئ یتا داستانت واقع یاز منم بگ یپس مجبور ،یبهشون بگ زویهمه چ یاگه بخوا -

 .یصادق باش شهیمثله هم خوامیاز م نیمیداستانم، پس بهشون بگو س
 :برمیبه سمتش هجوم م شهیمشت م دستم

 ؟یگیبهم م یدار هیمزخرفات چ نیچه مرگت شده؟ ا ،یشد وونهیزده به سرت تو د -
 تا ثابت نگهم داره: دهیو محکم فشار م رهیگیرو م شونم

آدرس  ؛یگیم زویبهشون همه چ یریتو م یکن گمیرو م یکارنیا دیپس با یآروم باش، اگه بهم اعتماد دار -
 رو بهشون بده. یکه از من دار یزیهرچ
 :شهیو مشغول نوشتن م ارهیم رونیکشوش کاغذ خودکار ب یو از تو رهیم یبلندش به سمت کنسول چوب یها باقدم

 .یدیبهشون م نویاز طرف من ا -
 :کنمینگاه م یتو یبه نوشته یو نگاه ستمیایم کنارش

 آدرس کجاست؟ نیا -
 :ذارهیدستم م یو تو کنهیرو تا م کاغذ

 بهشون بده. نویفقط ا ،یبترس دیگفتم که نبا -
 .فتهیواست ب یاتفاق خوامینم -
 .افتهیواسم نم یاتفاق چیه -
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 :کنهیرو تار م دمیاشک د یهاله
 بهم قول بده. -

 :کنهیم ریرو به قلبم سراز نانیو نگاهش اطم رهیگیرو م دستم
 .کنمیدرست کنم پس درستش م زویمن قرار شد همه چ افته،یواسم نم یاتفاق چیکه ه دمیقول م -
 کردم. ریگ یاچه معرکه یتو یفاجعست، کاش که بفهم هی هیشب شتریکابوسه ب هی هیهمش شب نایا -
 .میکنیباهم تمومش م شه،یتموم م -

 :دمیکه بهم داده رو فشار م یو گردنبند برمیم نمیس یرو دست
 کارکنم؟یچ نیباا دیمن با شه،یم یچ نیا فیتکل -
 ..یکنیصحبت نم یدرموردش با کس یکنیتا وقتش نشده بازش نم ،یدارینگهش م -

 دادیجنون م یکه بو ییهادوپهلوش و درخواست یهاحرف نیکه برام ساخته؛ از ا ییهمه معما نیاز ا شمیم آشفته
 .شدیتر م ختهیداشت به هم ر قهیخودش بره هر دق یسرجا زیچ چیانگار قرار نبود ه

 :زنهیهستم که آرومم کنه، کنارپام زانو م یدنبال جواب نم؛ینشیکاناپه م یرو
 کنه؟یدرد م یلیدستاتو، خ نمیبب -

 :دهیبه ابروهاش م یو خم رمیگیشدم رو به سمتش م یچیباندپ دست
 باهات کنه؟ کارونیبه خودش جرات کرده ا یک نمیبگو ب -

 :دمیو جواب م زنمیم یپوزخند
 ..هیهم عوض یلیفقط حق با خودشه، خودخواه و تخسه، خ کنهیبچه پرروئه، فکرم یلیخ یکی -

 :خندهیم اروم
 ؟یکنیتحملش م یچطور یعجب گند اخالق -
 روز درست بشه. هی دیشا دونم،ینم -
 :دهیسرش رو تکون م دییتا با
 ..شهیکه درست م بندمیشرط م شه،یدرست م -
 :گمیگرانه م خیو با لحن توب خندمیم
 رفته.. ادمی زنمیچون دارم باهات حرف م یمن هنوز باهات قهرم فکر نکن ریکب -

 اومده: ادشی یزیو انگار چ کنهیم زیر چشم
 ؟یبود رزادیاون شب با پ -
 :شهیگوشم روشن م یخطر تو ریآژ یو صدا شدیصورتش کم کم سرخ م به
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 آره تولدش بود، مجبور شدم که برم.. -
 :گرفتمیرو م افکارش نیا یجلو دیبا گذرهیمغزش م یداره تو یچ دونستمیم ذاره؛یگردنش م یدست رو یعصب

صدرصدش، کاملش دست نخوردش، من  یعنیماله توئه،  یعنیکه ماله توئه،  یزیچ یروز بهم گفتاون ادتهی -
 توهم مواظب باش که فکرت خطا نره! ر،یخطا نرفتم کب وقتچیه
من از فردات که بدون  ترسم؛یم یتنها بمون یروز بخوا هیشهر  نیا یکه تو نینگرانتم از ا یلیمن خ یول ره،ینم -

 .ترسمیمنه م
درست رو انجام  یکنیکه فکر م ینکن، کار یوته دلتو خال ستین ینگران یجا ام؛یکه از پس خودم برم یدونیم -

 بده.
 :نهینشیو کنارم م شهیم بلند

 م،یکنیراحت بدون ترس بدون غم دوباره از نو باهم شروع م الیدنج؛ باخ یگوشه هی میریباهم م میریروز م هی -
 .ادینم ادمونیروزها  نیاز ا یزیاصال چ م،یگذشته رو باهم نداشت نیا وقتچیکه انگار ه یجور هی

 :زنمیم اریاخت یب یو لبخند شهیقرص م دلم
 ..میشدیسر راه هم سبز م گهیجور د هی دیما با ستیحقمون ن نیآره ا -
 م؟یکردیم دایکجا همو پ یدوست داشت -

 :شمیم رهیبه سقف خ متفکر
بد  میبود لمیتو دانشگاه، فام ای دمت،یدیمدرسه هر روز م ریمس ای م،یبچه محل هم بود ای هیمثال همسا دونمینم -

 نبود..
 :کنهیرو دور گردنش قفل م دستش

عجب  گفتمیبعد از چند قدم با خودم م شدم؛یو از کنار رد م دمتیدینظر م هیشلوغ تو  ابونیخ هیفکرکن تو  -
 .دادمیبه زور شمارمو بهت م کردمیو دنبالت م گشتمیبود برم یزیچ

 :بندمیرو با حرص م هامچشم
 ..یهست یافکارتم عوض یتو یتو حت -

 :پرسهیم یبا حالت جد شهیم قیهام دقچشم یتو لیوبه سمتم متما خندهیم اروم
 ؟یترسیاز فردا نم -
 .ترسمینه نم -

*** 
 :چرخمیپا م یپاشنه یرو
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دنباله داشته باشه بد  کمی گمیپف دار؟من که م ایبه نظرت ساده باشه  خواد؛یلباس عروس خوشگل م هیدلم  -
 ستین

 :زنهیم یو لبخند ذارهیچونش م ریز دست
 ؟یداده بود یتو بهم قول -
 ؟یچه قول -
 .یکن یواسم آشپز یایروز ب هی کهنیا -
 :شمیو خم م رمیم زشیسمت م به
 لباس عروس رو بزنم! دیق دیاونوقت با یمطئنم اگه غذامو بخور ؟تازهادیهام آخه دلت مدست نیبا ا -

 :شهیصورتش مشخص م یو چروک ها خندهیم بلند
 .نیمیس کشمیوقت ازت خواستنت دست نم چیاگه از دستت زَهرم بخورم ه یمن حت افته،یاتفاق نم نیا -
 :شمیم رهیمرموزش خ یهاو به چشم خندمیم اریاخت یب

 ؟یرو شکوند یتا حاال دل کس -
 :رهیگیم یهاش به بازانگشت نیرو ب خودکارش

 ..هایلیآره، خ -
 :کنمید مدستش آزا یرو از تو خودکار

 باور کنم. تونمیاصال نم یهست یخوب یلیتو مرد خ -
 پس باور نکن. -
 ..یروز دلمو بشکون هیکه  ،یاگه مجبور بش -

 :چهیپیگوشم م یقاطعش تو یحرفم کامل نشده که با صدا هنوز
 ..شکونمیدلتو نم یاز زندگ یطیشرا چیه یکجا و تو چیمن ه -

 :دهیو ادامه م ارهیم رونیرو ب دیو پاکت سف کنهیرو باز م زشیم یکشو
 دونستمیوجودم داشتم که م یتو یحس هی ادمهیکه  ییتا جا شهیمن هم یول یبهم بخند دیشا نیمیس یدونیم -

 یعشق و محبت وقتچیباعث شد ه نیهم کنمیم داتیپ ییجا هی یروز هی دونستمیم نم؛یبب میزندگ یقرار تورو تو
حس  یبودم ول یمختلف یهاتو رابـ ـطه ردمبرخورد ک یادیز یهانکنم، با آدم یدلم دارم خرج کس یرو که تو

 دنبالت گشتم. یلیمن خ یول شهیباورت نم ست،ین خوامیکه م یزیهمون چ نیا کردمیم
 :پرسمیو م ذارمیچونم م ریمتفکر دستم ز کنم،ینثارش م یلبخند

 من دلتو بشکونم؟ یروز هیاگه  -
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 ..یکنیبامن م کارونیباور کنم ا تونمینم ،یهست یخوب یلیتو دخترخ -
 .رهیگیو به طرفم م دارهیبرم زیم یو پاکت رو از رو دمیقوس کمرم فشار م یدستم رو خندمیم
 توئه. یبرا نیا -

 :پرسمیو متعجب م رمیگیرو م پاکت
 س؟ییر هیچ نیا -
 همرات باشه. دیبا شهیالزمت م-

 :رهیباال م ابروهام
 هست خب؟ یچ -
 .شهیم زیحساب پول وار نیهرماه به طور خودکار به ا یکارت اعتبار هی -
 !ادیاضافه م یحقوق خودمو دارم که کل کنمیمن که پول الزم ندارم، تازه خودم کار م یول -
حس  یرو یزیکمبود چ تیتو زندگ خوادیتو دلم نم یاز طرف منه برا نیا ؛یپول الزم داشته باش دیحتما که نبا -
 .جامنیا نیهم یمن برا ،یکن
 :کنمیبه پاکت نگاه م دیترد با
که  یزیروزها به تنها چ نی؛ باور کن تو او پول پرست به نظر برسم یدختر ماد هینظرت  یتو خوادیآخه دلم نم -

 ..ندارم پوله اجیاحت
 :دهیمحو و کم پشتش م یبه ابروها یخم
نشدم؟ تو تنها زن  هیقض نیتا حاال متوجه ا یکنیواقعا فکر م ،یکنیچون با همه فرق م یرسیمعلومه که نم -

حال ساده خوش ،یکنیساده رفتار م ،یپوشیساده م ،ینداشت وقتچیصفت رو با خودت ه نیکه ا یهست میزندگ
 .نمیزم ین مرد رویمن خوشبخت تر یعنی نیا تهیسادگ یتو تو یخوب یهمه نیمیس یشیم
 :ادیو به سمتم م شهیبلند م شیصندل یرو از
 پس قبولش کن.. یخوشحالم کن یخوایاگه م -

 :ذارمیم بمیج یپاکت رو تو یدیترد چیه بدون
 قبوله! -

*** 
 دمیو با عجله دنبال کل برمیم فمیک یدست تو بارهیبارون شالق وار م دارمیهام رو تند برمرعدو برق قدم یصدا با
 یمخف رشیرو ز سمیخ یموها کشم،یاراده مقنعم رو جلو م یکه سرکوچه بود ب یسیپل نیماش دنیباد گردم؛یم
 .کنمیروغالف م دمیباز خونه کل مهیدر ن دنیبا د دومیکوچه م یتو کنمیم
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 ؟یخانوم دولت آباد -
متعجب به مرد قدکوتاه  ادیبلندش به سمتم م یهابا قدم گردم،یم زنهیرو صدا م میلیکه فام یبامرد یصدا دنیشن با

 شمیم رهیخ ستادهیکه روبه رو ا یناشناس
 ؟یشما هست یدولت آباد نیمیخانوم س -
 :اندازمیدوشم م یرو دوباره رو فیک
 بله خودم هستم. -

 :کشهیم رونیرو ب یپول مربع فیک بره،یقرار داره م نشیس یکاپشنش که رو کیکوچ بیج یتو دست
 ون رو از مادرتون گرفتم.هستم، آدرست یسرگرد غفار -

 .بندهیرو م فشیکارتشم که در ک یدر حال بررس هنوز
 امرتون؟ دییبفرما -

 :کنهیم سیپل نیبه ماش اشاره
 .نییایهمرامون ب دیبا -
 :دارمیبه عقب برم یقدم دیترد با
 ؟یچ یبرا -
 .دمیم حیبهتون توض دیاریب فیشما تشر-
 اومده؟ شیپ یمشکل ؟یچ یآخه برا -
 :کنهیدوباره حرفش تکرار م تیجد با
 ..نییایهمراهم ب دم،یم حیبهتون توض یکالنتر میبر دیبا -

؛ با  کنهیرو باز م نیتنش دو به شک در عقب ماش یتو یهنوز به خاطر لباس شخص کنمیسرش حرکت م پشت
 فمیو معذب ک کنمیرو پاک م سمیخ یشونیپ نمیبا سر است شم،یم نیپشت فرمون نشسته سوار ماش یسرباز دنید

 .ذارمیرو پاهام م
 شده؟ یچ نیبهم بگ شهیم -

 :کشهیکم پشتش م یبه موها یدست
 .نیجواب نداد یول میامروز چند بار باهاتون تماس گرفت -
 .دمیرو جواب نم هیچون سرکار بودم، درضمن من اصوال شماره غرب -
 ؟یکجا مشغول به کار -

 :دمیباز ناچار جواب م یلو شمیشوکه م شیازکنجکاو
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 .شیدفتر مرکز یتو ،ییشرکت دارو هی یتو -
 یدوتا شماره ثابت کنم،یپاسخم نگاه م یب یهاتماس ستیو به ل ارمیم رونیرو ب لمیموبا ده؛یتکون م یسر دییتا با

سکوت  ریبا دلهره تا اخر مس ه؛یشماره خود کالنتر ادیهم ناشناس بود به احتمال ز یکیاز زندان بود و اون  شیکیکه 
 .باشم دیبا یمنتظر چه اتفاق دیبا دونمینم قیخودم هم دق یحت کنم،یم
از کنار  رم؛یگیشلوغ و درهم راهروها تپش قلب م یفضا دنیبا د رم،یقدم به قدم دنبالش م یبه کالنتر دنیرس با

اتاق  نیدر آخر شم،یلحظه متوقف م هی یسرباز برا یو با احترام نظام گذرهینشسته م لیاست زیکه پشت م یسرباز
 .رمیو با اشاره دستش به سمت اتاق حرکت م کنهیراهرو باز م

 وتریروشنش پشت کامپ یاتاق با لباس فسفر یگوشه یو مرد نسبتا جوون کنمینسبتا بزرگ اتاق نگاه م یبه فضا
 .کنهیبهم م ینگاه مینشسته و ن

 .نیبش -
به  یو دست کنهیچرمش پرت م یصندل یو رو ارهیو کاپشنش رو در م نمینشیم زشیم کینزد که یتک صندل یرو
 :کشهیرنگش م یمردونش نخود راهنیپ قهی
 ؟یاز خواهرت خبر دار -

 :شهیهام سردم مشت مو دست دمیدهنم رو قورت م آب
 خبرم. ینه، چند وقته که ب -

 :شهیم رهیبه طرز مشکوک بهم خ اهشیس زیر یهاچشم
 چند وقت؟ -
 :شمیم رهیو الغرش خ دهیبه صورت کش یگنگ با
 ماهه.. شیپنج ش دونمینم -

 :دهیحالتش م یب یبه ابروها یخم
 ش؟یش ایپنج  -
 ماهه.. شیش کینزد -
 ؟یمدت دنبالش گشت نیتو ا-
 :دمیجواب م یسخت با
 بله. -
 ؟یکجاها روگشت -
 رفته باشه.. دادمیکه احتمال م ییهاش، جاهادوست یخونه -
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 ؟یچ سیپل شیپ-
 :دمیسرم رو تکون م یحالت منف به
 نه. -

 :پرسهیم یعصب
 ؟ینکرد یچرا پس اعالم مفقود -

 :شهیم شتریخم ابروهاش ب کنمیحبس م نمیس یبا ترس نفسم رو تو کنم؛یم سکوت
که گم شده و از خونه  یمالقات مادرتو بهش گفت یرفت شمیچندوقت پ ؛یکردیم یمادرت گفت با خواهرت زندگ -

 ؟چرا؟ینرفت سیپل شیو برنگشته، پ رونیزده ب
 : دهیگلوم رو فشار م بغض

 ه؟یها واسه چسوال نیا فهممیمن نم دیببخش -
چندتا  کنهیدرش رو باز م کشه؛یم رونیبرگه ها ب نیرو از ب یدیو پاکت سف کشهیشلوغش م زیم یرو دستش

 .شمیم رهیوا رفته ناشناس خ دهیبا وحشت به جنازه پوس ره،یگیعکس رو به سمتم م
هم باهاش  یکوله پشت نیکرده، ا دایجسد رو پ نیا نشیحومه تهران کنار زم یمحل یاز کشاورزها یکیامروز صبح  -

 بوده..
تن صدام  لرزهیتنم م ستیآذر ن یولهشباهت به ک یکه ب ییآشنا یکوله دنیو باد رهیگیرو به روم م گهید عکس

 :رهیباال م اریاخت یب
 آذره.. فیک نیا -
 :دهیتکون م یسر دییتا با
و صورتش کامال  دهیخواهرشماست، جسد گند یکه برا دهیکه همراهش بوده نشون م یلیو موبا ییمدارک شناسا -

ان  یتست د میحال مجبور شد نیخواهرتونه با ا ادجسدیبه احتمال ز یول ست،ین ییرفته و اصال قابل شناسا نیاز ب
 ..میرو گرفت شیکه امروز از مادرتون نمونه آزما میریبگ یا

 :زنمیهق م شمیخم م نمیو با درد قفسه س دمیگلوم فشارم یو دستم رو شمیبلند م یصندل یاز رو یخفگ باحس
 آذر.. -

 :چهیپیگوشم م یبلند مرد تو یصدا
 ..اریآب ب وانیل هی یسرباز محمود -
 .چهیپیمغزم م یتو یو صداها شهیدهنم قفل م افتم،یم نیزم یحال رو یب

 ؟یخبرو بهش داد نیا یجورنیچرا ا ،یگفتیبهش م یجورنیا دیغش کرده؟ نبا -



 

 

382 
 

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

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 mrs.zm زرجامزهرا 

 زنگ بزن اورژانس..زنگ بزن اورژانس.. -
 .یزد یچه گند نیباخودته، بب تشیکه مسئول یدونیم -
 گفتم زنگ بزن اورژانس.. -

هام رو نداشتم قدرت باز کردن چشم یو اما فلج شده بودم حت کنمیزده صورتم حس م خیپوست  یآب رو یهاقطره
 .کشمیم امهیر یرو تو ژنیبازور ته مونده اکس

 به سقف خشک دوخته. دهیچسب ینگاهم به مهتاب زنه؛یم رونیهام از حدقه بتنم چشم یکه تو یدیشد یسرما با
 ؟یخانوم دولت آباد -

 یو دوباره همه اتفافات جلو زنمیزل م ستادهیکه کنار در ا یو به مرد کشمیتخت باال م یجونم رو از رو مهین تن
 .شهیم یچشمم تداع

 حالتون بهتره؟ یخانوم دولت آباد -
 :ادینگران به سمتم م دهیکه انگار تازه از راه رس یشربت

 زم؟یعز شدهیقربونت برم چ یااله ن؟یمیس -
 :زنمیو درمونده زار م زنمیم هیگر ریوبلند ز ترکهیم بغضم

 ..آذر مُرد، خواهرم مرد، آذر -
 هیهام با سرعت تخلاشک گذرهیم یاقهیچند دق کنهیبغلش محاصره م یو به تو کنهیدور سرم حلقه م دستش

 :رسهیتر به نظر مانگار لحنش آروم ستهیایمرد کنار تختم م شه؛یبه ناله م لیوتبد شهیم
قاتل  میتا بفهم ازیما به اطالعات شما ن یول نیهست یسخت طیچه شرا یاالن تو دونمیم گم،یم تیبهتون تسل-

 .دیکمکمون کن دیبا رسه،یبه نظر م چدهیپ یلیپرونده خ نیا ه،یخواهرتون ک
 :کنمیو باز م بندمیهام رو مچشم دهیکه سرم رو تاب م جهیو بااحساس سرگ کنمیماسم قاتل سرم رو بلند  دنیشن با
 قاتل؟آذر کُشتن؟ -

 :کنهیو انگار داره مراعات حالم رو م کنهیم سکوت
 بدونم، من تحلمشو دارم. خوامیافتاده، م یچه اتفاق دیلطفا بهم بگ -
 .دهیبه قتل رس بله، متاسفانه -
 ؟یجورچه -
 شده.. کیکه از پشت بهش شل یبا ضرب گلوله ا دهیکه مدارک نشون م یجورنیا -

 :رهیگیکه کارتش رو به سمتم م رمیرو از سر بگ هیدوباره گر خوامیم کنم،یبغلم جمع م یرو تو پاهام
 .نیمحض اطالع بهتره از شهر خارج نش م،یتر باهم حرف بزنمناسب طیشرا هیشماره منه، بهتره تو  نیا -
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گلوله که  ادیو با  ارمیرو بخاطر م یسرگرد غفار یهاحرف نیآخر چم،یپیخودم م یتو ینیبه حالت جن یپتو یوت
 .کشمیبا تموم وجودم یقلب آذر رو سوراخ کرده آه

 ..یآروم بش کمیگاو زبون بخور گل نیا زمیجان؟پاشو عز نیمیس -
 :نالمیآروم م بندمیرو م چشم

 ایمن، ب شیپ ایب نیمیس گهیم زنهیروز بهم زنگ م هی گفتمیجاش خوبه، با خودم م کردمیفکر کردم رفته، فکر م -
راحت بود که داره بهش  المیدلم قرص بود که جاش خوبه، خ یتموم شده؛ شربت گهید امونیبدبخت یهمه گهیکه د

باهام کرد، چراداغشو  کارونیچرا؟ چرا ا ست،ین رفتمع یآذر که ب شهیم داشیزود پ ای رید گفتمیم گذرهیخوش م
 دلم.. یگذاشت رو

 سرم آمپول.. ریز مارستانیب یگردینکن، دوباره برم یتابیب قدرنیدورت بگردم ا یااله -
 شم؛یم رهیخ لمیموبا یکرده و ملتهبم به صفحهپف یهاو با چشم شمیم زیخ میجام ن یو تو زنمیرو کنار م پتو

 :کنمیلب زمزمه م ریز دهیم یکه خبر از خاموش یزن یصدا دنیبا شن رمیگیرو م ریشماره کب
 ؟یکنیم کاریباهام چ یدار ر،یپس کب ییکجا-

توان فکر کردن رو ازم گرفته بود، حاال که تنهاتر از قبل شده بودم  یحال یضعف و ب کنم؛یمتکا رها م یرو سرم
 .گذروندمیامشب رو تا صبح م دیچطور با اومدم،یبرم بتیمص نیکرده بود؛ چطور از پس ا یهم پشتم رو خال ریکب

*** 
 :خونمیدادم رو دوباره آروم م رزادیرو که به پ یامیپ متن

 «.نمتیچند روز بب تونمیشهرستان متاسفم نم امیعموم فوت شده. مجبور شدم با خانوادم ب سالم»
و با عجله از به سمته محوطه  رمیگیم ستادهیکه روبه روم ا یو به سمت سرباز کنمیرو خاموش م لمیموبا نانیاطم با

 .رمیم یکالنتر
 :نهینشیم شیآروم صندل ذاره،یو روبه روم م کنهیآب رو پر م وانیل سرگرد

 ..یعشق بیبرعکس رق ای یخواهخاطره ،یانداشت؟ معشـ*ـوقه یبا خواهرت خصومت شخص یکس -
 :دهیو کوتاه جواب م دارمیدستم نگهش م یو تو دارمیرو برم وانیل

 نه. -
 ؟کردیبود؟ کجا کار م یشغلش چ -
 نداشت. یشغل -
 کرد؟یرو اداره م یخرج زندگ یپس چطور -
 .دونمینم -
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 ؟یبگ یخواینم ای یدونینم -
نشسته و به  وترشیکامپ زیصدا پشت م یکه ب یو به مرد جوون چرخونمیگردن دردناکم رو م کنم،یم سکوت

 :شمیم رهیخ دهیمکالممون گوش م
 بدونم. شتریب قاتیو تحق یاز جواب کالبد شکاف خوامیم -

 :دهیجواب م یبود اما با خونسرد یگروکش هیشب کنه،ینگاهم م قیعم یغفار سرگرد
استخون  یتکه آب توش ثابت باشه..شکس یچاه غنات هرجا هیشب ییجا هیآب بوده،  یتو یمدت طوالن هیخواهرت  -

 سقوط کرده.. ییجا هیکه از  دهیپاش نشون م
 :گـهیرساش م یو باصدا ستهیایو کنار سرگرد م ادیو به سمتم م شهینشسته از جاش بلند م وتریکه پشت کامپ یمرد

 نچستریکه از و کردهیبدم؛ خواهرت داشته فرار م حیبهت توض یجورنیا دیبا یخوایواضح ترم یساز ریتصو هیاگه  -
که  نیآب بوده تا ا یچند ماهم تو یبرا شه،یغنات پرت م ایچاه  هی یو با چندتا قدم کوتاه تو شهیم کیبهش شل

 .میکن داشیپ میتا ما بتون کنهیجاده رهاش م کیو نزد رونیب کشدشینفر از اون تو م هی
کشته بود با  نچستریمبخش هم با وکا رهیهام کنار مچشم یها از جلوکم کم همه پرده ذارم،یم زیم یآب رو وانیل

 :کنمیلب تکرار م ریوحشت ز
 نچستر؟یو -
 ..نچستریبله و -

جون جفتشون رو گرفته بود،  ییکذا یهمون معامله کشته شده بود؛ معامله یآذرهم تو یعنی کنم،یسر خم م آشفته
 گهید نیهم یآذر خبر داشت برااز مرگ ریمدت کب نیا یهمه یعنیوصل بود  رزادیسرش به پ هیکه  یلعنت یمعامله

عاشقم شد و  نیهم یازم گذشت؟ برا نیهم یبرا اورد،یکردن آذر بهم فشار ن دایپ یبرا گهیبه بعد د یزمان هیاز 
شده  یدردش بودم، اون برادرش رو از دست داده بود و منم خواهرم باهم مساوخبر منم هم یعاشقم کرد؛ چون ب

که  یاون کس یسراغم، حت انیب هاسیاون شبش که بهم گفت قرار پل یهااز حرف دمیچرا پس من نفهم م؛یبود
 رو جار بزنم. قتیمنه که حق یبرا ینشون هی هانیا یبوده، همه ریکب دهیرون کشیجنازه آذر رو ب

 ؟یبهمون بگ یزیچ یخوایم -
 کن.. فیداستانتو باور کن همشو تعر یخوایاگه م افتم،یم ریحرف کب ادی

 :فرستمیم رونیمحکم ب رونینفسم رو ب دم،یتکون م دییتا یبه معن یسر
هم  گهیبرادر د هیبود،  رینفر که آشپزخونه داشت اسمش کب هی یبرا کرد،یباند مواد مخـ ـدر کار م هی یآذر برا -

 داشت که اسمش کامبخش بود..
 :پرسهیو شوکه م شهیبلندم شیصندل یاز رو یغفار سرگرد
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 کرد؟یکارم هایبلوچ یخواهرت برا ؟یزنیحرف م یبلوچ یدرباره برادرا یلحظه صبر کن تو دار هی -
 :کنمینگاهش م متعجب

 ..دونمیهاشونو ممن فقط اسم دونم،ینم -
 :دارهیوقفه نگه م یرو به معنا دستش

 .یزنگ بزن به سرگرد احمد یمیلحظه صبر کن، عظ هی -
 .رهیگیو باعجله تماس م رهیبه سمته تلفن م یمیعظ
 :شهیوارد اتاق م یبا لباس نظام یانسالیو مرد م گذرهیم یاقهیدق چند

 شده؟ یسالم، چ -
 :کنهیبهم م یابا انگشت اشاره یغفار سرگرد

 .کردهیکار م یبلوچ یخانم خواهرش با برادار نیا -
 زده چطور ممکنه؟ بشونیغ م،اصالیگردیدنبالشون م میاالن دوساله که دار -
 خب، شما ادامه بده.. یلیخ -

 :کنمینگاهش م مضطرب
 و.. کنهیم یکیهاش دست به از دوست یکیبا  شیکه چند وقت پ نیتا ا کرد،یهاشون جابه جا مخواهرم جنس -
 اسم دوستش؟ -
 خاطره..-

 :پرسهیباعجله م یاحمد
 االن کجاست؟ -
 اوردوز کرد، مُرد.. شیچند روز پ-
 بود؟ یخب، نقششون چ یلیخ -
که از قبل دوستش  یامعامله یهاشو تواز جنس لویکه پونزده ک کنهیم یرو راض کهیآذر کامبخش برادر کوچ -

معامله  یبرن تو ییبود هماهنگ کرده بود بفروشه؛ قرار شد آذر و کامبخش تنها یدالل که اسمش ماجد هیخاطره با 
به کامبخش نرسه،  یزیبه آذرو خاطره بده چ فقطهارو پول جنس گهید قیطر هیهم بهشون نارو بزنه از  یو ماجد

 بشیو آذر هم غ شهیکامبخش اون روز کشته م یهارو برداره بره ولقرار بود فقط دستوپاشون ببنده و جنس یماجد
 سراغ من.. ادیکردن آذر م دایپ یبرا رهمیکب زنه،یم

 :کنهیمشکوک نگاهم م یغفار
 راغ تو؟چرا اومد س -
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خواهرم کجاست و باهاش  دونمیمن م کردیرو نداشت فکر م یخب چون من خواهرش بودم، آذر به جز من کس -
 ..افتاده بود دنبالم تا رد آذر رو بزنه هیکردن مثله سا دیو آزار تهد تیشروع کرد به اذ نیدر ارتباطم؛ واسه هم

 نرفت؟ ی؟ماجدیسراغ دالله چ -
 قراره معامله داره. یاون روز کامبخش با ک دونستینه اون اصال نم -
 پس؟ یدونیتو از کجا م -
 :گمیو م دارمیآب رو دوباره برم وانیل

کار دست  نیا یمدت سکوت کرده بود و لو نداده بود که اونم تو هیالبته تا  هیچ هیخاطره، دوست آذر بهم گفت قض -
رو بهم گفت، ازم  زیچروز اومد سراغمو همه هیکه  نی.تا اشدیبراش گرون تموم م دیفهمیم ریداره چون اگه کب

 خواست بهش کمک کنم.
 ؟یچه کمک -
به مدت کار کنم  یبرا یکه مربوط به دارو دسته ماجد یشرکت یبرم تو دیکنم با دایآذر رو پ خوامیگفت که اگه م -

ماجرا  نیبه ا یربط رزادیپ کردمیفکر ماول  یبشم، روزها کیشرکته نزد سییکه ر رزادیکنم و به پو توشون نفوذ
از قاچاق تا مواد  ه،یرقانونیغ یهاکارشون کال معامله رزاده،یهم آدمه پ یمدت معلوم شد که ماجد هیبعد  ینداره ول

 که براشون سود کالن داشته باشه.. یزیمخـ ـدر هرچ
 :کشهیانکارد شدش م شیمتفکر دست به ته ر یغفار

 ؟درسته؟یشرکت هنوز مشغول به کار نیهم یتو -
 زیم یرو پیو چ برمیم فمیک یمکث دستم رو تو یبا کم دم،یتکون م یسر دییو با تا خورمیاز آب م یاجرعه

 :ذارمیم
 یاخاذ رزادیاز پ پیچ نیاستخراخ کنم؛ قرار بود خاطره با ا رزادیپ یتاپ شخصکه تونستم از لپ یاطالعات پیچ نیا -

 ..یآذر باخبربشم ول یکنه و به پولش برسه و منم درعوض از جا
 :دارهیرو برم پیچ یغفار زنمیو قطره اشک مزاحم رو کنار م کنمیم بغض

 چکش کن.. -
 .رهیم وترشیو باعجله به سمته کامپ رهیگیروم پیچ یمیعظ

 ؟یدار یاطالعات ری: از کبیاحمد
 :رمیگیو به سمتش م کشمیم رونیمانتوم ب بیج یوبهم داده رو از ت ریکه از قبل کب یکاغذ

 بهم داد که بهتون بدم. نویاومد سراغم و ا ریبفهمم آذر مرده کب کهنیشب قبل از ا هی -
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 شهیبلند م شیصندل یاز رو یغفار شه،یم رهیو به کاغذ خ کشهیباال م شیدماغ عقاب یرو شیطب نکیع یاحمد
 :کشهیبرگه سرک م یتو
 بهت داده؟ نویآدرس کجاست، چرا ا -
 :دمیسرم رو تکون م یگنگ با
 !دونمیمن اصالنم دونم،ینم -

و خواسته  اونجا گذاشته یزیچ هیدرخت رو داده، انگار  هی ینشون قیدق یلیخ یتهران ول رونیباغه ب هی: آدرس یاحمد
 .میکن داشیما پ

*** 
و  رهیت یهیسا ریو عزادارم ز نیغمگ یهاچشم شم؛یم رهیخ نهیآ یو به خودم تو رمیگیفشار آب سرد م ریز دستم

فاصله  ییاز روشو ییدستشو یاز تو یاومدم زن جوون رونیب ییشده بود؛ با باز شدن در دستشو یمخف ظمیغل شیآرا
رو به  و آذر بندمیچشمم رو م هیچند ثان یکشم وبرای*ـان و آزادم مـیعـر یموها یرو اهمیس ری. شال حررمیگیم

 :کنمیلب نجوا م ریو ز کنمیروم تصور م
 آذر.. جامنیتو ا یمن برا -
آروم گرفته بود؛  بیلحظات عج نیا یاز تپش قلب نبود و انگار تو یو خبر کنمیبسته شدن در چشم باز م یصدا با

 .رمیآهسته و شمرده به سمت سالن رستوران م یهابا قدم فرستم،یم رونینفسم رو ب
و  شهیتر م قیشدن بهش عم کیبود نشسته، لبخندم با نزد یبزرگ ومیکه کنارش آکوار یادونفره زیم یرو رزادیپ

 :نمینشیم یصندل یو رو کنمیرنگش م یبه کت و شلوار اسپرت مشک ینگاه
 !دزدنت؟یم یگینم ،یزنیم پیت ادیاصال خوشم نم-

 :کشهیشده و صافش م غشیت شیصورت ش یو دست رو خندهیم اروم
عموت چندسالش  یچشمات هنوز قرمزه، راست یکرد هیگر یچند روز حساب نیمعلومه ا ی، ولدلم برات تنگ شده بود-

 بود؟
 :زنمیم یو پوزخند دمیحلقم حرکت م یرو انگشتم

 .میاوقاتمونو تلخ نکن ایاصال ب الیخینداشت جوون بود، ب یسن -
 م.نگاهت کن خوامیم ریدل س هیموافقم، اول  -
 ؟یکنیم کارونیا ینیبیچرا هربار که منو م -
از در  یدید هویبار باشه، آدم که از چند ساعت بعد خودش خبر نداره  نیکه اخر ترسمیم نمتیبیچون هربار که م -

 ..بهم بزنه و نیماش هیگذاشتم  رونیرستوران که پام رو ب نیهم



 

 

388 
 

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

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 mrs.zm زرجامزهرا 

 :توپمیو م کنمیم یظیغل اخم
 .رهیگیرو دلم محرف نینزن ا -
 هی ؟حداقلیقراره مال من بش یک نیمیس کنه،ینگاه کردن بهت آرومم م یناراحتت کنم ول خواستمینمد،یببخش -

خوشم  تیوضع نیاصال از ا نم،یرو بچ یشماره تماس از پدرت بده شخصا باهاش حرف بزنم و قرار مدارخواستگار
 گذرهیداره سخت م یلیخ ادینم

 :دمخنیم اروم
 .ادیاصال بهت نم یچقدر عجول یباشه چشم، ول -

 :کنهیم کیکه تو انگشتمه نزد یاو دستش رو به حلقه زنهیم یلبخند
 دارم باشه؟دوستت -

 :رمیگیرو گاز م لبم
 م؟ییجانیا یچ یامشب برا یدونیباشه، م -

 :کنهینگاهم م مشکوک
 ؟یچ یبرا -
 تولدت رو بهت بدم، بالخره آماده شد.. یکادو کهنیا یبرا-
 واقعا؟ -
 اوهوم.. -
و  زنمیاز ته دل م یلبخند شم،یم رهیخ شنیم کینزد رزادیبه از پشت به پ یکه با لباس شخص یدو تا مرد به
 :گمیم
 تولدت مبارک عشقم. -

 :زنهیم رزادیو با مهارت دستبند رو دور دست پ شهیخم م یغفار
 بلند شو، حرکت کن. یصندل یاز رو یکارستم، اروم بدون شلوغه یسرگرد غفار -
 :کنهینگاهم م یناباور رزادیپ
 چه خبره؟ جانیا نیمیس -

 :زنمیاراده داد م یو ب رمیگیو گر م کشمیرو عقب م میصندل
 ؟یرو کشتو کثافت، چرا خواهرم وونیح -

لحظه خواب  هیرنگ  ستیقرار ن گهیکه د ییهاخستم روون شده بود چشم یهااز چشم لیاشک دوباره مثله س رگبار
بزرگ  یجثه شمیم رهیخ سیپل نیسرخ ماش ریبه آژ کنمیبغلم جمع م یتو یدستم رو نه؛یراحت رو به خودش بب
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مچاله  یدستمال کاغذ ستهیایو روبه روم م ادیمعقب دلم رو آروم کرده، سرگرد با عجله به سمتم  یصندل یرو رزادیپ
 :دمیفشار م مینیب ریرو ز

 .نمشیبب خوامینم گهید -
 شماست؟ یبرا نیراحت کارش تمومه، ا التیخ -

 :پرسمیم کنمیم شیکه وارس یو در حال رمیگیو از دستش م کنمینگاه م یکیکاور پالست یکه تو یبه کاغذ متعجب
 ه؟یچ نیا -
که مصرف  یدار کنار مواد پیز لونینا هی یشما؛ تو یامست بران هیکه خواهرت بود  یشخص لیهمراه با وسا نمیا -
 نکرده. ریکه آب بهش تاث یشانسخوش یلیگذاشته بود، خ کردهیم

 : پرسمیم یو باکنجکاو دمیقلبم فشارش م یو رو زنمیپر از درد م یلبخند
 بود؟ یکه بهتون رسوندم چ یاون آدرس یراست -
 یجا هی یدوست نداشت جسد برادرش تو ادیز کهنیبود که کامبخش رو دفن کرده بود، مثله ا ییجا ینشون -

 قبر به خاک بسپره.. هی یتقاضا بود که برادرش رو تو هی هیشب ییجورا هیناشناخته مدفون باشه، 
 :کشمیم ریز یآه
 ن؟ینکرد داشیپ ؟یچ ریخود کب -

 :برهیم شیبارون بیج یتو دست
که  ینبود وقت یمادرش هم کس یشده بود، خونه هیخودش کامال تخل یخونه م،یرفت نیکه داد ییهابه آدرس -

 نهیداده هز لیبـرده تحو یسالمندان شخص شگاهیآسا هیمادرش رو به  شیدو هفته پ میدیفهم میکرد قاتیتحق
 حساب کرده. ندهیرو هم تاده سال آ شینگهدار

 :کنهیشکوک نگاهم مم یغفار کشم،یم ینفس راحت اریاخت یب
 ریاز کب یاطالعات ایاگه سرنخ  ندهیراحت باشه که در ا المیاما من خ کنمیازتون تشکر م نیکه داشت یبابت همکار -
 د؟یذاریم ارمونیدوباره در اخت نیکرد دایپ
 .کنمیکارو م نیکه ا دیبله حتما مطمئن باش -

 :دارهیبه عقب برم یقدم
 .یخانم دولت آباد ریمتشکرم، شبتون بخ -
 .ریشب شماهم بخ -
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 یو با عجله نامه رو از تو ستمیایچراغ برق م نینور اول ریو ز دمیم رییتغ ادهیرو به سمته پ رمیرفتن سرگرد مس با
خطش برعکس من خدا دست شهیهم خندم؛یهوا م ینوشته بدخط آذر ب دنیبا د یو به نوشته کشمیم رونیب لونینا

 :خونمشیبلند م یو با صدا کنمیم کشینزد رتمو به صو رمیگیبود، کاغذ رو باالتر مخرچنگ غورباقه 
 !نیمیس ینامه، برا نیا» -
 یچقدر خوبه که دارمت چقدر خوبه که تو یکاش بدون ؛یشیتر مهام روزبه روز بزرگچشم یکه جلو نمیتو بهتر یبرا

نداره و تهش  یمن بودن افتخار هیمن نشو که شب هیشب وقتچیه نیمیخواهر مثله تو دارم، س هیزشت  یایدن نیا
دنبال  یتو بر کهنیخاطر ابند شدم و گرفتارم به ینیبیمهربون باهوش باادب، اگه م یخودت باش هیشب دیتوبا ه،یاهیس

 «نترس حرکت کن و جلو برو. یزیباش و از چ یآرزوهات، پس قو
*** 

 :زنهیم یلبخند محزون گردهیبرم رمیگیرو به سمتش م یچا وانیو ل شمیم رهیماهرخ خ دهیو کش یاستخون مین به
 ،یاتاق حبس کرد نیدوماهه خودتو تو ا نیمیبذارکنار س یکن لج باز یمن زندگ شیپ ایجمع کن، ب رولتیوسا -
 التماست کنم؟ دیکه منم عزادارم دلم شکسته، حتما با ینیبیم

 :نالمیلب م ریاروم ز نمینشیپنجره م لبه
 مامان! -
 تو باشم دخترم. شیکه پ رونیدلم؟ من اومدم ب زیعز یکنیم تمیجان مامان؟ چرا آخه اذ -
 :گمیلب م ریز یناراحت با
 یدونیمم،یکشیحسرت م یاونوقت کل ،ینیبیتو منو م نمیبیمن تورو م م،یخوریغصه م شتریب میهم باش شیپ -

 ..میبرنجونمت، بهتره از هم دور باش خوامینم شکنهیدلت م گمیبهت م یزیچ هیوقت  هی زهیکه زبونم ت
 :بندمیهام رو مو چشم رمیگیرو م دستش

 هاش برجسته ست.دسته آذره، رگ هیهات شبدست -
 صداش کردم برنگشت نگاهم کنه. یبود هرچ یجا نشسته بود انگار منتظرِ کس هی دم،یخوابش رو د شبید -

 :کنمیرو باز م هامچشم
 اتفاق بزرگ. هیمنم منتظرم، منتظر  -

 :دهیم شیاقهوه کیبار یبه ابروها خم
 ؟یچه اتفاق -
 خسته شدم. گهید کشم،ینم گهینجاتم بده، د فمیمن بالتکل قدرنیچرا ا ایخدا دونم؛ینم -
 صبر داشته باش. یفیبالتکل نیاز ا یایدر م -
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 :شهیو بلند م دارهیپاش برم ریرو از ز شیچرم مشک فیک
 ؟یپول دار نمیبهم زنگ بزن؟ بب یداشت یمراقب خودت باش، کار -
 آره، دارم. -
 :رهیسمته در م به
 .نیمینکن س تمیاذ قدرنیا ،یبشنو زنمیزنگ م اریدر ب لنتیاز سا لتویخوب موبا یلیخ -

 :رمیم دنبالش
 باشه. -

 :پوشهیپاشنه براقش رو م اهیس کفش
 به خودت رحم کن. کمیتوروخدا  یشیالغر م یدار گهید یلیکه آوردم کامل بخور خ امییسفارش نکنم، غذا گهید -

 :گمیلب م ریز یهوف
 خداحافظ. -
 بیعج ینداشتم به شماره یتماس چیوقت بود که ه یلیخ رمیمتعجب به سمتش م شه؛یبلند م لمیموبا برهیو یصدا با

 .کنمیتماس رو وصل م دیو با ترد شمیم رهیصفحه نقش بسته خ یکه رو بیغر
 ن؟یمیس -
 :چرخمیوحشت دور خودم م با
 ؟ییتو ریکب ر،یکب -

 : نالمیو ملتمس م کنمیبغض م زدیکرده بود و حرف نم سکوت
 ؟ اره؟جات امنه ییمنتظرتم؟ االن کجا یمن از ک یدونیتوروخدا باهام حرف بزن م ؟ییکجا ریکب -
 جام امنه. -

 :دیکوبیکه مثله ساعت داشت م ذارمیقلبم م یور دستم
 بتیچقدر نگرانت بودم، اخه دوماهه کجا غ یدونیواست افتاده نم یفکر کردم اتفاق ؛یزنگ زد شهیباورم نم -

 خبر؟یب یزده؟کجا رفت
 کردن؟ دایآذر رو پ -
 ؟یبهم نگفت یزیچ یول یمدت خبر داشت نیا یآذر مرده؟توهمه یدونستیتو م -
 بهت بگم. دمیترس -

 :غرمیم انهیشاک
 ؟یداد میچرا باز ؟یباهام کرد کارونیچراا ؟یگفتیبهم م دیبا -
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 :چهیپیگوشم م یملتهبش تو یصدا
 .یشیفکر کردم ازم متنفر م دم،یترس -

 :گمیمکث م یو با کم کنمیم سکوت
چقدر تنها  یکه بر یباخودت فکر نکرد ؟یلحظم به حال و روز من فکر کرد هیدلم واست تنگ شده، تو اصال  -
 !شناسمتیانگار که نم ،یمعرفت یب یلیخ شم،یم
 .کنمیدرست م زویمن بهت قول داده بودم همه چ ن،یمیمجبور بودم س -
آذر مُرده  یدونستیهمه مدت م نیا ه،یچ هیقض یچرا از اول بهم نگفت ،یکار یهمه مخف نیآره؟ با ا ؟یجورنیا-
 چرا؟ ،ینگفتبهم  یزیچ یول
 نداشتم. یا گهیراه د -

 :غرمیم کالفه
 ؟یفهمیمن دلم واست تنگ شده م -
 ؟یهنوز هم دوستم دار -

 :دمیقفه جواب م بدون
 ؟یپرسیاز من م یکه دار هیچه سوال نیمعلومه آره، ا -
 .میدوباره شروع کن یخوایمن؟ م شیپ یایب یخوایم -
 .شتیپ امیب خوامیم خوام،یم -
 .یبازش کن یتونیم ن،یمیاالن وقتشه س -

روحم و جانم و تنم همه و همه داشت  خواستمش؛یدلم نبود باهمه وجودم م یتو یشک کشم،یگردنبدم م یرو دستم
که  ییبه سمته آرزو رفتمیم دی. باگرفتیرو م یلحظه به بعد موندن که رنگ سخت نیاز ا کرد،یرو م دنشیطلب د

 که پر شده بودم ازخواستش. یمن یبود، برا زیجا رفتنرفتن داشت،  ینبود؛ دلم پا الیکه خ یصالحاال محال نبود و و
 بودم ازخواسته شدن. پر
 انیپا
 

*** 
 اثر  نیخلق ا یبرا سندهیتشکر از نو با
 نگاه دانلود منتشر شده است. تیدر امده و در سا ریرمان در انجمن نگاه دانلود به رشته تحر نیا
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