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 تو و سوزو ساز ما  ازین منو عشق

 و ظلمت،چو نور صبح یخموش يپرده  از

 راز ما کبارهیفتاده بود به  رونیب

 

 قطره اشک گرم کیگم شوم چو  رفتم،که

 یدامن شبرنگ زندگ يالبه ال در

 نشان یگور ب کی یاهیدر س رفتم،که

 یشوم ز کشمکش و جنگ زندگ فارغ

 

 ختمیگر انیاز دو چشم روشن گر من

 ختمیطوفان گر یوحش يهاخنده  از

 بستر وصال به اغوش سرد هجر از

 ختمیاز مالمت وجدان گر ازرده

 

 در حرارت سوزان خود بسوز نهیس يا

 ریاتش ز من مگ يسراغ شعله  گرید

 کنم یشعله شوم سر کش خواستمیم



  

 

یاکتابخانه نودهشت کاربر انجمن نودهشتیا Y@S@M@Nو  taraneh.t  –کشاند آغاز تو  انمیبه پا          

wWw.98iA.Com ٤ 

 ریشدم به کنج قفس بسته و اس یروح
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 فرخزاد فروغ

 (روحش شاد)

 

 

  گهی. بجنب درسنی... اه ... االن بچه ها م يخستم کرد ؟يدیلفتش م نقدریمنو.چرا ا ی.کشتگهیجون بکن د هیسا -

: 6به تو جواب پس بدم اه اه غرغرو .بعدشم قرار ما  دیچرا همش با مفهمی.نم امیبعد بچه ها ب خوامیبابا اخه به توچه؟ م يا -

 که انیه.همه هم که سر ساعت نم6بود االن تازه ساعت  30

 بجنـب  زدمیغر نم نقدریمنم ا يبابا نفس بکش به خدا اگه اماده شدنتم مثه حرف زدنت بود االن اماده بود -

 .ایکنیمحرص نخور تورو خدا االن سکته  نقدریساحل ا -

 تو فرقون. کردشیم دادویساحل داشت مخ منو مورد لطف خودش قرار م شهیمعمول هم طبق

 دوسش دارم. شتریاز خواهر نداشتمم ب مویباهم بزرگ شد یسالگ 7،8ساحل از  منو

ن راه سرشون گفتم پسر مسر دنبال خودشو ری... خ گهیگرفتم و بله د یمهمون هیمنه و منم  یسالگ 18جشن تولد  امروزم

  کشنیبرو تا تهش ... اه اه خجالتم نم ریو بگ ارهینامزدشو م یکی ادیبا پسر عمه ش م یکیکو گوش شنوا  یول ارنینندازن ب

 يپاشدن رفتن خونه  ارنیخودشون ب يکه به رو نیبدون ا شناسنیدوره و زمونه رو م نیا يجوونا گهیمنم که د يو بابا مامان

 کر)جونم روشن ف ینیمادر بزرگم (

 تموم شد گهید شویکمم ارا هیموهام  ینیبه قسمت مشکل اماده شدن  دمیمنم رس دنیدادن و غرغر شن حیهمه توض نیا بعد

 خدارو شکر چه قدر سخته اماده شدن واقعا  يوا

 .  کنهیم تیداره مغزمو تل گهیشد االن د الیخیساحلم فرقونو ب نیا

 واریوحشتناك خورد به د يصدا هیبادر  هویاتاق بسته بود منم پشتم بهش بود  در

 یوحش يبرد نیاتاقمو از ب واریساحل مورده شور نبرتت درو د يا -

 من چه کرده يوا یبرگشتم سمت ساحل ه گفتمیم نارویجور که ا نیهم
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نگ فقط ر میهم بود هیشب یلی)منو ساحلم خ شن؟یهم م هیهم شب افهیاز نظر ق کمیوقته باهمن  یلیدوستاکه خ نیا نیدی(د

 پوستو چشامون با هم فرق داشت

 بود یمن به مامانم رفته بود و اب يتر از ساحل بودم رنگ چشما دیسف کمی من

با مامان  رانویا ادیم یاتفاقات یبوده که ط یسیلینگیمرد ا هیخودمه  زیبزرگ شده بود اما باباش که پدر برگ عز رانیا مامانم

 .میمامانمم به باباش رفته بود ... بگذر يچشا هشیجاهم موندگار م نیو هم شهیبزرگم اشنا م

 خاص بود یلیچشاش خ ییجورا هی زدیم یکه به عسل يروشن بود جور یلیخ يساحلم قهوه ا يچشما

 تو حال  میمن رفت یشیو بر طرف کردن چندتا از مشکالت ارا دیتمج فوی. بعد تعر

  میداشت یمتوسط ید وضع مالساده بو يخوابه  3و  يمتر 100 يخونه  هی بایما تقر ي خونه

خدارو شکر  مینداشت یکامل بوده و مشکل مونیرفاه لیوسا شهیهم میکه تو نون شبمونم بمون ياونجور گهیمرفه نه د یلیخ نه

 ... 

 زهر مار يا

 کردمیم دایپ يداشتم به صداش الرژ واشی واشی گهیساحل بلند شد د يصدا دوباره

که پشت در  يزیعز نیدوباره غرغراشوشروع کنه زنگ در مانعش شد و من چه قدر ممنونم از اتا اومد  رونویاشپزخونه اومد ب از

 بود خدا عمرش بده

 کنه رفتم و درو باز کردم دایپ ویکه ساحل فرصت کار نیقبل از ا عیسر

  زیدوستان عز نیواقع شدن ا دیبار مف هیبه ارازل خودمونن که چه عجب  به

 ظاهر شد گفتم:  یبه طرز وحشتناک ریه رو تصوکه برداشتم دماغ سار فونویا

 ور اومد تو نیکم برو عقب تر دماغت از ا هی دیبد دیبابا ند -

 عقب رفت گفت:  یکم دویخند ساره

 فونتونویدوست گلم هم تولدتو هم ا گمیم کیتبر -

  هریازش نم يانتظلر گهیگفت خله د کیتبر نیتازه نصب کرده بودن واسه هم مونویریتصو فونیا

 زدمو گفتم:  درو

 کارتنو دارم  يتو حضور نیایتو دم در که بده ب دییبفرما -

محترم  ونیالبته اقا 100و ساره و  الیباران و ل اویهمه باهم اومده بودن دن میمیصم يو اومدن تو جمعا دوستا دنیها خند بچه

  شناختمیهمراهشون که فقط نامزد باران و م

رو به  هیزدم که همسا یقیچنان ج یچیکه ه دینرم پر از مو پرت شد تو بقلم زهرم که ترک زیچ هی هویکه باز کردم  ویورود در

 گفت:  دیتا منو د رونویبود که نگو هراسون اومد ب یو مهربون ریخانوم پ هی رونیب دیاز خونه پر مونییرو

  س؟یزنگ بزنم پل نیمردا ک نیا یمادر خوب يشد یچ -
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نازم بودا اما  یلیقرمز بود اتفاقا خ يخرس پشمالو  هیکه پرت شد روم  يزیبودم چون اون چ ینخندم گرفته بود هم عصبا هم

که با اخم و  مونیبودم برگشتم به گلرخ خانوم همسا دهیو بد جور ترس هیپرت شده بود سمتم نتونسته بودم بفهمم چ هویچون 

 گفتم:  گشتیپسرا م نیترس داشت نگاهش ب

بازم  دییبفرما نیما هستن شما نگران نباش يمهمونا ونیاقا نیساره بود ا يمزه  یب يایباز شوخ ستین يزینه گلرخ جونم چ -

 متونیترسوند دیببخش

 کردو رفت تو خونش یراحت شده بود برگشت از پسرا عذر خواه الشیخانوم که خ گلرخ

زدم پس کلش که  نیرفتم پشتشو همچ لایخیب یلیتو خ رفتینفر ساره بود که داشت م نیکردم تو. اخر ییهارو راهنما بچه

 پرت شد جلو حاال نوبت من بود که بخندم  يسه متر

 گفت:  دیمالیجور که داشت پشت سرشو م همون

 چته اخه  يکه گردنمو شکوند هیدستت بشکنه سا شاالیا يا -

 نیند بار بگم از اکردنه اخه؟ چ یچه طرز شوخ نیاحمق ا يبد بختمونو نصفه جون کرد ي هیمن به درك اون همسا -

 نکن هان؟  یپشت وانت يایشوخ

 کن  یو خوب ایبشه؟ ب زیشب خاطره انگ هیکردم که تولدت  ي، کار ياول کار نیخب حاال بده هم -

 برو تو اتاق من  اوردمیسرت ن يبال هیبرو لباساتو عوض کن تا  ایبخوره تو سرت ب زیخاطره انگ -

تو  ومدنیداشتن م یکی یکیساحل لباساشونو عوض کرده بودنو  ییبا راهنما هیبق کردمیکه داشتم با ساره جرو بحث م من

 سالن 

که اون  دمیکردمو به سمت مهمونا رفتم با همه خوشو بش کردمو فهم یکه رفت سمت اتاقم تا لباساشو عوض کنه پوف ساره

رادر ساره ست که تازه از خارج برگشته و سهند ب الیل يسامان پسر عمو ایدن ياحسان پسرخاله  شناختمیکه نم يسه تا پسر

خانوم لطف کردن شروع کردن به  الیکردن که ل ییرایبه حرف زدنو پذ میبود هباران بود نشست ییبهرامم که نامزد و پسر دا

 نطق کردن: 

 بابا  يزیچ یاهنگ هی ؟يعزا دار ایساکته؟ تولده  نقدریچرا ا نجایا هیبابا سا يا -

 ...  مویبود: خب منو ساحل تنها من

 کامل حرفمو بزنم و گفت:  نذاشت

 تو خونه نباشه؟ اصن امکان نداره ییصدا چیه نویتو و ساحل با هم تنها باش گهید بهیعج نیخب هم -

 جان ببند دو دقه بذار حرفمو کامل کنم بعد  الیل -

 بـ ...  -

 گهیبذار بگم د ریزبون به دهن بگ الی: لمن

 دییکه حاال بفرما يذارینم دییبگم بفرما خواستمیبابا م -
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 کرد اذامه دادم:  عیمنو ضا کیش یلیاالن خ یبگه ول گهید زیچ هی خواستیم %100ها حاال  ارهیدر م حرص

واال به قول  میاخرم که در حال اماده شدن کال وقت سرو صدا کردن نداشت نیو ا میخونه بود ياخه از صبح مشغوله کارا -

 که شهیشب نمخودت ما روزمون بدون اهنگ 

 اهان از اون لحاظ  -

 دستگاه پخش برگشتم بهش گفتم:  ونویزیبلند شد رفت سمت تلو ساره

 شمایکه ناراحت م یتعارف نکن دییخودتونه بفرما يساره جون خونه  -

 هیوقع بقم نیکرد هم ادیهمراه خودش اورده بود اونو گذاشت تو ظبتو صدا رو ز يد یس هیو به کارش ادامه داد  دیخند ساره

کس رو مبل بند نشد  چیکال ه گهید شونیبا تازه واردا و همراهان گرام یبعد از سالمو احوال پرس دنیمهمونا هم سر رس ي

 صفحه ش روشن شده بود  فونینگاهم اوفتاد به ا یاتفاقکه  میکه نشد همه در حال بزن برقص بود

و همه  مینفر بود 25 20نگاه به دور تا دور سالن کردم حدود  هیبودم  دهیزنگو نشن يبلند اهنگ صدا  يبه خاطر صدا  اما

که با  هیک نمیکه بب فونیرفتم سمت ا میجمله بگذر نیاز ا ادیوقت شب ... اه ... بدم م نیباشه ا تونستیم یاومده بودن پس ک

 خشکم زد ابونیخ يتو نیماش دنید

ن چشمش به من افتاد و از همون فاصله هم حال خرابمو لحظه از اون ور سال هیمثه گچ شد پاهام سست شد ساحل  رنگم

 داد صیتشخ

 بلند صدام کرد باترس

 برگشتم سمتش  یاون به خودم اومدمو با گنگ يصدا با

شدن ساحل که خودشو بهم رسونده بود  کینزد فونیبلند ساحل متوجه من شده بودن به ا يبچه ها هم که از صدا ي هیبق

 اب اورد برام وانیل هیاز بچه هاهم  یکی

 اصن تو باغ نبودن  یچیه ینگاه هی یسوال هیعقل کال هم  نیا دیچرخیمن زبونم نم حاال

 ایمهمون نیاخه ما بدبختا مگه چند دفه از ا دیدر رنگش پر يجلو سیپل نیماش دنیسر به اف اف اشاره کردم ساحلم با د با

  دمیلرزیمن که به وضوح داشتم م میباش اروم میاومده سراغمون که االن بخوا سیچند دفه پل مویگرفت

 اف اف به صدا در اومد ساره جواب داد:  دوباره

 بله؟  -

-  ... 

 دم در  میایاالن م دیبله بله چشم چند لحظه صبر کن -

 زد و گفت:  يا يو زور یچشما به دهن ساره دوخته شده بود ساره لبخند عصب يکه گذاشت همه  فونویا

 که  شهینم يزیبدن و برن چ کیتذکر کوچ هیا اومدن نشده بابا حتم يزیچ -

 دم در که بهرام گفت:  میکه بر میدیساحل که حالمون بهتر شده بود لباس پوش منو
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  ام؟یباهاتون ب نیخوایبچه ها م -

 میگردینبرن بهتره ما زود بر م یپ یبودن مهمون ینه به نظرم اگه به قاط -

 نیباشه هر جور راحت -

 به جونم افتاده بود که نگو  یپشت در ترس میکه رد کرد اطویو ح میفتادساحل راه ا با

با کمال تعجب و بر خالف تصورم که گفتم االن دو سه تا مامور با لباس  ستادمیدرو باز کردو بعد منم پشت سرش ا ساحل

 دوتا صورت خندون جلو روم بود نمیبیسبزوبا اسلحه جلوم م

 و عسل  سام

 م زن داداشمداداشم بودو عسل سام

  کنن؟یم کاریچ نجایا انیکه گفته بودن نم نایا

 از بهت در اومد و گفت:  ساحل

چه  نیا میگرفتیجشن م مارستانیتو ب دیتولدشو با نیدادیادامه م گهید کمی کردیداشت سکته م هیسا یبد ذات یلیســ ـام خ -

 بود اخه؟  يا یشوخ

 نشون داد فیفقط منو ضع دیسکه خودش سوپر ومن بودو اصال نتر نینه ا حاال

 براش  دارم

 چرا اخه؟  گهیعسل تو د یهست یادم مزخرف یلی: سام خمن

 نشدم به خدا  فشیکه من حر کنهیبهش گفتم گوش نم نقدریسام بود ا ری: به خدا تقصعسل

 : حاال ... ساحل

 تو بعد غرغراتو شروع کن میایب کنار اول ما دی... بر سی... ه سیوسط حرفشو دستشو اورد باال و گفت: ه دیپر سام

 تیقرمز شد از عصبان ساحل

 میتو اون دوتا هم با خنده وارد شدن وارد ساختمون که شد انیکنارو گفتم که ب دمیساحلو کش عیسر شهیاخ االن منفجر م اخ

 به سام گفتم: 

 بود پس؟  یچ سیپل نیاون ماش -

 دونمیرو دزد زده نم مونییروبه رو يکه خونه  نیمثه ا دیکر به ذهنم رسف نیا دمید نویاومدمو ماش یواال منم وقت دونمینم -

 واسه اونا بود یدرست ول

 اهان -

 نشه  يتا سه نشه باز گنیکنه م ریبه خ شویخدا سوم سیپل نیواقعا اول اون خرسه پشمالو بعدم ماش يزیتولد خاطره انگ چه

خورد اما دلم خنک شد تا  یاز پسرا چه کتک چارهیبماند که سام ب میکرد فیواسه بچه ها تعر ویتو خونه و با خنده همه چ میرفت

 اون باشه مارو نترسونه
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 وسط میختیر مویکرد ادیاهنگو ز يو خنده دباره صدا یشوخ یکم بعد

 نهیسنگ پا قزو ستیکه ن رو

هم نشسته بودن و  ایعضهضمش کنن ب کردنیم یداشتن وسط سالن سع ایو بعض میشام خورده بود گهیبود د 10ساعت  بایتقر

 منم عضو گروه اول بودم  زدنیحرف م

 يوحشتناك بلند يکانال عوض شد و با صدا هویو  چارهینشست رو کنترل ب یکیکه  نیکه مثه ا دمیرقصیبا باران م داشتم

 رو کم کردو صدا دیکه ساره به دادمون رس شدیگوشم داشت پاره م يپرده  زدنایبود که بچه ها م غیج 3کانال  يرفت رو

 : گفتیکه داشت اخبار م ندهیگو يکوچولو که اروم تر شد حواس همه رفت به صدا هی جو

 ( ... ) تیحاال در سا نیکنکور از هم جیاعالم نتا دیکه داوطلبان کنکور منتظرش بودند رس یو هم اکنون زمان -

 نشه ه ياتفاق سوم گفتم تا سه نشه باز نمیبود ا یوحشتناک شک

 رونیب زدیداشت از حدقه م کیش یلیگرد شده بود و خ چشما همه ا

 بچه ها در اومد يکم که گذشت صدا هی

  ت؟یقرار نبود بذارن رو سا گهید يمگه هفته  -

 یاساس میشد چارهینگرفتم ب يبودما اما جد دهیشن ییزایچ هیمن  -

  م؟ینیبب جوینتا میبر ستیپا یک گهید میزد يگند هی: خب حاال شماهام من

 مینشن نایاز ا دمیشن واریمن صدا از د کال

 خوردنو اومودن دورم جمع شدن  یتکون هیتوجه به جمع رفتمو لب تاپمو ورداشتم اوردم تو حال تازه بچه ها  بدون

 : خب اول ... من

 حرفموکامل بزنم همه باهم بلند گفتن: خودت نذاشتن

 : جونــم هماهنگ باشه بابا اول من من

  ارمیکم ب تونستمیرقمه نم چیاما ه کردمایرو رو از کجا اردم از استرس داشتم سکته م همه نیا دونمینم من

  شدمیبد بود اگه رد م یلیتالش کرده بودم تا قبول شم خ ادیز انصافا

 گهید ایسرعتو ببرن ب نیمردشور ا اه

 چه عجب اهــان

 خدا يباز شدو وا صفحه

 شدم  قبول

  یارمان هیسا

  شهیباورم نم يوا

 ـوراه -
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 بچه ها بود  يصدا

 از من ذوق کردن  شتریکه اونا ب نیا مثه

 خدارو شکر چه قدر دعا و نذر کردما يوا

 نگرفته بودن  یخوب ي جهینت میمورد عالقشون قبول شده بودن اما خب چند نفر يتو رشته ها بایبچه ها تقر ي همه

 شد زیتولدم خاطره انگ نیا یلیخ شییبود خدا یخوب شب

  میشد و منو ساحلو سام و عسل موند یخدارو شکر خونه خال گهیود که دب 1 ساعت

 اونم تهران  میقبول شده بود یپزشک يرشته  يهر دو تو میشناختیساحل که سر از پا نم منو

 واسه کنکور میخر زده بود یلیخ

 بود  يا یعال ي جهینت

 دانشگاه يدنبال کارا میرفتیم دیکه با نیشنبه هم مثه ا مویدانشگاه بود هیکه تو  نیمهم تر از همه ا و

خونه به  ادویاگه ب کنهیچون مامانم گفته بود کلمو م میتا بخواب میبود که همه رفت 30: 2خونه مرتب شده بود و  بایتقر 2 ساعت

پتو و بالشت  هیرو پا بند نبودم  یاز خستگ مردمیداشتم م میبعد بخواب میبکن ارویکار زیتم میباشه ما هم مجبور شد ختهیهم ر

 بخوابم نیمن مجبور شدم رو زم دیخوابیچون ساحل رو تخت م دمش هوشیب نویانداختم رو زم

 شدن  نیسنگ یلیترم گذشته اما واقعا خ هیکه تازه  نیخسته ام درسا وحشتناکن با ا یلیخ

اصال وقت سر خاروندنم  شناسمیخودمو نم نمیبیم نهیاز خودم غافل شدم که خودمو که تو ا نقدریا ادهیروم ز یلیدرس خ فشار

 ندارم 

و از ماه بعدشم دانشگاه شروع شدو ما وارد  میدانشگاهو درست کرد يکارا مویبعد شب تولدم با ساحل رفت يهفته  ي شنبه

 اما خوب بود میوقف بد طیخدمونو با اون شرا میتا بتون دیطول کش میو مدرسه شد رستانیبزرگ تر از دب یلیخ یاجتماع

 دوست داشتم و البته عاشق رشته ام هستم  ودانشگاه

 میواسه هم یخوب يکمکا یلیخ میدانشگاه بود هیکه تو  میشانس اورد یلیساحل خ منو

 واشی واشی گهیاز دست دادم اما د مونویخانوادگ ي ایاز مهمون یلیجا نرفتمو خ چیماهه جز خونه و دانشگاه ه هیحدود  االن

  رسمیکه درست کردم به کارام راحت تر م يبرنامه ادرسا افتاده رو غلطک و منم با 

 شدمیم یو عصبان رفتمیشده بود زود از کوره در م یاخالقم بدجور سگ لیخب اوا یول

 مامانم صداش در اومده بود  گهیبودم که د دهیرس ییجا به

 : حتیو نص هیترم بود مامان اومد تو اتاقمو نشست رو تخت و شروع کرد به گال ياخرا بایشب که تقر هی

  ؟يزود رنج شد نقدریچت شده اخه تو؟ چرا ا زمیجان عز هیسا -

کردم شما ببخش  یبداخالق یلیخ دونمیبوده م ادیچند وقت روم ز نیخب فشار درس ا نهیکه درسا سنگ یدونیمامانم م -

 .گهید
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 دیکن بدر يا یخستگ هی يور هی دیبرنامه با دوستات بذار بر هیترمه  ياالن که دگه اخرا -

 منظورت کجاست؟  يور هی نیمامان جون ا میکجا بر ؟يور هیجانم؟  -

 عموت تو شمال  يالیو دیبر -

  ؟يداد ياجازه ا نیهمچ هیباور کنم  ینی ه؟یواقعا؟ جون سا -

سام  ایکه  یچرا که نه اما به شرط زمیکه از تعجب و تند حرف زدنه من خندش گرفته بود لبخند زد و گفت: اره عز مامانم

 میتو بچگ نیحس ریکه با ام نقدریا میا یمیبا هم صم یلیمال اونه خ الیعموم که و نی(پسر همنیرحسیام ای ادیباهاتون ب

 خاطره دارم با سام ندارم)

  یگل یلیمامان عاشقتم دربست خ يوا -

 کنار دیبپرم ماچش کنم که خودشو کش اومدم

  ادیخوشش نم شمیگردنش م زونیکه او نیاز ا مامان

 شهیمن نشو که نظرم عوض م زونیجنبه دوباره مثه کواال او یخب بسه ب لیخ -

 سرمو کج کردمو گفتم: چشم يبا حالت مظلومانه ا دمویخند

اب افتاد  وانیل زمویزدم سمت تلفن که پام خورد به م رجهیخارج شد چنان ش دمیاز د یوقت رونیبا خنده از اتاق رفت ب مامانم

 زد و از تو اشپز خونه گفت:  يامان قهقهه اشد م کهیهزار ت نیزم

  ایدار ازیبه دستو پات ن زمیسالم بمون عز هیسا -

 نره  شهیندادمو اروم رفتم سمت تلفن و حواسم بود که پام رو ش یخودم بد جور حرصم گرفته بود جواب هیکه از گند کار منم

 بوق کامل نخورده بود که جواب داد هی یهماهنگ کنم گوشنداشت با بچه ها  يکه اگه اون کار نیحس ریزنگ زدم به ام اول

  ؟يومدیعمه چرا ن یمهمون شبیتو؟ پر یینامرد ما چطوره؟ معلومه کجا يبه به دختر عمو -

 با ...  لکسی،تمرکز کن، ر نیبکش، چهار زانو بش قیاول سالم برادر. اروم باش ،نفس عم -

 ببند تورو خدا  هیسا -

 ادب یب -

  ره؟یکارت کجا گ ؟يما کرد ادیچه خبرا؟  کهیوچک یخب ابج -

 يبمون تو خمار گمیاصن نم ؟ینیمن انقدر نامردم  معرفتیب -

 دهیم فیو انصافا ک کنمیاستفاده رو م تینها باشیخصلت ز نیبهتر بگم فوضوله و منم از ا ایکنجکاو  يادیز نیحس ریام

 شده یچ نمیبب باشه حاال شما گل ،بامرام،بامعرفت،خوبه؟ حاال بنال -

 ...  یها. خب حاال کار اصل دهیتو زحمت کش تیواقعا زن عمو در ترب ینی -

 شد و صداش در اومد یطوالن مکثم

 توام  گهیمگه من دستم به تو نرسه د حرف بزن د هیسا -
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 نه؟  ياالن قرمز شد یداداش یاخـ -

  یبگ خوادیبرو گم شو اصن نم -

 گفتم:  عیکه سر کردیقطع م ئاشت

 شمال؟  میبر يایجنبه قط نکن م یخب بابا ب -

 بابا  میبندیم لیقند هیوقت سال؟ زده به سرت سا نیجانــم؟ شمال؟ ا -

 موقع ست نیبهتر هیلیتعط شهیترم تموم م گهید يهفته  گهینکن د تیاذ ریام -

  ؟یندارم خانوادگ یمن که حرف -

 نه با دوستا -

 دانشگاه يزودتر بر کردمیکمکت م کاش يا ایراه افتاد هیبابا سا والیا -

  گه؟ید دیا یاوک الیباش بابا پس تو و و سیه -

 کهیکوچ یالبته ابج100 -

  ییاقا یلیدادا خ یمرس -

 دونمیم -

 بچه پررو  -

  ؟يبار يکار گهید يپس تا هفته  -

  دمیبهت خبر م کنمیبابچه ها هماهنگ م نمتیبیم گهینه د -

  هیباشه پس فعال بدرود -

 درود برادرب -

 بود  12که قطع کردم بالفاصله زنگ زدم به ساحل ساعت حدود  تلفنو

 بودا  يخنده بازار شوازشیتا جواب بده پشت تلفن مرده بودم از خنده اهنگ پ دیکش طول

 رمیخندمو بگ ينتونستم جلو دمیچیپ یخابالوش تو گوش يساحل تلفنو برداشتو صدا یوقت

اشتباه  ستین مارستانیت نیکه باهاش تماس گرفت يشماره ا نیاما خانوم محترم ا یومخندت معلومه که خان ياز صدا -

  نیگرفت

 بوده قیجور صداش خوابالو بود معلوم بود خوابشم عم بد

 جمع و جور کردم و بهش سالم کردم  خودمو

  ؟يساعتو نگاه کرد ؟يخندیبچه؟ چرا م يشد وونهید ییتو هی: ساساحل

 اخه؟  يدار تو شوازهیاهنگ پ نیا -

 گفت:  دویخند اونم
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 يموقع شب منو زا به راه کرد نیا یگیم یچ نمیحاال بنال بب -

 بگه و قرار بذاره هیاستقبال کرد و قرار شد اون به بق یکردم کل فیرو واسش تعر هیقض

 یکینشستم  ومدیبم نماتاقمو چون خوا واریتو سطل اشغال کنار د ختمیجمع کردمو ر نویرو زم يها شهیکه قطع کردم ش تلفنو

 که دانلود کرده بودمو خوندم يدیجد ياز رمانا

 راحت بود المیامتحان داشتمو و تو فرجه هامم درس خونده بودم و خ کشنبهینگران نبودم  یلیبود خ لیفردا تعط چون

 تموم شد  نمیا اخـش

 از دانشگاه  رونیب میاومد مویامتحانمونو داد نیاخر

 میگردیبر م مویمونیروز م 5 ای 4 میوفتیشنبه ست و قراره فردا راه ب4ما امروز  يسمت خونه  میتادساحل راه اوف نیماش با

به  انیبا همون دوستان همراهشون که تو تولدم بودن قراره ب ایساره ودن الیبچه ها که در واقع عبارت اند از: باران ل ي همه

  میریهمه با هم م شهیهومن که نامزد ساحل م يعالوه 

سالشه و  24به ازدواج گرفتن هومنم حدود  میکه به هم داشتن تصم يو ساحل باهم دوست بودن و به خاطر عالقه ا ومنه

 برنیبه سر م يکرد قراره که با ساحل ازدواج کنه فعال تو مرحله نامزد دایکار مناسب پ یو وقت هیسال اخر معمار

 همه هستن گهیبله د خالصه

  رنیبگ یشون نتونستن مرخصسام و عسل به خاطر کار فقط

شده بود از  یشاک گهیفردا د ادیکردم که به موقع ب ياور ادیبار بهش  نیخونه و از ساحل تشکر کردمو واسه هزارم میدیرس

 دستم 

 گهیصبح دم خونتونم خوبه؟ برو د 5اصن من ساعت  گهیبرو گم شو د يخفم کرد هیاه سا -

 ایایزود ب -

 گردنمو بزنه  ادیکه ب کردیداشت کمر بندشو باز م گهیشدم چون د ادهیپ نیاز ماش عیسر بعدم

  میوفتیما باشن تا باهم راه ب يبچه ها دم خونه  10شنبه ،شب ساعت حدود  5بود  قرار

 کپ کرده بو چارهیکه گفتم ب نیحس ریام به

  ستیمعلوم ن يزیشمال روزش باحاله . شب که چ ي. جاده الیخیشب؟ بابا ب ؟یچ -

 گهیراحتمون کن د یترسیبرادر بگو م ارین یالک ي بهونه -

 که بهش برخورد  نیا مثه

 ام واسه شما دخترا گفتم هیمن که پا نیوفتیمن؟ منو ترس اصن دو نصف شب راه ب ؟یک -

 جان ریام ی... تو خوب دونمیم -

 هیفعال بدرود گهید نمتیبیاز خودتونه. پس م یخوب -

 بدرود پسر شجاع -
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 گذاشتم ویگوش

کنه و جون چند نفر  یرانندگ خوادیحق داره اون م چارهیخب ب یول ترسهیسالشه از جاده م 26خرس گنده  يکنا پسره  گاهن

 بترسه دمیدستشه با

*** 

 همه اومده بودن  گهیبود د 30: 9حدود ساعت  دنیباران و بهرامم رس باالخره

 پشت هم  میقطار نکن نیماش یلیکه خ میشستن نایتا تو ماش 4تا  4 میرا اوفتاد یاز سالمو احوال پرس بعد

 میبود ریام نیساره و سهند تو ماش نویحس ریام منو

 هومن نیو سامان تو ماش الیهومن و ل ساحلو

 بهرام بودن نیو احسانم باهم تو ماش ایبهرامو دن بارانو

من رفتم جلو و سهند و  مویجامنو عوض کرد نیبخوابه واسه هم خوادیبود که سهند گف خسته ست و م 2 يحدودا ساعت

 ساره عقب نشستن 

 باشه مخصوصا شب  داریب دیبا نهیشیکه کنار راننده م یمسله حساس بودم که کس نیمن به شدت رو ا چون

 که سر حــال منم

 بخوابا نگران نباش یبخواب يخوایاگه م هیسا -نیحس ریام

 چرتتو بپرونه؟  یپار ک هی قهیدق 5هر تو دره؟ من بخوابم  یراحت پرتمون کن الیبخوابم که با خ -من

 دستمو گذاشتم جلو دهنمو برگشتم عقب  عیرفت هوا سر غمیاز بازوم گرفت ك ج یشگونین چنان

 جفتشون خواب خواب بودن خب خدا رو شکر  ریخ نه

 رو به جلو و با حرص گفتم:  برگشتم

 . کبود شد االغ  يا یوحش یلیخ -

 گفت:  دویخند

  گهیکارو کردم که کبود شه د نیا نازت که نکردم . -

 زشت هیامازون -

 کرد و متفکر گفت:  نهینگاه تو ا هی

 یجذاب نیانصاف به ا یمن کجام زشته ب -

 رهینگ تییدستشو -

 عالمت سوال برگشت سمتمو گفت:  هیشب يا افهیق با

 داشت؟  یچه ربط -

 به ما بده خب شمیکی. دنایگفتم. کار دستت م ویکه واسه خودت باز کرد یینوشابه ها نیا -
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 نمکدون -

 نگفتم  يزیچ دمویخند

 اخر کالفه گفتم کردینگاه م نیماش ي نهیچرا خودشو تو ا دونمیبار نم هی قهیچند دق یه

 يدیباشه االن به کشتنمون م تیحواست به رانندگ ر؟یبابا چته ام يا -

 هیخوب نیزشت بابا به ا یمن گفت ي تفهیق يبه کجا دمیاخه واقعا نفهم -

 حرفم چه قدر رئش اث گذاشته بود ...  یاخ

  مونایکشیباشه م تیتورو خدا حواست به رانندگ یگفتم تو جذاب . ول يزیچ هیحاال من  وونهید هیروان -

  ایپروند يزیچ هی یالک دونستمیم یراحت شد ول المیخب خ -

 بله معلومه -

 دلم خنک شد لب نثارش کردم رینگفت و منم دو تا فحش ابدار ز يزیچ

 هینشن  تیحوصلم سررفته بود ضبطو روشن کردم اما صداشو کم کردم که ساره و سهند اذ يساکت بود بد جور یلیخ نیماش

 زنگ به باران زدم 

 بود  داریمثه ما فقط بارانو بهرام ب اونام

 ساحلم زنگ زدم  به

توجه به  یبرگشت با تعجب نگام کرد ب رمیکه ام یتو گوش دیچیپ یبلند اهنگ يکه ساحل جواب داد چنان صدا نیمحض ا به

 به ساحل گفتم:  نیحس ریام

 کم کن اون المصبو  يگوشمو پاره کرد يساحل که پرده  یکر ش يا -

 زد:  داد

  یگیم یچ شنومینم -

 عقلت یخاك دو عالم بر سر ب ي -

 قطع کردمو بهش اس دادم ویگوش

 کم کن اون المصبو  -

 م بهش خب خدارو شکر کم کرده بود اهنگوکه اسم رفت زنگ زد بهد

 بد نگذره خواهر چه خبرتونه؟  -من

  یاز االن حال کن دیشمال به جادشه با يبابا تمام مزه  -

 ... اخ ـیدوتا مثثه خرس خواب نیما که سکوت مطلق ا نیتو ماش زمیعز گهید يا وونهید -

 محکم خورد تو سرم  يزیچ هی

  ؟يشد ی: چساحل



  

 

یاکتابخانه نودهشت کاربر انجمن نودهشتیا Y@S@M@Nو  taraneh.t  –کشاند آغاز تو  انمیبه پا          

wWw.98iA.Com ١٦ 

 زد تو سرم  فشیاالغ بود با ک ياره س نیا یچیه -

 خوابن؟  یمگه نگفت -

 نرفه  زادیبه ادم دنشمیادمه اخه خواب نیا -

 دونمیم دونمیم -

 لجنو برسم فعال نیخب برو تا من حساب ا لیخ -

 فعال -

  کننیاز بناگوش در رفته دارن به من نگاه م شیبا ن یجفت دمیاخم برگشتم عقب و د با

 ریلحظه گوشاتو بگ هیسهند  دیببخش -

 نیراحت باش - سهند

  ایخودت خواست -

 معذب نبودم جلوش یلیباهاش و خ کردمیم یاحساس راحت نیزود جوش بود واسه هم ویخودمون یلیمثه ساره خ سهندم

 توش؟  يبود؟ اجر گذاشته بود یچ فتیاصن تو اون ک ؟يمگه خواب نبود ؟یضیمگه تو مر -

 نگات کنم؟  نمیتفاوت بش یب يارخرس انتظار د یگیتو به ما م -

  ؟یسر منو بشکن دیام ... خب ... از دهنم در رفت تو با -

 منم از دستم در رفت خب  -

 گهید نیریبسه بابا سرم رفت اروم بگ -نیرحسیام

 داداش یگل گفت - سهند

به خوندن اهنگ و کل راه  میکردمو همه با هم شروع کرد ادیاهنگو ز میساکت شد مویچشم غره به جفتشون رفت هیساره  منو

 تا اخرش چه شود گهید دینیباشه بب نیکه اولش ا یشمال میدر اورد يمسخره باز

 هیطبقه بود همه  4 يدو طبقه  يالیو هیچشامون به زور وا مونده بود  مویهمه خسته بود میدیبود که رس 5ساعت  باالخره

  میشد هوشیب گهیتو اتاقا و د میشد میتقس يجور

 که خورد تو چشمم به زور چشمامو باز کردم يدیشد نور با

 المصبو کور شدم  يساحل بکش اون پرده  يرینم يا -

 گهیه پاشو د 11ساعت  یخوابیم نقدریچه خبره ا نمینچ نچ نچ بلند شو بب -

 نثار ساحل کردم که صداش در اومد يلب فحش جانانه ا ریرفتمو ز ییزور بلند شدم و به سمت دستشو به

 ایگفت یچ دمیادب شن یب هو -

  یسالم جمع يهمه جمع بود بعد از  زیسر م نییلباسمو که عوض کردم رفتم پا ییرفتم تو دستشو دمویخند

  دمیخانومانه فک کنم نصفه سفره رو بلع یلیغلظتا با متانتئ خ نیحمله کردم البته نه به ا ریبه نون پن بایتقر زویسر م نشستم
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شمال داشتم  میفصل اومد نیمحض بود تو ا یوونگید يوا ایلب در میو رفت میاماده شد میرفت میدصبحونه رو که جمع کر زیم

  بستمیم لیقند

شب  مویبخور الیو میبر مویریغذا بگ میگرفت میتصم نیهوا وحشتناك بود واسه هم یول میحرف زد مویکم تو ساحل نشست هی

 کرد شهیچه م گهید میپررو ا میدوباره برگرد

چند  نیا کردیم زیتم نجارویا ومدیگفت م شهیکه نم الیو داریبابا صالح (سرا رنیپسرا هم رفتن غذا بگ الیو میبرگشت دخترا ما

مرد  یلیرو مرتب کنن و خانومشم واسمون غذا بپزه خ الیتا کارا رو و نجایروزم اومده بود با خانومش اومده بودن ا

به حرف زدن که پسرا با غذا  مینشست نهیاورد کنار شوم یینوم برامون چارو رشن کرده بود خانومشم گالب خا نهی)شومهیخوب

که ما از ترس له شدن بلند  نهیچنان حمله کردن سمت شوم میروشن جمع شد نهیکه دور شوم دنیمارو د یوقت الیبرگشتن و

 کنار  میرفت میشد

 بسته بودن  لیبد بختا قند یاخ

 ما نتونستن مقاومت کنن. يپاساژ پسرام که کال جلو میبر میاینم ایا سرده ما درکه هو میکرد دیما ها کل میکه خورد غذارو

محترم  ونیو به خواست اقا میو برگشت میکرد دیخر یکل میدونه مغازه هم نگذشت هیپاساژ از  میدیرس میدیبود که رس 6 ساعت

 نجایا انیم یداره ه یچ نجایا دونمیتو اون سرما من م ایلب در میبود که رفت 9ساعت حدود 

کرد تو  یکه همشو خال هیتوش چ میحاال ما مونده بود رونیاورد ب یگون هی دیماش يرفت از تو ریروشن کردن و ام شیات پسرا

  شیات

  هینیزم بیاخ جون س يوا

 میبر اینیزم بیس نیبدون خوردن ا مویاینبود که ما ب یبود سال نیهم نیرحسیشمال کار ام میومدیهر وقت م یبچگ از

 نبود  ادمی اصال

 نبود  ادمیمن که اصن  ییاقا یلیخ ریام ولیا -من

 شده  فیننه حافظت ظع يشد ریپ - ریام

 بهتا  گمیم يزیچ هی -من

  ينگه دار خواهر الزمش دار توینه انرژ -

  ؟یچ يواسه  -

 زدن  غیواسه ج -

 جانم؟  -

 بهتون  میتا بگ نیبخور نارویحاال شما ا -

 شدم  مینیزم بی انداختمو مشغول خوردن سباال يشونه ا الیخیب
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که  نایسمت ماش میرفت مویپاشد میبرگرد میخوایکه م نیا الیخاموش کردن ماهم به خ شویکه شد پسرا بلند شدن ات تموم

 هومن گفت 

 خانوما کجا کجا؟  یه -

  الیو میریمگه نم -ساحل

 باهم گفتن:  پسرا

 نه -

  ن؟یبکن نیخوایم کاریپس چ -الیل

  يسوار قیقا -اناحس

 : میگفت غیما با ج ي همه

  ؟یچــ -

 اول  غیاز ج نیا - ریام

 اونو هومن دستشونو تو هوا زدن به هم  بعد

 بود 30: 11ماهارو به کشتن بدن ساعت  خوانیم نایکه ا نیمثه ا ریخ نه

 گهیبسه د هیمزه ا یب هیشوخ ریام -من

 میکرد یرونرو راض قیقا نیا يا یبدبخت هیبا هیجون سا ستین یشوخ -نیحس ریام

  امیگمشو عمرا اگه من ب -من

 گفت:  یلبخند بد جنس با

 کهیکوچ یابج يایم -

 ارزو دارم اخه  یباهامون من کل ومدیخدا غلط کردم چرا سام ن يوا

  کردیجور اعراض و مخالفت م هی یهر ک دخترا

 دنیخندیهم فقط م پسرا

 رو به دخترا اروم گفتم:  من

 ریگ گهید الیبه و میاگه برس شنینم الیخیتا مارو نکشن ب نایبهش ا میرسیم مییبدو ستین یراه الیتا و نجایز ابچه ها ا -

  دنینم

 نگاه به کفشاشون کردن خدارو شکر همه اسپرت بودو پاشنه نداشت هیها  بچه

 1 -من

 2 -ساحل

 3 -باران
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  نهیهارو بب وونهیه ما دنبود ک یخوشبختانه اون وقت شب کس دمییبه دو میشروع کرد همه

 ستین نیپاهام رو زم گهیلحظه حس کردم د هیهم پشت ما دنبالمون بودن  پسرا

 اخ نامرد کمرم خورد شد خب  امیولم کن من نم ریام -

 زاشتیمگه م یکه از دستش فرار کنم ول کردمیم تقال

 بچه ریاروم بگ -

  شدیاطراف رد م نیاز ا يزیچ یگشت هیشده بود االن  یاطپسرا تو هم ق يماو خنده  غیوضعو داشتن ج نیهم هم هیبق

 میگذروندیتو بازداشتگاه م دیشب بعدو با 3 100%

 بود  دهیفا یتقال ب گهید قیبه قا میدیداد باالخره رس غویج با

 گفتم:  نیحس ریشدمو به ام اروم

 کمرم شکست  نیبذارم زم يخب بابا تو برد لیخ -

  ندازمیم رتیبازم گ یدونیداشته باش که مفرار ن الیخ ؟يریدر که نم -

 باشه بابا باشه -

 کمرمو ول کرد  اروم

  ریدستت بشکنه ام يا -

  دینگفتو فقط خند يزیچ

 گفتم کردنینگاه م قیرو به بچ ها که با ترس داشتن به قا برگشتم

  امتهیقبعدمون  داریکه د نیبردم اشهدتونو بخون ظیف ایبا شما بس یاز دوست یدوستان گرام -

 بشم  قیسوار قا رفتمیشنا هم بلد نبودم روز روشنش نم چارهیمنه ب کردمیداشتم سکته م میشد قیترس سوار قا با

 کیتار شدیتر م دیدرجه رنگ بچه ها سف هی میرفتیکه م ینییموج داشت با هر باال پا یلیهم خ ایشب در 12برسه ساعت چه

 صدامون گرفته بود  میزده بود غیج نقدریموجا اروم شده بود ا گهیون دراه چ يوسطا میبود دهیبود فک کنم رس کیتار

  دادمیبه پسرا فحش م فقط

 گهیمن د قیاحمق شرو کردن به تکون دادن قا يایکه روان کردمیسامانو احسان بلند شدن با ترس داشتم نگاهشون م هوی

 گفتم:  ریزدن نداشتم فقط به ام غیجون ج

 گردنت وفتهیتو اب خونم م پرمیاالن م نیمه ای میگردیبرم ای ریام -

 گفت باشه  دیمنو د تیکه جد ریام

 الیاز ل کیش یلیفحش خ دونهی یکینقشم گرفت حاال بلف زده بودما جرات تکئن خوردن نداشتم احسانو سامان نشستنو  يوا

 غیکرد از ج دایگوشاش مشکل پ رونه قیقا چارهیب میزدن نداشت غیجون واسه ج گهینوش جان کردن تو راه برگشت د ایو دن

 ما  يغایج
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  نایسم ماش میورفت نییپا میاومد قیبا کمک پسرا از قا میبلند ش میتونستیکدوم ن چیبه ساحل ه میدیرس

 با خنده برگشت بهم گفت:  ریام

 بود نینگه دار؟ واسه هم تویگفتم انرژ يدید -

 ببند اون دروازرو تا نبستمش  کنمیخواهش م ریام -

 ـمچشـ -

 ظهره 12ساعت  يتو اتاق نبود وا یکه شدم کس داریشدم ب هوشیرفتم رو تختو ب یبدون توجه به کس میدیکه رس الیو به

  نییضعف کرده بودم رفتم پا دمیقدر خواب چه

  خوردنینشدم بچه هام داشتن صبحونه که نه ظهرونه م داریب رید میلیکه خ نیمثه ا نه

 الم کردمو شروع به خوردن کردم س ینشستم رو صندل ششونویپ رفتم

 که شد گفتم:  تموم

 گفته باشم امیجا نم چیروزو ه 2 نیبچه ها من ا -

 میما برنده شد شهیموفق بودن اما پسرا نه که اخرم مثه هم دخترا

  وونهید يزد بود پسرا خیاز سرما تموم وجودم  شبید

 بار بسمون بود  هیون هم وفتهیکه ب مینذاشت ینی وفتادین یروز اخر اتفاق خاص دو

 از دست سهندو ساره  میدیتو راخ خند میو کل میهم مثه موقع اومدن شب بود که برگشت دوباره

 دوتا  نیبودن واسه خودشون ا یجک

 یلیبود خ يا یسفر عال میریمسخره رو فاکتور بگ يقسواریاگر اون قا میتهران و از هم جدا شد میدیبود که رس 30: 6 ساعت

 مسافرت رفتمیاولمم بود که با جمع دستام م يذشت مخصوصا به من که دفه خوش گ یلیخ

  یبه به خانوم مامان -

 به درد نخور  يدرد پسره  ویکوفت مامان ویمامان

 برگشتم سمتش و با لبخند گفتم:  يخونسرد با

 خوش گذشت؟  التیابرنگ تعط يبه به اقا -

  گهیکه عوض داره گله نداره د يزینکنه چ یمن شوخ هیلیبا فام خواستیقرمز شد خب م نیخدا باز ا ای

 رومو ازش گرفتم و رفتم سمت کالس  يا روزمندانهیلبخند پ با

اقا بهنام بهرنگ مغرور سوسول پولدار  نیسمت کالس خوردم به ا رفتمیشده بود با عجله داشتم م رمیبا د هیمنه بدبخت  بابا

اخماش تو هم بود  نیام کردم اما همچ یعشون کنه معذرت خواهشد کمکش کردم جم نیتو دستش پخش زم يجزوه ها

 برگشت گفت:  دیزهرم ترک

 حواست کجاست خانوم چه خبرته؟  -
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 محترم گفتم که عجله داشتم يکردم اقا یعذر خواه -

  ؟ییدویبا چشم بسته م يشما عجله دار ؟یچ ینی -

 برم سر کالسم وقت جرو بحث کردن ندارم  دیبا منم گهیبرادر من تموم شد د يدیچه قدر کشش م گهیخب د لیخ -

از کالسم رفته بود  قهیدق 45کنه  یخال یکیسر  خوادیم هیامروز عصبان نیا ریاز کنارش رد شم که جلومو گرفت. نه خ اومدم

 بدم ویعصبان ياقا نیجواب ا دینداشت با دهیفا گهید

 خب میبگو حلش کن هیاالن مشکلت چ -من

 اال: ابروش رفت ب هی پسره

  ستین یمشکل؟ مشکل -

 شد  رمیخب بکش کنار د یمنو از کالسم انداخت یضیخب داداش من مگه مر -

  رمینم -

  وانهید کهیمرت

  ه؟یخب حرف حسابت چ -

 یکن یعذر خواه دیبا ياشتباه کرد -

 يدیکردم گوشات مشکل داره نشن یعذر خواه -

 بله؟  -

 بله -

  ایوفتیدر م يدار یبا بد کس -

 یستیکردم تو ول کن ن یندارم که معذرت خواه تیتو من کار يدار يریکه خود در گ نیه مثه ان -

 لبخند از جلوم کنار رفت و از کتارش که رد شدم گفت:  با

 میرسیبه هم م -

 با خودش  رهیخلو چل درگ ي پسره

 ي افهیحرف بزنه اخه ق ينجوریتر باهاش ادخ هیبهش فشار اومده بود که  یلیخ نکهیاونجا بود که با من لج اوفتاده مثه ا از

کلکل نکنه منم از درسم  خواستیخب م دهینشن یبودو معلوم بود تا حاال کم تر از گل از کس پیخوشت میلیداشت و خ یجذاب

 بندازه به من چه 

مثه بچه ها لج  کشهیلت نمپسره گنده خجا کنهیمسخره م مویلیفام امیتازگ ندازهیم يا کهیت هی نهیبیاون به بعد هر دفه منو م از

 کرده 

 کنمیباهاش مثه خودش رفتار م منم

 فکر کنم ییبه اون روز کذا نیاز ا شتریاومد سر کالسو اجازه نداد ب استاد
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 بدتر  گهیپسره ابرنگم کالس مشترکه د نیتازه با ا زنهیکالس معلمه فقط فک م نیمتنفرم از ا اه

 رفتیزدم وگرنه چشمم بر باد م نکیخورد تو صورتم خوب شد ع دیسف زیچ هیه ک دادمیبه درس گوش م یحوصلگ یبا ب داشتم

 کاغذ گوله شده بود به استاد نگاه کردم حواسش نبود کاغذو باز کردم توش نوشته بود  هی

  یخانوم مامان يرینفعته حرفتو پس بگ به

 افتادم يریزنج ونهید نیا ریگ به درگاهت کردم که یروزگار ... اخه من چه گناه يفلک ... ا يخدا ... ا يا

برگشتم به بهنام نگاه کردم که زل زده بود به  کردیداشت م ادی ویزیبه استاد نگاه کردم روش سمت تخته بودو داشت چ دوباره

 صدا گفتم  یزبونمو واسش در اوردم و سرمو تکون دادم و ب يمن و با حالت مسخره ا

  دمیاخ ترس اخ

با  دینم خودمو مشغول گوش کردن به صحبت استاد نشون دادم استاد برگشت و بهنامو دم کردیتعجب داشت نگام م با

 گفت:  تیعصبان

 سمته  نیبهرنگ تخته ا ياقا

 نداشت  میتا اخر کالس کار گهیبه استاد گفتو د دیببخش هیخورد با خشم به من چشم غره رفتو  یاوه چه تکون اوه

 اره؟ دست از سر کچل ما ور د نیکنم ا کاریچ من

بود؟  یبودو با اون دوستش اسمش چ ستادهیدر ا يبهنامم جلو رونیب میومدیم میتموم شد و با ساحل از کالس داشت کالس

  زدیاهان هوتن داشت حرف م

 و حواسم به جلوم نبود  زدمیو با ساحل حرف م شدمیاز کنارش رد م داشتم

صاف  یوقت وفتمیکه دست ساحلو گرفتمو اون نزاشت ب شدمیم نیبود اومد جلو پام داشتم با کله پخش زم یچ دونمینم هوی

  کننیبهنام با پوزخند هوتنم قرمز شده دارن نگام م دمیبود که د یچ نمیبه پشت سرم نگاه کردم بب ستادمیا

 نداشتم رو به هوتن گفتن  یبود باهاش مشکل یباحال يبچه  هوتن

  میجمعت کن میتونینم یترکیبابا االن م بخند

 از خنده با خنده بهش گفتم  دیکه ترک هوتن

  گهیمار بسه د زهر

 بود  یباحال یلیخ يصحنه  یول دیببخش دیببخش -هوتن

 کوفت  -من

 باال رفته گفتم يسمت بهنام و با ابروها برگشتم

 ابرنگ؟  يکم بچه گانه بود اقا هیکارتون  دیکنیفک نم -

 حق به جانب گفت:  بهنام

 نه  -
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 با اجازه  دیکنیبود شما کال فک نمن ادمیاهان بله  -من

  میبا ساحل رفت مویدیکردمو راهمونو کش یهوتنم خدافظ از

 رو به ساحل گفتم:  تیبا عصبان میکه دور شد ازشون

 اریماستو خ گهید يزدیم يزر هیتو؟ خب  يمرد الل

 گفت:  دویخند ساحل

  يشدیپخش م نیرو زم یاشتد ریبابا به من چه خب هنگ کرده بودم تو ام که شلو ول مثه خم يا

 (من چه قدر به خودم لطف دارم واقعا) شدمیم نیاگه ساحل نبود مثه هندونه پخش زم گفتیگرفت راست م خندم

 ... اه گوسفند  گهیخب حاال بسه کثافت نخند ... د نخند د -من

حل صاحبش شده بود سمت خونه حرکت ساحل که البته ماله هومن بودو رسما سا نیو با ماش رونیب میخنده از دانشگاه اود با

 میکرد

*** 

  شدمینم داریحاال حاال ها ب خوردیزنگ نم یشدم البته اگه اون تلفن کوفت داریبود که از خواب ب 10 ساعت

باز بود تمام خاندان و اجداد گراهام بل و به خصوص خودشو تو قبر گذاشتم  مهیسمت تلفن و چشمامم ن رفتمیجور که م همون

  برهیرو و

 گفتم  يگرفته ا يبرداشتمو با صدا تلفنو

 بله؟  -

 سالم خانوم ساعت خواب!!! -

 سرم؟  ریباشم خ دهیکپ دیشا یگینم یزنیزنگ م یاول صبح يماریبابا مگه تو ب ؟ییا؟ تو -

 صبح؟ بابا لنگ ظهره ...  -

 لنگ ظهره؟  10ساعت  -

 کارت دارم  ریپاچه نگ یحاال هرچ -

 هیدردت چ نمیببحاال بنال  یسگ خودت -

 شروع کرد به اه و ناله کردن  هوی

 شده؟  یچته؟ چ -من

  ؟يدیاالن د هیدردت چ نمیبنال بب یخودت گفت -ساحل

 خدافظ  ادیگم شو ساحل خوابم م -

 تلفنو قطع کردم  عیسر و

 گفت عینزدم سر یحرف یدوباره زنگ زد تلفنو برداشتم ول دینکش هیثان به
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 دارم  تورو خدا قطع نکن کارت -

 بگو  -

  ؟یکنیکه قطع نم ینیمطم -

 اره بابا بنال ساحل حال ندارم المصب -

 باشه ...  -

 کم مکث کردو دوباره شروع کرد تند تند حرف زدن  هی

 یکنیچرا قطع م شعوریجنبت ب یخاك بر سر ب -ساحل

 تو  دونمویمن م ياریدر ب يمسخره باز گهیبار د هیساحل  -

االن بکو  نینه همه رو دعوت کرده هم ای يایم استیاز هم کالس یکیشنبه تولد  5...  گمیدم باش بهت مباشه ... باشه ... ا -

 نه؟  ای يایم

 نه -

 دنبالت امیم یشیاماده م 30: 7شنبه ساعت  5مگه دست خودته؟  يهاپو ... غلط کرد -

 نده ساحل گفتم که نه ریگ -

  حرف نباشه فعال بدرود يمنم گفتم که غلط کرد -

 نگفتم يزیچ گهید نیبود واسه هم دهیفا یمخالفت ب دونستمی... اخالق ساحلو م یقطع کرد روان ویگوش عیسر و

 شنبه؟ تازه امروز جمعه بود 5حاال کو تا  اه

*** 

 دنبالم کال حالو حوصله نداشتم اما خب رو حرف ساحل مگه ادیب یخال ياماده بودم و نشسته بودم تا اون ساحل جا 7شنبه  5

 حرف زد شهیم

بهنامم هست و  %100که رفتم دانشگاه کاشف به عمل اومد که تولد هوتنه و بد جور خورد تو حالم اگه تولد هوتن باشه  شنبه

 کردم اصن بهش فک نکنم  یبگذرونم اما خب سع ویعمرا با وجود اون شب خوب

 ریمان کردن به حال خودمان اخ دلم واسه گکال ول یچیکجاست نه ه دینه پرس هیتولد ک دیمامانم که گفتم نه پرس به

 کرد شهینم يکار گهیست د وانهید وانهیدادناشون تنگ شده اخ تنگ شده د

 30: 7حدود ساعت  نییکردم و اومدم پا یکه ساحل تک زد منم خدافظ دادمیاهنگ گوش م ونویزینشسته بودم جلو تلو خالصه

 ساحل گقت: هومنم هست سالم کردم  دمید نویبود نشستم تو ماش

  مم؟یچه ان تا يحال کرد-

اما االن واسه  دایرسیساعت بعد ساعت قرار م 2بود  گهید يچشم غره بهش رفتم که حساب کار دستش اومد حاال اگه جا هی

 اماده بوده  4از ساعت  ننیحرص دادن من مطم
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  ؟يشد داریب یامروز ک -ساحل

 شدم  داریب 10من حدود  میامروز که کالس نداشت -

 کرد؟  دارتیب یکس ای يشد داریخودت ب -

  دیخوابم پر گهیکرد منم د دارمیب رونیب رفتیمامان ما داشت م نینه بابا دوباره ا -

 اهان ... گفتم  -

  ؟یگفت ویچ -

  یشده باش داریحدس زدم بد از خواب ب یپاچه گرفتن ياخه االن کامال اماده  -

  ؟یبرس نیکه به ا يهمه سوال جواب کرد نیا -

 اوهوم  -

  میساعته تو راه میهوتن کجاست ن نیا يکوفت مسخره ... حاال خونه  -

  گهید میرسیصب کن م -

  ستمیمن تنها ن ایپاچه گرفتن ينه توام امشب اماده  -

 خنده  ریزد ز هوی هومن

  ؟يخندیم یکوفت واسه چ - ساحل

  گهیراست م هیاخه سا -  هومن

 گفت:  یلحن خطرناک هیبا  ساحل

  گه؟ید گهیراست م ینیمطم -

 نگاه به ساحل کردو با خنده گفت  هی هومن

 نکن  تیخانوم مارو اذ نیا نقدریا هیسا گهیراست م ویچ ینه بابا چ -

 اه اه اه خجالت بکش هومن  -من

اشت گوش که هومن گذ یو به اهنگ میهوتن بسته نگه دار يبه خونه  دنیمبارکو تا رس يدهنا میداد حیترج گهیو  دمیخند

 میکن

پارك کنه ما هم  نویهومن رفت ماش مویشد ادهیپ نیمنو ساحل از ماش میدیراه بود تا خونشون باالخره رس يا قهیدق 45 هی

 تو  میبا هم بر ادیب میمنتظر شد

  ییبایز يبه چه خانه  به

مناسب واسش باغ بود دور تا دور  يبزرگ بودو کلمه  یلیباغ حاال نه باغا اما خب خ هیبزرگ بود وسط  ییالیو يخونه  هی

منظره  یلیاومده بودو نشسته بود خ میشتریباال شهر بود برف ب نجایبود چون ا ختهیدرخت بودو به خاطر زمستون برگاشون ر

 بود  یقشنگ
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 ومدیبه نظر ترسناك م یلیاالنم خ شدیشبا ترسناك م یلیخ دمیترسیخونه ها م نیاز ا شهیکردم اما هم فیک اریبس

 که  نیمثل ا نجایبودن ا ختهیمن چه خبره؟ کل دانشگاه ر يوا یتو خونه ه میاومدو با هم رفت هومن

 باهات حال کردم داداش  اریهوتن بس ولیهست ا میچه رقص نر اوف

بود که بر  نیخونه هم  یجالب میاتاق تا لباسامونو عوض کن هیکرد به  مونییخدمتکار اومدو راهنما هی میخونه که شد وارد

 بود  کیش یلیطبقه بود اما خ هیکه دو طبقن  ينجوریا يخونه ها شتریکس بع

 يباال یلیکه خ نیا يبودو برا دهیزانو پوش يتا رو  یاسی يلباس دکلته  هیساحل  میتو اتاق و لباسمونو عوض کرد میرفت

تر  رهیچند درجه ت هی دونمیاسمشو نم که یولش کن همون نا؟یبه ا گنیم یبابا چ يکت؟ ا میکت ... نه ... ن هیلباس باز نباشه 

دورش نباشن در کل  ادیمهارشون کرده بود که ز پسیکل هیبود موهاشم فر کرده بود و با  دهیکوتاهم بود پوش تیاز لباسش اسن

  اریتا بس اریبس

 مورد پسند واقع شدم؟  -

که دارم  یدستمو به حالت هی وردمیگفت منم کم ن نویبود ا ستادهیابروشو داده بود باال و دست به کمر ا هیکه  یدر حال ساحل

 بهش انداختمو گفتم:  نیینگاه از باال تا پا هیچونم  ریاوردم ز کنمیفک م

 چرخ بزن  هیهوم ... خوبه خوبه  -

 زد تو سرم ساحل

 روتو کم کن  -

  کنمیم یسع -

 رونیب میاز اتاق اومد مویدیچشمک بهش زدم خند هی و

 يالبته به خاطر کفشا شدیم دهیکش نیرو زم شیبه خاطر بلند میبودم که کم دهیبلند پ.ش یته مشکدکل راهنیپ هیخودم  من

به  یدار قشنگ نیکم جمع شده بودو حالت چ هیو قسمت دامنشم از سمت راست  شدیم دهیکش نیپاشنه بلدنم کم تر به زم

 نباشهباز  یلیروشونم که خ مهم انداخته بود رهیت یشال اب هیلباس داده بود 

 نشم تیجمع کرده بودم که اذ شویقسمت کیکوچ پسیکل هیبودم رو صورتم و با  ختهیر يور هیصاف کرده بودمو  موهامم

سمت  میخب خدا رو شکر رفت ستین ششیکه چشم به هوتن اوفتاد چه عجب بهنام پ میشگتیبا چشم دنبال اشنا م رونویب میرفت

  میکرد یهوتنو باهاش سالمو احوال پرس

  شه؟یبرادر چه خبره؟ حاال چند سالت م يچه کرد -من

 25 -هوتن

 داداش يشد رینه بابا؟ پ -من

  میکنیم یجوون میما تازه دار ییکوچولو يادیزر زر نکن تو ز -هوتن

 کوچولو داداشته  -من
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  دونمی... م دونمیم -هوتن

 ط بحثمون انداخت وس تیبهنام از پشت سرم پاراز ينکره  يکه صدا میحال کل کل بود در

 خانوم  ستیبه سن ن یبزرگ ویکیداداشش کوچولو هست اما خب کوچ -

 سمتش برگشتم

 همه راهو چه کرده نیا رهیم یک او

 گذاشته بودو موهاشم که خشن زده بود باال  شیچهار شونشو خوب به نما کلیکه ه یشلوار طوس کت

 : بله کامال موافقم ... گفتم

 سمت هوتنو ادامه دادم  برگشتم

 به عقله  -

 چشمک همراه با لبخند به هوتن زدمو با ابرو به بهنام شاره کردم هی و

منو بهنام شدو فرارو  الیخیاز دوستش دفاع کنه اخرم ب ایبه کار من بخنده  دونستیبود نم ردهیک ریمادوتا گ نیبدبخت ب هوتن

بودنو ما باهاشون  دهیگروه از بچه ها که تازه رس هیسمت  میتوجه به بهنام با ساحل رفت یداد هوتن که رفت ب حیبر قرار ترج

 میتر بود یمیصم

 میدیخندیم میکردیاونو مسخره م نویا یه مویزدیبا بچه ها حرف م میبود نشسته

 عوض شد  یلیبود و حالو هوام خ یبر خالف انتظارم شب خوب کال

 میدیخندیم مویزدیحرف م ومدیاون وسط عشوه م یکرده بودو ه یظیغل شیدانشگاه که ارا ياز دخترا یکی يدرباره  میداشت

 میلحظه هممون خفه خون گرفت هیکه پخش شد  ینداشت با اهنگ دنیکه قصد بلند شدنو رقص نیکسم مثه ا چیه

 تو رعنارو بنازم  يباال قدو

 گل باغ تمنارو بنازم  تو

  يبریاز همه دل م يبا عشوه گر توکه

 یرقصیچرا نم یکنیم دایش منو

  گـن؟یو -

 عاشقشم  يوا

 اهنگا داشته باشه اومدم بلند شم برم وسط که هوتن جلوم سبز شد  نیاز ا کردمیهوتن فک نم نیبابا افر نه

  ؟يدیافتخار م -

  یکه گذاشت یاهنگ قشنگ نیفقط به خاطر ا -من

 بابا  مینیپاشو ب -هوتن

 ادب یب -من
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 واسه خودش هیا دهیپد گنیاصن و يوسط وا میشدمو رفت بلند

  نمیپاهام در شرف قطع شدنه رفتم بش گهید دمید دمویصیام رق گهیدو سه تا اهنگ د با

  نم؟یور اونور کردم به به کجا بش نینگاه به ا هی

 ننیبش زمیبود برن رو م کینزد گهیمبل بودو قصب کرده بودن د ویصدنل یزود تر از من پادرد گرفته بودن هر چ همه

 مهمون دعوت کن  تیظرف يبابا به اندازه  هوتن بگه نیبه ا ستین یکی اخه

 ــم؟  نـیکجا بش من

 بود که اون وسط مثه مجسمه واستم  نیدادم بهتر از ا هیتر بود تک کینزد زیکه به م يوارید هیشدمو رفتم سمت  الیخیب

 جا خوش کرده بود  زیرو م یالکل ریغ ویاز الکل یدنی... انواع ساالدو دسرو نوش ناینگاه چه خبره ... چه مجهزن ا زویم

 نایا کردنیساحلو هومن اون وسط داشتن واسه خودشون حال م هیبه چ یچ نمیگرفتمو تو سالن چرخوندم بب زیز م نگاهمو

 خسته نشدن؟ 

  دنیرقصیداشتن م الشهیو فک کنم از فام شناختمیکه نم يدختر هیتر هوتنو  اونور

بودن  زیسر م مینصف زدنینشسته بودنو حرف م ینصف دنیرقصیاشتن موسط د یبودن نصف يکار هیهم هر کدوم مشغول  هیبق

بهنامو دوتا از دوستاش  دنیبخورم که با د يزیچ یشربت هی زیمنم اومدم برم سر م کردنیقوا م دیتجد دنیو داشتن واسه رقص

 شدمو واستادم سر جام  الیخیب

 نگاه به بهنام کردم  هی

 خدا مست کرده  ایمشروبم دستش بود  وانیل هی زدیم جینبود گ یعیطب حالتش

 کالس نخورده یب ي پسره

 یحاال هر چ گه؟یبود ضرب المثله د نیکاهدون که از خودته ... هم ستیاز خودت ن کاه

مثال سام اما حد خودشونو  ای کردیتر م یلب هیوقتا  یخودمم بعض يمن بابا کردمیجور با تعجب داشتم نگاش م نیهم

  کردنینم يرو ادهیز دونستنیم

  ؟يبخور يصورتش جمع شد اخه مگه مجبور دینفس سر کش هیبودو  وانشیل يکه تو یعیما

 کم بخور نخور کو گوش شنوا؟  گفتنیبهش م یبد بختشم ه يدوستا نیا حاال

وسط سالن چشم  ينگاهمو عوض کردمو به رقصنده ها  ریمس عیمنم سر دیرومو بر گردونم که سرشو چرخوندو منو د اومدم

 تم دوخ

به ساحل و هومن  وردمویخودم ن يبه رو ستادمیکه من ا یسمت ادیتلو تلو خوران داره م دمیحواسم بهش بود د یچشم ریز اما

 خودشون بودن نگاه کردم  يحالو هوا يکه تو

 شه با من داشته با تونهیم کارینداره اصن چ يدادم با من کار ياما به خودم دلدار شدیتر م کیداشت بهم نزد یه یول
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خدا  گهید ستیگذشت حاال که حالشم خوب ن یکردنم نم تیاذ يبرا یفرصت جیبا من لج داشتو از ه يتو حالت عاد نیا اما

 رحمتم کنه 

نشون بدم چون  ينتونستم خودمو عاد گهیقدم باهام فاصله داشت د هیبازم موضع خودمو حفظ کردمو تکون نخوردم  اما

 گفتم:  يعاد یلیو خقشنگ رو به روم بود بهش نگاه کردم

  ن؟یداشت يکار -

 زدو همچنان به نگاه کردن ادامه داد به چشماش نگاه کردم  شویشگینگفت فقط اون پوزخند هم يزیچ

 ترم شده چشماش قرمزه قرمز بود  وونهیبود د وونهید نیا چارمیب نقدریخدا چرا من ا يا

فاصله  نمونیدادم تا ب ریکه نگاهمو ازش بر گردونم جامو تغ نیابدون  عیبود سر واریکردو من چون پشتم د یقدمم ط هی همون

 عقب رفتن داشته باشم  يو منم جا برا وفتهیب

  یکل انداخت يا یادم روان نیهمچ هیمرده شورتوببرن که با  هیسا يا

 اشتم حرف بزنم نه من جرات د زدیم یمن رفتم عقب نه اون حرف یاون اومد جلو ه یقدم رفتم عقب ه هیقدم اومد جلو  هی

 نیاز ا دیبه درك بزار بخواد من االن فقط با خواستیم نویهم قایو اونم دق دیلرزیبودم تمام وجودم داشت م دهیترس بدجور

 دور شم  وونهید

  کنمیاالن نه خواهش م يسفت و متوقف شدم وا زیچ هیخوردم به  یرفتم عقب ول گهیقدم د هی

 ستونه  دمیباعث شده نتونم برم عقب که فهم یچ نمیتمو بردم پشتم بکه نگاهمو ازش بر دارم دس نیا بدون

 صلوات فرستادم که روحشون شاد شه هیمزخرف  يخونه  نیاموات معمار ا به

باهام نداره .بدجور  ينه از ترس توهم زدم کار گفمیم یه شهیتر م کیداره نزد کردمیهمش حس م ستادمیراه فرار نبود ا گهید

 کنم. کاریچ دیبا ونستمدیبودم.نم دهیترس

 ویکه بفهمه شوخ نیهم ا ادیکنم که به خودش ب يکار هیهم  خواستمی.مداشتیکردن من بر نم تیحالم دست از اذ نیتوا

 خارج از حد بود.  گهید نیداره.ا يحد تمیاذ

 د ش لیکم صورتش به سمت چپ ما هیقدرتمو جمع کردم تو دستمو زدم تو صورتش فقط  يوجود ترسم همه  با

 برگشت سمتم تیبا عصبان اما

 کنم  یخدافظ یبا زندگ دیبا گهید

شد رو صورتم گوشم سوت  ياز لبم جار میگرم عیما هیدفه سمت چپ صورتم داغ شد  هیتو چشمام زل زد و  تیعصبان با

 محکم بود تعادلمو از دست دادم و افتادم یلیضربش خ دیکش

ساحل که منو  غیبهنامو که اسمشوصدا کردن و ج يدوستا ادیفر يم و صداسفتو حس کرد زیچ هیبرخورد محکم سرم با  فقط

 دمینفهم یچیه گهیصدا کرد و د

*** 
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دو سه تا پلک زدم تا چشمام به نور عادت  هیچشمامو ببندم  عیخورد تو چشمم و باعث شد سر يادیکه باز کردم نور ز چشمامو

 تا اومدم حرف بزنم تند گفت:  دمید دکه کنارم بو يا یصندل يکرد چشم چرخوندم که ساحلو رو

ناقابل خورده و  ي هیتا بخ 3,4و االن سر مبارکت  وارید يزیسرت خورد به ت يافتاد یوقت مارستانهیب نجایجونم ا هیسا نیبب -

نپرس. همه رو  زارویچ نیشده و ا یکه من کجام و چ ویتکرار يسواال نیا گهی... خب؟ پس د یاستراحت کن يبستنش و با

 دادم حیاست توضو

 قطع شد چون لبم که پاره شده بود بد جور درد گرفت  عیگرفت اما سر خندم

 گهید زیها چ هیبودم البت به جز تعداد بخ دهیکه خودمم فهم نارویخب خانوم عجول اروم باش بزار من حرف بزنم ا -من

 بپرسم خواستمیم

 ا؟ خب بپرس -ساحل

 ساعت چنده؟  -من

 اخه؟  يدار کارینرفته تو به ساعت چ زادیادمبه  تیچیه هیسا -ساحل

 حال کلکل ندارم  گهیبگو د -من

 کنمیخب مراعات حال اسفبارتو م -ساحل

 ببند -من

 صبحه 8خب ساعت  -ساحل

  ؟یکنیم کاریچ نجایپس تو ا -من

ور فرستادمشون خونه و تا اومدن اما من به ز میگرام هم خبر داد يبه خانواده  یسرم گفتم بمونم تو تنها نباش ریخ -ساحل

  يخودم موندم بهشونم گفتم تصادف کرد

 تصادف کردم؟  یو با چ يمن تو تولد دوستم چه جور -من

 دروغ گفتم  دنیحالشون بد بود نفهم نقدریکردم مامان باباتم که ا شیماست مال يجور هیخب حاال  -ساحل

 گهیسوال د هیخب حاال  -

 بپرس -

 ؟ شد یچ یخال ياون بهنام جا -

 امپر چسبوند هوی ساحل

 ...  نشیبا اون دست سنگ شعوریب يکثافت نخورده  يپسره  -

 گفتم دهیبهنام نرس ي چارهیب يوسط حرفش تا به عمه  دمیپر

 جواب سوالمو بده بابا ولش کن اون االغو -
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نگاه به ماها که مات شماها  هی کردینگاه به تو م هی جیکرده گ یچه غلط دیتازه فهم يشد هوشیب دید یاهان خب ... وقت -

با کمک هوتن و  مویبا دادش به خودمون اومد گهید نیاید ب دهیداره جون م نینیبیمگه نم ن؟یداد زد چرا واستاد هوی میشده بود

 مارستانیب متیهومن رسوند

 طور نیکه ا -من

 ...  یکن تیمکا تیشکا یاگه خواست انایحاال اح -ساحل

 قطع کردم و گفتم حرفشو

 ندارم  دیجد يریدر گ هی ينداشت حوصله  یعیتورو خدا ... کشش نده. حالت طب الیخیبابا ب نه -

 باشه  -

سر هم کردم گفتم  یداستان هیتا فردا بمونم اما قبول نکردم و رفتم خونه به مامان بابامم  دیمرخص شدم البته گفتن با عصرش

 و حل شد 

  رونیدادم قال از خونه زدم ب یپنجشنبه با کل گهیداشگا اما د برم ذاشتیسه روز تو خونه موندم مامانم نم دو

دلم  یلیخ کردنیمزحک م افمویصورتمو زخم لبم درست شده بود اما باندا همچنان به سرم بسته بودن و بدجور ق هیکبود

 کردیهام اضافه م هیبه بخ گهید ي هیتا بخ3,4 %100چون  شدیمامانم نم يباندارو باز کنم اما جلو خواستیم

 پارك کردم و رفتم تو  نویماش دمویدانشگاه رس رمینکفته بودم امروز م یساحلم حت به

که کنارش نشسته بودو بعدم بهنامو که ته کالس نشسته بودو سرش  ایبعد سون دمیکالس که شدم اول از همه ساحلو د وارد

از دستش افتادو صادقانه بگم  لیمبا رفتیور م لشیباکه داشت با م چارهیب يایزد که سون یغیبود با ورودم ساحل چنان ج نییپا

 خورد شد

 ایاز سون یکالسم دست کم ي هیاما ساحل حواسش به من بود بق دمیاون ترس يبا خشم برگشت سمت ساحل که من جا چنان

 نداشتن 

 ختیر لشیبر عکس شد و تمام وسا زیاز رو م فشیک یکی نیکالسورش فتاد زم یکیشد  نیجزوه هاش پخش زم یکی

 امرزدشیواقع خون ساحل حالل شد خدا ب در

 اون شدمو به ساحل نگاه کردم  الیخیسرشم بلند نکرد بدجور تو خودش بود ب یبهنام حت اما

 به سمت من برگشتن دنویساحلو فهم غیج لیشروع کردم به حرف زدن بچه ها تازه دل یافتاد وقت هیثان 3اتفاقا تو  نیا کل

 صلوات  عایساحل ما جم نیروح ا هیاسه شادو امرزدتیساحل خدا ب -

البته بماند چه قدر از  میحال کرد ادیتا استاد ب یکل مویکرد یرو چندتا از بچه ها اومدن سمتمو باهم رو بوس نایو د ایسون ساحلو

 ردم.سزمو باز ک يخوردم که باندا یوقت ویالبته فحش اساس زایجور چ نیخونه و ا ومنمیساحل فحش خوردم که چرا ن



  

 

یاکتابخانه نودهشت کاربر انجمن نودهشتیا Y@S@M@Nو  taraneh.t  –کشاند آغاز تو  انمیبه پا          

wWw.98iA.Com ٣٢ 

مقنعه م و باندو باز کردم بعد مقنعه مو در  ریجلب کنم دستمو بردم ز ویکه توجه کس نیکه من بدون ا میزدیحرف م میداشت

که حوالش  ییساحلو فحشا غیکارم تموم شد اومدم مقنعه مو سرم کنم که دوباره ج یاوردمو اروم اروم باندارو باز کردم و وقت

 بلند شد  شدنیم

  ؟يکرد نیفکر چرا همچ یب یضاحمق عو -ساحل

 گفتم  مظلومانه

 بود  نیخب خسته شدم سرم سنگ -

 بدم؟  یبشه من جواب ننه باباتو چ تیزیگوساله االن چ -ساحل

 زدم:  غیج

 ساحل درست حرف بزن چند بار بگم نکو ننه کثافت؟  -

 بگم ... خوبه؟  ینبود خب به مامان بابات چ ادمیاخ اخ شرمنده  -ساحل

 شهینم يزی... تو نگران نباش چ نیراف -من

بود که من اول  یبار سرشو بلند کرد اونم وقت هیمدت بهنام فقط  نیاومد دوباره شروع کنه که استاد وارد شد تو تمام ا ساحل

 نییسرشو انداخت پا الیخیحالم خوبه دوباره ب دید یشروع به صحبت کردم وقت

*** 

جابه حا کردن  ارویبا هول صندل میزدیحرف م میما کرده بودنو داشت کینزد زاشونویم بچه ها که يهمه  نیاومدن استاد شاه با

 و به احترام استاد بلند شدن

 با خنده گفت:  دیمنو د یمن نگاه کرد و وقت هیبود کنجکاو به صندل دهیکه تجمع بچه هارو د استاد

  میدیکشینفس م میتازه داشت یختینگاه کن چه نظم کالس منو بهم ر ومدهین ؟یارمان يباز تو اومد -

 گفتم:  معترضانه

 نکردم يبچه هاست به موال. من کار ریارومم ... تقص نقدریمن که ا م؟یاستــاد داشت -

 بگو که نشناستت یبرو به کس ناروی... ا نیبش نیبش - استاد

 چشم  -

 گرفته بود  کرده بودم که استاد خندش مایتی هیشب افمویچنان ق ینشستم رو صندل تیمظلوم با

چنان  میگرفتیم ادیدرسشم از همه بهتر  میشدیکه سر کالسش خسته نم يبود شوخ بود طور یمرد خوب یلیخ نیشاه استاد

من که هم خودشو  پیسالش بودو فوق العاده خوشت 49,50حدود  رفتیکه عمرا درس از ذهنمون نم زدیم يبا مزه ا يمثاال

 دوست داشتم م درسشو

از  یقسمت هیدنگ حواسمو داده بودم به درس که استاد صحبتشو قطع کردو زوم  6دادن درس کرد منم  حیضشروع به تو استاد

 باعث پرت شدن حواس استاد شده  یچ مینیبب مینگاهشو دنبال کرد ریکالس شد همه مس يگوشه 
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 خاك دو عالم بر سرم ... سطل اشغال يوا

 نه  ایاصال رفت تو سطل  دمیسطلو برگشتم سر جام و نفهمباندو انداختم تو  عیاستاد اومد تو کالس سر چون

 از سطل بودو نصفش تو سطل  رونیبانده ب نصفه

 دانشگاه  امیبه خاطر شکستن سرم نم دونستیکرد م فیاونجور که ساحل تعر نیخونم حالل شد ... استاد شاه يوا

که  يا گهید ي هیتا بخ 3,4 گهید دین که باندارو دفک کرده بود خوب شده اما اال ستین یچیبود سرم باند پ دهیکه د حاالم

  دیکشیازش در رفته بودم خود استاد زحمتشو م

 شدم  چارهیب

 برگشت سمتم:  استاد

 یآرمان -

 تته پته افتاده بودم  به

 ب ... بله ... اس ... تاد  -

 کارت دارم  یمونیاخر کالس م -

 چشم استاد  -

 رو به جمع بچه ها بلند گفتم:  بعد

.  دیفاتحه و صلوات بفرست هیروحم  يخوشحال و خرسند شدم واسه شاد اریکنار شما بس لیمحترم از تحص ونیخانوما اقا -

  کنمیخدا م شیسفارشتونو اونر پ

 استاد گفت:  دنویها خند بچه

  زیمزه نر یآرمان نیبش -

 کنم  تیوص خواستمیاستاد تازه م -من

 بزار درسمو بدم  نیبش - استاد

 بطلبم تیحالل دیب بزارخ -من

  رونایب ندازمتیم یآرمان نید بش - استاد

 بکنم  شهینم میاستاد خدافظ -من

  رونیبرو ب - استاد

 زنمینم کیج گهینه غلط کردم استاد د -من

 نشستم سر جام  عیسر و

 ...  ـیب - استاد

 کالس تموم شد دیاستاد ببخش -نیادر
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 با ترس به استاد نگاه به ساعتش کردو منم  هیبا تعجب  استاد

 چه زود گذشت  - استاد

 به من رو

 زمانم باهات لج کرده  یآرمان - استاد

  چارمیبله استاد اصن من بدبختم من ب -

 توجه به من رو به بچه ها گفت:  یب استاد

 ...  رمیگیامتحان م هیدرس  نیبعد از ا يجلسه  -

 سمت منو گفت:  برگشت

 يدیدرسو م يدامه بعد تو ا ي... جلسه  یو تو آرمان -

 مـن؟  -

 بله  -

 تورو خدا دیاستاد درسش سخته رحم کن -

 امروزته  هیفکر یب هیتنب -

  گهید شهیاستاد تکرار نم -

 يترم افتاد نیا ایسر کالس  يایبعد اماده م يجلسه  ایحرف نباشه  -

 استاد شما که ...  ؟یچــ -

 که گفتم  نیهم -

 شدم  نیپخش زم هویکه  یو پرت کردم رو صندلبا عجز خودم رونیاز کالس رفت ب و

 کو؟ اخ تمام وجودم درد گرفت  یپس صندل ا؟

 نیا نمینگاه کردم بب هیبلند شدم و  یولو شده بودن با بد بخت نیبچه ها از خنده رو زم دادمیمن داشتم از درد جون م حاال

 کنهیبه دست با ترس داره نگام م یصندل ایسون دمیکو که د یلعنت هیصندل

  ه؟یچه کار نیاخه ا ایسون -

 شرمنه به خدا  گهید ینیشیببرم ته کالس فک کردم نم ویصندل خواستمیم هیبه خدا از قصد نبود سا -ایسون

 گفتم:  دمیمالیکه کمرمو م یحال در

 نداره  یباشه اشکال -

 بودن داد زدم  دنیها کماکان در حال خند بچه

  گهیبسه د -

 ستیجلو دارم ن یکس گهیسگ شم د دونستنیاخالق من دستشون بود م گهیساکت شد همه د کالس
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 بترسن خب دمیکه سر بهنام اوردم با ییالبته با بالها ترسنیدختر م هیاز  شکنیپسرارو خجالتم نم ترسنیچه از منم م یاخ

 ادامه دادم تیجد با

 گفت ...  يکالس ساکت بود ناگهان خر -

 تو شک بودن نفر وارد کالس شد بچه ها که هی هوی

 شد رید گهید ایداد زد: حامد ب خبریاز همه جا ب چارهیب ي پسره

 تازه متوجه سکوت کالس شد  که

 گفتم:  عیسر منم

 خر است  ندهیگو -

از بچه ها که حامد بود اسمش و پسره با اون کار  یکیکه  کردیداشت به ما نگاه م جیاز خنده پسره هم گ دنیترک گهیها د بچه

 گفت:  رفتیکه سمت پسره م یدر حال داشت باخنده

 داداش  میبر -

 کردمیهم کنفرانس داشتم فک م خوندمیدرس م دیخودم که هم با هیمنم به بد بخت رونویب میبا بچه ها از کالس اومد خالصه

سر  دمیال بابد شانسم؟ حا نقدریخدا من چرا ا ينداره که ا یهیتنب نیهمچ هیباند باز کردن که  هیاستاد اخه  ينامرد یلیخ

 شم؟  عیضا نقدیپسره ا نیمشترکم با ا يکالسا

 سه تا کالسم باهاش مشترك بود فقط. چون اون چند ترم باال تر از من بود دو

 شروع شه يدانشگاه تا کالس بعد يتو محوطه  میفکر مشغول رفت هیبا  خالصه

 میساعت عالف هی يتا کالس بعد میبخور يزیچ هی ینییشاپ کوچه پا یکاف نیا میبر نیایبچه ها من گشنمه ب -ساحل

  رونیاز دانشگاه ب میرفت نایو ساحل و د ایگشنم بود .موافقت کردمو با سون منم

 طبقه باال میاول که اصال جا نبود رفت يشلوغ بود طبقه  یلیخ میدیشاپ که رس یکاف به

چند روز که من نبودم گفتن  نیرف زدن بچه ها از ابه ح میو شروع کرد میسفارش داد موینفره بود نشست 3نفره و  5 زیم دوتا

 دانشگاهو اباد کردن به جون خودم من مظلوم واقع شدم  نایمنم نبودم ا دمیخندیم کردمیمنم فقط گوش م

 اومدن ایک دینیمن بب يوا یه -ایسون

 روشون نایو د ایساحل پشتمون به پله ها بود اما سون منو

 : گفت ناید میکه برگرد نیاز ا قبل

 ها عیضا دیبر نگرد -

 نایسمت د میبرگردود میکرده بود لیسرامونو که ما عیساحل سر منو

  ن؟یک -من

  قاشونیتا رف 2ابرنگو هوتنو  -
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 بود  یطانیفکر ش هیتو سر هممون  میزد یطانیلبخند ش هی موینگاه به هم کرد هی ماها

 میدمونو مشقول صحبت نشون دادام و دوباره خو5 یرو صندل میو کاپشنامونو گذاشت فایک عیسر

 بود بهنام بود ستادهیکه وا یرفتن سمتشو نشستن تنها کس هیسه نفره خال زیم هیفقط  دنیتام که د 4 اون

 . واقعا که ... مایشستیم نیرو زم ییتا 4 میچه خودخواهن حاال اگه ما دخترا بود پسرا

 کاپشن کردو ناچار اومد سمتمون فویپر از ک هینگاه به صندل هی دیکه مارو د کردیور اونورو نگاه م نیا یبهنامم ه حاال

  ن؟یدیم تونویصندل نیا -بهنام

 نه -من

  دمیاز شما نپرس - بهنام

 هم هست؟  يا گهی. سوال دیحاال که من جواب دادم شمام جوابتو گرفت -من

 محکم خورد تو کمرم يزیچ هی هویکه  دیطول نکش یلیحرف رفت اما خ یب

 ادم کورو ببرن  نیمردشور ا ي... ا کبود شد يآ

 کمـرم  يریبم يبهنامه ا دمینگاه به پشتم کردم د هیبا خشم  برگشتم

 بود جون خودش یکه واضح باشه مثال اتفاق يبود به کمرم البته نه جور دهیکه دستش بود محکم کوب يا یصندل با

  ؟یکنیچشم بسته کار م -من

 دمتیند يبود زیر -

 پس  یالزم نکیع -

 برداشت  شونویصندل نیاز کجا اورد؟ اهان اون دوتا دخترا رفتن ا یصندل نیپوزخند از کنارمون رد شد ا با

  نیشدیتر بلند م ریکم د هیخب  اه

  یروان خوامیم هیخر من ازت د کهیبد جور کمرم درد گرفتا مرت یول يوا

 برگشتم سمت بچه ها  کردمیغر غر م دمویمالیکه کمرمو م نجوریهم

 بشکونه خوادیسرت بس نبود کمرتم م یروان کهیمرت -حلسا

 تو سرش خورد کنما ویبرم صندل گهیم طونهیش -ناید

 جزغالـ ...  قشیتو  زمیریم ارهیمنو ب ییچا نیاخ بزار ا -ایسون

 گفت:  ینگاه کرد با نگران کردمیقطع کردو به من که با لبخند داشتم نگاش م حرفشو

 ها  شهیو شر مش الیخیجون مادرت ب هیسا -

 تر در واقع خانوم تر بود  یاروم ترو خجالت یلیتو ماها خ ایسون کال

 خوبت شنهادیاز پ ینگران نباش دوستم مرس -من

 نه هیسا - ایسون
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 میمنم پا -ساحل

 منم هستم  -ناید

 با اخم به اون دوتا گفت:  ایسون

  ارهیسرش م ییبال هیدوباره  گهیزهر مار شماهم ... بسه د -

  شهینم يزیچ -من

 اول يشدمو رفتم طبقه  وبلند

 اقا سفارش ما حاضر نشد؟  -من

 اوردم براتون  یچرا خانوم داشتم م -

  برمینه ممنون خودم م -من

 نشستم  زویسفارشو گذاشتم رو م میسفارش داده بود کیو ک ییگرفتمو رفتم باال همه چا سفارشو

 اب جوشو گرفتم دستمو بلند گفتم  وانیل

  ر؟یاب ش ایاب جوشه  نیچه وضعشه؟ ا نیبابا ا يا -

 بلند شدم برم عوضش کنم  و

خوردن بودم که خودمو نگه داشتم  نیخوردم در حال زم چیکه مثال پام پ شدمیپله بود داشتم رد م کیپسرا که نزد زیکنار م از

 ختیاما اب جوش ر

 شده و گردنش قرمزه سیبهنام خ ياپشت گردنو موه دمیکه د نمیکارمو بب ي جهیبلند کردم که نت سرمو

 کار کرد ولیا

 کردمیمنم داشتم نگاهش م زدیو خودشو باد م زدیبال بال م یو ه دیبهنام مثه ترقه از جاش پر هوی

 برگشت سمت من تیجمع شده از دردو قرمز شده از عصبان یاخمو صورت با

  ؟یکنیم کاریچ -

 گفتم:  يخونسرد با

 خورد چیپام پ -

 دستو پا  یب يدختره  -

 که بهتره ياز کور -

 دوباره برگشتم رفته بودن  یوفت نییاز کنارش رد شدمو رفتم پا لکسیر یلیخ و

 زیسر م نشستم

  ن؟یحال کرد یینه خدا -من

 دمت گرم -ساحل
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  والیا -ناید

  يخر یلیخ -ایسون

  گهیبود د یتالف مایساز مخالف نداشت -من

  هیبابا پسره روان ؟یچ نییپا کردیاز پله ها پرتت م ندفهیاگه ا -ایسون

 شهیکالس االن شروع م دیحاال که تموم شد زود بخور ایتورو خدا سون الیخیحد بابا ... ب نینه تا ا -من

 سمت دانشگاه میرفت رونویب میشاپ زد یاز کاف مویبا عجله خورد کمونویک وییچا

*** 

 صبح بود 2کردم ساعت  طرف پرت کردم به ساعت نگاه هیبستمو به  یبا خستگ کتابو

 اخه؟  هیتنب نمیکه دستم بهت نرسه ا نیمگه ا نیاستاد شاه اخ

ساعت  1جملش  هی دنیوقتا واسه فهم یبود که بعض دهیچیپ نقدریا شد؟یمگه تموم م یظهر شروع کرده بودم به خوندن ول از

  کردمیفکر م

 دادمیم حیتوض دیباکه فردا  یدرس نیخوندم هم ا شویپ يدر اومد هم درس جلسه  پدرم

 خوابم برد دهیخوندم بسه هرچه بادا باد سرم به بالشت نرس یهر چ گهید

*** 

 کنهیم غیج غیباال سر من ج یمحل ه یزنگه اخه من گذاشتم؟ خروس ب نمیا دمیاز خواب پر میآالرم کوش يبا صدا 6 ساعت

لعنت بود به خودم فرستادم که چرا  یصورتم که هر چ بار اب سرد زدم به 3 2 ییباز بلند شدم و رفتم دستشو مهین يچشما با

سرو صدا از خونه  یاماده شدمو ب دیبستن اما خوابم پر لیکارو کردم تا برسم به اتاقو صورتمو خشک کنم ابا رو صورتم قند نیا

 بودن  خوابچون مامان بابا هنوز  رونیزدم ب

ببرم که امروزم که  نویماش دادیاجازه م رفتیروزا که سرکار نم یبعضبابارو برداشتمو به سمت دانشگاه حرکت کردم بابا  نیماش

 برداشتم نویمن ماش رفتیشنبه بودو نم 5

کوفتت بشه  يشد ا ادهیپ شیمشک يکه از بنز کوپه  دمیشدم که بهنامو د ادهیپارك کردمو پ نویماش دمیدانشگاه که رس به

 زدنیرفتم سمت بچه ها که داشتن بال بال م دمویاه کش هی ؟یشیکه سوارش م يکوپه دار اقتیسوسول اخه تو ل يپسره 

 من اومدم  دیچتونه کل دانشگاه فهم گهید دمیانگار من کورم خوب د نمشونیبب

 بهشون واستم دهن وا کنم که ساحل نذاشت دمیرس

 اومدن جمعشون کنن -

  ارو؟یک -من

 پشت سرتو يمرده ها -ناید

 هان؟  -من
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 هانو کوفت  -ایسون

 اورده بودن ریوقت گ ناهمیمنگ بودم ا ومدینگاشون کردم خوابم م یسوال بازم

 تو يایآسه آسه چه قدر ناز م زهیر زهیخانوم انگار نه انگار ر میزنیبال بال م میدار نجایما ا -ساحل

 گهید دیبابا درست زر زر کن نیگیم یچ -من

  ؟يهم دار 2جون تو دنده  هیسا -ایسون

 خب دیگیم یچ فهممی. من نمهمتون .. دیریبم يا -من

 رو به اون دوتا گفت:  ساحل

 دیکن يبچه ها. شفاف ساز فهمهیمنگه امروز نم نیبابا ا نه

 یتا برس يطول داد قهیدق 5 نجایاز در داشگاه تا ا گهیکن د شتریذره سرعتتو ب هیبابا  -ناید

 يچند نفر کشته داد نیدقه برگرد بب هینه جون ساحل  -ایسون

 بزار عیودت مااز خ -ساحل

 ادیاالن استاد م میبر دیایمنگم ب ادیمن خوابم م دیش الیخیب هیبچه ها جون سا -من

 ساحل بلند شد غیج هویبخوابم که  ادیکم تا استاد م هیتا  زیمنم سرمو گذاشتم رو م مینشست مویکالس شد وارد

 هول سرمو بلند کردم  با

 چته؟  ه؟یچ -

 خودون  میکنیتو بخواب حلش م یچیه -ساحل

 بزار دو دقه اروم باشم  زیکرم نر یکثافت یخعل -من

 بخونم؟  ییواست الال يخوایباشه باشه تو بخواب.م -ساحل

 ببند  -من

 بلند شدم یاز جام با خستگ دادمیکه استاد وارد کالس شد همون طور که به جد و اباد ساحل فحش م زیسرمو گذاشتم رو م و

 بدم  حید بهم گفت بلند شم تا درسو توضاستا یسوال 5 زییکو هیاز  بعد

 کالس رو به استاد گفتم يجلو رفتم

 بودا ينا جوانمردانه ا هیاستاد تنب -

 بعدم تو زحمتشو ...  يدرس جلسه  - استاد

 حرفش تموم شه با عجز گفتم نذاشتم

 ... ام ...  ینی دی... اخ نه ببخش کتمیاستاد غلط کردم کوچ -

 با لبخند گفت استاد

 حرفتو بزن  يخوایحت باش هر جور مرا -
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  ؟یجون آرمان -

 سرشو به عالمت مثبت تکون داد استاد

 ...  شـیمخلصتم من غلط کردم شکر خوردم تکرار نم کتمیاستاد کوچ -من

 التماس کنم (جون خودم) یبود واال من عمرا به کس یبه شوخ نایا البته

 شدمبسه ساکت  ینیبا خنده دستشو اورد باال که  استاد

 داره مهیبازم جر يبد حیشروع کن اما اگه بد توض -

بلد نبودم  اشونمیکه به خدا تلفظ بعض شمیجوون مرگ م ينجوریمن هنوز جوونم خب ا دیرحم کن هیاسـتاد جون سا -من

 کارو با من نیا دینکن

  شهیم یچ نمیشروع کن تا بب -

 گفتم:  يلحن پاچه خوار با

 اســتاد -

  ه؟یچ گهید -

 بکنم؟  یخواهش هی -

 نگام کرد یسوال استاد

  د؟یتونو بهم بد ياون خط کش فلز شهیم -من

وقتم  چیموقع درس دادن همراهش بود و ه شهیبلند داشت که هم هیخط کش فلز هیاستاد  دنیها شروع کردن به خند بچه

 نگفته بود چرا.

 گهیدذوق کردم خلم  نقدریسرشو تکون دادو خط کشو بهم داد ا دویخند استاد

 استاد  یمرس -

 هیدادن کردم  حیکم استرس شروع به توض هیهمراه با  هیبا خونسرد دمویکش قینفس عم هیتخته  يرفتم رو به رو ینگران با

شد بود راه رفتمو در همون  دهیچ بیکه به ترت ایصندل نیخوبه با اعتماد به نفس شروع کردم ب یهمه چ دمیکم که گذشت و د

 ادمدیم حیحال درسو توض

گفتو هر دو  يزیچ هیکه هوتن بودو  شییجلو زیبهنام خم شد سمت م دمیکنار بهنام گذشتمو رفتم ته کالسو برگشتم که د از

بود به کارم ادامه دادمو رفتم سمت بهنام و پشت سرش  نییاستاد حواسش نبود و سرش پا دنیشروع کردن به خند زیر زیر

 بهش کفتم عیارومو سر دینشستو به پشت سرش دست کش افص عیقرار گرفتمو با خط کش زدم پشت گردنش سر

 ممنوع ابرنگ  یخوشمزگ -

اخرو هم  يسمت بچه ها و جمله  دمیسر کالسو چرخ دمیرس دنیخندیم زیر زیتوجه به اون به راهم ادامه دادم بچه ها ر یب و

 گفتم
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 تموم شد اونقدرام بد نبود شیاخ

 ه باشم درست مفهوم درسو برسونم ممنون تونست دویباش دهیدرسو فهم دوارمیام -

 بچه هام برام دست زدنو استاد گفت:  کردیشروع به دست زدن کرد با تعجب برگشتم سمتش که با لبخند داشت نگام م استاد

  یبود خانوم آرمان یعال -

 ممنون استاد -من

 رو به بچه ها گفت:  استاد

 هست؟  یسوال نمیبیدوباره نم حیبه توض يازیداد من ن حیتوض یآرمانکه  نجوریچون ا دیبپرس دیمتوجه نشد وییاگر جا -

 و استاد جواب داد و کالس تموم شد  دنیپرس یدست بلند کردنو سواالت ينفر چند

 چه قدر ذوق کردم هورا  يوا

 نکردم و رفتم سمت استاد یرفت توجه رونیبا اخم از کنارم رد شدو از کالس ب بهنامم

 مو گفتم: کشو به استاد داد خط

 ممنون استاد با اجازه -

 که استاد صدام کرد رونیاز کالس برم ب اومدم

 بله استاد؟  -من

  ایاز خط کش من سو استفاده کرد -

 گرد شد  چشمام

 بله استاد؟  -

 پشت سر بهرنگ يباهاش زد دمید - استاد

 چه حواسش جمعه نامرد د؟ید يچه جور نییگر تر شد سرمو انداختم پا چشمام

 گفت:  دویخند اداست

 تو و خجالت؟  یآرمان -

 ها  مونهیحال ییزایچ هیبابا استاد ما  يا -

  ؟يکرد نکارویحاال چرا ا -

 زدیخب داشت نظم کالسو بهم م ؟يدیاستاد شما فقط منو د -

  خورد؟یکتک م دیو با -

 اروم زدم به خدا -

 گفت:  دویدوباره خند استاد

 نزدم  یکیخب برو تا منم  لیخ -
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 چرا؟  -

 يمنو مورد ضربو شتم قرار داد يچون دانشجو -

 کوچولو زدما  هیجانم؟ استاد  -

 بـرو -

 عجله گفتم:  با

 چشم استاد خدافظ  -

  ومدیاستاد م يخنده  ياما صدا رونیبا دو از کالس زدم ب و

 زن داره فیجدا که عاشقشم اما ح نهیمرد نازن نیقدر ا چه

ست دانشجوها باهاش  گهید زیچ هیاصن  کنهیاستاد فرق م نیاما ا مینفس بکش میجرات ندار استادا ي هیباحاله سر بق یلیخ

و از راحت حرف  میهست یخودمون نقدریا نیخودم .واسه هم نیبا منم ع کنهیراحتن همه عاشقشن با همه مثه خودشون رفتار م

  موقوف يرو ادهیبه جاش. ز لبتهندارم ا یسر کالسش ترس طنتیزدن باهاشو ش

*** 

زده  نارویاز هوتن که مخ د نمیازش نبود دوستاشم ازش خبر نداشتن که ا میخبر چیبودم ه دهیبهنامو ند شدیم یچهار ماه سه

 شده واسه خودش . یکال جاسوس دمیبودو باهاش دوست شده بود فهم

تر بود اصال حواسش به کالس نبود  نیسنگ ومدیبود که اونم اگه نم ومدهین شتریروز ب 3,4از اون روز که من کنفرانس دادم  بعد

. 

 گهید یکی نیبه درد ا خوردینم ی... به درد هر چ فیکنم ح تشیاذ ستیبهنام ن گهید رهیتو دانشگاه سر م نقدریحوصلم ا یول

 بابا  يا میدیخندیچه قدر از دستش م شدیم یعصبان یوقت خوردیم

هوا رفت  نیتو ا شهیواقعا نم دمیبردارم اما د یستونیترم تا تونستمیه مترمم تموم شد خدارو شکر تابستونه و عشقو حال البت نیا

 شدم. الیخیب نیدانشگاه بنابرا

 نداختمویپشت گوش م یخوشحالم.همه ، همه کاراشونو کردن فقط من بودم که ه یلیساحلو هومنه خ هیفردا عروس پس

دوستم و من  نیبهتر یمن دو روز مونده به عروس يوا یه دمید هویدست دست کردم که  نقدریا کردمیبه بعد موکول م دویخر

 نکردم . يکار چیه

الزم  دیدارم خر یمن همه چ گمیم می. هر چ دیخر امیگرم ب يهوا نیتو ا لمیمجبور شدم امروز بر خالف م گهیشد که د نیا

 . دهیگوش نم یکس ستین

تو دستم  دیخر يها سهیکه .ک ستین يزیدستم بود چ دیخر ي سهیتا ک 4بخرما اما  خواستمینم یچیپاساژ خارج شدم منم ه از

مهارش کرده بودم شالم در شرف افتادن بود پاساژ شلوغ بود هوا گرم  یبیغر بیاز رو شونم افتاده بودو به طرز عج فمیبود ک

 بود
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اون  نویبه ا یرفتن هشلوغ بود که موقع راه  نقدیکالفه شده بودم ا هیگر ریز زدمیم نیزم شستمیهمون جا م کردنیولم م اگه

 باز کردم نویدر اوردمو در ماش فمیاز ک دویکل یبا بدبخت نیبه ماش دمیکه رس گهید مردمیداشتم م کردمیبرخوردم

 اه دیخر امینم یینتنها گهید رممیراحت شدم من بم ایخدا شیو شالمو درست کردم اخ نیهارو گذاشتم تو ماش سهیک

کرده  ینیریحالم بد بود اما بد جور هوس ش یلیکه خ نی. با ا یفروش ینیریش هیبه شم که چشمم خورد  نیسوار ماش اومدم

محکم بهم زد که  يتنه  هینفر با سرعت از کنارم رد شدو  هیرد شم که  ابونیبستمو قفل کردم اومدم از خ نویبودم در ماش

 برداشتو در رفت فویع کیو اونم سر وفتهیاز دوشم ب فمیباعث شد ک

 غیج دموییدویبود که برم دنبالش . پشت سرش با سرعت م نیکه مغزم فرمان داد ا يشد و تنها کار یکه چ شوك بودم تو

 . کردنیواستاده بودن نگاه م دنیدیاکشن م لمیدزد دزد ماشاال مردمم ف زدمیم

تقال  یبره و گرفتنش ه دست دزده رو نذاشتن در يتو فیبودنو ک دهیاومد از کنار چندتا پسر رد شه که چون اونام منو د دزده

راه فرار نداره  دیپسره هم که د ستادمیبهشونو نفس نفس زنان ا دمینفر بودن رس هیاز دستشون فرار کنه اما چهار نفر به  کردیم

 . ستادیاروم ا

 از اون پسرا رو به من گفت:  یکی

 شماست؟  فیک -

 پ ن پ مال شماست -

 چشماش گرد شد پسره

 پسر خوب؟  یپرسیسواله تو م نمیتو دهن من .ناخود اگاه بود .اخه ا ین پ رو انداخت پ نیساحل که ا يریبم يا

 کنم گفتم:  شیماست مال اومدم

 بله بله ممنون از کمکتون واقعا  -

 خشکم زد ... امکان نداره ...  نمیبرگشتم سمت دزده تونستم صورتشو بب یهمه مدت وقت نیا بعد

 بهنام؟  -

  ه؟یسا -

 کردیاقع همون بهنام بود هم داشت با تعجب منو نگاه مکه در و دزده

 استارت کنه يمنو ر ادیب یکیکنم هنگ بودم.تورو خدا  کاریچ دونستمینم

  م؟یزنگ بزن سیبه پل دیخوایخانوم حالتون خوبه؟ م -از پسرا یکی

 خودم اومدم برگشتم سمت پسره و گفتم:  به

 دیول کن شنویشده ... من ... من ... اشتباه کردم . خواهشا ا یسوتفاهم هینه ... نه ... ممنون از کمکتون  -

 با تعجب اول به هم بعد به من نگاه کردن پسرا

  د؟ینیمطم -
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 کامال -

  دیلیهر جور ما -

 ولش کردن  و

 واقعا  دیبازم ممنون ببخش -من

 دزد اشنا  ياز ما جدا شدن و من موندمو اقا پسرا

 که گفتم:  دنییبه دو کردیت شروع مبرگشت که در بره داش عیسر بهنام

پس  ياب خنک بخور يبر یشیو مجبور م سیبه پل دمیبدون اتالف وقت مشخصاتتو م يبردار گهیقدم د هیبهنام اگه  -

 ستایوا

 که برگرده گفت:  نیا بدون

 از دست دادنش بترسم يندارم که برا يزیبکن من چ یبکن يخوایم يهرکار -

خاطر  نیو موهاش و نزده بودو به هم شای... ر نمیمن و من تازه تونستم درست صورتشو بب حرف برگشت سمت نیاز ا بعد

 اهیچشماش گود افتاده بودو س ریداشت . ز یبودن چند جاشم پارگ فی.لباساش چرك و کث دیرسیبلندو نامرتب به نظر م یلیخ

 ه بودالغر شد میلیخ دویرسیم ظرهم به ن دهیرنگ پر زدیم يبود. چشماش به قرمز

که بهش انداختم با  یقیچند ساله باشه بعد از نگاه دق ویمرد س هی خوردیم شتریساله پاشه ب 25,26پسر  هی خوردیبهش نم اصال

 شوخ بود گفتم:  شتریتوش نبودو ب يا هیطعنه و کنا چیکه ه یلحن هی

  تونه؟یقبل ي افهیبهتر از ق یلیخ دتونیجد ي افهیق دیدونستیابرنگ م ياقا -

 زدو گفت:  يندلبخ

 ...  ستـین شیماه پ 4,5اون بهنام  گهیمن د یخانوم مامان -

 گفتم:  دمویحرفش پر وسط

 یچرا هست -

 گفت:  يلجباز با

  ستمین -

  یهست -

  ستمین -

 یهست -

 ستمین -

 یکه هست کنهیثابت م نیا یکنیم يهم مثه بچه ها لجباز يمسخره کرد مویلیهم فام ؟یهست يدید -

 خند زدو گفت: لب دوباره
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  گهیعادته د -

 شدمو گفتم:  يجد

 با خودتون؟  دیکرد کاریج د؟یشد یشکل نیبهرنگ چرا ا ياقا -

 همون ابرنگه اقتمیمن ل دیصدا نزن لیمنو به فام گهیخانوم لطفا د هیسا -

 تعجب نا خود گاه گفتم:  با

 چرا؟  -

 مسلما به خودم مربوطه . مگه نه؟  -

 بود بیبرام عج یلیبهنام خ رییتغ نیکردم اما خب ا يرو ادهیمتوجه شدم ز تازه

 گفتم:  عیسر

 ویشما هر ادم دنید راتییتغ نیبعد سه چهار ماه با ا دیکم بهم حق بد هیکنم اما خواهشا  یفضول خواستمی. نم دیببخش -

 درسته؟  کنهیطور کنجکاو م نیمتعجبو هم

  پاسخگوتون باشم تونمیاما من نم دیگیبله درست م -

 متوجه ام با اجازتون  -

 کنهیو داره نگام م ستادهیهمون جا ا دمیکه منصرف شدم و دوباره برگشتم سمت بهنام که د نیبرم سمت ماش برگشتم

 پولمو در اوردمو به طرفش گرفتم و گفتم:  فیکه اون پسرا بهم پس داده بودنو ک فمیک يکردم تو دستمو

 دشیریپس بگ دیهم الزم داشت نویکه ا دونمیمن باشم اما م دیزد فشویکه ک یکس دیخواستینم دونمیهر چند م -

 با تعجب بهم نگاه کردو بعد چند لحظه گفت:  بهنام

 من ... من ...  دیشرمندم نکن نیاز ا شیب یخانوم ارمان -

  ؟يمن شرمندش کرد يچش شده که با اون غرور جلو ینی ایخدا نییادامه نداد و سرشو انداخت پا گهید

در اوردمو به  فمیاز ک شدویتومن م 80,90مونده بودو که خدود  یکه برام باق یرفتم جلو ترو رو به روش قرار گرفتم و پول یکم

 ستمیدفه بهنام باعث شد با نیحرکت کردم اما ا نیبه سمت ماش یحرف چیدستش گذاشتم و بدون ه يزور تو

 ...  هیسا -

 نکرده بودصدام  کیوقت به اسم کوچ چیجا خوردم ه یلیخ

 حرکت موندم ینگشتم اما سر جام ب بر

  ریپولتو پس بگ کنمیخواهش م -

 بهم برش گردون یخواست ویقرضه هر وقت داشت هی نیا -

 داغون شده بود  یکاف يغرورش له بشه به اندازه  نیاز ا شتریب خواستمیبه راهم ادامه دادم بر نگشتم چون نم و

  ومدهیمدت پشت سرم داشته م نیتمام ا دمیکه صدام کرد برگشتمو تازه فهم نمیبشدرو باز کردم که  دمویرس نیماش به
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 : گفت

 ریپولو بگ نیراه جورش کنم ا نیاز هم دیوقت بهت برش گردونم و اگرم بخوام با چیه تونمیممنون بابت کمکت اما من نم -

 لطفا

 هیکه هر روز با  ییاما واسم سواله که تو  یگینم دونمیالبته مبدونم ...  خوامیندارم اما فقط م يازیپول ن نیاقا بهنام من به ا -

  ؟يدیرس نجایکه به ا يکرد کاریدانشگاه چ يومدیم دیدست لباس جد هی نویماش

 بگم تونمینم یبدون يبخوا شتری. اما اگه بتیکلمه ست ،خر هیجوابت  -

 ندارم يباشه منم اصرار -

 منتظر نگاش کردم نوییپا دمیرو کش شهیش شهیه شخواستم حرکت کنم که زد ب نویتو ماش نشستم

کسو ندارم که به حرفام  چیه یول شمیدارم ... دارم منفجر م ازیکه به حرفام گوش کنه ن یکس هیبه  یلیاالن خ ه؟یچ یدونیم -

 گوش بده و در واقع بتونم بهش اغتماد کنم

چون  شدیهم کالم نم یو با کس کردیباال به همه نگاه مکه ار  يبهنام بهرنگ پسر مغرور گه؟یداره م یچ نیمن ا يخدا يوا

امکان نداره ... من االن خوابم  کنه؟یهم بودن دردودل م هیکه مثه دشمن خون یکس يحاال داره برا دیدر شان خودش نم ویکس

100% 

 : گفتم

با صحبت کردن  یکنیاگه فکر ماما گذشته ها گذشته .  میبود ریابرنگ درسته تو دانشگاه با هم مثه کاردو پن ياقا نیبب -

 من آمادم یشیسبک م

 گفتینم يزیبودو چ نییپا سرش

 از اون اسکناسارو بده یکی -من

 اسکناسو برداشتمو شمارم پشتش نوشتم و بهش برگردوندم هیهمشونو به طرفم گرفت اما من  عیسر یکیکه گفتم  نیا با

کردن بهش هستم بهم زنگ  نانیاطم يبرا یفرد مناسب يدید بهم زنگ بزن ... فکراتو کامل بکن اگر یهر وقت خواست -

 . باشه؟ ستیبزن ساعتش مهم ن

 گفت:  یاروم يصدا با

 باشه -

 منتظرم فعال خدافظ پس

 خدافظ  -

 ابرنگ يبرسونمت اقا خورهیم رتیاگه مس یاخ راست -

 دفه هم باز لبخند زدو گفت:  نیا

  رمینه ممنون خودم م -
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 یباشه هر جور راحت -

 متوقفم کرد نیضبط ماش يکه صدا وفتمیروشن کردم خواستم راه ب نویماش

 برسونمت سونمت سونمت سونمت  خوامیم

 برسونمت ما ...  خوامیم

 نمیاز خنده اخه ا میبعد منفجر شد میکم همو نگاه کرد هیضبطو خاموش کردمو به بهنام که هنوز واستاده بود نگاه کردم  عیسر

 ودبد موقع ب یلیاهنگه؟ خ

 واسه خودش  گهیم يزیچ هی نیا ایریاقا ابرنگه به خودت نگ -

 گفت:  دویخند

 به سالمت یبرو خانوم مامان -

 واقعا به سمت خونه حرکت کردم گهیدفه د نیکردمو ا یخنده خدافظ با

*** 

 بهنام

دارم  ازین یکس هی.اما واقعا به کس  چیاعتماد کنم .به ه تونمیکس نم چیبه ه گهیباهام کرد د ایکه ناد يدل بودم بعد کار دو

 بکشه  رونیباتالق ب نیروم بزاره و بتونه منو از ا شیپ یراه هیکه  یکس هیکه به حرفام گوش بده 

  رهیسر راه من قرار بگ دیبا هیچرا سا فهممینم کنمیفک م یچ هر

رد .مثه خانوادم از خودش نروندم.و البته تنها نک رمیچند ماه تحق نیتو ا یبود ... تنها کس هیسا دمیکه د ییماه تنها اشنا 5 بعد

 دهیازش ند يوقت رفتار بد و ناپسند چیاما ه میبود ریکه به قول خودش مثه کاردو پن نیکه تونست دوباره بخندونتم .با ا یکس

  دیجنگو شروع کردم و اونم کنار نکش نیمن بوده من از اول ا ياراک یبود تالف میبودم هرچ

خودمم شک دارم چه برسه به  ياعتماد کنم من به چشما تونمیبودنش شک دارم نم نانیصاف به قابل اطماو نیا يهمه  با

 لجباز . ياون دختره 

از دست دادمو پل  زمویکردم همه چ تیبار خر هیاز دست دادن ندارم که بترسم  يواسه  يزیمن که چ ستین يچاره ا یول

که ممکنه منو نجات بده چنگ  یبه تنها طناب خوامیم شمیردمو دارم غرق مپشت سرمو خراب کردم اما حاال که سقوط ک يها

 به حالم نداره  یفرق گردمیقبلم برم يدوباره به جا نو م شهیپاره م ای دهیطناب نجاتم م نیا ایبزنم 

 که رو به روم بود  یروش نوشته شده بود نگاه کردم و به تلفن هیسا يکه شماره  یاسکناس به

 االن نه  یول زنمیم زنگ

 هیشلوارمو به سمت خونه راه افتادم البته اگه بشه بهش گفت خونه  بیتلفن فاصله گرفتمو اسکناسو برگردوندم تو ج يباجه  از

 سرت  يلونه موشه که هر لحظه امکان داره اوار شه رو
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دوبار  يکه روز یمنم؟ من رهیم بد بو و تنگ راه يکوچه  نیا يکه داره تو یادم نیواقعا ا ینی دم؟یرس نجایشد که به ا یچ

که  یماهه تنمه. من هیلباس  نیاالن ا دمویپوشیلباسو دوبار نم هیکه  یبرم من تونمینم ونمیهفته در م هیحاال  رفتمویحموم م

  دم؟یجا رس نیبه ا يمنم؟ چه جور نیواقعا ا ینیبه زور داشتم  شمیته ر یحت شهیهم

  ایبه تو ناد لعنت

  دم؟یفالکت رس نیختر من به اد هیبه خاطر  واقعا

 قدر ساده بودم  نیبه من که ا لعنت

  یخانوادگ یمهمون هیتو  شیسال پ1

 منو به خودش جذب کرد  یلیخ شیبود متانتو خانوم ی. از هر نظر عالکیساده اما ش یقد بلند با لباس یدختر چشم ابرو مشک هی

بودم و به خاطر  دهیند یاتیخصوص نیبا چن یهمراه بود تا حاال کس یکاراش با وقار خاص يهمه  دیخندیاروم م زدیحرف م اروم

  دونستمیاسمشم نم یفکر من اون دختر بود که حت يگذشت اما همه  یبرام جالب شده بود اون مهمون یلیخ نیهم

 اوردم  ریدوست دختر خالمه با هزار جور ترفند شمارشو گ دمیکم پرسش فهم هی با

 جور جذب اون دختر ساده بشه  نیامثه من  یکس شدینم باورم

 شم الشیخیخواستم ب اولش

  هیاونم مثل بق گفتمیخودم م با

 فکرمو مشغول کرده بود يهمه  ایناد شدینم اما

 کردیم رشیبود تمام ذهنمو درگ ایمیما ک يخانواده  يسادش که تو يبعد رفتار خانومانشو بعدم لباسا باشویز هیصورت شرق اول

 تا حاال وجود نداشته انمیمن و اطراف يتو خانواده  یادم نیهمچ هی. شدمیخسته نمفکر کردن بهش  از

 يبعد ظاهر سادش خانواده  يو در درجه بعد رفتارش و در درجه  کردیم انمیاز اطراف زیبود که اونو متما يزیچ نیاول افشیق

 يایو فخر فروش یان چنان يلباسا شهیهم ردنکینگاه م نییهمه رو از باال به پا شهیکه داشتن هم يادیمن به خاطر ثروت ز

وقت خودشون نبودن.  چیبودو ادا ه یرفتاراشون با فخر فروش يپز خونشو همه  یکی دادیپز جواهراتشو م یکی. انیپا یب

 خودشونو گم کرده بودن 

واسم ارزش نداشت کدومشون  چیه ایداشتم اما در مقابل ناد اتویخصوص نیتمام ا عتایبزرگ شدمو طب طیمح نیا يتو من

 ظاهرش واسم متفاوت بودو من متفاوت بودنشو دوست داشتم

 برد نیاز ب مویگیتفاوت تمام زند نیا اما

*** 

 هیسا

 ادیباهم جور در نم یچیاصال ه ؟یچ ینیکالفه بودم اخه  یلیخ زنهیزنگ نم دونستمیبد جور فکرمو مشغول کرده بود م بهنام

 امکان نداره اخه ؟يبهنام و دزد
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 شد االن ساحل خونمونو حالل کرده رید هیسا -

 اومدم  -

 میما بود تا با هم بر يساره خونه  رونیچک کردم و از اتاق اومدم ب نهیخودمو تو ا گهیبار د هیرو سرم مرتب کردمو  شالمو

 مت باغس میحرکت کرد مویشد نیسوار ماش رونویب میاز خونه اومد ومدنیکرده بودنو نم یمامان بابامم عذر خواه

 میدیرس ریکم د هیباغ خارج شهر بود  چون

 نانیساحل ا میشد چارهیب يوا -ساره

کم بود  نایماش يفاصله  یلیکردمو از بقلشون سبقت گرفتم و چون خ ادیمنم سرعتمو ز ابونیتو خ دنیچیما ب يجلو درست

 د شدم دوتا فحشم از هومن نوش جان کردمدوتا بوق زدمو از کنارشون ر میهومن فرمونو با سرعت گرفت اونور تا تصادف نکن

 بازم خونمون حالله یول ولیا -ساره

 فک نکنم شناخته باشنا  -

 دهیچرا بابا حتما ساحل فهم -

 تا بعد  میمونیامشب و زنده م کنهیم یخانوم باشه بعدا تالف شیتو عروس دیبابا فعال با الیخیب -

پسره اومد جلو و  هیکه از در باغ رد شدم  کردمیاشتم اروم تو کوچه حرکت مبه باغ اخ اخ چه شلوغه کجا پارك کنم؟ د میدیرس

 گفت: 

  ن؟یهست شیاسا ياقا همانانیسالم شما از م -

 بله -من

  کنمیبراتون پارك م نویمن ماش دییشما بفرما -

 اغتو ب میو من با عجله از پسره تشکر کردمو رفت میشد ادهیپ نیبا ساره از ماش عیبا کالس. سر چه

ما  يبهتر بگم قاتال ایشده عروس داماد  رید گهید میدیکه د میساختمون که لباسامونو عوض کن يتو میرفتیم میعجله داشت با

 دنیرس

 میدم در تا ازشون استقبال کن میبرگشت مویبه هم کرد دانهینگاه ناام هیساره  منو

شدو درو واسه ساحل باز کردو کمکش کرد  ادهیپ نیماش هومن وارد باغ شد هومن از نیبلند شدو ماش دنایدستو کل کش يصدا

 بشه  ادهیپ

 .دیشده بود تو اون لباس عروس سف يگریکثافت چه ج ساحل

و هر دو برگشتن سمت ما هومن با خنده  دنیصداشو شن یبه خوب میبود کیو چون بهشون نزد میزد یساره هم زمان سوت منو

با خانوادش فارق شده  یخانومانه سمت ساحل که از روبوس یلیخ نوییپا میو انداختدستامون عیو ساحل با چشم غره منو ساره سر

 میبود رفت

 کردو بعد با من .سرشو اورد کنار گوشمو گفت:  یاول با ساره رو بوس ساحل
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 رسمیمن بعدا حساب تورو م -

 گفتم:  دمویخند

 شرمنده مجبور شدم  -

  ایدادیبه کشتنمون م یگوسفند داشت -

 گهیسبقت کوچولو بود د هیبابا  -

 چراغ برق  ریبه ت میخوردیم میگرفت اونور داشت نویاحمق هومن که ماش -

 اومدمو گفتم:  رونیاز بقلش ب باتعجب

 هیبگو مرگ سا -

 هیبه مرگ سا -

 مجبور شدم  میدیرس ریخب شلوغ بود د گهید دیساحل جونم ببخش -

 برو گم شو لظفا -

 مهمونا منتظرن یش الیخیوستتو بد نیا يخوایساحل جان نم -هومن

 با لبخند از ما جدا شدو دست تو دست هومن سمت باغ رفت ساحل

*** 

 الشیخیناشناس بود ب يشماره  هیتماس دارم .از  هی دمیمامان بابام زنگ نزده باشن که د نمیخارج کردم بب فمیاز ک لمویمبا

 دادم که دوباره زنگ زد جواب  فمیبزارم تو ک ویشدمو اومدم کوش

 بله؟  -

 سالم -

 دییسالم بفرما -

 یخانوم مامان نینشناخت -

 ابرنگ  يبه به اقا -

  د؟یخوب -

  د؟یممنون شما خوب -

 دونمینم -

 نگفتم که گفت:  يزیچ

  ن؟یهست یمهمون -

 بله  -

  د؟یقرار بذار هی دیتونیم نمتونیبب خواستمیکه مزاحمتون نباشم ... راستش م زنیحرفمو م عیپس سر -
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 البته من که قبلن هم گفتم اماده ام -

 فردا ممکنه؟  -

  ؟یچه ساعت -

- 6,6 :30 

 کجا؟  -

 با شما گهید نیا -

 دانشگاه؟  نییشاپ پا یهمون کاف دیایب دیتونیخب م -

  م؟یبر گهید يجا هی شهیم -

 پارك ... خوبه؟  -

 ادین شیپ یپارك؟ مشکل -

 گهید امیجارو بگو من ب هی نه خودت یگیم گمیم یبابا خب من هر چ يا -

 شاپ ...  یکاف دیایباشه بابا ب -

 نمتونیبیباشه پس فردا م -

 دارید دیبه ام -

 دارید دیبه ام -

از پشت  یکیتا سوال هجوم اوردن به مغزم و به فکر فرو رفتم که  100زنگ بزنه دوباره  کردمیقطع کردم اصال فک نم ویگوش

 تو سرم دیکوب

  ؟يادم نشد يدواجم کرداز يریساحل بم يا -

 اخمات رفت تو هم؟  ينجوریبود تلفن که ا یک -

 فضولو بردن جهنم  -

 منه ها پاشو  هیعروس ینا سالمت نمیپاشو بب -

 شدمو فکر کردن به بهنامو موکول کردم به بعد فعال خواهرم مهم تر بود بلند

*** 

 باش نیکم سنگ هی گهیبتمرگ د ياروم و قرار ندار قهیکه دو قساحل  يرینم يپاهام تاول زد ا دمیکه رقص نقدریخدا ا يوا -

 گفت:  دویخند ساحل

 گهیببرم د دیبا یحال هیمن؟  کنمیم یتو بابا مگه چند بار عروس یزنیچه قدر غر م -

 حالو که ...  -من

 یمثه هندونه وسط باغ پخش ش کنمیلهت م زنمیببند دهنتو ها م هیسا -ساحل
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 خنده گفتم:  با

 اما ... چشم  -

 گفتم:  عیشد که سر زیخ مین یاز رو صندل ساحل

 تا اخر مراسم شمی. اصن من خفه مگمی... غلط کردم. نم دی... ببخش دیببخش -

 نیافر -

 لب گفتم:  ریز

  یوحش -

  یگفت یچ دمیشن -ساحل

 دنیخندیم کردنویبچه ها گوش م ي هیجرو بحث منو ساحل ساره و بق نیا ینگفتم تمام ط يزیچ دمویخند

 تو حرف بزن من ضامن زمیعز يریمیاالن م هیسا -ساره

 فکش استراحت کنه قهیالزم نکرده بذار دو دق -ساحل

 سمت ساره  گردوندمیبرم یسمت ساحل ه گردوندمیحرف سرمو برم یب یمظلوم ه منم

 گناه داره بابا -باران

 گهیخب چرتو پرت م -ساحل

 شمینه من ضامن م -ساره

 اههیوندت ستو خودت پر -ساحل

 شمیخب من ضامن م -الیل

 دوتا نیتوام بدتر از ا -

 اقا من ضامن بچه جون داد -ناید

 سه تا قطور تره نیتو از ا يپرونده  ناید - ساحل

 به حرف اومد ایسون باالخره

 شو الیخیب شمیساحل من ضامن م -

 نگاه کردو گفت ایکم متفکر به منو بعد به سون هی ساحل

 به خاطر توسوسو جونم فقط  -

 بهمون جلب شد یبقل يزایبلند گفتن که نظر چند نفر از م ولیا هیها هم زمان با هم  بچه

 گفتم دمویکش قینفس عم هی من

 دمت گرم ایسون شدمایداشتم خفه م ــشیاخ -

  ؟يشدیخفه م یکه داشت يمگه نفستو نگه داشته بود -ساحل
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 شمیالزم ندارم من حرف نزنم خفه ممن واسه زنده موندن هوا  یدونیساحل تو که م -من

 هم زمان گفتن دنویها حند بچه

 خاك بر سرت -

 وضعم خرابه؟  نقدریا ینیبود  ظیچه غل يوا -من

 طوره نیهم قایدق -باران

 ایعوض -من

 از پشت سر گفت:  ییموقع صدا نیهم

  د؟یشیخانوما بلند نم -

 بود  هوتن

 مینیرخصت داده بش قهیشده دو دق الیخیساحل تازه ب يدوست دار یهوتن جون هر ک -من

 پاشو بابا غر نزن  -هوتن

 متر از جام تکون بخورم یلیم هیجون هوتن اگه  -من

 ما زیموقع هومنم اومد سر م همون

 ماستا هیمثال عروس دیپاش نیبابا چرا نشست -هومن

 ومدیداشت در م غمیج گهید

  ن؟یدار هیه بقب کاریافتو چ یبابا تو زنتو بر دار ببر توام ج يا -

 تورو بلند نکنم ستمیاما هوتن ن شهیکه بلند م ناینچ امکان نداره د -هوتن

 نکردم یدوست پسرتو ببر تا قاط نیپاشو گم شو ا ناید -من

 پاشو بابا لوس نشو -ناید

 توام  گهیپاشو د -ساحل

 گفتم:  دمویچسب یسفت به صندل نهیبه س دست

 عمرا -

 به هم زدنو گفتن:  یطانیلبخند ش هینگاه به هم کردنو  هیده بودن ش قیهوتن که با هم رف هومنو

 باشه -

 سر تکون داد میج يدم گوشش گفتنو د يزیرفتن چ یج يما دور شدن و سمت د از

 بکنن؟  خوانیم کاریچ يحضرت دووشوار ای

 اهنگ اروم گذاشتو گفت:  هی یج يد

 وسط ...  انیب دیبا گمیکه م وییاواستون اسم زوج میدار زیسورپرا هیواسه اخر مراسم  -
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 االن؟  گنیم یشدم منو با ک چارهیب يوا

 اول از همه عروس خانوما اقا داماد ...  -یج يد

 هومن بلند شدن و رفتن وسط ساحلو

 و ...  هیماهان ... سا اوی... بارانو بهرام ... سون نایهوتنو د -یج يد

 جد سادات  ای

 وحت هوتنتو ر يبود؟ ا یماهان ک نیا حاال

 ... مهرداد -یج يد

 خدا يا ستایرقصم خوب ن نیمن ا دونستیم زارمیهوتن زندت نم يرینم يا ه؟یمهرداد ک ؟یگیم یچـ

 هم زمان با من بلند شد  پمیخوشت هیپسر قد بلند مو مشک هیشدمو رفتم وسط  بلند

  نه؟یبه اقا مهرداد ا به

 انویاهنگ اروم با پ هیاهنگو گذاشت  یج يد میشد کیبه هم نزد یکم اومد سمت منو دستشو جلو اورد دستشو گرفتمو پسره

 خب  رهیگیادم خوابش م هی... نوار خال يزیچ ییصدا هیبود خب 

 یچیه اههیبابا جلوم س يا دمیرسیش به زور م نهیبلند بود من با اون کفشا تا س نیقد پسره همچ میدیرقصیم تمیبا ر هماهنگ

 خب نمیبینم

لبخند  هیازش جدا شدمو  عیاهنگ تموم شد سر یبدبخت یجا کنم بعد کل هیبود که پامو درست جا نییاحواسم به پ فقط

 دوتا جونور برسه  نیمن فقط دستم به ا نمیحرکت کردم تا بش زیدادمو به سمت م لشیتهو

 ماهان اومد  بود؟ اهان یهم با اون پسره ... اسمش چ ایسون زیکه تموم شد بچه ها دتا دوتا اومدن سمت م اهنگ

 به هوتن گفتم:  رو

 من با شما کار دارم بعدا -

 بابا خوب بود که ...  الیخیب -هوتن

جلوم  يهمه  يکردیخودمو انتخاب م يقدو قواره  یکیخب  دمیدیمتر قد داشت جلومو نم 65خوب بود بابا  شیچ یچ -من

 بود یاهیس

 شو گفتم: چشم و ابرو اومد برگشتم سمت یاما هومن ه دنیها خند بچه

 چرا؟  یشیکجو کوله م یبابا چته تو؟ ه يا -

 دهان مبارکو بسته نگه دار قهیدو دق گمیاه خنگ ... بابا م -هومن

 چرا خب؟  -من

 بگه و خودش گفت:  يزیپسره ماها نزاشت هومن چ اون

 دیدراز شده شما ببخش نقدریداداش من حق منم خورده ا نیا گهید -
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 داداش شما؟  -من

 گمیهردادو مم -ماهان

 نگفتم يزیچ نوییابروم رفت سرمو انداختم پا يوا يشدم ا سرخ

  دنیها خند بچه

 نیحال کرد یبسه هر چ گهیخونتون د دیبر دیکاسه کوزتونو جمع کن دیپاش گهیخب د -ساحل

 حالو که -من

 گفت:  زیام دیبا چشم غره تهد ساحل

 هیسا -

 نگفتم يزیچ دمویخند

 کردایبودو رو نم یداد اونم خوب کلک ایاخرم ماهان شمارشو به سون يلحظه  نیطرف ماش میرفت مویباغ خارج شد از

ساره رو برگردوندم خونه و خودمم به سمت خونه  میازشون جدا شد ییجا هیاز  مویرفت ییجاها هیعروس تا  نیماش دنبال

 حرکت کردم

*** 

 بهنام

...  مردمیم زدمیداره اخه؟ حرف نم تیادم چه قدر ظرف هیمگه  تحمل نداشتم گهید زدمیبهش زنگ م دیبا شدمیخفه م داشتم

 کنم  یداشتم تا باهاش حرف بزنم و خودم خال اجیسنگ صبور احت هی... واقعا به  تونستمینم گهید

 یبهرنگ بزرگ.کس یکی. من، بهنام بهرنگ تک فرزند پرسمیهزاران بار از خودم م يکه روز یشد واقعا؟ سوال يجور نیا چرا

کرده بود که بعد فوتش  سیرو پدر بزرگم تاس مارستانی(بمارستانیب سیی.رشدنیهمه تا کمر جلوش خم م ومدیاسمش مکه 

 زاتیتجه دیو تول هیبه نام شرکت بهرنگ(ته ری،مدیلوازم پزشک يکننده  اردافتاد رو دوش پدرم که تنها پسرش بود)،و استشیر

زحمات  خواستی.نمزدیبودو کمتر به شرکت سر م مارستانشیمشغول ب خونده بودو اما اکثرا یپزشک ی)پدرم مهندسیپشک

برسم؟ من  الکتف نیبه ا یسالگ 25تو  دیدوستش بود. چرا با نیو البته بهتر کشیشه.شرکتم دست شر مالیپدرش پا

 مونده از غرورم؟  یچ گهیبهرنگ د يپسرمغرور خانواده 

 دمیاز جا پر هویکه  کردمیفک م زایچ نیلو به امب یمبل نشسته بودمو سرم و گذاشته بودم رو پشت رو

 قدم دوممه نیاز االن شروع کنم ا دیاولم برگردم با هیگرفتم به زندگ میکنم حاال که تصم کیخودمو کوچ نیاز ا شتریب دینبا اما

 مرد منم؟  نیا ینیترك خوردش به خودم نگاه کردم  ي نهیا يتو ،ییو سمت دستشو اطیح يشدمو رفتم تو بلند

 ظاهر بشم  هیسا يجلو ينجوریدوباره ا دیفقط چشمام معلوم بود .نبا بایبلند شده بودو تقر شامیو ر موها

شلوارم پوالمو در اوردم از  بیج ياتاق بود از تو يکمد گوشه  يو رفتم تو اتاق و سراغ لباسام که تو رونیاومدم ب ییدستشو از

 هیمونده بود .عالتومن واسم  60بهم داده بود  هیکه سا یاون پول
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با  رونیکه اجارش کرده بودم )در زدم که اومد ب یرفتم سمت اتاق کبرا خانوم( صاحب اتاق اطیرفتم تو ح رونویاتاق اومدم ب از

 اخم سالم کرد 

  د؟یسالم خوب -من

 شیفرما -

 برم حموم دوباره اب قطع بود ...  خواستمیراستش م -

 قطع نبود قطعش کردم -

 : دمیتعجب پرس با

 چرا کبرا خانوم؟  -

 عسل اماده کنم شاه پسر؟  رویواست وان ش يتوقع دار يماهه اجارتو نداد2 -

 ...  دیکن یدفه رو شما چشم پوش هی نیبهتون.حاال ا دمیفرصت م نیکبرا خانوم نداشتم به خدا. در اول -

 یاز اب استفاده کن یتونیم يهر وقت پول اورد -خانوم کبرا

 دیکم درو کوبتو اتاقشو مح رفت

 خب پول ندارم المصب شعوریب کهیزن

پول برداشتمو از اون لونه  دمویهست لباس پوش دونهی نجایا هیکیهمون جا .نزد رمیپس؟ م هیواسه چ یجهنم ... حموم عموم به

 رونیسگ زدم ب ي

 اقا جاسم  شگاهیرفتم ارا گهیکم به خودم برسم د هی دیحاال که پول دارم با شگاهیارا اول

تازه از موهام  نکهیهم ا یکی شدیم ادیکه پولش ز نیا یکیبزنه و موهامو مرتب کنه کوتاه نکنه اخه  شامویبهش گفتم ر قطف

 خوشم اومده بود 

 رو از صورتم برداشتن ییلویک100 يوزنه  هیانگار  شیاخ

 یرفتم سمت حموم عموم رونویاومدم ب شگاهیارا از

 کنم؟  کاریچ گهید خوبه

خورده  نیو فرار زم يموقع دزد نقدریبود ا فیکث میلیشده بودو خ دهییزانوش سا مینگاه کردم شلوار ل هیلباسام  لباس به اهان

 وضعو داشت نیشرتمم هم یبودم که بد بخت رنگش رفته بود ت

جور داره  نیشتم همبردا رهیت یبا شلوار ل یشرت مشک یت هیبود رفتم اونجا  یلباس مردونه فروش هی نجایچهار راه باالتر از ا هی

  ؟يبخر يبگه اخه مجبور ستین یکیاه  شهیاز پوالم کم م

 قرض گرفتم  مونیواسه خودم همش از رضا همسا دمیدست لباسم نخر هیماه  5 نیا تو

چند ماه پام نکرده بودمشون سالم  نیجا تو ا چیدوسشون داشتم ه یلیسالمن چون خ ناینگاه کردم خب خدارو شکر ا کفشامو

 امیب تونستمینم رونیکفش گرفته بودم خدا عمش بده اون نبود از خونه ب هیبودن بازم از رضا مونه 
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 ساعت چند بود؟  یسمت خونه رفتم راست به

 دیاقا ببخش -

 دییبفرما -

 ساعت چنده؟  -

- 5 

 ممنون -

حدود  رونیاز خونه زدم ب ودمیلباس پوش عیخودمو به خونه رسوندم سر عیرد شدمو سر دمیکناره مرده که ازش ساعت پرس از

قرار داشتم  هیکه با سا یشاپ یتومن واسم مونده بود جهنم همش واسه امروز پر ... سر چهار راه در بست گرفتم و رفتم کاف 25

خب پول  7اوردمش  10چکو چونه از  یتومن اخه چه خبره؟ تازه با کل 7بشه  وفتتونک يا دمیبود که رس فهیدف 20: 6ساعت 

  ؟یچ ینیندارم 

 بود خدارو شکر  ومدهین هیشاپ سا یشدمو رفتم تو کاف ادهیپ یتاکس از

 ادیو بعدا ب میکه گفتم منتظر کس رهیاومد سفارش بگ يپسر هی ادیدنج و منتظر شدم تا ب يگوشه  هینشستم  رفتم

 بود قهیدق 40: 6رو به روم نگاه کردم  يساعت باال به

  گهید ایب ؟يجا زد يزود نیبه هم ینیدختر  ایب د

 شده بودم اما بازم نشستم دیبود از اومدنش نا ام 7بود  قهیدق 10

 يایب دیبا هیسا يایب دیبا تو

که نگاهش افتاد به منو  کردیور واون ورو نگاه م نیا یدختر با عجله وارد شد با نگران هیشاپ باز شدو  یموقع در کاف همون

 اروم گرفت 

 براش بلند شدم زیت ماومد سم يبا لبخند شرمنده ا ارومو

 امیتر م ریازتون نداشتم که خبر بدم د يافتاد شماره ا ادمی مینبود امروز کالس دارم وقت ادمیسالم به خدا شرمندم  -هیسا

 راحت شده بود که جا نزده با لبخند گفتم:  المیکه خ من

 دییسالم اشکال نداره بفرما -

 داد  هیتک واریبه د شویصندل گذاشت کنار تارشویرو به رومو گ یرو صندل نشست

 یگذاشته بودمو اومده بودم حت مویتنگ شده بود.همه چ تارمیزدم چه قدر دلم واسه گ ینگاه کردمو لبخند تلخ تارشیگ فیک به

 که جونم بسته بود تارمویگ

 دمیازش پرس کردمیجدا م تاریاز گ یجور که نگاهمو به سخت همون

  ؟يچه قدر بلد -

 اشاره کردم  تاریبا چشم به گ هیظورم چمتوجه نشد من اولش
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 رمیکالس م شهیم یسال 1بلدم  ياهان ... تا حدود -هیسا

 يبلد ییزایچ هیخوبه پس  -

 اوهوم -

 رهیاومد تا سفارش بگ پسره

 اون منتظر بود اما من اماده نبودم  میساکت شد مویداد سفارش

 اشاره کردمو گفتم:  تاریگ به

 اجازه هست؟  -

 ند گفت: با لبخ هیسا

 البته -

 در اورد به دستم داد فشیاز ک تارویگ خوامیوقت م گهیکم د هی دیفهم اونم

ماه بود ازش محروم  5اما  کردیبود که ارومم م يزیتنها چ یقیبهم داد.موس یبیارامش عج دمیکش تاریگ يمایس يرو دستمو

 بودم شروع کردم به زدن اهنگ و ناخوداگاه باهاش خوندن

  گفتنیکه همش درست بودو درست م بهیباور نکردمو باورش عج دمویشن يبدترتو بد و  پشت

 عمر ازگار کنار تو موندم و هیو دستتو خوندم  ينبود بیعج بهیعج گفتمیساده به همه م منه

 پس عشق تو خوندمو  يخودیب يعمر هی کردمیکه عمرمو تلف م فیح

  کردمیکه فکر م يبود یتر از اون پست

  کردمیبود حس م هگید يجا هی دلت

  يبر خواستمینزدم نم بروت

 یبد بگ یو ه ینیبش خواستمینم

  ادیسرم ب یچ ستیبرات مهم ن گمیم

 بشه روزگارت اهیبذار س یگیم

 بذار نباشه و فقط بره یگیم

 الشیخیب رهیبذار بم اصن

 پاکتو خوردمو يچهره  گول

 گفتنیکه همه م يبود یهم درست همون تو

 نباشم که منم یقشنگ انقدر

 افتن یواسه داشتنت به پات م ایلیخ

  یخواستیم یمنو واسه چ فهممیدارم م تازه
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 یحداقل رو راست اتیدورو بر يهمه  با

 خوردمیروت قسم م مردمیتو م يبرا

 جا خوردم هویکه  يعوض شد انقده

 هیبودم که متوجه نشم تو  تو خودم نقدریشاپ بودن بلند شد ا یکاف يکه تو یکسان قیدستو تشو يکه تموم شد صدا اهنگ

هم ساکت و مثل  هیسا کردمیتشکر م شدیکه ازم م ییفایبه اطراف نگاه کردم و با لبخند از تعر یجیبا گ میهست یمکان عموم

 دکر قمیبا لبخند تشو دمشیکه د يچند بار نیا

 دوباره ... دوباره ... دوباره ...  -

  یچه حال نایدارم ا یمن چه حال نارویا به،

به دست گرفتم همه ساکت شدنو به  تاروینگاه کردم سر تکون داد با لبخند دوباره گ هیبازم بزنم به سا خواستمیخودمم م اام

 گوش کردن تاریگ يصدا

 گرفته یبفهمه/ که دلم از چ تونهینم یشکیه

 گرفته یبفهمه/ که صدام از چ تونهینم یشکیه

 راهم همسفر شه يتا با من/ تو تونهینم یشکیه

 که با من/ با دل من در به در شه ترسهیم اخه

 سهیخ سهیخ شهیکه چشمام/ چرا هم دونهینم یشکیه

 سهینوینم گهینامه/واسه من د هی یحت یشکیه چرا

 که قلبم/تا حاال چند دفه شکسته دونهینم یشکیه

 سر راه اون/ تا حاال چند دفه نشسته دونهینم یشکیه

 نداره ییکه جا دیرشقلبم خو کیسوت و کور تار يتو کلبه  اخه

 شهینم دایمرگم بگردم دنبالش پ ياگه تا لحظه  دونمیم

*** 

 هیسا

 گرفته از نو شروع کنه  میفرق داشت معلوم بود تصم شیروز پ 4بهنام با اون بهنام  نیا

 يبه قرمز یکمچشماشم مثه قبل گود افتاده بودو چشماشم  ریبودو ز دهیپر پشتو زده بود اما صورتش هنوز رنگ پر يشایر اون

 مرتب تر شده بود  یلیاما خ زدیم

 زود دربارش قضاوت کرده بودم یلیخ فهممیباشه اما االن دارم م یقیاهل موس کردمیوجه فک نم چیه به

 ...  رایبود اما گ نیغمگ یلیخ صداش

 اومده بوداز صداش خوشم  یکل کردمیم قشیبلند شد منم با شوق تشو قیتشو يتموم شدن اهنگ دوم بازم صدا با
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 بهم برگرند تارویتشکر کردو گ بهنام

 ممنون  -بهنام

 ست  هیضا یلیصدات خ ماینداشت اما خودمون یقابل -من

 چه قدر بدت اومد دمیاره جون خودت .د -بهنام

 ازار دهنده بود یلیاره خ -من

 بگه که سفارشمونو اوردن يزیاومد چ بهنام

  میتو سکوت مشغول خوردن شد مویبحث شد الیخیب

اونم سرشو با نسکافش گرم  کردمیحرفا بود .ساکت نشسته بودمو نگاهش م نیدادن سخت تر از ا حیکه براش توض نیا مثل

 که گذشت شروع به حرف زدن کرد یکم هیکرده بود. 

ه کم کم ک يو از عالقه ا انشیباهاش اشنا شده و از متفاوت بودنش با اطراف يصحبت کرد که چه جور ایبه اسم ناد يدختر از

 سکوت کرد دیکه رس نجایکرده بود اما به ا دایبهش پ

 خب؟  -من

کرد ازش خواستم که همو  یکردم گرم باهام احوال پرس یبهش زنگ زدم اولش منو نشناخت بعد که خودمو معرف -بهنام

همو  شتریب یکمبهش گفتم ازش خوشم اومده و ازش خواستم  يکم مقدمه ساز هیبا  دمشید یاونم قبول کرد وقت مینیبب

 مینیتا بب میباهم دوست باش یشد چند وقت یتا باالخره راض زدمفک  یکل ستین زایچ نیاهل ا گفتیم کردیقبول نم میبشناس

 نه ای میایباهم کنار ب میتونیم

وقت بود هر  یمشکل هیوقار اما  ب،بایدختر کامل ،نج هیبود  یاز هر لحاظ عال شدمیبهش وابسته م شتریب گذشتیم یچ هر

 گفتیباالخره م دادمینم تیاهم یلی.منم خ کردیبحثو عوض م يجور هیافتادو  یبه من من م دمیپرسیازش راجع به خانوادش م

 گم کردم کالفه بودم . اما ... اما ...  ویزیچ هیانگار  دمشیدیروز نم هیبود که اگه  دهیرس یی.به جاگهید

 اما؟  -من

 دیرنگش پر يخواستگار امیب خوامیروز که بهش گفتم م هیزرنگ بود ...  يادیز دادیشون منبود که ن يزیاون چ ایاما ناد -هیسا

شدم که اخر زبون باز کرد منو برد دم  چشیهست پا پ يزیچ هیشک کرده بودم که حتما  گهیزوده فعال . د گفتیم یه

چشم باز کرده  یکنه گفت از وقت یدگاونجا زن ایناد شدیشهر باورم نم يناییما نییدرب و داغون پا يخونه  هیخونشون، 

با پدر  يگرفتم جد میکم نکرد تازه تصم ایمن به ناد ياز عالقه  يزیمسله چ نینهشون بوده .اما ا يهشتشون گرو شهیهم

 چیاما من به ه ستین یسادگ نیکردن پدر مادرم به هم یرومه و راض شیپ يا یطوالن ریمس دونستمیمادرم صحبت کنم م

 رو از دست بدم شبش با پدر مادرم صحبت کردم اما ...  ایناد خواستمیوجه نم

  ؟یحساس استپ کن منو دق بده باشه؟ اما چ يجاها یبابا ه يا -من

 گفت:  دویخند
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 خفه ست بابا  یلیخ نجایا يهوا رون؟یب میبر شهیم -

 يونم معتاده المصب بادشم بوکولرش نیا میشانس اورد میریگرفت آسم نگ گاریس يداداش تمام لباسام بو یاخ گل گفت -

 دهیم گاریس

 يدیخونه شه يبابا .برگرد میپاشو بر -

 خجالت بکش  يجز دردسر ندار يزیمن چ يبرا شهیکال هم -

 جلوتو نگرفته یکس یناراحت -

  ده؟یحساس داستان رس يحاال که جا ؟یا؟ زرنگ -

  کنم؟یم فیمگه من واسه تو دارم قصه تعر -

 پ ن پ ...  -

 کوفت  -

 ادب  یب -

 بابا  میپاشو بر -

 میشد بلند

 برم حساب کنم که جلومو گرفت اومدم

 خانوم کجا کجا؟  یه -

  گه؟یحساب کنم د رمیم -

 یکن فتیدست تو ک يحق ندار يایم رونیمرد ب هیبا  یبله بله؟ وقت -

  ؟یدونیاالن تو خودتو جز مردا م میشو با هم بر دایبابا پ -

 یو چشمم دور شبه نفعته از جل هیسا -

 منتظرم رونیچه خشن ... باشه پس ب -

 ادیرفتم و منتظر شدم تا بهنام ب رونیشاپ ب یبرداشتمو از کاف تارمویگ فیک

  رونیاومد ب بهنام

  م؟یبر -بهنام

 کجا؟  -من

 افتاب ذوب شم نیا ریز خوادیاصال دلم نم دونمیم نوی.اما ا دونمیچه م -

 اونجا؟  میپارك هست بر هیاال تر ب ابونیتو خال .چند تا خ يزد -

  میبر -

 افتاد بره که گفتم راه
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 کجا بابا  -

 گهید میبر ایپارك خب ب میبر یگیمگه نم -

  هینییکوچه پا نی.ماش امیب ادهیمترم پ یلیم هیگرما  نیمن عمرا تو ا -

  کاریچ يخوایم نیبابا ماش میبر ایب -

 شمیمن که مانتو و شال تنمه دارم بخار م يدشرت تنته از هفت دولت ازا یت هیگرمه تو  -

 یزنیغر م یلیخ یدونستیم هیسا -

  میبر ایبه خودم مربوطه ب -

 گرم نبود یلیخ نیپارکش کرده بودم ماش هیتا نشستم کولرو روشن کردم خوشبختانه تو سا نیسمت ماش میافتاد راه

 نشست و راه افتادم بهنامم

 داخل پارك میو قدم زنان رفت میشد ادهیهر دو پ پارك کردمو نویماش میدیپارك رس به

  م؟ینیجا بش هی میبر ای میخب راه بر -من

 میراه بر -بهنام

 ست  هیسا شترهیسمت. درختاش ب نیا ایپس ب -

 باشه -

 وسط حرفش  دمیپر عیمن سر یاومد حرف بزنه ول بهنام

 صب کن صب کن -

  ه؟یچ -

  میریبگ یفیق یاز اونجا بستن میبر ایب -

 اشاره کردم  یفروش یبستن هیبه سمت  و

 يخورد وهیاب م کویاالن ک ؟يتو منفجر نشد هیسا -

  چسبهیم یلیخ یهوا بستن نیخب تو ا -

  ریبرو واسه خودت بگ يخوایم خورمیمن نم -

  چسبهینم ییخب تنها یضد حال یلیخ -

 مشکل خودته -

 نثارش کردمو ساکت شدم  یلب فحش ریز

 به خودم گرفته بودم که خندش گرفت یاحتنار ي افهیق نیهمچ

  هیسا يبچه ا یلیبه خدا خ -بهنام

  ؟یاما چ نمی. حاال بگو ببستیطور ن نیا چمیه -
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 تا برگردم مکتین نیرو ا نیفعال بش -

 کجا؟  -

 حرف نزن نیبش -

 اون درخته تو چمن  ریز رمیاونجا افتابه م -

 ایا ياز افتاب فرار -

 ادیاره ز -

 دادم به درخت پشت سرم هیو تک هیسا ریز نشستم رفتم

 سمتم ادیتو دستش داره م یبهنام با دوتا بستن دمیکه د کردمیبه اطراف نگاه م داشتم

 یگرفتیخب از اول م گهیکنه د تیاذ ادیم خوشش

 باد رفت به  چارهیب ي ایو اسمون معلق شدو دوتا بستن نیزم نیب هویشد  یچ دونمیشده که نم يقسمت چمن کار يتو اومد

 خب جلوتو نگاه کن يرو حروم کرد ایدستو پا بستن یب يپسره  اه

  ختهیرو خودش نر ایکه بستن دینفس راحت کش هیشدو به خودش نگاه کرد و  بلند

 با لبخند اومد سمتم و

 راستـ ...  -بهنام

 بهنام حرف نزنا  -

 خرمیم گهید یکی رمیباشه خب چته؟ االن م -

 يدست خودت نداد يکار هی تا نیبش ایب خوادینم -

 دمیخب چاله بود ند -

 نیبش ایبه باد رفت ب ایبستن گهیولش کن د -

 نشست رو به روم اومد

 و اما؟  -من

 شروع کنم  گهید يمن بخوام از جا دیخب شا ؟ییاون اما ریتو هنوز گ -

 خب شروع کن  -

 اما ...  -

 گرفتن تند گفتم ویکیکه مچ  ییکسا مثل

  ؟يشروع کرداز اما  يدید -

 کردن فیشروع کرد به تعر دویخند

*** 
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 بهنام

 خونه

 چند لحظه باهاتون صحبت کنم؟  شهیمامان بابا م -

 میریکه قرار بود جمعه شب توب خونه بگ يا یمهمون يمن نشسته بودنو داشتن درباره  يمبل رو به رو يو بابام رو مامان

 هفته ام نوبت ما بود نیبود که ا لیاز فام یکیی ما هر هفته خونه يخانواده  يایدور هم زدنیحرف م

 قطع کردنو منتظر به من نگاه کردن صحبتشونو

 کردیهم طرف مقابلو خسته م ومدیبدم م ینیمن ومن به حرف اومدم و صاف رفتم سر اصل مطلب چون از مقدمه چ یکم با

 شهیهم زدمیراست حرفمو م هیهم خودمو پس 

 ازدواج کنم خوامیدر واقع م هیشنا شدم دختر خوبا يدختر هیراستش ... خب با  -

 اما بعد که حرفمو تونستن هضم کنن:  کردنیتعجب کردن اول شوکه داشتن نگام م یو مامانم کل بابا

 نگام کردو گفت:  نیزد که نگو بابا هم با تحس یکه چشماش چنان برق مامانم

 ریو درگ يزیپذ تیاصال اهل مسول دونمیکه م ییتا اونجا اره؟یبهست که تونسته تورو سر عقل  یبه اون دختر ... ک نیافر -

  ينبود یبند زندگ دویکردن خودت به ق

 هیک ندشیعروس ا نهیزل زده بود به دهن من که بب کردویبابا گوش م يبا ذوق داشت به حرفا مامانم

خونشون  متیق نویو از رو مدل ماشهمه کس ویکه همه چ ياونم به مادر پدر خوام؟یرو م ایبگم ناد يمن اخه چجور يخدا

 کننیم یابیارزش 

 از دستش بدم  ستمیحاضر ن ییمتیق چیمن به ه ایمهم منم و ناد ستیمهم ن نیا اما

 خوشگله خوش اخالقه ...  هیخوب یلیراستش دختر خ -

  مش؟یشناسیما م -مامان

 نشیدیدو بار د یکی...  بایتقر -

 دفه مشتاق تر شد  نیا مامان

 تاراست(دختر خالم) يدوستا از یکی -

 کردیبودو بابا هم با لبخند به منو مامان نگاه م دهیمبل جلو کش يتو حلقم بس که خودشو رو ومدیداشت م گهید مامان

 سارا؟  -مامان

 نه -من

  تا؟یب -

 نه -

  ون؟یکتا -بابا
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 گفتم:  یناراحت با

 نه -

 وضعشون توپ بود  یز نظر مالو گفتن که ا ییکسا ي.مامان بابا همه دمیترسیم نیهم از

 يبهنام دقم داد گهیحرف بزن د -مامان

 ایناد -

 رفته بود ادشونیاسمشم  یارزش بود که حت یانقدر براشون ب ینی.ارنیب ادیرو به  ایو بابا اول ساکت شدن تا ناد مامان

 : دیتنگ شده پرس يردن بابا با چشمامامان رفت تو همو با خشم به من نگاه ک يبابا و بعد اخما ياول اخما هیچند ثان بعد

  ؟یصالح -

 بله -

عالقه؟ هه ... مگه از رو نش من رد  ؟یبهش نگاه کن یزده به سرت؟ اصن اون دختر در شان ما هست که حت ؟یچ -مامان

 بهنام  یبش

 ...  هیمامان  -

 کن ...  رونیحرف نباشه ... فکر اون دخترو از سرت ب -

 ادسمت بابا و ادامه د برگشت

 به دام انداخته نویا يدختره چه جور ستیبهرام؟ معلوم ن ینیبیم -

 ...  گنایبه درخت م نیا

  ؟يدیبوده؟ خونشونو د کارهیباباش چ یدونیم ؟يدید شونویپسره ساده خامت کرده ... اصن تو وضع مال -

 بهم گفته ویهمه چ ایبله ناد -

 فکر کن  یما؟ منطق يالو چه به خانواده ثبت احو ياداره  يبهنام دختر کارمند باز نشسته  -

 رفتار کرد يبا خونسرد شدینم گهید

پول  یهمه چ دیکم چشماتونو باز کن هی...  دیسنجیبا پول م ویپول؟ همه چ ه؟یمنطق؟ هه ... اره منطق ... منطق شما چ -

 ارنیاون پول رو پولشون م نویر اتا مال مردم خور که با کاله گذاشتن س 100شرف داره به  دیگیکه م ياون کارمند ستین

 بهنام صداتو رو مادرت بلند نکن -بابا

 کم بچشو درك کنه اصن ...  هیمادر  نیکه ا نییپا ارمیصدامو م یمادر؟ باشه چشم ... اما وقت -

 سمت مامانم برگشتم

تو اون سالن ماساژ تو  اهشگیارا نی... از مطب تو ا ییکجا ستیاز صبح تا شب معلوم ن ؟يکرد يمن مادر ياصن تو برا -

 کودوم قبرستو ...  ستیمعلوم ن
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پر از اشک و با سکوت داشت  يبار روم دست بلند کرد به خودم اومدم مامان با چشما نیطرف صورتم داغ شد بابام واسه اول هی

 کردیبه حرفام گوش م

مامانم تا از کار فارق  مارستانیب ایبودن  امطبی وقت مامان بابا خونه نبودن هر دوشون چیبود ه تیواقع نایتند رفتم اما ا یلیخ

 بچه هاش نداشت يواسه  یوقت چیه شگاهیارا ایبود  یمهمون ای شدیم

 بلند ادامه دادم:  يهمون صدا با

 میزندگ يمن خودم واسه  دینسبت به من ندار یحق چیحاال هم ه نینکرد يو مادر يکدوم در حق من پدر چیشماها ه -

 نداره یارزش چینظر شماهام برام ه کنمیبا هر کس که بخوام ازدواج مو  رمیگیم میتصم

 صورتم داغ شد مامان بود  ي گهیطرف د هی

 که از پدرو مادرم خوردم  يا یلیس نیاول

در  بمیاز ج نویماش چییشد ... اومدم درو باز کنم اما برگشتم و سو یچ کردمیفکر م یحرف به سمت در حرکت کردم چ یب

 بابا يپا يتمام قدرتم پرت کردم جلواوردم و با 

کنه  يریحلقه کرده بود تا از افتادنش جلو گ کردیم هیبودنو بابا دستشو دور مامان که داشت گر ستادهیو مامان کنار هم ا بابا

 رشیبابا و دزد گ يپا يمحکم خورد جلو چیی... سو شدیم هوشیمامان به زور خودشو سر پا نگه داشته بود داشت ب

 د ... ش خورد

 داد گفتم:  با

 نداشتم و ندارم  يمن پدر و مادر خوامیازتون نم یچیه -

 يپسر گهیما د يحق برگشتن ندار گهیاما د یکنیدلت خواست م یهر غلط رونیب یخونه گذاشت نیپاتو از ا -گفت ادیبا فر بابا

 رونیمن ب يگم شو از خونه  میبه اسم بهنام ندار

  دمیو شن کردیمامان که اسممو صدا م فیضع يخشم برگشتم سمت در که صدا با

 کردم؟ ببخش مامان کاریچ ایخدا

 دمیشن کردوینرگس خانومو صدا م یبابا که با نگران ياخر صدا ياما لحظه  رونیکه برگردم سمتشون از خونه زدم ب نیا بدون

 بجنب اریبهارو ب ينرگس نرگس قرصا -

 درو بستم و

کوتاه بود  نیزه متوجه شدم کاپشنمو بر نداشتم هوا سوز داشت بد جور لرز کردم لباسم استکه تا اطیسمت در ح رفتمیم داشتم

 دمیبرگشتم سمت خونه که د ستادمویاقا اقا گفتن نرگس خانوم از پشت سرم بلندشد ا يکه صدا رونیباز کردم برم ب اطویدر ح

 تمسم ادیکاپشن به دست داره با عجله م

 دمیکاپشنمو به طرفم گرفت کاپشنو ازش گرفتم و ارم پرس انداختو نییسرشو پا دیرس بهم

 نرگس خانوم مامانم ...  -
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 حالشون خوبه اقا فشارشون افتاده بود -

 که گفت رونیراحت شدو دوباره برگشتم برم ب المیخ

 اقا دییایتو ب میبر دیایب نییپا دیایب طونیداره ها ... از خر ش یمونی... پش دیاقا نر -

 خانوم خدافظ نرگس شهینم -

 اومدم رونیاز در خونه ب عیسر و

 يمن سر مامان بابام داد زده باشم دستمو تو موهام فرو کردم رو شدیباورم نم کردمیکه کردم فکر م يداشتم به کار یناراحت با

 جدول نشستم 

 با پول بسنجن ...  ویهمه چ دیخودشون بود نبا ریتقص

  يدنکن بهنام تو سر پدر مادرت داد ز حیتوج

 بود تیعصبان يرو از

 يکردیم نکارویا دینبا یچ هر

 از دست دادم کنترلمو

  يکرد غلط

 کردم اره من اشتباه کردم اشتباه

 من اشتباه کردم -

 گفتمیم راهیبلند به خودم بدو ب يصدا با

 کنمیبهشون حمله م ونمید کردنیفک م گرفتیازم فاصله م شدیرد م یک هر

 خراب کرده بودم ویبود همه چ رید یلیزود اما بازم خ یلیشدم خ مونیقدر زود پش چه

 غیبودو اون منو بزرگ کرده بود اما پدر مادرم کم پشتم نبودن از محبتشون برام در شمینرگس خانوم پ شتریکه ب نیا با

 جوابشونو داده بودم يجور نیکرده بودن حاال من احمق ا تمیهمه جوره حما کردنینم

 نداشتم يا گهیانتخاب کرده بودم و راه د ونیبرگشت نبود خودم ا راه

 پولم فیکه دستم خورد به ک رفتمیکرده بودمو داشتم راه م بمیج يتو دستمو

 يراست نشسته بودم با مامان بابام صحبت کردن وقت نکرده بودم لباسامو عوض کنم و لباسا هیاومده بودمو  رونیاز ب چون

 تنم بود رونمیب

 نگاه کردم هم پول نقد داشتم هم عابر بانکم توش بود پولمو در اوردمو توشو فیک

 هوتن  يگرفتمو رفتم سمت خونه  یتاکس هی

قرار گذاشتم تا باهاش حرف بزنم چون پول مول کم  ایروز با ناد هیاونجا بودم تا بتونم به فکرم سرو سامون بدم  يسه روز دو

 داشتم با مترو رفتم سر قرار 
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 ساله محکم خورد بهم 19. 18پسر  هیکه  رونیب ومدمیاز مترو م داشتم

 اقا  دیاخ ببخش -پسره

 اشکال نداره  -من

 پسره با سرعت از کنارم رد شد و

 به راهم ادامه دادم  منم

 نشسته بود  مکتین يکه رو دمیرو د ایپارك ناد يتو

 سمتش رفتم به

 بلند شد دویمنو د ایناد

 لبخند بهش سالم کردم با

  انا؟یاح يدیساعتو د کیعل -

 شرمنده  -

 زمیعز نیدشمنت شرمنده بش -

 اوردیخودش ن يکردم پکر شد اما به رو فیاون اتفاقا رو براش تعر يو من همه  میمشغول صحبت شد موینشست

  ؟يخوریذرت م -من

 ادیاوم ... بدم نم -

  میپس پاشو بر -

  میکنار پارك رفت هیبه سمت ذرت فروش میشد بلند

 گشتم اما نبود بامویجیهمه  ستیپولم ن فیک دمیمدم حساب کنم که ددادو من او لیتحو ذرتو

 اقا دیاخ ببخش -پسره

 اشکال نداره -من

 با سرعت دور شد و

 زدن فمویک -

 خوب بگرد  ؟یچ ینی -ایناد

 بابا گشتم ستین -

 ...  ینی -

 پارك يتو میبرگشت ایرو پس دادمو همراه ناد ذرتا

 بد تر از اون  پکر و ناراحت بود منم یلیخ ایناد

 من ایناد -من
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 میراجع بهش حرف نزن ایفعال ب -

 گفتم:  یناراحت با

 باشه -

 گفت:  ایناد میچند قدم که راه رفت بعد

 برم  دیبا گهیمن د -

 باشه  -

  میپارك رفت يهم تا ورود با

 خدافظ -ایناد

 خدافظ  -

 که گفتم:  رفتیم داشت

 ...  یراست -

 سمتم برگشت

  لبخند گفتم: با

 مواظب خودت باش -

 زدو گفت:  یکم جون لبخند

 طور فعال نیتوام هم -

 گرفتو رفت یتاکس

 دینپرس يزیکرد و ازم چ ییاقا یلیهوتن موندگار شده بودم اونم خ ياز اون ماجرا گذشت خونه  يهفته ا هی

به خودم  یل با من بوده اما هکه به خاطر پو کردمیشک م واشی واشیسرد شده بود مثل قبل نبود داشتم  یلیخ ایناد رفتا

 اما ...  شهیدرست م شهیدرست م گفتمیم

  ؟يشد لنتی... چرا دوباره سا ياما و مرض ا ياما و کوفت ا يا -

  رمیبگ ینفس هیبابا بذار  يا -

 ریخب بگ -

 گفت:  اوردویطاقت ن هیاما سا میسکوت کرد هیثان چند

 حاال ادامه بده گهید یخب گرفت -

  ؟یرونیموقع ب نیتا ا دنینم ریمامان بابات بهت گ ؟يندار یشبه تو مگه خونه زندگ 9خشک شد ساعت بابا دهنم  -

 کم من من کردو تند گفت:  هی هیسا

 ساحل شیپ رمیگفتم م -
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 چهار تا شد چشمام

  ؟يکرد کاریچ -

 گفتم ...  یدروغ مصلحت هی -

 نگاش کردم ادامه داد تیعصبان با

 رونیپامو از در خونه بذارم ب ذاشتنیکه نم گفتمیم بابا خب اگه راستشو يا -

 پاشو برسونمت خونه تون  نمیپاشو بب -

 خورمیتکون نم یکه تا ادامشو نگ نیساحل دوم ا يخونه  رمیم رمیکه خونه نم نیاول ا نمیبب نیبش -

 شدمو گفتم:  بلند

 ادامش باشه واسه فردا پاشو  -

 به درخت داد هینشستو تک نهیدست به س يلجباز با

 نچ -

  گه؟ید یشیبلند نم -

 نچ -

بودمش افتاد تو بقلمو سرش  دهیکه با شتاب بلند شدو چون به طرف خودم کش دمیشدم دوتا دستاشو گرفتمو با قدرت کش خم

 بد بلندش کردم یلیاخ دنده هام شکست فک کنم خ نمیسس يمحکم خورد به قفسه 

  اومدو گفت: رونیاز بقلم ب عیسر تویعصبان با

 سرم درد گرف چته؟  یابونیغول ب -

 خب یراحت بلند ش نقدریا کردمیفک نم -

 دستام کنده شد يغلط کرد -

 خب حاال توام  -

 نه؟  یستیبلد ن یمعذرت خواه -

 نه -

 گنده شعوریب -

 مشخص بود بد جور دردش گرفته  کامال

 دیخب ببخش -

 شروع کرد به دست زدن  هوی

  ونه؟یچته د -من

 نیپسرم افر نیافر يکرد یاما االن عذر خواه ياز مردم طلبکار شهیهم گمیم کیبهنام تبر یکنیم شرفتیپ يدار -هیسا
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 شما دوتا -

مرد با لباس  هیزن و  هیدو نفر  دمیبرگشتم د یوقت ومدیصدا از پشت سر من م نییدسشو انداخت پا عیسر دویرنگش پر هیسا

 ستادنیپشت سرم ا ینظام

  فقط: میکم داشت نویهم

 گشت

 کنمیاز حال نره من اسممو عوض م گهید قهیگچ شده بود دو دق هیکه رنگش شب هیبرگشتم سمت سا عیسر

بدن بهمون  ریگ دمیبودن خب معلومه با ستادهیهم پشت من هنوز ا سایبکنه پل دیبا کاریچ نهینگاهش به من بود تا بب هیسا

 گهید

شوت  هیکه سا شمیپ قهیدرخت تازه دو دق ریموقع شب ز نیسمت پارك اق نیتر کیو تار نیدختر و پسر جوون تو خلوت تر هی

 شده بود تو بقل من 

 دادمیم ریگ ییکسا نیبودم به همچ منم

 با حرکت لب بهش گفتم:  ادیکه صدام در ب نینگاه کردم اونم به من نگاه کرد بدون ا هیسا به

 فقط بدو -

 چیه يپا دیمنم دنبالش .نبا دنیدو سایسرعت شروع کرد جهت مخالف پلبرگشتو با  دینکش هیبود به ثان نیمنتظر هم انگار

 میشدیم چارهیب گرفتنمونیوضعم م نیمنم که با ا رونهیب دونستنیکه مامان باباش اصن نم هیسا دیرسیم يکدوممون به کالتنر

 ادیز یفرع يراها شتاختمیم ونجاریجلو زدم ا هیکردمو از سا شتریسرعتمو ب دنیدویهم پشت سر ما داشتن م سایدوتا پل اون

دزد گرفتن  کنهیندونه فک م یحاال هر ک میدیدویم میدنبال هم داشت يقطار هیهم پشت سا سایهم پشت منو پل هیداشت سا

  گهید دیبابا ول کن

 نبود  یسیپل ایگشت  نیدر پارك ماش نیا يخوشبختانه جلو میپارك خارج شد از

 بودن  هیعقب تر از سا سامیبود پل ادیکم فاصلش باهام ز هی هیدر چه وضع هیسا منیبب گشتمیبار بر م هی هیچند ثان هر

 بود فرصت هست خوب

 نفس نفس افتاده بودم واقعا حالم بد بود  به

 یفرو رفتگ هی يشدیکه وارد کوچه م نیتوش هم دمیچیکه دنبالش بودم با سرعت پ یفرع يبه اون کوچه  میدیرس بالخره

  کردمیفرار م سایاز دست پل يجور نیهم شهیداشت هم کیکوچ

داشت  دیمنو ند یتو کوچه انقدر استرس داشت که حت دیچیبا سرعت پ هیتو کوچه سا ادیهم ب هیتا سا ستادمیا یفرو رفتگ کنار

دهنشو  يدر اومد دستمو گذاشتم جلو غشیسمت خودم که ج دمیکه دستشو گرفتمو با شتاب کش شدیبا سرعت از کنارم رد م

بودو لباس هر دومو  کینبود چون کوچه تار يبه زور جا داشت اما چاره ا نفرم هی يکه واسه  یاون فرو رفتگ يدم توهلش دا

 شدیمعلوم نم رهیت
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الغر شده بودم هر دو  يادیچند وقت ز نیبود منم که ا زهیم زهیر هیدهنش برداشتمو خودمم به زور جا کردم سا ياز رو دستمو

  میجا شد يجور هی

 جا کنم یفرو رفتگ يتو شتریتاهم از لرزش بدنش کم کنم هم خودمو ب دادمیو سفت به خودم فشار مر هیسا

 اتفاقا افتاد نیا يهمه  هیثان 5تر از کم

کم جلو  هیتو کوچه  دنیبود که بالخره رس نیگواه ا سایپل يو پا میس یب يبه کوچه نداشتم اما صدا يدیبه کوچه بودو د پشتم

اون کوچه  يتو میکه ما رفت نیا الیبود اونام به خ گهید يکوچه  هیجلو سمت راست کوچه  یرفتیم تا خونه که 3 2تر 

محلو  نیا يکوچه ها هیچیدر پ چیپاشون معلوم بود گول پ يدور شدن صدا زکردنو رفتن سمت همونجا ا شتریسرعتشونو ب

 خوردن 

رو تو  هیسا يزم واسه احتاط از جام تکون نخوردمو همون جوراما با ومدینم ییصدا گهیکه د ییدور ترو دور تر شد تا جا صدا

 کنهیم هیشده فک کردم داره گر سیشرتم خ یاحساس کردم ت هیبود بعد چند ثان دهیبدجور ترس دیلرزیبقلم نگه داشتم هنوزم م

که هنوز  هیهمراه سا طایبا احت نیهم يبود واسه  ادیشدن اما احتمال برگشتشون ز دور یلیخ سایشده بودم پل نیمطم گهی. د

 دیلرزیم نیولش کنم از حال بره بس که حالش بد بود اونجور که ا دمیترسیخارج شدم م واریبود از شکاف د نمیس يسرش رو

 هم نبود  % 5که بتونه رو پاش واسته  نیاحتمال ا

صداشو  کردیپشه حرکت م يرمت 100اگه تو  زدیپرنده پر نم کیاونوره کوچه نگاه کردم کوچه خلوت بودو تار نورویا به

  فمهممیم ادیب یراحت شد اگه کس المیخ نیواسه هم دمیشنیم

 بود  نییو جلوش زانو زدم سرش پا واریرو نشوندم کنار د هیسا

  ؟ی... خوب هیسا -

 سرشو بلند کرد و  اروم

 صورتت هیسا -

 کرد  سیخ مورهنیخون بود که پ کردهینم هیگر دمیکردم صورتش پر خون بود تازه فهم وحشت

 بهنام ...  -هیسا

  ییخون از کجاست نکنه سرش خورده به جا نیمنشا ا دونستمیهنوز نم ؟یچ ومدیسرش م ییهول شده بودم اگه بال یلیخ

 شده؟ سرته؟  یصورتت خون یچ يجان حرف بزن برا هی... سا هیسا -

 یچه غلط نمید المصب حرف بزن بب شدمیم ونهید داشتم دیلرزیبود م دهیبه عالمته نه تکون داد. ضعف داشت رنگش پر سرشو

 بکنم  دیبا کاریچ دونستمیحرف بزنه نم تونستینم خوردی. از شدت لرز دندوناش به هم مگهیبکنم د دیبا

 ومدیداشت خون م شینیکنم ب فک
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قلم و سفت به تو ب دمشیشدمو کش کیلرزش بدنشو کم تر کنم بهش نزد يجور هیبود که  نیا دیکه به ذهنم رس يکار تنها

اوردمش و بهش نگاه  رونیتونست خودشو کنترل کنه اروم از بقلم ب یلرزش کم تر شد و کم قهیدق 2,3خودم فشارش دادم بعد 

 شد اخه؟  ينجوریخورد چرا ایدندوناش به هم نم گهیکردم بهتر بود حداقل د

 گفتم:  اروم

  ؟يبهتر -

 گفت: اره یفیضع يصدا با

  د؟ومیدماغت داشت خون م -

 تکون داد دییتا يبه نشونه  سرشو

 چرا؟  -

  شمیدارم خون دماغ م ادیکه استرس ز ییزمانا -

  ؟یبلند ش یتونیاهان ... م -

 فک کنـ ...  -

 نقطه از لباسم ثابت موند هی ينگاهش رو و

 بهنام لباست -

 االن مهمه هیداره مهم نبود سا یچه وضع دونستمیبه لباسم کردم م ينگاه گذر هی

 سرت بلند شو ...  يفدا -

 واریشو داد به د هیتک ستادویکردم که بلند شه ا کمکش

 شه ينجوریا خواستمیبهنام واقعا متاسفم نم -

 ادامه نده گهید ستیگفتم مهم ن هیسا -

 نییانداخت پا یبا شرمندگ سرشو

 طور نیاز کجاست منم هم صدا نهیاونور نگاهکرد که بب ورویسرشو با ترس بلند کردو به ا هیاومد سا ییصدا هی

 گفتم:  اروم

  ؟يراه بر یتونیم -

 دونمینم -

 که گرفتمش  نیزم وفتهیبود ب کیقدمو بر نداشته نزد نیبرداشت اما اول واریشو از د هیتک

 ... صب کن ...  یتونینه نم -من

 شده بود اره خودشه کینزد یلیپاها خ يکرد صدا شهیم کاریچ نمیکم فکر کردم بب هی

 گفتم:  اروم
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 باشه؟  ارمیب نویمنتظر بمون تا من برم ماش نجایتو ا هیسا -

 بهنام ...  -

 نجایا ارمشیبرم ب عیبده من سر نویماش چییتو سو شهینم ينجوریا هیسا -

 یاون فرو رفتگ يدر اوردو داد بهم.بهش کمک کردم تا دوباره بره تو بشیاز ج دویتکون دادم کل يبود اما سر دهیترس نکهیا با

 نباشه دیپشتشو خودشو تا ح ممکن جمع کرد تا تو د واریداد به د هیتک ستادهیا

 برگشتم برم که صدام کرد  عیسر

 بهنام -

 سمتش برگشتم

 زود برگرد.خب؟  -

 زود زود -

شستم ن دمیرس نیبه ماش عیسر راهم نبود سر یخوشبختانه مانع دمیدویزدمو به دو از کوچه خارج شدم با تموم توانم م يلبخند

 نمیبود بب یتو تا اگه کس دمیچیبه کوچه سرعتمو کم کم کردمو پ دمیو روشنش کردم با سرعت به سمت اون کوچه روندم رس

نگه داشتم تا در کمک راننده کامل  يجور نویبودن ماش ومدهیکوچه ن نیا يتو صنا ایرفته بودن  اینبود  یخدا رو شکر کس

 هیشدمو رفتم سمت سا ادهیپ عیسر رهیشکاف قرار بگ يروبه رو

  ام؟یگفتم زود م يدید -

 يروشن کردمو از اون کوچه  نوینشستمو ماش عیخودمم سر نیتو ماش نهینگفت کمکش کردم تا بش يزیزدو چ يلبخند هیسا

 هیکنار اتوبان نگه داشتمو برگشتم سمت سا دمیبه اتوبان رس روندمیدور شدم با سرعت م ینجات و پارك لعنت

 ترسو حالت چطوره؟  خب خانوم -من

 ... بهترم ینیخوبم  یترسو خودت -

 تو دستم گرفتمو با دقت نگاه کردم خون دماغش بند اومده بودو خونا رو صورتش خشک شده بود  صورتشو

  ؟یشیم ينجوریا شهیخون دماغت بند اومده ... هم -

 ...  دهیبود هم ترس ادی.اما چون هم استرسم زهیعیاره.طب -

 فشو گفتم: وسط حر دمیپر

  ؟يعتراف کرد يدید يدید -

 کنمایلهت م زنمیم ستیبهنام حالم خوش ن -

 گفتم:  دمویخند

  يشد ایزامب هیشب میهامونو درست کن افهیق ییجا هی میخب حاال بر -

  ؟يدار ییدا -
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 نه چطور؟  -

 شده ایزامب هیشب تییخب پس دا -

 مسخره -

 وشش کردمروشن کردم اما باز منصرف شدمو خام نویماش

 بهنام؟  يدار يریخود درگ -

 مینسوزون نیبنز یبعد ... الک میکجا بر میریبگ مینه خواستم اول تصم -

 پار ...  هی میخب بر -

 خودش داد زد هوی

 نه نه پارك نه -

  م؟ی... پس کجا بر میریخب بابا چته پارك نم لیخ -

 گفت:  يدرهم و متفکر ي افهیق با

  نمی... صب کن بب دونمینم -

 گرفت و منتظر شد تا طرف جواب بده بهش نگاه کردم يدر اوردو شماره ا بشیاز ج یبا هزار بد بخت لشویمبا بعد

نبود فقط  يضرور یلیبهش بدم اما االن خوب بود خ يزیچ يا وهیابم یاب هیشکر حالش خوب شده بود فک کردم  خدارو

 بود  ختهیبه هم ر یلیصورتش و لباساش خ

 یلباساش خاک يزده بودو همه  رونیب شیمشک يموهاش نامرتب از مقنعه  شدیم دهیخون د يش لکه هاصورت يجا همه

 شده بود

 ای نهیمارو بب یبود االن هرک یدستامم تازه خون یو خاک یاز اون نداشتم موهام که افتضاح لباسمم که خون یدست کم منم

 دربو داغونمون يختایر نیبا ا مینفرو کشت هی ای میجنگ برگشت دونیاز م کنهیفکر م

 مشترك مورد نظر ما تلفنو جواب داد  باالخره

 شدیپرت م نیاز ماش لشیتلفنو چنان از گوشش دور کرد که اگه پنجره بسته نبود حتما مبا هیشد که سا یچ ياول کار دونمینم

 رونیب

 ...  دیاصن غلط کردم ببخش زمیباشه عز -هیسا

-  ... 

 بود به موال لنتیسا -هیسا

-  ... 

 باشه ساحل جان گوش بده ...  -هیسا

-  ... 
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 خونتون خب؟ ... بگو خب امیم ينفر هیمن االن با  نیساحل بب -

 ادامه داد:  هیکنم ساحل گفت خب که سا فک

 یافتضاح االن بگن وحشت نکن یلیظاهرمون خ نیبب -

-  ... 

  گه؟ید میایاره.ب -

-  ... 

 تو  يفدا -

-  ... 

 ایداشته باش ویهمه چ هیامادگ گمیساحل بازم م -

-  ... 

 بدرود ینیبیم میایم -

 ادرس بهم داد که برم اونجا هیتلفنو قطع کرد و  و

 گفت:  هیکه سا شدمیم ادهیواستادم داشتم پ يسوپر هی يراه جبو يتو

 کجا؟  -

 االن امیسوپر.م -

 امیزو م ستین يفعال چاره ا افهیق نیبا ا -

 باشه -

سرشو بلند کرد تا  شخونیبرداشتمو گذاشتم رو پ کیبا دوتا ک وهیبود منم رفتم دوتا ابم نییغازه داره سرش پاسوپر شدم م وارم

 3تا  یاخ رونیحساب کردو من اومدم ب عیسر يا دهی.با نگاه ترس دهیپشتم د لوییگفتم عزرا دیچنان تعجب کردو ترس دیمنو د

 مونهیروز زبونش قفل م

 و گفتم:  هیم به ساداد کویو ک وهیابم نشستمو

 ی+زامب يروحم شد هیشب دهیبخور رنگت پر -

 ایستیتوام بد تر از من ن -

سنگ  چارهیاون ب ادیدوستت رنگت حداقل سر جاش ب شیپ يریحاال بخور م دیمغازه داره زبونش قفل کرد منو د دونمیاره م -

 کوب نکنه

 گهید هیرفتم سمت سا میشد ادهیپ نیپارك کردمو از ماشساحل دم خونشون  يرفتم سمت خونه  مویرو خورد وهیابم کویک

 دادم بهشو گفتم:  چوییحالش خوب بود سو

  زنمیبود برو خوب استراحت کن فردا بهت زنگ م یروز وحشتناك پرتنش -
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  ؟یچ ینیاالن  نیخب ا -

 خدافظ .برو تو تا منم برم ینی -

 ونهید کننیبدون دادگاه ادامت م رنتیگیمبه جرم قتل  افهیق نیبرو تو تا منم برم با ا ویچ یچ -

 گهیبرو د شهینم يزینه شبه چ -

 يایعمرا .توام م -

 عمرا -

 مگه دست خودته؟  -

 پ ن پ  -

 کرد تیاخ اخ به توام سرا -

 گفتم دمویخند

 و ...  یاز خستگ رمیمیدارم م هیبرو سا -

  ؟یو چ -

 گهیبرو د یچیه -

 سمت در خونه زنگ زد دیکش به زور دستمو گرفت شهیبا حرف نم دید

 برسم میرو باال منم برم به زندگ ایشو ب الیخیب هیسا -

  لهیتعط میوقت شب زندگ نیا -

 گفت:  فونیاز ا ییصدا هی

 بله؟  -

 ام هیسا یباز کن ساحل -

 تو  ایب -

 گفت:  هیباز شدو سا در

  ومدمیم میگفتیتو نم -

 گذاشته بود فونویچون ا دیساحل نشن اما

 شدیداشت دردم شروع م واشی واشیبدنم کوفته بود  تمام

 مجبور شدم برم تو  هیبه زور سا اما

 میزد 4 يتو اسانسورو طبقه  میبود و اسانسور داشت رفت 4 يطبقه  خونشون

 منو ي افهیخدا ق ای -

  ؟يدیتازه د -من
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.االن دختر میبرگرد ایب گمی.مبرمیم یرفت پبه ح واشی واشیدارم  نمیبیم یاما فضا کم بود االن که کل دمید نمینه تو ماش -

 شهیم چارهیشوهرش ب میدیمردمو سکته م

 موافقم -

دخترو پسر  هیاسانسور که باز بودو  يو در اسانسور خو به خود باز شدو در رو به رو 4 يطبقه  میدیشده بود چون رس رید اما

 از شدن در اسانسور شد ساحل و هومن دم در بودنو منتظر ب داریبودن پد ستادهیجلوش ا

 که کامل باز شد اون دو تا مات ماها شدن و ...  در

*** 

 هیسا

روال  نیبه هم يهومن و ساحلم مات ماها شده بودن چند لحظه ا میشده بود رهیاون دوتا خ يحرف به چشما یبهنام ب منو

 میخورد یتکون هی همه کردیگذشت که با تکون خوردن در اسانسور که داشت شروع به بسته شدن دوباره م

  میخوردیتا تا صبح تکون نم 4ما  شدیاسانسور درد نکنه اگه بسته نم در

دوتا ادم  چارهینشه خب حق داشت ب نیساحلو گرفت که از ترس نقش زم يدرو گرفت که بسته نشه هومن بازو عیسر بهنام

 گهیخب ترسم داره د یخاک يبا لباسا یمال یدربو داغون خون

 از غشو ضعف ساحل نیا سایبا پل هیاون از اون دنبال باز چارهیداشتن به جز منو بهنام ب کال همه حق امشب

 کنه  ریبه خ شویمسله اعتقاد دارم .خدا سوم نینشه .واقعا به ا يسه نشه باز تا

 چشه  نمیسمت ساحل تا بب رونویرفتم ب عیاسانسور به خاطر بهنام که مانع بسته شدنش شده بود دوباره باز شد منم سر در

 و ازم دور شد با تعجب واستادم سر جامو گفتم:  دیدستش بودو عقب کش يهومنو که تو يمحکم بازو ساحل

 ام هیسا يدیچته ساحل جن که ند -

االن  نیکه بهش وارد شده بود فک نکنم بهنامو شناخته باشه ا یهنوز تو شوك سرو وضع منو بهنام بود البته با شوک ساحل

  میخود دار يما جا گهید کنهیز ترس عقب گرد ما نهیمامانشم بب

ساحل ارومتر شد و  گفتیم ییزایهومن اروم اروم دم گوش ساحل چ ستادمیدر خونشون ا يدفه اروم تر رفتم سمتشو جلو نیا

 ستادیمن ا يکردو رو به رو یکه به عقب برداشته بودو به جلو ط ییاروم اون قدما رونیاومد ب هیاز اون شوك اول

 ...  هیسا -ساحل

 دیصورتم کش يدستشو اورد جلو و رو يدیاخه؟ جنازمو که ند هیچ گهیت د هیشد.گر ياشکش جار و

  ؟يسر خودت اورد یی... چه بال -

 بالرو سر خودم اوردم؟ دوست مارو داشته باش تورو خدا نیمن خودم ا کنهیفک م نیا ایب د

 نکن ...  هیجونم من خوبم گر یساحل -من

 ساحل گذاشت و گفت:  يهومن اومد جلو و دستشو رو شونه  ختیریمثه ابر بهار اشک م نجوریهم نداشت دهیفا
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 گهینکن د هیشده گر یچ مینیتو بب انیبزار ب زمیساحل اروم باش عز -

 رمایم یبابا ساحل بس نکن يا -من

 شد کردیحرف به ما نگاه م یدو بداده بو هیکنار اسانسور تک واریشد اشکشو پاك کرد و تازه متوجه بهنام که به د ساکت

 بهنام شد و با تعجب گفت:  خیم

 بهرنگ؟  -

 کردیم شیدفه هومنم همراه نیجدا شدو اومد سمت ما و اروم به اون دوتا سالم کرد ساحل هنگ کرده بود اما ا واریاز د بهنام

 میفک کنم حالش خوب نبود نسبت به ن به بهنام دوباره از اول ... به بهنام نگاه کردم یه کردنیبه من نگاه م یه یجفت

 وسط نیاالن ولو نشه ا نیا میکم داشت نویهم يبود وا دهیپر یرنگشم کم بودوتر بود گرفته  حالیب شیسعت پ هیساعت 

دفه اول به من بعد  نیتفاوت که ا نیاز من به بهنام بود با ا دنیبه سمت ساحلو هومن که هنوز سرشون در حال چرخ برگشتم

 رونیب ادیاز در خونه ب یکیچه وضعشه پام درد گرفت من به درك االن  نیخدا اخه ا يا کردنینگاه م گهیم بعد به همدبه بهنا

 یچ نهیمارو بب

 گفتم:  یعصب

 نه؟  ایتو  میایب دیزاریم گهید دیاه بس کن -

 مون بستو هومن درو پشت سر میدر کنار رفتن منو بهنامم وارد خونه شد يخودشون اومدنو از جلو به

کرم رنگ  يرو مبال شدینم فیکث يلباسا نیصادر کنن با ا يدستور هی نایتا ا میوسط خونه واستاده بود فیبهنام بال تکل منو

 مینیحال بش يروشن تو

 نیچرا واستاد دینیبش -هومن

 به سر وضع منو خودش اشاره کردو گفت:  بهنام

  ؟یشکل نیا -

  شهیکه نم ستادهیاشکال نداره ا دینیاره بابا بش -هومن

  دینیبش گهیهومن راست م -ساحل

 که شهیم دهیبه گند کش تونیتمام زندگ دیکنیم یزندگ نجایا دیهنوز دو روز نشده دار دینیبش ویچ یچ -من

 نه ...  -ساحل

 ادامه بده و رو به بهنام گفتم:  نذاشتم

 نجایهم نیبش -

که ساحلو هومن  مینیبش میره کردم بهنامم سر تکون داد و با هم اومداشا میبود ستادهیکه روش ا يزیتم هیکیسرام نیبه زم و

 هم زمان داد زدن: 

 نــه -
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 میو به اون دوتا نگاه کرد میهوا معلق موند نویزم نیبهنام ب منو

 چرا نه؟  -بهنام

 دیمهمون نجایا دیایمثال بار اول م دینیبش نیبابا زشته رو زم -هومن

 خنده  ریز میزد یپق مویدکر ینگاه هیبهنام به هم  منو

 خنده گفتم:  ونیم

 شب هومن ولمون کن تورو خدا 11ساعت  هی... مهمون چ میهست میزیتر تم يچه مهمونا -

 نیرو زم میهم زمان منو بهنام نشست و

 ما ياصرار شدنو اومدن نشستن رو به رو الیخیهومنم ب ساحلو

 ...  د؟یوقت شب کجا بود نیاتا  د؟یا یشکل نیشده چرا ا یچ نمیبب دیخب بگ -ساحل

 رو به من گفت:  و

  ه به نظرت؟ 9االن ساعت  يایم 9 یمگه تو نگفت -

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

منو بهنام اصن  دنیبودن که نپرس جیگ نقدریاونام ا میکرد فیتعر سارویفرارمون از دست پل انیجر مویبهنام به هم نگاه کرد منو

طورا بود بهنامم  نیا مین 11ساعت حدود  میدینفس راحت کش هید بعد که تموم ش میدید يو همو چه جور میداشت کاریباهم چ

 جا بند نبود هی هیچ ردشمعلوم نبود د دیچیپیبه خودش م یه

 بره خونه ش شدیوضع نم نیتا عوض کنه با ا ارهیبهنام لباس ب يهومنم رفت تا برا میما بخور ارهیب يزیچ هیبلند شد تا  ساحل

 به بهنام گفتم:  رو

  کنه؟یدرد م تییجا ؟يخوریچه قدر وول م بهنام هیچ -

 گفت:  یگرفته و صورت در هم يصدا با

 رفع زحمت کنم گهیکجاست برم دستو رومو بشورم د یی... فقط از دوستت بپرس دستشو شهیدرست م ستین يزیچ -

 رونیاز اشپزخونه ب کیو ک ییچا ینیس هیساحل با  ییدستشو يبود اشاره کردم اونم بلند شدو رفت تو ییکه دستشو یسمت به

 اومد

 بهرنگ کو پس؟  -

 دستاشو بشوره ییرفت دستشو -

 پاشو برو حموم  يخورد توییتوام چا -

 اومد  رونیمردونه ب رهنیپ هیبه عالمت باشه تکون دادم هومنم از اتاق با  يسر
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 بهنام کو؟  -هومن

 ییدستشو -ساحل

 راهنویبهنام درو باز کرد حوله و پ یبرگشت در زدو وقت يزیتم يعد با حوله ب هیگفتو دوباره رفت تو اتاق و چند ثان یاهان هومن

 خدا داند یچ يبرا گهیبه بهنام داد و خودش دوباره رفت تو اتاق د

 ...  يهو -ساحل

 تو کالت -من

 تو؟  یکنیم يدار کاریچ ن؟یکردیم کاریموقع شب باهم چ نیا ریاصن شما دوتا کاردو پن ؟يدیتو بهنامو از کجا د -

 بهت گمیبعدا م -

 نگفت  يزیچ ساحل

عضله  يادیکم بزرگ بود چون هومن ز هیبود واسش  دهیکه هومن بهش داده بودو پوش یراهنیو بهنام اومدن بهنام پ هومن

بهنام دوباره نشست کنار من چون  شدیتنش م تیبود اون لباس ف شیماه پ 5الغر شده بود وگرنه اگه  یلیبود اما بهنام خ يا

 شده بود يزادیادم افشیق ینشست رو مبل اما بهنام حساب شدیبودم و نم میکه اومد یهنوز مثل اول من

ساحل هومن ازش  میکرد شیتا دم در همراه یتشکر کرد و همگ یبلند شد از هومنو ساحل کل عیخوردو سر شوییچا نشستو

 گفت:  هیواسه چ دمیکه زد فهم یکه از حرف یگرفته و نگران ي افهیکردنو رفتن داخل بهنام رو به من با ق یخدافظ

 نظرت عوض شده ...  انایامروز اح ي.شرمندتم اگر با اتفاقا دونمی. ميشد تیاذ یلیامروز خ هیسا -

 اشارمو گذاشتم رو لبش:  انگشت

  حرفشم نزن.من تا تهش باهاتم .خب؟ نیا گهیتا اخرش هستم.د کنمیقبول م ویکار هی ی... بهنام من وقت ـسیه -

 اومد:  ادشی يزیاوردم با ارامش لبخند زد برگشت بره که انگار چ نییپا دستمو

 ...  یراست -

 سمتم و صداشو اروم کردو ادامه داد:  برگشت

 امروز ...  ياز حرفا کنمیخواهش م شهیاگه م -

 : گهیم یچ دمینداد فهم ادامه

 بدونه يزیچ ستیجز ما قرار ن یراحت کس التیخ -

 ما؟  -

 میابا منظورم خودمو خودتب يا -

 اهان -

 ...  يمزاحم شد ادیخب اقاهه ز -

  یه یه -
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 گرفتم بس که واستادم سیوار گهیخب برو د -

 فردا ... فعال بدرود زنمیباشه بهت زنگ م -

 بدرود  ایریگیم ادی واشی واشی يدار نیافر -

 اسانسور شدو رفت .منم رفتم تو خونه و درو بستم وارد

 ؟ جونم یساحل -

  ه؟یچ -

 برم حموم؟  شهیاحساس ... م یب -

 پشت در  زارمیهمون جا هست لباسم م زیبرو حوله تم ونهیاره د -

 عاشقتم -

 خودیب خودیب -هومن

 از کجا اومد؟  نیا ا؟

  ؟یدوست دارم عاشقش باشم فضول -من

 نه شوهرشم -

 خب باش -

 کشدار گفت:  یو لحن دیپل يلش کرد.با لبخندساحل قرار گرفت. از پشت دستشو انداخت دور ساحل و بق پشت

 هستـم -

 واسه دوستم تو بقل هومن گم شده بود چه کوچولو بود در برابر هومن  رمیبم یاخ

 حرف رفتم سمت حموم هومنم رفت تو اتاق مشترکشون.ساحل دنبالم اومد تا دم در حموم برگشتم سمتشو گفتم:  یلبخندو ب با

 تو دم در بده  دییبفرما -

 در کنار رفتمو دستمو به حالت تعارف واسه وارد شدن به حموم باال اوردم  يجلو از

 صدام کن یخواست يزیاتاق ته راهرو چ يتو زارمیلباسو م هیگم شو.سا -ساحل

 زحمتت دادم دوستم یلی.خیاز خستگ يریمیم يتو برو بخواب دار خوامینم يزیچ -

 .مونمایم داریب يالزم ندار يزیچ ینیمطم -

همه مزاحمتون شدم. برو  نینگذشته ا تونیشب از عروس هی. تازه رونیبخواب تا هومن منو از خونه پرت نکرده ب رینه برو بگ -

 دوست گلم بدو برو که من جونمو دوست دارم

ا سرو صد یسر حالم اورد ب یخوش گذشت اب داغ کل یلیخ کردیحموم تمام بدنم کوفته بودو درد م يرفت منم رفتم تو ساحل

 دمویپوش زویبل عیدر زد سر یکیکه  کردمیتنم م زیکه لباسارو ساحل گذاشته بود داشتم بل یاز حموم خارج شدمو رفتم تو اتاق

 درو اروم باز کردم ساحل بود
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  ؟يداریتو چرا ب -من

 بوده یچ هیقض یتا تو نگ برهیخب خوابم نم -

 خب ادیخوابم م ؟یتا صبح صبر کن یتونستیخاك بر سر فضولت کنن ساحل نم -

 کن فیاالن تعر نینچ هم -

شدم ناراحت بودم چون  يداستان من دراورد هیکردن  فیرو تختو شروع به تعر مینشست میبهش بگم رفت یمونده بودم چ حاال

 نبود قول داده بودم ياما چاره ا گفتمیبار دروغ م نیداشتم به ساحل واسه اول

 رنشیو دادو هوار چند نفر افتادن دنبالش اما نتونستن بگ غیزدن منم ج فمویرگشت کتو موقع ب هیواسه عروس دیرفته بودم خر -

 رمیبگ فویکرده و امروزم رفته بودم ک دایپ فمویبهم زنگ گفت ک یکیتو  هیزدمو برگشتم خونه تو عروس فمویک دیق گهیمنم د

 میکرد فیکه تعر ییبعدم اون اتفاقا دمونههمون ابرنگ خو یناج ياقا دمیکه د

 ...  نطوریکه ا -

 شمیم هوشیبخوابم؟ جون ساحل دارم ب يبزار يریاره حاال م -

 ریباشه پس شب به خ -

 شدم هوشیبه بالشت ب دهیاز اتاق خارج شد منم سرم نرس و

*** 

 چه قدر خسته بودم رهیخوابو از ادم نگ نیخدا ا یـیوا

 ازهیکه دستام رو هوا بود و دهنم به خاطر خم یشد منم در حالوارد اتاق  ایحال کشو قوس اومدن بودم که ساحل مثه امازون در

 صدر گفته بود برو من هستم خشک شدم  یبه قار عل دنیکش

 ببند در دروازه رو -ساحل

 نشستم:  صاف

 ندادن؟  ادیبه تو در زدن  شعوریاخه ب -

 نه -

 زدمیحدس م -

 صبحونه امادست ایپاشو ب -

 تا حاال شبیر واست درست کردم از ددردس یلیتورو خدا ساحل خ دیببخش -

 ایگم شو توام پاشو ب -

 امیتا منم ب دیباشه شما شروع کن -

 نکنه  خی تییچا ایباشه زود ب -

 باشه  -
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بودمو شسته بودمشون و تا االن  دهیپوش شبیکه ساحل بهم داده بودو با لباسام که د ویاز اتاق خارج شد منم لباس خواب ساحل

گفتمو مشغول شدم اخر  ریصبحونه به هومن صبح به خ زیردمو دستو صورتمو شستمو رفتم سر مخشک شده بود عوض ک

 از ساحل تشکر کردم عیشد سر داز تو اتاق بلن لمیمبا يکه صدا دمیسر کش ممییچا

 ایجمع نکن زویساحل م -

  ؟يبخور يخوایچرا بازم م -

  کنمیجمع م امینه خودم م -

 گهیگم شو ... کشت خودشو برو د -

 برداشتم بهنام بود  مویتو اتاق و گوش رفتم

  یفک کردم خواب -بهنام

  ؟يصبحونه نخورد -

  ؟يدینه تو از کجا فهم -

 گفتم حتما گشنت بوده يسالمتو خورد دمیاخه د -

 خب سالم -

 کیعل -

 چه خبر؟  ؟یخوب -

 ندارم يخبر یسالمت -

  م؟ینیمو ببه رونیبه نظرت صالحه ب شبید يبا اتفاقا گمیبهنام م -

 دمینرس يا جهیفک کردم به نت یاما هرچ کردمیفک م نیراستش منم به هم -

 ادرس خونتو بده  -

 گفت:  یمتعجب يصدا با

  ؟یچ -

 گهیخونت د امیمامان بابام خب ادرس بده ب يتورو ببرم جلو شهیما که نم يخب خونه  -

 ...  هیسا -

 ادامه بده:  نذاشتم

  اریبهانه ن گهیحرفو زدم پس د نیرو ندارم اونقدرم بهت اعتماد دارم که ا گهیاتفاق بد د هیبهنام من واقعا جون  -

 نگفت منم گذاشتم فکراشو بکنه بعد چند لحظه گفت:  يزیلحظه چ چند

 نجایا يایبذارم ب تونمینم ستیکه من هستم اصال خوب ن یینجایا طیمح -

  ستیه بدتر نو اون همه استرس ک سایبهنام از فرار از دست پل -
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 اخه ...  -

 ادرس -

 سا ...  -

 گفتم ادرس -

 ...  هیسا -

 بهنام گفتم ادرس -

 گفت:  دویکش ینفس عصب هی

 کن ادداشتیخب  لیخ -

 صب کن -

 داد زدم:  و

 ساحل -

 اونور کر شدم ریبگ ویحداقل گوش واشیهو  -بهنام

 اخ اخ شررمنده -

 احلو صدا کنم در با شدت باز شدو ساحلو هومن با شتاب پرت شدن تو اتاقاز گوشم دور کردمو تا اومدم دوباره س ویگوش

  ؟یزنیچرا داد م هیچ -ساحل

 خواستمیبابا اروم چتونه؟ قلم کاغذ م يا -

 کردنیپر خون واستاده بودن منو نگاه م يهومن با چشما ساحل

 هیقلم کاغذ بده فور هی گهید دیخب ببخش -

  رونیاز اتاق رفت ب تیقلم کاغذ بهم داد و با عصبان هیاز اتاق خارج شد ساحلم  هومن

 که گفت:  کردمیم یگذاشتم دم گوشم بهنام ادرسو گفت و داشتم خدافظ ویگوش

 هیسا -

 بله؟  -

  ایمواظب باش -

 نمتیبیم گهیساعت د 1هستم نگران نباش  -

 فعال -

 فعال -

 اماده از اتاق خارج شدم دمویقطع کردمو لباس پوش ویگوش

  ؟یکجا به سالمت ریاقور بخ -ساحل
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 بهت زحمت دادم  ادیز گهید -

 حاال کجا؟  يبود ه؟یحرفا چ نیا -

 ی... راست گهینه د -

 به ساحل گفتم:  تیشسته شده با عصبان يوانایجمع شده و ل زیم دنیساحلو کنار زدمو رفتم تو اشپز خونه با د عیسر و

 جمع کنم امیمگه نگفتم صب کن تا ب -

 باال انداختو گفت:  يبا خونسرد ياشونه  ساحل

 دمینشن يزیمن که چ -

 بچه پررو.  -

  رونیکردمو از خونه زدم ب یدراز هومنم خدافظ دم

 .گرفتیم يدیکه داغون کرده بودم لباس جد یشرت یاون ت يبهنام جا يبرا دیپاساژ. با هیاول رفتم سمت  نویتو ماش نشستم

دکمه  هیبا  خوردویبلند داشت اما تا م يایرنگ که است دیسف يمردونه  رهنیپ هی. یشلباس مردونه فرو يمغازه  هی يتو رفتم

  گهیبپوشه د دیقشنگ. مهم من بودم که خوشم اومد اونم با کوی. ساده بود اما شدمیخر گرفیباال قرار م ناشیاست

پارك کردم چون کوچه تنگ بود  ونابیخ هیتو  نوی.ماشمیکرد دایبهنامو پ يتا بالخره خونه  دمیدور خودم چرخ یساعت هی

 رفتمیپباده م دیببرم توش با نویماش شدینم

 تنگه بله.عروس قشنگه بله ...  کوچه

 ستادمیکردمو ا داشیباالخره پ کردمیخونه ها نگاه م يداغون شده  يبه پالکا رفتمویشدم اروم تو کوچه م ادهیپ

مجبور شدم در بزنم با دست به  رونیبود ب ختهیتمام دل خدونش ر بود خایزل گریزنگ زده. زنگم که قدرت خدا ج یدر اهن هی

قدم عقب  هی زنتمیم ادیاخم کرده بود که گفتم االن م نیاومد همچ رونیخانم مسن چاق با چادر ب هیدر باز شد و  دمیدر کوب

 گفت:  يرفتم با لحن بد

 شیفرما -

  ن؟یسالم خوب هست -

  کیعل -

  کنن؟یم یزندگ نجایبهرنگ ا ياقا -

 بهرنگ؟  -

 بله -

 ...  ـیهمچ هینه  -

 کبرا خانوم با من کار دارن -
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 هیداشت  یوحشتنک یلیخ ي افهیهم سن خودش پشت کبرا خانوم ظاهر شدن پسره ق يپسر هیحرف بهنام با  نیهمراه ا و

کامال مشخص بود  زدیم يچشماشم به قرمز ریداشت چشماش و ز شیبودن ته ر فیبود لباساش کهنه و کث ستادهیکم دووال ا

 داره  کاریمعتاده فقط مونده بودم بهنام باهاش چ

  کارته؟یچ -خانوم کبرا

 نگاه به من کردو گفت:  هی بهنام

 دختر خالمه -

 منم باور کردم ویاره تو گفت -خانوم کبرا

 حرف به سمت ته کوچه رفت یاومدو ب رونیاز خونه ب و

 بهنام و اون پسره نگاه کردمو گفتم:  به

 سالم -

اورد جلو تا باهام دست بده اما  یباز سالم کردو دستشم حت شیبا ن زیه يجواب داد اما اون پسره  یدر هم ي افهیبا ق بهنام

 بهش نکردمو رو به بهنام گفتم:  یمن توجه

 تو؟  امیب شهینم -

حوض بود اتاقا  هیق بود و وسطش که دور تا دورش اتا اطیح هیدر خونه کنار رفت و من وارد شدم  يحرف از جلو یب بهنام

بود  ختهیوحشتناك به هم ر اطیحمومم بقلش ح هیبودو  اطیسمت راست ح يگوشه  ییدست شو هی ومدیم یهم به نظر خال

شکسته کنارش کال  یچوب لیتخته و وسا یداده شده بود و کل هیتک واریدموتور خراب که به  هی شدیم دهید زیچ هی شییهر جا

 یاشاره کرد . سه تا در بود که بهنام به وسط اطیدر سمت چپ ح هیبودم بهنام به  دهیبود که تاحاال د ییاج نیوحشتناك تر

 اشاره کردو گفت: 

  امیبرو اونجا تا من ب -

رنگو رو  ينفره  هیمبل  هیکمد  هیاتاق که  هی. ادیگذاشتم تا بهنامم ب چیتکون دادمو رفتم سمت اتاق داخل شدمو درو پ يسر

 سقفش وجود داشت. ختنیهر لحظه احتمال فرو ر دادویم لیتشک لشویوسا يتخت فلز هیو رفته 

حرف زدن  يگذاشته بودم صدا چیکه درو هم پ نیداشتن و به خاطر ا یکم ياتاق با هم فاصله  نیو در ا اطیبه ح يورود در

 حواسمو به صحبتشون جمع کرده بودم میکاریاز ب ادیمبل نشستمو منتظر شدم تا بهنام ب يرو ومدیم یاون دوتا به خوب

 بود؟  کارتیدختره چ نیا -پسره

 داره؟  یربط -بهنام

 یواست دارم عمرا اگه ردش کن شنهادیپ هینه اما  -

 شنومیم -

 معامله هی -
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 يخستم کرد گهیاه بگو شرتو کم کن د -

 کردو گفت:  یربطو چندش یب يخنده  پسره

 ...  يتو هر اندازه که بخواکردن موادت تا هر وق نیدر برار تام -

 هیا گهید زیمنظورش چ %100نه ... نه امکان نداره بهنام؟ مواد؟ نه؟  مواد؟

 دختره ...  نی... ا -

 بهنام باال رفت:  يصدا

 فقط از جلو چشمم گم شو وانیخفه شو ک -

 زده بود.سر من؟ معامله؟ مواد؟  خشکم

 تره که حتما با تو نسبـ ... دخ نیا هیخوب يبهش فک کن بهنام معامله  -وانیک

 از اتاق خارج شدم عیبلند شد به خودم اومدم سر نیرو زم یافتادن کس يصداش خفه شدو صدا هوی و

 حمله کنه وانیدوباره به ک خواستیبهنامم با صورت سرخ شده م ومدیافتاده بودو از لبش خون م نیزم يرو وانیک

 کردنیداشتن به هم نگاه م تیام گارد گرفت هر دو با عصبانبلند شدو مقابل بهن نیزم ياز رو عیسر وانیک

سمت خودش که باعث شد اون تعادلشو از دست بده و بهنام  دیگرفت و با قدرت کش وانویدست لباسه ک هیحمله کرد با  بهنام

 وانیو کبهنام يکه کامال جا يدرجه چرخوندش و از کمر خمش کرد جور 180 وانویدستشو گذاشت پشت گردن ک یکیاون 

 يرو وفتهیو به عقب هلش داد که باعث شد از پشت ب وانیک يپاشو گذاشت پشت پا هیعوض شد با زانو زد تو صورتش و 

 نیزم

 جلوشو گرفتم عیخواست بازم بهش حمله کنه که من سر بهنام

 بس کن کنمیبهنام خواهش م -

 زیهمه چ یناموس ب یب کنمیکثافت ... ادمت م کهیولم کن ... مرت هیسا -بهنام

برسه  وانیتا بتونه به ک زدیبا دست منو کنار م یه یول وانیعقب که نره سمت ک دادمیهلش م یزور نگهش داشته بودم و ه به

 گفتم:  وانیاروم باشه رو به ک کردمیجور که بهش التماس م نیهم

 گهیپاشو برو گورتو گم کن تا نکشتت د -

  نیکه پرت شدم رو زم يت بهنام منو با قدرت کنار زد جوررف رونیبلند شدو از در خونه ب عیسر وانیک

 بودم به در تا نتونه ازش رد شه دهیچسب دیباریازچشماش خون م ستادمیبلند شدمو جلوش ا عیبره دنبالش که سر اومد

 اره... بهنام جان اروم باش ارزششو ند شهی... بهنام اون رفت به درك ... ولش کن دردسر م کنمیبهنام خواهش م -

 : زدیداد م یاما اون ه کردمیسر هم بهش التماس م پشت

 برو کنار  گمی... د بهت م هیبروکنار سا -

 داد زد:  رونیسمت ب و
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  کنمیم داتیپ یعوض يحروم زاده  -

 نویباالخره اروم شدو جلو در نشست رو زم قهیبعد چند دق شدمیاونور م نوریبا هر حرکت اون ا یهاشو گرفته بودمو ه بازو

 انداخت نییموهاش فرو کردو سرشو پا يدستاشو تو

 نشستم نیسر خوردم و رو زم یحالیبا ب منم

 ایکشوند ... لعنت به تو ناد یبدبخت نی... لعنت به مواد که منو به ا یزندگ نیلعنت به من ... لعنت به ا -بهنام

در اوردمو خونو پاك  بمیاز ج یدستمال عیرلبم حس کردم س يخونو باال هیبهش زل زده بودم دوباره گرم یاشک يچشما با

 کردم 

 : دیصورتش رد اشک بود دستشو باال اوردو پشت لبم کش ياروم سرشو اورد باال رو بهنام

وجود نداشته برو. از  ی. باشه؟ بهنامتی... برو دنبال زندگ هی... برو ... ولم کن سا زمیریدارم بهم م تویتمام زندگ هی... سا هیسا -

 برو.  يکه اومد یهمون راه

 سرمو به عالمت نه تکون دادم هیگر با

 بهت دمیقول م میدرستش کن میتونیباکمک هم م يادامه بد ينجوریا ذارمینه بهنام ... نم -

 موهاش فرو کرد يدوباره دستشو تو یعصب

. به اندازه هیسا تونمیوز تکرار شه.نمدو ر نیا ياتفاقا خوامینکن نم تی. خودتو اذ هیسا ستمین ایب رونیباتالق ب نیمن از ا -بهنام

 مثل خودم تباه شه يا گهیکس د خوامیشکستم نم یکاف ي

 چشماش يدو طرف صورتش گذاشتمو زل زدم تو دستمو

 زیبکشم فقط بهم اعتماد کن بهنام همه چ رونیباتالق ب نیکه تورو از ا نجامیتباه شه من ا يا گهیکس د ستیقرار ن -من

 شهیدرست م

 المت باشه تکون دادبه ع سرشو

 میپاك کردمو بلند شدم دستمو به سمت بهنام گرفتمو به اونم کمک کردم بلند شه با هم به سمت اتاقش حرکت کرد اشکامو

 تا صورتمو بشورم و بعد وارد اتاق شدم ییالبته قبلش من رفتم دستشو

که براش گرفته بودم  يزیبل ي سهیاده بود کتخت قرار د يبود جلو و رو به رو دهیتخت نشسته بود و مبلم کش يرو بهنام

بهم زل زده بود با لبخند لباس  یگرفته و درهم ي افهیاتاق بود اونو برداشتمو رفتم سمت مبلو روش نشستم بهنام با ق يگوشه 

 سمتش گرفتم با تعجب اول به کادو و بعد به من نگاه کرد  هدر اوردمو ب سهیک يکادو شده رو از تو

  ه؟یچ نیا -بهنام

 بازش کن -

 کردیاورد با تعجب به لباس نگاه م رونیکاغذ کادوشو باز کرد و لباسو ب گرفتشو

 اخه؟  یچ يبرا هیسا ه؟یچ نیا -
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 جبران خسارت يلباس.برا گنیبهش م -

 تو هم رفت:  افشیق وباره

 هیبهت بدهکارم سا نایاز ا شتریباشه من ب نجوریخسارت؟ اگر ا -

 حرف نباشه ...  -

 ذوق ادامه دادم با  و

 بپوشش بپوشش -

 گفت:  دویمن خند يذوق بچگانه  به

 پوشمیحاال بذار بعدا م -

 االن نینه هم -

 کجا بپوشم؟  ستیخب جا ن -

 اتاق اشاره کردمو گفتم:  به

 همه جا  نیا -

 خب لیبابا خ يا -

 زدم غیکه ج اوردیدر م شرتشویبهم کردو داشت ت پشتشو

  ؟یکنیم کاریچ -

 باره لباسشو درست کردو گفت: دو عیسر

 یینجایلحظه حواسم نبود ا هی دیببخش دیببخش -

 گهیبوقم د -

 به سمت در حرکت کرد دویخند

 کجا؟  -

 گهیعوض کنم د رونیبرم ب -

 ...  ننتینفر بب 10تا اونجا که ممکنه  يتر نیسنگ ینفر عوض کن هیمن  يجلو نجایخب ا -

 م: شدمو سمت در رفتم و ادامه داد بلند

 .زود بپوشا نمیبکش کنار بب -

 باشه -

 اتاق خارج شدمو درو بستم  از

 یلیدو سه روز خ يهمه استرس تو نیکشش نداشتم ا گهیاز اتفاق سوم د نمیدادمو چشمامو رو هم گذاشتم. ا هیتک وارید به

 بود. ادیز



  

 

یاکتابخانه نودهشت کاربر انجمن نودهشتیا Y@S@M@Nو  taraneh.t  –کشاند آغاز تو  انمیبه پا          

wWw.98iA.Com ٩١ 

 نداشتم ویچکاری دل دماغ هخارج شه واال شیپ قهیدق 10 يکردم تا بهنام از اون حالو هوا نکارارویا ي همه

  ؟يدیپوش -

 نه -

  ؟يدیپوش -

 نه -

  ؟يــدیپوش -

 ایاه اره بابا ب -

 باز کردمو با لبخند رفتم تو  درو

 خودم ي قهیبه به بنازم به سل -

 دهیقشنگ جلوه م ویمن قشنگه همه چ کلیبه خودت نناز ه یلیخ -

 من خوبه و لباس قشنگه ي قهیچون سل شهیم کنم خوشگل مونمیلباسو تن م نیسر جات بابا ا نیبش -

 کم فک کردمو ادامه دادم:  هی و

 ادیخان بهت م مونیازار هست ... م یب واناتیح نیاز ا یکیکه االنم تنه  -

 دادم یهجوم اورد سمتم که بزنتم که جا خال بهنام

نفس نفس  میتخت با خنده پهن شد ينامم روواسمون نموند من رو مبلو به یجون گهیکه د میدییدو قدریا ياتاق ده متر هی تو

 کشهیپسره گنده خجالت نم میکردیم يگرگم به هوا باز میساعت بود داشت میمثه بچه ها ن میزدیم

 بهنام جدم اومد جلو چشمم يرینم -

 نیتازه کرد میدارید هیاشکال نداره  -

 ببند -

 شدو گفت يبهنام جد میبود فراموش کرده وانویهر دو ک میبرگشت يبه حالت عاد قهیدق 5 بعد

  ؟يدیگوش م شمیم تیتمومش کنم از مرور خاطراتم اذ خوامیامروز م گهید هیسا -

- 100 %  

 کردنیم دایتمام سواالت ذهنم جواب پ گهیروز در اومده و امروز د نیبدونم چرا معتاد شده چرا به ا خواستمیم

 که شروع کنه گفتم:  نیقبل از ا عیکنم سر دایجوابشو پ تونمیبهنام نم حاتیبودم تو توض نیکه مطم شیکیبه جز  البته

 سوال بپرسم؟  هی یکه شروع کن نیصب کن صب کن. قبل ا -

 اره بپرس -بهنام

 صاحب خونت بود؟  رونیخانومه که اومد ب نیا -

 اره -
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 چرا با من دعوا داشت؟  نیا -

 گفت:  دویخند بهنام

  ؟یبپرس یخواستیم نویفقط هم -

 اوهوم -

 الشیخیب کنهیهم اخم م نهیداره به خودش تو ا يریبابا اون کال خود در گ -

 مثه خودت خلن اتمی.دورو ورزدمیحدس م -

 شد که گفتم:  زیخ میدوباره ن بهنام

 گهید نیبش میداد کرد غویبس که ما ج سیپل زننیها زنگ م هیباشه باشه اصن مثل خودت گلن خوبه؟ االن همسا -

 صاف نشست بهنام

 خب بگو -نم

... پارك که  مونیشگیروز که واسه عوض کردن هوا رفته بودم همون پاتوق هم هی نکهیروز به روز سردتر شدتا ا ایرفتار ناد -

 گمیم مویباهم رفت

 اهان خب -

خر ا میکردم زدم به س یبرادر نداشت قاط دونستمیکه من م ییتا اونجا رنیدست تو دست هم دارن راه م يپسر هیبا  دمید -

 زد:  غیج ایکه ناد میبود ریپسره رو گرفتم با هم در گ ي قهیسرد شده .رفتم جلو  نقدریبودم چرا رفتارش ا دهیتازه فهم

 گفتم:  ایو رو به ناد گهیور د هیکه نامزدشه؟ پسره رو پرت کردم  یچ ینیولش کن. خشکم زد  نامزدمه

 نامزدته؟  یگیم یکنیخاطر تو باختم اونوقت تو چشم من نگاه ممن تمام زندگشمو به  م؟یکه نامزدته؟ پس من چ یچ ینی -

 يپشتوانه ا چیکه ه یبه کس تونمیمن نم يخراب کرد تویگفت: من که ازت نخواسته بودم.تو به خواست خودت زندگ ییپرو با

 ...  تونمینداره و فقط خودشه و خودش دل خوش کنم من نم

کارو با  نیا يداره که دار شتریاز من ب یپسره چ نیپات. ا ریز زمیریم ونیلیم ونیلیم ؟يخوایکم دارم؟ پول م یچرا؟ چ -من

  ؟یکنیمن م

 شوهر منه راتو بکشو برو گهیاقا د نیراه از اول اشتباه بوده. ا نیتموم شده. دست از سرم بردار .ا گهیبهنام ارتباط منو تو د -

جلوم تو چشمم  ينجوریزدم ا زیه به خاطرش پشت پا به همه چک يباور کنم دختر تونستمیشدم .شکستم .داغون شدم. نم خرد

 . خوادیزل بزنه و بگه اشتباه خودت بو.د بگه شوهر داره. بگه منو نم

 کردمینم باور

 چه قدر احمق بودم  کردمیزل زده بودمو فک م شیخال يوفت بود رفته بودن اما من خشک شده به جا یلیو اون پسره خ ایناد

بهم  ایاس ام اس از ناد هیروز  هیکه  نیتا ا کردمیهمون پارك گذروندم بازم باور نم يم نرفتم چند شبو توهومن يخونه  گهید

 توش نوشته بود:  دیرس
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 ادرس( ... )  نیبه ا ایب یکنیاگه باور نم -

 بود  شی.اون شب ،شب عروس رفتمیکاش نم ياما ا رفتم

 يایبود ... ناد گهید یکیبود ... کنار  گهید یکیمن ... مال  ياین ... نه نادلباس عروس بود. اما نه کنار من ... نه عروس م يتو

 بود ...  گهید یکی

بودم که ازش شاهد  يواریبه هوش اومدم هنوز پشت همون د یوقت دمینفهم يزیچ گهیشد و د اهیجلو چشمم س ایدن تموم

 شدم گهید یکیازدواج عشقم با 

و  شهیناشناخته کنترل م يجا هیکه از  یادم اهن هیمتحرك  يمرده  هیاشت مرده بودم ند یبرام مفهوم یزندگ گهیشدم د بلند

 کاراش نداره يرو یتسلط چیخودش ه

 ستادمیکاره ا مهیبرج ن هی ينقطه  نیبلندتر يرو دمیخودم که اومدم د به

 نه ای رهیکه جسمم بم کردیم یچه فرق گهیتموم شده بود برام.روحم مرده بود د یزندگ

 ...  دمی... ترس دمی... لغز دمینتونستم ... لرز اما

. نشنوم اما نتونستم تمومش نمینباشم.نفس نکشن. نب خواستمیتوان تموم کردن کار خودمم نداشتم .م یحت ومدیخودم بدم م از

 کنم

 برج عقب جلو کردم اما بازم نتونستم  يروز تمام باال هی

 نییپا اومدم

که خودمم  يزیواسه چ کردمیداشتم خودمو مجازات م دادمیجون م یجیتدر دیحت تموم کنم باکه بلد نبودم کار خودمو را حاال

مرگ  نیا يخودمو بکشم و تو واشی واشی خواستمینفر مواد گرفتم م هیهمون پارك از  يبار تو نیبود اول یچ دونستمینم

 رسمو سقوط کنمبه اوج ب خواستمیم ادین ادمی ممخود یبرسم که حت ییوقتا به جا یبعض یجیتدر

حساب  هیپول گهیکردو گفت د يمحتاجش شدم نامرد یاما وقت دادیم یشم بهم مجان يکه مشتر نیسه بار اول واسه ا دو

همون پارکم  يتو دمیپولش مواد خر يفروختم با همه  لموینداشتم اول مبا یالشخور من که پول کهیحسابه کاکا برادر مرت

واسم نمونده بود تا  میچیه رمیبگ ویینداشتم که جا یامن نبود پول گهیاونجا،د ختیر سیکه پل ياما دو سه بار دمیخوابیم

 کنم يبفروشم به جز لباسام .مجبور شدم دزد

 فیک شدمیرد م ارویتوش ماهر شدم از بقل  گهیکردم که د نکارویبرسه اونقدر ا يافتادم اما نذاشتم پام به کالنتر ریگ یلیخ

 که االن جلوت نشسته مینیاجاره کردم وحاال ا ویسگ دون نیکه جمع کرده بودم ا ییپولش تو دستم بود با پوال

 هیهمدم و سنگ صبورم شه ازت ممنونم سا يروز هیاون دختر تخس لجباز  کردمیوقت فک نم چیه

بود لعنت به رفته  میتا مرز خود کش یبهنام حت شدیچشمام از زور اشک تار شده بود باورم نم يجلو میختیریدومون اشک م هر

 ییاون اتفاقا يمن تو چشما دویدیمن گذشتشو م يانگار اون تو چشما میختیریاشک م مویادم نامرده بهم زل زده بود یهر چ

 که واسش افتاده
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که از دستش تا مرز سکته  خوامیبره من همون بهنام مغرورو م شیبازم پ ذاشتمیاومده بود اما نم نجایتا ا موندیم ينجوریا دینبا

 مرد شکست خورده بهنام باشه نیا خواستمیمن نم فتمریم

 گفتم:  یلرزون يجام بلند شدم بهنام با بلند شدن من اروم سرشو بلند کرد با صدا از

 بلند شو -

 شدمو گفتم:  رهیحرف اطاعت کرد اشکمو پاك کردم بهش خ یب

  ؟یاز اول شروع کن يخوایم -

 اره ینیتکون داد که  سر

  ؟يبه من اعتماد دار -

 سر تکون داد بازم

  ؟یکنیهر کار بگم م -

 سر تکون داد بازم

 صورتشو پاك کردمو گفتم:  ياشکا

 نکن هیگر گهیپس د -

 تکون داد سر

 ایبرو صورتتو بشور ب -

 اتاق خارج شد از

 فراموش شه  دی.گذشته با یکن یزندگ دیبهنام .تو با يادامه بد ينجوریا ذارمینم

 ستادهیجلوم ا ینبود االن بهنام واقع ياز اون مرد شکست خورده خبر گهیمصمم د ي افهیاتاق با ق يبرگشت تو قهیچند دق بعد

 بود

 لبخند بلند شدمو گفتم:  با

  م؟یبر -

 تعجب گفت:  با

 کجا؟  -

 ه4ساعت  میبخور يزیچ هی میخب اول بر -

 گفت:  ينا باور ي افهیق با

 یگیدروغ م -

 شکم گرسنه نیا بابا دروغم کجا بود با میبر ایب -

  میگرفتمو از اتاق خارج شد دستشو
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 صب کن صب کن -بهنام

  ه؟یچ -

 برم لباسمو عوض کنم -

 تنش بود یشلوار ل هیبودم با  دهیکه من واسش خر يزیلباسش نگاه کردم همون بل به

 لباست مگه چشه؟  -

 شهیم فیکث دهیبابا خب جد يا -

 ایخوبه ب میلیخ رینه خ -

  رونیب میزد مویخونه رو بست در

  ؟ياورد نیماش -بهنام

 اره -

  ؟يکجا پارك کرد -

  ییباال ابونیخ -

 سمت کمک راننده که گفتم:  رفتیداشت م میدیرس نیماش به

 اقا کجا کجا؟  یه -

 گهید نمیبش میبر -

 یرونیشما م رینه خ -

 هان؟  -

 کن یتو رانندگ -

 چرا؟  -

 نیبارم تو بش هیدنده عوض کنم  کیافتر نیتو ا یتوام ه يخب مگه من راننده  -

 باشه -

 اتوبان نسبتا خلوت بود يتو میافتاد میحرکت کرد مویبهش دادمو نشست چوییسمت من سو اومد

  میبهنام به هم نگاه کرد منو

  ه؟ینظرت چ -من

 ام هیپا ي هیپا -

 هارو داد باال شهیکردم بهنامم ش ادیزکارو کرد ضبتو روشن کردمو صداشم  نیچشمک بهش زدمو کمر بندمو بستم اونم هم هی
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 رفتیم یچیمارپ دیکشیم ییال گرفتیسبقت م نایکم از ماش يبا فاصله  یبه صندل دمیداد که چسب یچنان شتاب نیبه ماش هوی

رانندههه  چارهیب زدیسره بوق م هی نویماش هیبا سرعت پشت  رفتیم هوی میدیخند یکل مویدیکش غیج یبود کل یوضع هیاصن 

 دادیفحشمون م یخبره کل هچ دیفهمیاونور بعد که م دیکشیم کردیم هول

 سرخ شده بودو صدامونم گرفته بود  جانیصورتامون از ه میشد ادهیپ یفرحزاد وقت میرفت میدیخند یحساب

ا حاال ام تیاز عصبان شیساعت پ 2 میسرخ شده بود هیاز گر شیساعت پ 1 مینداشت یروان یدوتا کنار هم اصال تعادل روح ما

 کارا مقدمه بود نیو ا میبود که گذشته رو فراموش کن نیخنده اما ما هم قصدمون ا جانویاز ه

 سفارش داد ییچا ونویبعد غذا بهنام قل میغذامونو خورد يمسخره باز یکل با

 ممنوع نشد؟  اتیاقاهه مگه دخان یه -من

 هکه اشکال ندار ونیقل یول گهیبار د نیچرا اما واسه اخر -بهنام

 بارا هی نیفقط هم -من

 باشه -

 از بهنام گرفتم:  ونویخوردم بعد قل موییاوردن من اول چا وییچا ونویقل

 بخور توییتو بسته نوبت منه چا نمیبدش بب -

 تکون داد يسر دویخند

  ومدیخوشم م ونیاز قل یلیخ

صب کن اورد  يراض کنم که دستشو به نشونه کرد اومدم اعت دنیازم گرفتو شروع به کش ونویخورد دوباره قل شوییکه چا بهنام

 باال

داره از  کیبه بزرگ از بزرگ به کوچ کیحلقه حلقه از کوچ نویدود قلو دمیبکنه که د خوادیم کاریچ نمیساکت نشستم بب منم

 رونیب دهیدهنش م

 کردمیبودم با ذوق داشتم نگاش م نکاریا عاشق

 که تموم شد رو به من گفت:  کارش

  ؟يحال کرد -

  ؟يدیم ادی.به منم یلـیخ -

 گهیوقت د هی. میشده پاشو بر ریفعال د -

 باشه -

 ییدفه من نشستم پشت فرمون و به طرف جا نیا میحساب کرد یدعوا دنگ یبهنام رفت حساب کرد که البته با کل مویشد بلند

 برامون باشه  یقدم خوب و بزرگ تونستیرفتم که م

 سر درش بود  يبزرگ رو يتابلو هیو هوا و بزرگ که خوش اب يجا هی میدیساعت رس هی بعد
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 ( ... )ادیترك اعت مرکز

 کردیبهنام نگاه کردم داشت به تابلو نگاه م به

 قدم اول -من

 زد  یسمتم و لبخند کم جون برگشت

 میو به سمت در رفت میشد ادهیپ نیهم از ماش با

استرس  نقدریداشت ا يجو خفه ا یلیبود اما خ يسبز سر يساختمون محوطه  یمحوطه يتو میرفت مویرد شد ینگهبان از

 اونجا سییتو ساختمون و دفتر ر میراست رفت هیتوجه نکردمو با بهنام  ییداشتم که به جا

  میکه صادر شد وارد شد يبا اجازه ا مویزد در

 سالم عمو -

 و داشت دوست بابام بود و حکم عموم نیدفتر باتعجب بلند کرد بهتر يکاوه سرشو از تو عمو

 دختر؟  یکنیم کاریچ نجایتو ا ه؟یسا -

 به بهنام نگاه کرد و

 داد که عمو کاوه گفت:  حیتوض تشویشه بهنامم وضع يبستر نجایبهنام ا میخوایکه م میداد حیبراش توض یاحوال پرس بعد

تا  یتونیباشه م يخودت قو يده بگم اگه ارا تونمیکم تر م تیو وابستگ گذرهیم ادتیاز اعت یمدت زمان کم نکهیبا توجه به ا -

 یاز شرش خالص ش گهید میماهو ن 2 ایماه 2

 خوشحال شدم  یلیکه خ یکی من

 داشتم ازتون یخواهش هیعمو فقط  -من

 . که پدرو مادرت نفهمن درستههیچ دونمیم -کاوه عمو

 بودنتونم زیت نیعمو عاشق ا ینی -

 شدن بنامو صادر کرد يکه نوشت دستور بستر یشیبعد چندتا ازما دویخند عمو

 شد  يبستر بهنام

 اجیاحت يزیتعارف نکن.اگه چ یداشت يبهت سر بزنم .کار ونیروز در م هی کنمیم یاز قدم اول ... سع نیخب اقا بهنام ا -

 گهیبرم د يندار يشده اگه کار رید یلیخ گهیکلفته راحت باش من د تیپارت نجایا یداشت

 یلیجام خ نیت هم نجایا ایب يخودتو به زحمت بنداز ستیکه الزم ن نی. و اهیسا کنمیمبگم ممنونتم جبران  تونمیفقط م -

 يکمک کرد

 به دنبال داره؟  یکه چ یدونیکه االن دکتر بهت زد م میامپول نیزنگ بزن ... اهان ا لمیبه موبا یداشت يبود ... کار فهیوظ -

 فقط درد -

 بهش فک نکن گذرهیزود م -
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 کنمیم یسع -

 دارید دیام پس به -

 دارید دیبه ام -

 برم که منصرف شدمو برگشتم صداش کردم که هم زمان اونم منو صدا کرد برگشتم

 بهنام یراست -

 هیسا یراست -

 یهماهنگ یمرس -من

 خنده بهنام گفت:  ریز میهر دو زد و

  ؟یبگ یخواستیم یحاال تو چ -

  ؟یبگ یخواستیم یبگم زود زود خوب شو .توچ خواستمیم -

 بگم مواظب خودت باش خواستمیم -

از اون ذهن مشغولو افکار در هم  گهینشستم د نیماش ياز عمو کاوه تو یو از اتاق خارج شدم بعد خدافظ میهم لبخند زد به

  خواستمیبهنامو م یبودم فقط از خدا سالمت دهینبود به ارامش رس يخبر

*** 

پارك کردمو وارد محوطه شدم  نویگرفته بودم ماش وهیم ویخوراک میلساعت مالقات رفتم تا به بهنام سر بزنم ک يتو فرداش

 زدنیداشتن واسه خودشون قدم م مارایاز ب یبعض

 سرحال ایحال اما بعض یبه زورو ب ایبعض

 زود تر خوب شن  شاالیاصن جون نداشتن. ا ینفره هم در حال ورزش کردن بودن اخ 20,30گروه حدودا  هی

 بتونه . نبود پس حتما تو اتاقشه دونستمیم دیالبتهبع رونیبهنام واسه هوا خوردن اومده باشه ب دیشات  کردمیاطراف نگاه م به

داخل  طیداشت مح یاروم بود و جو خوب رونیب يوارد ساختمون شدم هر چه قدر محوطه  کردمیجور که اطرافو نگاه م نیهم

 بود دیسف اهیس یساختمون مثل زندان بود انگار همه چ

 دووم اوردن  يچه جور نجایا يکارکنا دونمیمرده من نمروحو  یب

  کردمیشدم بعدا بهش سالم م الیخیعمو کاوه رو ب نیواسه هم نمیداشتم بهنامو بب عجله

 مغزم بهنام بود  يها تیاز الو یکی گهیبهنام برام مهم شده بود اما د نقدریچرا ا دونمینم

 رفتمی... بود به سمت اتاق بهنام م ویو پرتغالو نارنگ وهیابمکه توش پر از انواع کمپوتو  سهیپر ک يدستا با

از کجاست صداها موقع وارد  دونستمیاما نم خوردیبه گوشم م يادیز يادایدادو فر يوارد ساختمون شده بودم صدا یوقت از

 دادیدادش ازارم م يصدا شدیم شتریصداها ب رفتمیم شیکه انتهاش اتاق بهنام بود پ ییراهرو يتو یشدن کم بود اما هرچ

 منم سست تر  يو قدما شدیصدا اشنا تر م شدیبلند تر م ادایفر شدمیتر م کینزد یاما هر چ ستیبهنام ن گفتمیم همش
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قدمام  رفتمیم شیپ یرفتم اما هر چ شیاتاق پ يتا جلو ستیبهنام ن يکه توهمه و صدا نیبه ا نیبهنام باشه با تلق دینبا نیا

 دیلرزیو تمام بدنم م زدمیباشم نفس نفس م دهیینفس دو هیتندو  ییسرباال هیم جون تر. انگار دستامم ک شدیاهسته تر م

 در اتاقو هل دادمو باز کردم  اروم

 نه

 پخش شد  نیزم يرو زیها از دستم ول شدو همه چ سهیرفته بود ک لیتحل میانرژ تمام

 يراهشونو باز کردنو رو انیب نییپا ذاشتمینم ستیهنام نب نکهیچشمام جمع شده بودنو با فکر ا يکه تا اون موقع تو اشکام

 شدن  يصورتم جار

 ختمویریدهنم گرفته بودم و اشک م يدستامو محکم جلو گرفتنیمال بهنام بود.انگار داشتن جونمو م ادایبود تمام اون فر بهنام

 روم زل زده بودم  شیوحشتناك پ يبه صحنه 

 بهم وارد شده بود يم شوك بدبکنم خشک شده بود تونستمینم يکار چیه

 اتاق بودنو دورش جمع شده بودن  يتا دکترو پرستار تو 4,5بهنامو به تخت بسته بودن  يپا دستو

که  یی.اروم و قرار نداشت دستو پاش قرمز شده بودنو صورتشم از داد ها زدیاونور م نورویخودشو به ا زدویم ادیاز درد فر بهنام

  زدیم ادیسته بودو فقط فرسرخ شده بود.چشماشو ب زدیم

دهن بهنام گذاشته بودن صداشو خفه  يکه تو يا یش خوردمیتکون م هیمن  کردنیکه برق و قطع و وصل م يهر بار با

  گرفتیم شیکه بند بند وجودم ات زدیبا تمام وجودش داد م ياما بازم جور کردیم

 دمینفهم يزیچ گهیسر خوردمو د نیزم يتخت افتاد و منم رو يرو حالیداد نزدو ب گهیکارو کردن بهنام د نیا يدفعه ا نیاخر

 قرار گرفت دمید ریمس يبود که تو يزیچ نیباال سرم اول دیکه باز کردم سقف سف چشمامو

  کردینگام م یبودمش داشت با لبخند و نگران دهیاتاق بهنامم د يبعد از اون صورت مهربون عمو کاوه که تو و

  بهنام

 یکردم بلند شمو تو همون حال ه یتخت اما بازم سع يوبه زور برم گردوند رو عیعمو سر دمیدیبهنامو م دیبا دمیاز جام پر هوی

 : گفتمیم

 نمشیبب دی... با نمشیبب دیبا -

 خوبه؟  ششیپ برمتیجان اروم باش بزار سرمت تمو شه م هیسا -عمو

 گفتم:  هیگر با

 عمو،بهنام ...  ن؟یکرد کارشیعمو چ -

 مدت اروم شدم  هیبا حرفاش ارومم کنه بعد  کردیم یحرف بزنم .عمو سرمو تو اغوشش گرفت و سع تونستمینم هیزور گر از

 سموم از بدنش خارج شه ...  دیکار الزمه با نیا یدونیجان دخترم توکه خودت بهتر م هیسا -کاوه عمو

 منه. ری.تقصشدیم ينجوریا دی. نبا دیکشیزجر م ينجوریا دیاما نبا دونستمی.م دونستمیم
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 گفتم:  دیلرزیکه از بغض م ییصدا با

 يباهاش بکنم اون به اندازه  نکاروی.من حق نداشتم انجای.من اوردمش ا دیکشیزجر م نقدریا دیمنه.بهنام نبا ریعمو تقص -

 منه ...  ریمنه ... تقص ریبود .تقص دهیزجر کش یکاف

من بهت قول  يتو کمکش کرد شدیترکشم مشکل تر م رفتیم شیپ شتریهر چه قدر ب يکارو کرد نیتو بهتر هیسا -عمو

  رهیم رونیب نجایبهنام سالم و پاك از ا دمیم

 نگفتم يزیتکون دادمو چ سر

 دیاما با رفتیم شیکه پاهام به زور پ نیبا ا میساعت بعد سرم تموم شد و همراه عمو کاوه به سمت اتاق بهنام رفت مین

  دمشیدیم

شده بودنو احتماال به دستور عمو  یافتاد که خال دمیخر يها سهید اتاق شدم اول از همه چشمم به کدرو باز کرد من وار عمو

 اتاق بودن  خچالی يتو

 ترس برگشتم سمت بهنام  با

 چشمام پر اشک شد  دوباره

تش رنگ که بهشون اومده بود کبود و خون مرده شده بودن صور يو فشار لهیدستا و پاهاش به خاطر بشته شدن به م مچ

 شده بود  اهیاز قبل س شتریبودو دور چشماشم ب دهیپر

 اروم بود اما موقت دیکشیدرد نم گهید زدیداد نم گهیبود . د دهیاروم بود .چشماش بسته بودو اروم خواب اما

نفس  هی اومدم رونیوحشتناك و خفه خارج شدم از در که ب طیسفارش که به عمو کردم از اون مح یاتاق خارج شدم بعد کل از

 مرده بود  یساختمون زندگ يانگار تو دمیکش قیعم

 راحت نفس بکشه  تونستینم ادم

اوار شدم رو سر ساحل  شهیبرم خونه و مثه هم تونستمیحال خرابم نم نیساحل با ا يشدمو رفتم سمت خونه  نیماش سوار

 بدبخت

*** 

شده بودن از دستم معلوم  يمامان بابام کفر گهید زدمیر مهر روز به بهنام س بایو من تقر گذرهیم ییماه از اون روز کزا کی

  امیم یک رمیم ینبود ک

خوب شده بود دکترا و عمو  بایبهتر بود تقر یلیبهنام.حالش خ شیپ رفتمیاما بازم هر روز م میتو خونه جنگ عصاب داشت یکل

 شهیمرخص م گهیروز د14,15بره  شیپ يجور نیهم گفتنیم

صحبت کنم چون اونم صبحا زود  ییاما تقو لق بود . زود تر از همه اومده بودم تا بتونم با هوتن تنهاباز شده بود  دانشگاها

 ومدیم

 شدمو از کنارش که رد شدم گفتم:  الیخیحراست ب دنیسمتش که با د رفتمیواستاده بودم که هوتن اومد داشتم م منتظر
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 دانشگاه رونیب ایب -

 میکم که از در دور شد هی میاز دانشگاه خارج شدراه اومده رو برگشتو با هم  هوتنم

  ؟يسالم چه طور -من

 گهید میخب همون جا تو دانشگاه بود ياریدر م يباز ستیارت نقدریسالم خوبم چرا ا -

 در حال چرخ زدن تو محوطه بود  دمیسمتت حراستو د ومدمینه بابا داشتم م -

 اهان -

 خوامیبهنامو م يهوتن ادرس خونه  -

 خوردو واستاد یتکون هیحرفو زدم که  نیا ییهوی اونقدر

 شدم رهیمتعجبش خ جویگ ي افهیبه ق يارامش برگشتم سمتشو با خونسرد با

 بهنام؟  -هوتن

 تکون دادم سر

  گه؟یهمون ابرنگ د -

 سر تکون دادم بازم

  ؟یگیدوست منو م -

 تکون دادم سر

 گفت:  بازم

  ؟یگیم شناسمویکه من م یبهنام ینیمطم -

 کامال -

  ؟یچ يبرا -

 هیفور یلیخ کنمی.خواهش م دمیم حیواست توض -

 حرف ادرسو بهم داد یب دوینپرس یسوال گهیشوکه بودکه د اونقدر

 گفتم:  یخوشحال با

 کنمیهوتن جبران م یمرس -

 وارد دانشگاه شدم  یاز کنارش رد شدمو با سرخوش الیخیسر تکون داد منم ب یجیگ با

 بهنام  يره رفتم خونه س هیاز دانشگاه  عصر

 خوش به حالشون هیچه قصر اوف

 زنگ زدم دمویکش قینفس عم هیخونه پارك کردمو  يجلو

 برداشت سالم کردمو گفتم:  فونویا یخانوم هی
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 بهرنگ؟  يمنزل اقا -

 دییبله بفرما -

 دم در؟  انیچند لحظه ب دییبهرنگ بفرما يبه اقا شهیم -

 دیچند لحظه منتظر بمون -خانوم

 مالحضه ی.چه ب يکردیبابا خب درو باز م يا

 بهنامه . يبابا دیفهم شدیشد از شباهتش م داریدرگاه پد يمرد مسن خوش پوش قد بلند تو هیدر باز شدو  قهیدق 5حدود  بعد

 احترام سالم کردم با

 با لبخند جوابمو داد یکم متعجب ول هی

  ن؟یبهرام بهرنگ شما هست يمزاحم شدم اقا دیببخش -من

  ؟یبا من داشت يکار دییبله دخترم بفرما -

 بهت بگم؟  یدر چ يمن جلو اخه

 پسرتونه ياز کجا شروع کنم ... درباره  دونمیراستش نم -

  ا؟یبرد -

 بهنام کتونیپسر کوچ ریخ -

 شدو اخماش تو هم رفت متعجب

 خب؟  -

 پسرتون هیو البته هم کالس یهستم هم دانشگاه یآرمان هینکردم من سا یمن هنوز خودمو معرف دیببخش -

 شد و گفت:  رهیهم رفتو با اخمو متعجب بهم خ يتو شتریب چهرش

 دیایب نجایافتاده که باعث شده شما ا یچه اتفاق فهممینم کنمیفکر م یمن هر چ -

 یهمم ياز کجا اصال مسله  ویمن از رفتن پسرتون از خونه خبر دارم چه جور يخدمتتون ... راستشو بخوا گمیبله م -

 ...  د؟یریبرگشتن پسرتونو بپذ دیتونیسر اصل مطلب که وقت شما هم گرفته نشه ... شما م رمیمقدمه م ی.خب بستین

 ادامه بدم:  نذاشت

 اگه برگرده ...  ختهیبهم ر مونیتمام زندگ رهیم نیما از خدامونه بهنام برگرده مادرش داره از ب -

ناراحت شده بود.  یلیکه افتاده بود خ ییاتفاقا ياور ادی. انگار با نییسر خورد پا چمشش يقطره اشک از گوشه  هینداد و  ادامه

 يهمه زجر نیخانوادش داره و ناراحت به خاطر  يتو ییبهنام هنوزم جا نکهیا يهم خوشحال بودم هم ناراحت خوشحال برا

 دنیخانواده کش نیکه ا

با من  يام رو انجام دادم اگر امر فهی.من وظ گردهیبرم يبه زودپسرتون  دینکن تیخودتونو اذ کنمیبهرنگ خواهش م ياقا -

 رفع زحمت کنم دیندار
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 تو ایب کنمیخواهش م يستادیساعته دم در ا میپا گذاشتم االن ن ریدخترم.من واقعا رسم ادبو ز کنمیخواهش م -

  شنیزود برگردم خانواده نگران م دیممنون از لطفتون با یلینه خ -

 متوجه ام -

 داشتم کیخواهش کوچ هیط فق -

 بگو دخترم -

 نفهمن يزیمالقات بهنام ... خان چ نیاز ا -

 درستش کردم عیبود سر عیضا یلیبهنام خ گفتمیجلو باباش داشتم م اوه

 راحت  التیخ -

 ممنون خدانگه دار  -

 برم که که گفت:  گشتمیبر م داشتم

 برگرده خوادیم یکه ک یدخترم نگفت یراست -

 گفتم: زدمو  لبخند

  ادیتا بتونه با خودش کنار ب خوادیاما زمان م مونهیروبه رو شدن با شما ومادرشو نداره پش هی. راستش االن امادگيبه زود -

 تکون داد يبهرنگ سر ياقا

 يکردو رفت تو یازم بپرسه خدافظ يا گهید زیاجازه نداد تا بخواد چ یخوشحال نیچشماش معلوم بود چه قدر خوشحاله و ا از

 خبرو به همسرشم بده  نیخونه تا ا

 کرده بودم  رید یلیخ شدیبهنام اما االن نم دنیبرم د خواستمیشدمو به سمت خونه حرکت کردم م نیسوار ماش منم

 سرعت سمت خونه روندم با

 بلند گفتم:  يخونه شدمو با صدا وارد

 سالم بر اهل خانه ...  -

 ساعت  کیت کیسکوت خونه بودو ت جوابم

 خونه دمیتر رس ریانگار نه انگار که دو ساعت د یقبال گرماست چه

 اشپز خونه بود زیم يرو نیاتش ادداشتی هیخونه نبود اما  یکه کس نیمثل ا یسالم کردم ول دوباره

 بود؟  لنتیرو سا لتیباز تو مبا -

 خدا خونم حالل شد ایکال  سیتا م 10 يدر اوردم وا لمویمبا فمیاز ک عیسر

 خوندم:  شتواددای ي ادامه

 ... مامان خچالهیتو  شبید ي هیالو مینخواست ایب یسام اگر خواست يخونه  میمنو پدرت رفت -

 بود که نیا شیبود استنباط کل یپر احساس ادداشتی چه
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 کنم  کارتیچ دونمیبود برگردم خونه م لنتیسا لتیمبا

 : میبعد وخط

 ن. سام توام بتمرگ خونه نون خشک سق بز يخونه  میرفت ما

 نصفه کف دست مونده بود  هی يبه اندازه  هیالو اخه

 دمیخوردمو رفتم گرفتم خواب یرو خال هیگشنم بود اما حوصله نداشتم همون الو بدجور

*** 

 بهنام

دوباره به  مویکه سالمت نیبه ا دیارز یشدم اما م تیاذ یلیخ دمیدرد کش یلی.خ شمیخالص م نجایاز ا میبعد بک ماهو ن باالخره

 ارمیت بدس

 هیکه مثل  نیتلنگر بود واسم .ا هی هیسا دنی.دومدیسرم م ییبودم.اگه اون نبود معلوم نبود چه بال هیسا ونیمد مویزندگ تمام

 یزنده موندن و زندگ يواسه  زهیانگ هی نیمهمم وا یکس يکه هنوز برا دادیم نویبهم حس ا دادیم دیدوست کنارم بود بهم ام

 کردنم بود

 الزمه  يمشغول انجام کارا هیمرخص شم و سا نجایاز اقراره  امروز

تک کت  هیو  يسورمه ا يمردونه  رهنیپ هی یمشک نیشلوار ج هی کردمیبود نگاه م دهیبرام خر هیکه سا ییبه لباسا داشتم

 د تو اوم هیکه در باز شدو سا شدیم ینبود واقعا چ هیکه اگه سا کردمیفکر م نی.داشتم به اکیاسپرت ساده و ش یمشک

 هنوز؟ ...  يچرا حاضر نشد -هیسا

 نگاه به لباسا کردو گفت:  هینگاه به منو  هی

  اد؟یخوشت نم یپوشیچرا نم -

  ادیخوشم ن شهیلبخند زدم مگه م هی

 خوشم اومد ممنون یلیچرا اتفاقا خ -

 گهیبپوش د شهیم رید یپس چرا معطل -

 گفتم:  ینیغمگ ي افهیق با

 باشه -

  ؟یشیمرخص م يدار نجایاز ا یستیخوشحال نبهنام چت شده؟  -

دارو خوردن  يباشمو به بهونه  نجایا دمیم حیترج کنهیم تمیاذ ستیمنتظرم ن یکس رونیکه اون ب نی. اما ایلیچرا چرا خ -

 باشمو تنها رونیبهم سر بزنه تا اون ب یکس یگاه

 گفت:  بستیت درو مکه داش یحرف برگشت سمت در زمان یهم رفت تو هم اما ب هیسا ي افهیق

 شهیم ریلباساتو بپوش د عیسر -
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 درو بست  و

رفته  ادشونیبشه.همه منو  رید دنشیکه واسه د ستیمنتظرم ن یبه فکر منه؟ کس یک ده؟یم تیاهم یخب بشه ک شه؟یم رید

 خانوادم یحت

 نهیا يکه روبه رو رونیرفتم ب یق مجمع کردم ساکمو انداختم رو دوشموداشتم از اتا لمویوسا دمویلباسا رو پوش یحوصلگ یب با

 اتاق توقف کردم. يتو ي

 شده. رهیبهم خ نهیا نیا يکه تو هینیا یمنم ،بهنام واقع نیشدم.ا رهیخ نهیخودم تو ا يگرفته  ي افهیق به

از اون خوشحال باشم . دیادم سالم منم. با نی.ادهیقرمزو بدون رنگ پر يبلند ،بدون چشما شیدور چشم، بدون ر یاهیس بدون

بودو با کمک  دهیتراز گوشم رس نییپا یکه تاکم يبلند يخاطره تلخ مونده و موها هیفقط  شیماه پ6بهنام شکست خورده 

 درستش کرده بودم. یبه طرز قشنگ هیسا

 بخند پسر. زنهیداره دوباره بهت لبخند م یفک نکن خوشحال باش.زندگ يزیبهنام.به چ یخوشحال باش دیبا

 خوب از اتاق خارج شدم يا هیلبخندو روح با

 میتا کارش که تموم شد با هم بر ستادمیرفتم پشتش ا زدیحرف م یخانوم هیپشت به من داشت با  هیسا رشیپذ يبه رو رو

 شدیچشمم رد م ياز جلو لمی.تمام خاطراتم باهاش مثه ف کردمی.پشتش واستاده بودمو داشتم نگاش م

کنم که  یخال یکیسر  خواستمیبودم و م یاز استادا عصبان یکیون روز از دست بودمش ا دهیبار د نیاول يکه واسه  يروز

کرد امابازم باهاش بد برخورد کردم ازاون به بعد هر  یکه عذر خواه نیشد با ا نیمحکم بهم خوردو جزوه هام پخش زم هیسا

به  شتریب کردیبهم نگاه مبا خشم و حرص  شیاب يبا اون چشما یحرصش بدم وقت کردمیم یسع يجور هی دمشیدیدفه م

 شدیجلوه بده جذاب م یعصبان نکهیا يجا

جذاب و دوست  ي افهیروشنش . ق ي.موها و ابروهاکشیدماغ متناسب و کوچ دشیپوست سف شیاب يچشما شیصورت يلبا

  ردکیجذبش م ویهر کس شیظاهر ویاخالق اتیخصوص نیلجباز .ا طونیتو دل برو بود.مهربون ش یلیداشت. خ يا یداشتن

چند وقت هر  نیاما ا کردمیکه واسم افتاده بود فکر م يبد يبه اتفاقا شدیم یقبال هر وقت وقتم خال ؟یچ ینی نمیکن بب صب

اما بعد کم کم به اخالفش به  ومدیبه سرم م یکه اگه اون نبود چ نیاولش به ا کردمیفکر م هیفقط به سا شدمیوقت تنها م

جالب شده  یلی.واسم خکردیخستم نم هیعادت شده بود فکر کردن به سا هی مواس .افشیکه باهاش داشتم به ق یخاطرات

باشه به  نطوریا دیچرا با کردمیفکر م یکنارم باشه.اما هر چ شهیکه هم نیعادت کرده بودم.به ا دنشیبود.مهم شده بود.به د

 مکرد دایحسو بهش پ نیکه االن دارم ا هیچون تنها کس گفتمیاخرم م دمویرسینم يا جهینت

 شیقدم هیمن که تو  دنیبرگشتو با د هیکه سا کردمینگاه م هیداشتم ب ه سا رهیفکر خودم غرق بودمو همون جور خ يتو

 پشت سرش  واریقدم عقب رفت که محکم خورد به د هیزدو  غیج هیکه  دیبودم چنان ترس

 گفت:  دیمالیرشو منه که همون جور که کم ایشده  شیزیچ نمیبه خودم اومدمو رفتم سمتش بب عیسر

  ؟يکمرم شکست اخه اونجا جا بود واستاد يریبهنام بم -
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 خنده گفتم:  با

 یترسیم ينجوریا دونستمیبابا خب من چه م يا -

 ونهیسکته کردم د دونستم؟ینم یگیبعد م يغول مانندت پشت من واستاد بتیبا اون ه ياومد ؟یدونستینم -

 به من نداره  یربط ییترسو يادیخب حاال توام.تو ز -

 زنمتایم امیم -

 لبخند گفتم:  هی با

 بزن ایب -

جذاب بهش  يکلمه  یعصبان ياز کلمه  شتریبه سمتم برداشت دوباره نگاهم به چشماش افتاد ب تیقدم با عصبان هی هیسا

 ومدیم

 گفتم:  اریاخت یب

  ؟یشیجذاب تر م یشیم یعصالن یدونستیم -

برگشتمو  عیسر هیشیشمیاوضاع ک دمیبا دو افتاد دنبالم منم د کنمید دارم مسخرش مبود که فک کر يلحنم چه طور دونمینم

واسه  کردنیمحوطه اون بدو من بدو .همه با تعجب بهمون نگاه م يتو میرفت رونویب میاز ساختمون زد دنییشروع کردم به دو

 یاز اقا نعمت نگهبان کمپ خدافظ شدمیم رد یو همون جور که از بقل نگهبان یرفتم سمت در خروج مینش عیضا شتریب نکهیا

 کردم: 

 خدافظ اقا نعمت -

 نعمت با خنده گفت:  اقا

 داره  مینگاه کن چه عجله ا -

که به لطف  یتیو تقو میکردیم نجایکه ا ییبه خاطر ورزشا دییدویهمچنان پشت من م هیاز کنارش گذشتم سا عیسر دمویخند

 بدوام تونستمیتر م عیودو راخت ترو سرشده ب شتریب ممیشده بودم توان جسم هیسا

 عیکه سر وفتادیمحکم خورد بهم و داشت م هیبعد سا هیثان 2 ستادمیا هویکه پارك شده بود و  دمیرو د هیسا نیکوچه ماش يتو

 یاتفاق دید یخوردن وقت نیو هوا گرفتمش چشماش بسته بودو منتظر زم نیزم نیبرگشتمو دستمو انداختم دور کمرشو ب

 خندون من نگاه کرد يشمابه چ تیچشماشو باز کرد و با عصبان ادهوفتین

  ؟یاالغ یلیخ یدونستیم -هیسا

 خودمو بشناسم  ينه ممنون که کمکم کرد -من

 از حدقه در اومده نگاش کردم يبکنم فقط با چشما يکار تونستمیمنم دستام بند بود نم دیکوب نمیبه س یحرص مشت با

  ؟ياالن تو منو زد -من

 گفت:  يا روزمندانهیبا لبخند پ هیسا
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 اره -

  گه؟ید يواقعا منو زد ینی -

 اره -

  ؟ینیمطم -

 کامال -

و اخش بلند  نیلبخند زدمو با ارامش دستامو از دور کمرش که مانع افتادنش بود باز کردم و اونم محکم با کمر خورد رو زم هی

واسم گرفت و منم به خاطر  ییپا ریز هی هویکردن  نیبه نفر کنهیم االن بلند بلند شروع کردمیشد بر خالف انتظارم که فکر م

 گفت:  ستادویبلند شد ا عیسر هیو اخم بلند شد سا نیکه انتظارشو نداشتم از پشت با کمر محکم خوردم زم نیا

  ؟یدونستیم هیهو ياق بهنام جواب ها -

 گفتم:  دمیمالیطور در حال بلند شدن که کمرمو م همون

 دستم بهت نرسه اریس بشان هیسا -

برگشت سمتم و سرشو  هیسا شهیزدم به ش نوینشست توش درم قفل کرد رفتم سمت ماش نویفرار کرد سمت ماش دویخند هیسا

 تکون داد. به قفل اشاره کردمو گفتم:  هیکه چ نیبه عالمت ا

 باز کن -

 نچ -

 درو باز کن گمیم -

 عمرا -

 ندارم  تیباز کن کار هیسا -

 یگیدروغ م -

 نه بابا باز کن  -

 قول بده -

 باز کن دمیخوب بابا قول م -

 يبه قولم اعتماد نکهیاما مثه ا رمیرو بگ هیدرو باز کردمو از کمر خم شدم تو تا سا عیدرو باز کرد تا قفل در باز شد سر هیسا

 رونیب دیپر نیدرو باز کردو از ماش عینداشت و اماده بود سر

 یگیدروغ م يدید -

 استا کتکتو بخور برو و هیسا -

 برام نازك کردو گفت:  یپشت چشم هیسا

 درصد  هی -
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 بودم ستادهیکه من قبال ا یجاشو عوض کردو اومد سمت عیو اونم سر هیدور زدم و رفتم سمت سا نویماش

 اینزد يبهنام دست به من زد -

  زنمیادم واستا سر جات اروم م يجان مثه بچه  هیسا -

  شه؟یاصن مگه زدن ارومم م ؟یارومم بزن يگرز مانندت مگه بلد عمرا تو با اون دست -

 شد دیحاال تو واستا شا -

 شدو گفت نهیباال انداخت دست به س يسر

 نچ -

 گفتم:  زدمیدور م نویکه با سرعت دوباره ماش یحال در

 گمینچو کوفت واستا سر جات بهت م -

 ساعتش کردو گفت:  نگاه به هی هیقبلمون سا يسر جا میهر دو برگشت دوباره

 شد رید گهید نیبهنام مسخره بش -

 ...  شهینه نم -

 مکث کردمو گفتم:  یکم

 شد؟  رید یچ -

  گهید نیبش شهیم کیبابا هوا داره تار -

 نیماش يادامه ندادمو نشستم تو گهید گهیم ينجوریشده که ا رشیفک کردم حتما خودش د منم

 ياالن تو هیسا نیماش يکوچه بنبست بودو خلوت واال به جا میبست . شانس اورددرو  نوینشست تو ماش اطیهم با احت هیسا

راحت شد که قرار  الشیخ کردیمدت که مشکوك به من نگاه م هیبعد  هی.سامیبسته نشسته بود يخونه با دستا ونهید نیماش

 بزنمش راه افتاد ستین

زجر اور بود  یلیمن ندارم خ یو داره که منتظرش باشن ول ییکسا هیکه سا نیرفته بود. ا لیام تحل هیبازم تمام روح راستش

 بودم .  فیبد بود که بالتکل یلی. خهیچ فمیتکل دونستمینم نکهیبمونم ا دیمعلوم نبود امشب کجا با نکهیا

 حواسم جمع شد به اطراف نگاه کردم اشنا بود نیتوجه به اطرافم نشسته بودم که با توقف ماش یتو فکر و ب ساکتو

 نیا يکه تو ییتنگ شده بود واسه ادما نجای. چه قدر دلم واسه اامیکه رو به رومه در ب يزیتا از شوك چ دیطول کش یکم

 کننیم یخونه زندگ

ساکت بودو به من زل زده بود. اما من  هیسا کردمیکه با لذت به روبه روم نگاه م یپدرم ،نرگس خانوم . تو تمام مدت مادرم،

 محکم مثه پتک خورد تو سرم قتیدفه حق هی یمسخ خونه مون بودم ول

به اسم بهنام  يپسر گهیما د يحق برگشتن ندار گهیاما د یکنیدلت خواست م یهر غلط رونیب یخونه گذاشت نیپاتو از ا -

 رونیمن ب يگم شو از خونه  میندار
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  ستیمن ن يبرا ییجا گهیبرگردم اونجا د تونمیندارم من نم ییخونه جا نیتو ا من

 ستیمن ن يخونه  نجایندارم ا ییجا نجایمن ا نجا؟یا يچرا منو اورد هیسا -

 بهم نگاه کردو گفت:  شیشگیبا همون لبخند ارامش بخش هم هیسا

  ؟یکنیچرا امتحان نم -

  خوان؟یمنو نم نکهیامتحان کنم؟ ا ویچ -

 تنش دل بکنه ياره از پ یبه سادگ تونهینم يپدرو مادر چیاره چرا که نه. امتحان کن. برو جلو . ه -

اونا منتظرمن و  کنمیحداقل فک م ينجوری.اما اکنهیداغونم م خوانیبفهمم منو نم یعلن نکهی.اهیسا تونمیمن ... من ... من نم -

 تحمل خرد شدن به دست مامان بابامو ندارم گهیشکستم.د یکاف ي.من به اندازه  رمیمن جلو نم

همه راه  نی. ازمیقدمته عز نیاخر نیدارم که اونا منتظرتن.سخته اما ا نیقیمن  يبردار دیبا گهیقدم د هیبهنام تو فقط  -

 .یقدم جا بزن نیاخر يکه تو يومدین

 بود نی.انگار از حرفش مطم نانی.با ارامش،صبر،حوصله و اطمفهموندیرو م يمسله ا هیبچه  هیداشت به  انگار

 دفه هم روش نیکردم ا نانیاطم هیسا به شهیکرد.هم نیمنم اروم کرد.منم مطم نانشیاطم ارامشو

 .رونیدرو روم باز نکنن.اگه پرتم کنن ب یاگه قبولم نکنن؟ اگه حت هیسا -

 بزن تو گوش من خوبه؟  ایاصن ب رفتنتیبهنام تو برو اگه نپذ -

 شوخ کردمو متفکر گفتم:  لحنمو

 .باشه قبوله هیخوب يمعامله  -

 مشت زد به بازومو گفت:  با

 گفتم. يزیچ هیاال من بچه پررو ح -

 یرو حرفت واست دیبا گهینه د -

 گفت:  يجد هیسا

 واستادم  -

 میبردم جلو و باهم دست داد دستمو

 بود. نیمطم ویجد هیکردم اما سا یشوخ من

 به من زل زد. نهیدادو دست به س هیبه کاپوت تک هیسا میشد ادهیپ نیماش از

 .از طرد شدن.از شکست خوردن.از خرد شدندمیبردارم.دوباره ترس قدمم هی تونستمینم رفتینم شیمن پاهام پ اما

قرار گرفتم  فونیا يخودمو به در خونه رسوندم و روبه رو  يچه جور دونمیبود. نم نینگاه کردم بازم ارومو مطم هیسا به

 کنارم قرار گرفتو گفت:  هی.ساومدیخودم نبود.باال نم اریزنگ بزنم اما دستم در اخت خواستمیم

  ؟يخوایکمک نم -
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 تونمینم -

 .يبه من اعتماد دار یاروم باش بهنام.توکه گفت -

 معلومه که دارم  -

 خب پس زنگ بزن -

 .به خدا تحملشو ندارمهیسا رهینم شیدستم پ -

کنم مجبور شدم واستم تا  کاریچ دونستمی.نمنیزنگ زدو از کنارم گذشت که بره سمت ماش فونویحرف برگشت سمت ا یب هیسا

اروم برگشتم و  کردیم قیشد.انگار با نگاهش بهم ارامش تزر رهیبه من خ نویداد به ماش هیهم دوباره تک هیجواب بدن.سا ونوفیا

 منتظر شدم

*** 

به حرف  يازیاما ن کارکنمیچ دادیجواب دادن دستو پامو گم کردم زبونم قفل کرده بود مغزم فرمان نم فونویکه ا نیمحض ا به

 گذاشت فونویدوباره ا عیسر دید رمویتصو یبرداشت و بله گفت وقت فونویانوم ازدن نبود تا نرگس خ

و  هیو برگشتم سمت سا نییسرمو انداختم پا دیمنو نداره سر خورده و ناام دنینرگس خانومم چشم د یحت گهید دونستمیم

نرگس  یمصمم بود .بابا حت هیزم سااز نرگس خانوم توقع نداشتم .اما هنو گهیتاسف تکون دادم حالم خراب بود د ياز رو يسر

 بپره ها وزشیگوشش ف ریاالن برم بزنم ز نه؟یمطم نقدریچرا ا نیخانوم درو وا نکرد ا

بودن متوقفم  اطیح يتو دنییکه شتاب زده در حال دو ییپاها يکه صدا نیقدمو برداشتم تا برم سمت ماش نیاول یناراحت با

 کرد

 ممکنه؟  ینیبود اما لبخند رو لبم. نییکه برگردمو نداشتم سرم پا نیباز شد.جرات ادر با شدت  هی.بعد چند ثان واستادم

 کاش قبولم کرده باشن. يباشه.ا یواقع کنمیکه فکر م يزیکاش اون چ يا

 افکارم يزد رو همه  يدییبغض دارو لرزون مامانم مهر تا يبودم که صدا ستادهیهمون حالت ا يتو

 بهنام  -

 بود که صدام کردو من بهش پشت کردم  ياخر يمثل دفه  صداش

 ارامش بخش مامانم تنگ شده بود. يصدا ي.چه قدر دلم واسه  کنمیبهش پشت نم گهیدفه د نیا اما

تموم شه اروم برگشتم سمت در خونه که حاال باز بودو  ایزود نیبه ا استیاگرم که رو خواستمی. نمدنیشروع کردم به چرخ اروم

که  نیچهره ها چه قدر برام لذت بخش بود.به خصوص ا نیا يدوباره  دنیم زل زده بودن. دسه جفت چشم مشتاقانه به

.به بابام نگاه کردم سیبودوصورتش خ یقشنگش اشک ينکاه کردم چشما امانم.به مزدنینبودن داد نم یناراحت نبودن عصبان

 گرفته باشم  يش. انگار جون تازه اصورت مهربون ویشگی،محکم،مغرور.نرگس خانوم با اون لبخند هم يجد شهیمثل هم

 خواستمیدرد گرفته بود اما نم یبغض لعنت نی. گلوم از انییبازم جرات جلو رفتن نداشتم هنوز شک داشتم. سرمو انداختم پا اما

 بشکنه
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 دادمیارش ملحظه وجود نداشت .سفت به خودم فش نیتر از ا نیری.شدیکه مامانم جلو اومدو تو اغوشم کش نیبود تا ا نییپا سرم

شو نداشتم.از خودم جداش کردم اشکاشو  هیطاقت گر نیاز ا شتریب کردیبودو اشکاش لباسمو ت م نمیس ي.مامان سرش رو

 پاك کردم

 منو ببخش مامان -

 بگم  تونستمیبود که م يزیتنهاچ

 دهیمنو بخش ینیلبخند ارومش  نیفقط لبخند زد هم مامان

 گفتم طنتیو با ش عیسر کردیکه از چشمش اومده بودو پاك م یاشک یمکیبابام نگاه کردم داشت قا به

 نکن مشیقا میدیبهرام خان د -

مامان بابام  دنیاز د نقدرینرگس خانوم کجا رفت ا دونمیمدت نم نیتو ا میرو بقل کرد گهیاونم سمتم اومدو همد دویخند بابام

 هیتک نیاز جاش تکون نخورد همون جور به ماش هیمدت سا نیتمام ا يرفت بهش سالم کنم اما تو ادمیخوشحال شدم که 

 بود ستادهیداده بودو ا

 نرگس خانوم کو؟  -من

 تو پسرم ایرفت داخل ب -مامان

 دییچشم شما اول بفرما -

 چشماش قرمز بودو رد اشک رو صورتش معلوم بود.  هیبابا رفتن تو برگشتم سمت سا مامانو

 هیتوام سا ونیمد نارویا تمام

به صورتم  دمیاشکمو پاك کنم کش خوامیکه م یش نگاه کردم لبخند زد.به صورتش اشاره کردم بعد دستمو به شکللبخند به با

 اشکاتو پاك کن ینی

 نکنه  هیگر گهیبا اخم بهش اشاره کردم که د و

خونه و درو  شدو برام چراغ زدو از کوچه خارج شد منم رفتم تو نیاشکاشو پاك کرد براش دست تکون دادم سوار ماش دویخند

 بستم

با نرگس خانوم بعد مدت  یسالمو احوال پرس یخونه و بععد از کل ي. رفتم تومیبچگ ي.خونه کردمیبه اطراف نگاه م اقیشت با

 به برگردوند مویتشکر کنم که زندگ يجور هی هیاز سا دیبود. با میشب زندگ نیبهتر میدور هم خورد ویشام خانوادگ هیها 

خسته بودم  یلینبود.خ ینگران يجا گهیسالم بودم د یوقت یناراحت شدن ول یلیکردم خ فیمامان بابا تعر يماجرارو برا ي همه

از درد بود نه  يبا ارامش بود . نه خبر یخوابم برد اما خواب دهیاتاقم بخوابم.سرم به بالشت نرس يبود که رفتم تو 11ساعت 

 عذاب وجدان نه کابوس.اروم اروم.

*** 
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بار بهش زنگ  هیساعت  هینگران بودم ارومو قرار نداشتم . یلیخ دادیجواب نم شویخبر نداشتم گوش هیاز سابود  يروز دوسه

بارم بهش  نیاخر ي.کالفه بودم. براستیدر دستس ن گفتیوقتا م یخاموشه.بعض گفتیوقتا م یازش نبود.بعش ياماخبر زدمیم

قرص خواب خوردمو  هیبودم اخر  ی.عصببردیبودم خوابم نم دهیکشو دلهره رو تحتم دراز  یزنگ زدم اما جواب نداد.با نگران

 شدم هوشیب گهید

برداشتم اما چشمم که به شماره افتاد  ویصبح بود.گوش 7شدم به ساعت نگاه کردم داریاز خواب ب میزنگ مداوم گوش يصدا با

 جواب داد عینشستم رو تختمو سر خیس

 الو -

 دمیراحت بعد سه روز کش نفس هی.دیچیپ یگوش يتو هیشاد سا يصدا

 ابرنگ يسالم اقا -

 گفتم يبا لحن تند شیالیخیاز ب تیعصبان با

  ؟یهست یسالمو زهر مار کدوم قبرستون -

 جواب داد یبا همون لحن قبل هیسا اما

 در خونتون يچلو -

 چهارتا شد چشمام

  ؟یکنیم کاریچ نجایا -

 ییجا میبر دیبا نییپا ایحاضر شو ب -

  ؟يخل شد م؟یز کجا برموقع رو نیا -

 معطل نکن ایای.زود بیفهمیم ایتو ب -

 قطع کرد ویگوش عیسر و

روزش افتادم  3 بتیغ اذیبره اخه؟ بعد که  خوادیوقت صبح کجا م نیمنگ ترم شدم.ا هیسا يحرفا نیخواب بودم با ا منگ

 ر بود منتظ نیماش يدر تو يجلو هیسا نییخوردمو رفتم پا وهیابم هی دمویلباس پوش عیسر

 قبل گفت:  عیشدم خواستم حرف بزنم که سر سوار

 مینپرس تا برس یچیه -

 چـ ...  ینی -

  میگفتم حرف نباشه تا برس سیه -

 اخه ...  -

  گهید دمیم حیواست توض -

 ساکت شدم گهید منم
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 برام اشنا بوده نقدریچرا ا دمیفهم ستادیدر دانشگاه ا يکه جلو یبرام فوق العاده اشنا بود.زمان ریبلند کردو راه افتاد مس ضبطو

 گرفته سمتم دویسف يبرگه  هی دمیکه د هیتعجب برگشتم سمت سا با

 ازش گرفتم گفت:  برگرو

 برش گردون -

 بود. یدرس يبرنامه  هیگردوندم  برش

 نگاش کردم و گفتم:  یسوال

 خب؟  -

 : گفت

 گهیمال تو ست د -

 چهارتارو رد کرد هشتا شد چشمام

 نه؟  گهید یکنیم یشوخ -

 نه -

 ممکنه ریغ -

 ممکنه -

 ماه از ترم گذشته 1 ؟ياخه چه جور -

 ایرو دست کم گرفت هیسا -

 مال منه؟  نیجون بهنام ا -

 یکنیشروع م يومدین گهیکه د یاز اول اون ترم شهیکالس اولت شروع م ممیاره به خدا.ساعت هشتو ن -

 اخه؟  يواقعا؟ چه جور -

  نیاستاد شاه -

 بازم برم دانشگاه.چه فدر دلم واسه بچه ها تنگ شده بود. تونمیم ینی هیش حال بودم.عالخو یلیخ

 ازت تشکر کنم  يچجور دونمیمن واقعا نم هیسا -

  شهیم ریخودتو لوس نکن. پاشو کالسامون د نمیپاشو برو بب -

 گهیدرست باهات حرف بزنم د يندار اقتیل -

  گه؟یندارم د اقتیمن ل -

 میشدو وارد دانشگاه شد ادهیبهم نخوره اونم پ هیخشم سا يشدم تا ترکشا ادهیپ نیاز ماش عیسر دمویخند

 کنم دایاون رفت سمت دوستاش منم واستادم تا بچه هارو پ میتو از هم جدا شد میدر که رفت از
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اما بچه ها مات شده  دزیهوتن داشت حرف م ستادمیکردم اروم اروم رفتم سمتشون پشت هوتن ا دایهوتنو بچه هارو پ باالخره

 من اونم خشکش زد  دنیبرگشت عقب که با د دیبودن به من هوتنم که نگاه منگ اونارو د

*** 

 اول به حرف اومد  پارسا

 درسته؟  گهید یبهنام -

 اره -

  ؟ینیمطم -

 کامال -

 به حرف اومد نامیس

  گه؟ید یجون من خودت -

  ن؟یبابا شک دار يا -

 دادش در اومداز شوك دراومد و  هوتنم

 ماه؟  7 نیا يبود يکدوم گور -

 رفتم عقب ویمترم به زور بود دادش چنان بلند بود که از ترس دو متر مین فاصلمون

  ؟یزنیچرا داد م یچته بابا روان -من

  ؟ينه کجا بود -

 اروم باش  گمیخب م -

 االن بگو نینه هم -

 گهیخب بذار بگم د -

 ...  فهمـینه من نم -

 هوتن مهلت بده بدبخت حرف بزنهاه  -لیسه

 نه ...  -هوتن

 بذار  گریدندون رو ج قهینه و درد دو دق -پارسا

ماه منو  7بعد  کشنیبهشون بگم خجالتم نم يزینگفتو هرسه منتظر شدن من حرف بزنم اما عمرا اگه من چ يزیچ گهید هوتن

 : نگاه به ساعتم کردمو گفتم هی کننیاستقبال م ينجوریا دنیدوباره د

 بهتون فعال گمیشد بعدا م ریاخ اخ کالسم د -

 بکنن با سرعت رفتم سمت کالسم یکه بذارم اونا حرکت نیبدون ا و
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سرشار از  طیمح نیا يماه تو 7واقعا بعد  رونیاز کالس اومدم ب یباور نکردن يانرژ هیبعد کالس تموم شد با  میساعتو ن کی

 ودگذاشته ب ریروم تاث یلیقرار گرفتن خ یزندگ

 رو کمرم دیپر هویاز پشت  یکیکه  گشتمیدانشگاه داشتم دنبال بچه ها م يمحوطه  يتو

 اخه؟  هیچ ایخرک یشوخ نیهوتن االغ کمرم خرد شد ا -من

 دادم در اومد گهیدفه د نیرو کمرم که ا دیاز پشت پر گهید یکیاومد. تا برگشتم سمت هوتن  نییبا خنده از پشتم پا هوتن

 ون چتونه؟ همت نیریبم يا -

 گقتم:  ناویو با خنده رو به روم قرار گرفت برگشتم سمت س نییاز پشتم اومد پا پارسام

 دور بزن مهمون من هی ایشمام ب ایداداش تعارف نکن -

 دنیکردن به خند شروع

 نیمدت ولتون کردما از دست رفت هی. گهید نیا ونهید -من

 همه وقت؟  نیا ينامرد کجا بود قینارف -هوتن

 دورو ورا. نیهم -

  مت؟یدیدیپس چرا ما نم -نایس

 فهیضع تونیینایخب شما ب -

 يکجا بود نمیروتو برم پسر. بگو بب -پارسا

 بهتتون گمیم دیحاال؟ صبرکن هیچه عجله ا -

 ها اومدن اعتراض کنن که گفتم:  بچه

 اورده؟  نیکدومتون امروز ماش -

 تا پشت گوششون باز شد ششونیها ن بچه

 امروز؟  نیدار نیر جک نگفتم که.کدومتون ماشزهرما -من

 باز گفت:  شیبا همون ن هوتن

 کدوم چیه -

  ن؟یاومد یواقعا؟ پس با چ -

 هوتن نیبا ماش -پارسا

 تعجب به هوتن نگاه کردم با

  ؟یگیدروغ م یواسه چ کهیمرت -من

 ندارم خب نیماش گهیدروغ نگفتم به موال االن د -هوتن

  ؟یچ ینی -
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 خانوم کردن امروز  ناید میتقد نویماش ینی -نایس

 نماز شکر بخونم دیبا رونیمن از کاسه نزن ب ياگه چشما امروز

 یکنیم یشوخ نا؟ید ؟یچــ -من

 دادم بهش نویمنم ماش ییجا رفتیم دینداشت با نیماش هیچ ینه بابا شوخ -هوتن

  ؟يبهش داد نتویکه ماش ییناید ي کارهیاونوقت شما چ -

 ... راستش زهیخب ... چ -

 گهید بنال د -

 جواب داد:  نایکه قفل کرده بود س هوتن

 دوستن بابا  هیباهم چند وقت -

 نیخورد زم فکم

  ؟یگیرو که نم هیدوست سا ناید -

  گم؟یم ویپس ک -هوتن

 يریبگو تو بم -

 يریتو بم -هوتن

 چه جلب  -

 جلبه؟  شیچ -هوتن

 یچیه -

 ... جالبه يهم که اونجور هیمنو سا ينجوریو هوتن که ا نایده ها.دخوب ش نایا هیسا پیما با اک يرابطه  چه

 رفته بود ادشونیمنو  يماهه  7 بتیکه غ نیها مثل ا بچه

 میباهم بر گردمیاالن برم دیبچه ها پس صبر کن -من

 بودن ستادهیا نایا هیکه سا ییگفتنو منم رفتم سمت جا يزمان باشه ا هم

دروغ  هیبه قول خودش  نیبهش زحمت بدم واسه هم خواستیبرگردم اما اصالدلم نم هیبا سا ندارم بازم نیبود چون ماش قرار

  رمیکه با بچه ها م گفتمیم دیبا یمصلحت

ام برگشت سمت من و سالم کرد  هیاشاره کرد و سا هیبود به سا دهیپشتش به من بود ساحل که منو د هیبهشون سا دمیرس

 گفتم:  هیعالمت سوال شده بودن.رو به سا هیهمه به جز ساحل شبهم سالم کردم  هیجوابشو دادم به بق

 گردمیبگم خودتو به زخمت ننداز با بچه ها برم خواستمیم هیسا -

  ؟يکه عقب نبود هی.کالس چه طور بود؟ از بقستین یباشه مشک -هیسا

 هم بودم هیبود.نه تازه جلوتر از بق یعال -
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 خب خدارو شکر برو دوستات منتظرن -

 فعال خدافظ پس -

 خدافظ -

راه افتادم سمت چهار راه  ادهیخودش.منم پ يرفت سو یهر ک مویو از هم جدا شد میهوتن از دانشگاه خارج شد ناویپارساوس با

 گفت:  نوییرو داد پا شهیپشتم بوق زد و اومدکنارم.ش نیماش هیبرم خونه که  رمیبگ نیتا ماش

 یشیمنه ادم  یشیم یخوب يوقت نه دروغ گو چیه -

 به خدا ستمیهمه محبت ن نیبه ا یبابا راض يا!! لطف دار -

 بابا نیبش ایب -هیسا

 رمیخودم م -

 بهنام لج نکن ...  -

  ؟یکنیم کاریمثال چ -

 شمیدور سرو ته از روت رد م هیروگاز  ذارمیراخت فقط پامو م یلیخ یچیه -

 ابرومو انداختم باال و گفتم:  هی یبدجنس با

 يجراتشو ندار -

 شد رمید نیبش ایبابا ب اریدر ن يمسخره باز -

 برم ادهیپ خوامیاخه؟ هوا خوبه  يبه من دار کاریبابا تو چ يا -

 داشت و نم نم بارونم شروع شده بود.شانس ندارم که  يسوز بد هوا

 نگاه به اسمونو اطزاف کردو گفت:  هی هیسا

 هوا خوبه؟  -

 گهیاره د -

 اونوقت؟  یگیم یبهار چ يهواخوب به  یگیهوا م نیتو به ا -

 گهیحاال د -

 خونه یوفتیم يخوریسرما م یاول ترم نیبابا هم نیبش ایب -

 شهینم يزینه چ -

 باشه -

 با سرعت اومد سمت من  هویروبه من نگه داشت و نویازم دور شدو ماش یدنده عقب گرفو کم بعد

غ برق زد رو ترمزو دوباره دنده عقب اومد و اروم کنار من نگه چرا ریکم مونده بود به ت هیهم  هیکنار سا دمیخودمو کش عیسر

 داشت 
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 سوار شو  ایجراتشو دارم حاال ب يدید -

 امینم -

 به جهنم -

مواقع عمرا  نجوریا نمیکم که دور شد به غلط کردن افتادم هم هوا سرد بود هم بارون شدت گرفته بود ماش هیحرکت کرد اما  و

 3,4اومدم درو باز کنم که گاز دادم  نیمنم رفتم سمت ماش ستادیش دست تکون دادم متوجه شدو ابرا نیواسه هم ومدینم ریگ

 خندهیداره م دمیکه د نیتو ماش دمیپر عیکردمو سر ادیسرعتمو ز کنهیم تیداره اذ دمید ستادیمتر جلوتر ا

  ؟يخندیم یبه چ -من

 فکر یهم ب يهم لجباز نکهیبه ا -

 يبازم لطف دار -

 زم من بردمبا یول -

 تو افتاده. رهیمنه که کارم فعال گ هیاز بدبخت نمیا -

 دلت بخواد میلیخ -

 کردم خی گهی.برو دخوادینم ینیبیحاال که م -

 چندروز کجا بوده نیافتاد ازش بپرسم ا ادمیکردو راه افتاد تو راه تازه  ادیز ویبخار

 نمیصب کن بب -

 جلو نگاه کردو گفت:  نگاه به من انداختو دوباره به مین هی هیسا

 شد باز؟  یچ -

 افتاده بودم گفتم:  میشونیچند روز قبل رو پ ياور ادیکه از  یاخم با

  ؟يدادیزده بود؟ چرا تلفونتو جواب نم بتیسه روز کجا غ نیا -

 گهید یش ریغافل گ خواستمیخب م -

  ؟يچرا جواب تلفنامو نداد گمیداره م یچه ربط -

 بهت بگم ییهوی خواستمی.مگهید میتو بود يدرست کردن کارا دنبال نیبا استاد شاه -

 یذاشتیخبر م یسه روز منو از خودت ب دیبه هر حال نبا -

 کامال توش مشخص بود گفت:  یشوخ طنتویکه ش یلحن لوس هی با

 چرا؟ دلت واسم تنگ شده بود؟  -

 من؟ واسه تو؟ عمرا -

 ر انداختبدجور منو به فک شینگفت اما همون شوخ يزیچ گهید
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چند  نیکه ا يبد يتمام حسا دنشیگم کرده بودم.با د يزیچ هیدلم براش تنگ شده بود.به نبودش عادت نداشتم.انگار واقعا

 رفت نیروز داشتم از ب

 دلم واسش تنگ شده بود ...  اره

 ظار داشتم بهنام بگه اره.چرا انت دونمیزده نشد.بدجور حالم گرفته بود نم یحرف گهیبهنام د يدم خونه  میکه برس یزمان تا

 . کاش ... کاش ... کاشکردمیکاش اونروز با بهنام برخرد نم يحسم فقط عادت بود. ا نیکاش ا يا

چرا؟ چرا؟  ره؟یبهنام سر راه من قرار بگ دیچرا با کنمی. هر شب هر روز دارم بهش فک میالک يکاش ها نیشدم از ا خسته

 بهم داشته باشه و من ...  تونهینم یاحساس چیه دونمیم ی.وقتزننیم که صبح تا شب تو سرم چرخ ییچرا؟ چراها

که خودم متوجه نشدم؟ خدارو شکر با  میدیرس یصورتم به خودم اومدم.ک يتو فکر بودم که با تکون دست بهنام جلو اونقدر

 میمن تصادف نکرد هیحواس پرت نیا

 من؟  زنمیحرف م نیماش يبابا دو ساعته دارم با کالج و دنده  ییکجا -بهنام

 مگه؟  یگفت یچ -

 .میکه رسوند کردمیسرم تشکر م ریداشتم خ -

 نداشت یقابل کنمیا؟ حواسم نبود شرمنده.خواهش م -

 شده؟  يزیچ ه؟یسا یخوب -

 لحظه حواسم پرت شد هینه بابا  -

  ؟يبار يکار گهیباشه پس د -

  گه؟یبرنامتو دادم بهت د یبرو به سالمت ... راست گهینه د -

 ایگرفت مریاره بابا الزا -

 گهیبده برو د ریگ یاه حاال امروز که من حواسم پرته تو ه -

 حواست کجا پرته؟  -

اش ناراحت نشه.  سندهینو دوارمیکش رفتم ام گهیکتاب د هیاز  نوی(بچه ها انیپله نداشت خورد زم نیزم ریفضولو بردن ز -

 برسم خونم حالله رید یبرم مهمون دیشد با رمید گهی)بهنام برو د

 باشه پس فعال -

 فعال -

 که گفت نییرو دادم پا شهیش شهیزد به ش عیافتاده باشه سر ادشی يزیچ هیشدو درو بست اما انگار که  ادهیپ نیماش از

 یش بیدو سه روز غ يدر دسترس باشا دوباره نر -

 کنمیخودمو م یسع -

 تو  دونمویمن م يزنگ بزنم جواب ند هیسا -
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 ابا در دسترسم خدافظباشه ب -

 کردو رفت یزدو خدافظ تیرضا ياز رو يلبخند

 باشه تا کار دست خودم ندم میکردم حواسم جمع رانندگ مویسع يسمت خونه حرکت کردم.تو راه همه  به

گاه به ن هیسالم کردم. جوابمو دادن  یحال ی.رفتم تو اشپز خونه و با ب خوردنیخونه مامان بابا داشتن ناهار م دمیرس یوقت

درست  ونیروز در م هیدوست ندارم از قصد  يمن قرمه سبز دونهیمامان مام م نیکال کور شد.ا گهیخورشت کردم.اشتهام د

 که مامان گفت:  رونیب رفتمیداشتم از اشپز خونه م کنهیم

 نکرده خیتا  ایزود لباساتو عوض کن ب -

 اننوش ج دیندارم شما بخور لیخوردم م يزیچ هیتو دانشگاه  -

رفتم  رجهیعوض کردمو ش یتاپ و شلوار راحت هیراست رفتم تو اتاقم لباسامو با  هیمامانمو گوش کنم و  ينموندم غرغرا گهید

تو  دمیفهمینم يزینشنوم و چشمامو بستم از اهنگ چ يا گهید يگذاشتم گوشمو اهنگو بلند کردم تا صدا مویریرو تختم هنزف

 خودم غرق بودم يفکرا

نجاتش بدم اما حاال خودم گرفتار شدم.  يکمکش کنم تا از گرفتار خواستمید؟ اصال چرا شروع شد؟ من فقط مشروع ش یک از

 باشه اما نبود نیریش شدیحس قشنگ اما تلخ که م هیگرفتار 

 میاعتماد کنه و احساساتشو تقد یبه کس تونستینم گهیخودم نداشت.بهنام د يجز نابود یعاقبت چیطرفه که ه هیاحساس  هی

من گرفتار باشم و اون راحت و  ستیانصاف ن ه؟یداشت.اما گناه من چ يبد يخورده بود.تجربه  يکنه.شکست بد یکس

 کاریاما حاال که اومده چ ادیاحساس به وجود ب نیا ذاشتمیم دیشد نبایشروع م دیباشم.نبا الیخیمنم ب شدیکاش م ي.االیخیب

 بکنم؟  دیبا

بهش  ییاولش بودو من اعتنا نیداشتم.ا یشد.حس خوب ریدرگ وانیبه خاطر من با ک ی... وقت ادمهیشروع شد؟  یک از

اما  ذاشتمیم دی.نباگذرهیبزرگ که روزو شبم با فکر کردن به بهنام م نقدریبزرگ شده. ا نقدرینکردم.همون حس خوب االن ا

با هر  دمیکشیبا هر داد اون من درد م. دمیکشیانگار من داشتم عذاب م دمشیرو تخت د مارستانیب يگذاشتم.اون روز که تو

 شد منم از حال رفتم هوشیب یو وقت خوردمیشوك من تکون م

 بهتر باشه ازش دور باشم دیشد.شا یچ دونمینبودم که راحت دل ببندم.نم یکنم.من ادم يکار تونمینم گهید

 درصد عادت باشه هی دیشا کنمینباشه که من فک م يزیدرصد اون چ هیحس  نیا دیشا

 تا حد امکان از بهنام دور باشم  دیباشه با يا گهید زیاما اگه واقعا چ یچیبشم اگه عادت بود که ه نیمطم دیبا.

از  ویریهنزف عیبه سقف بلند شدم سر دمیباشدت شروع کرد تکون دادن من.از ترس چسب یکیخودم بودم که  يحالو هوا تو

 دست به کمر واستاده یشتناکباال سرم با اخم وح یمادر گرام دمیگوشم در اوردم د

 شده؟  یمامان چ هیچ -

  ؟يدیجواب نم کنمیشده .چرا صدات م یچ پرسهیبه خانوم تازه م -
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 تو گوشم بود یکه گوش يدیمامانم د -

 بهم رفتو گفت:  ظیغل يچشم قره  هیبا اخم  مامان

  میپاشو حاظر شو بر -

 گفتم:  یبا حواس پرت میدعوت یحواسم نبود مهمون اصال

  م؟یکجا بر -

 میدعوت تییدا يخونه  ستایحواست ن -

 بهتره امیفک کنم سرما خوردم ن ستیخوب ن یلینبود.مامان حالم خ ادمیاخ اره  -

 که پاشو لوس نکن خودتو يتو که از منم بهتر ستیکجا حالت خوب ن -

اگه حالم  کنمیوش بگذره منم استراحت مخ دیسرما بدم شما بر ویاونجا کس امیب ترسمیم کنهیگلوم بدجور درد م گمیم يجد -

 گهیوقت د هی شاالیاگه نه ا امیخوب بود م

 شهیناراحت م تییدا -

 دیشما بر گمیبهش م زنمیاز دست من ناراحت بشه؟ خودم زنگ م ییدا يدید یاخه ک -

  ؟ياینم ینیمطم -

 خوش بگذره دیبر زمیاره عز -

 شام بخور بعد بخواب  ایبخواب یشکم خال ینکن یباشه پس مواظب خودت باش .دوباره تنبل -

  گه؟یچشم امر د -

 ستین يامر ریخ -

  ؟یکنیتعارف م -

 زدو گفت:  یلبخند بدجنس مامان

نره. وقت نکردم ظرفارو بشورم هنوز تو  ادتی يری.گردگیبکش یجارو برق دی.خونه رو باگمیم یکنیخب حاال که اصرار م -

نره بمونن اون تو .اتاق  ادتیپهنشون کن رو هنگر  شهیتموم م گهید قهیدق 10 نهیتو ماشاونارم بشور.لباسا شسته شده  نکهیس

 ...  شبه سرو روش بک یدست هی يخودتم وقت کرد

 ضمای. خوبه گفتم مرشدیدهن من باز تر م گفتیکه مامان م يهر جمله ا با

 وسط حرفش گفتم:  معترضانه

  ؟یجا ننداخت يزینه ها.چبمونم خو خوامیم یضیمامان مثال به خاطر مر -

 بگم که بازم هست يذارینم -

 مامــان -

 دنیشروع کرد به خند مامان
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  ؟يبا ما ندار يگرم کن بخور کار خچالهیاستراحت کن غذاتم تو  زمیکردم عز یشوخ -

 به همه دیبه سالمت خوش بگذره سالم منم برسون دیبر گهینه د -

 باشه خدافظ -

 خدافظ -

 ریرو تختم و دستمو گذاشتم ز دمیرفتن دوباره دراز کش دادیاومد که نشون م نیماش يربع بعدم صدا هیرج شد از اتاق خا مامان

 افکارمو پاره کرد ... کجا بودم؟ اهان ...  يکه رشته  زمیسرمو به سقف زل زدم .با تشکر از مامان عز

 شم؟  نیکنم که مطم کاریچ

 زدیک مبهنام رو صفحه چشم يزنگ خورد.شماره  میگوش

 کنهیول نم نیدور شم ا نیاز ا خوامیم یمن ه حاال

 . وفتهیتا چشمم بهش ن زیگذاشتمش رو م لنتویگذاشتم رو سا ویگوش عیزنگ خوردن قطع شد .سر یندادم و بعد کل جواب

 میه گوشنگاه ب هی یکم درس بخونم ذهنم مشغول شه بهش فک نکنم. با ناراحت هی نمیحداقل بش چوندمیپ ویکه مهمون حاال

 انداختمو پشتمو بهش کردمو شروع به درس خوندن کردم شدیکه صفحه اش خاموش روشن م

. نیسمت که تمام برگه هاش پخش شد رو زم هیکردمو پرتش کردم  یبدبختم خال يتمام حرصمو سر جزوه  یو عصب کالفه

 ندادم . تیاهم

 کم تمرکز کنم  هیهم بتونم  تا هم از دردش کم تر شه دادمیبا دستم سرمو فشار م یکالفگ با

سرجمع از دوساعت  شدیفک نکنم اما نم یچیکنمو به ه یلحظه ذهنمو خال هیکه بتونم  کردمیداشتم به خودم التماس م گهید

 خط درس خونده بودم 3تا االن  شیپ

تو ذهنم  ومدیازش م دیجد زیچ هیکنم دوباره  یذهنمو از فکر بهنام خال ومدمی. کالفه بودم .تا مگرفتمیلحظه هم اروم نم کی

 .شدمیم ونهیکنم .سرم درد گرفته بود. داشتم د کاریچ دونستمیشده بودم نم یعصب

 شدم اخه؟  ينجوریا چرا

 کردن. یشروع کردم طول و عزض اتاقو ط دادمیحرکت از جام بلند شدم همون جور که سرمو با دستام فشار م هی با

 درد سرمو کم کنم خواستمیحواسم به کارام نبود فقط محرصم گرفته بود. میقرار یدرد سرمو ب از

 زدم غیافتاده بودم سر خودم ج هیگر به

 گهیبسه د -

که خورد به  يخفه بود رفتم دم پنجره و بازش کردم باد سرد یلیاتاق خ يشد هوا شتریکه زدم ب يسرم به خاطر داد درد

طور  نیهم شهیهم میکشدی.تند تند نفس مشدیت اروم م.صورت داغ شده ام داشختنیر شیبود که رو ات یصورتم مثه اب

مشغول بود  نقدریکه از حد تحمل خارج بود.االنم که ذهنم ا شدیم دیاونقدر شد گرفتمیم یاما وقت گرفتمیبود.من سر درد نم

 کردیم شتریسردردمو ب
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 یخیه بودمو چشمامو بسته بودم باد پنجره واستاد ي.جلو زدی.انگار نبضم داشت تو سرم مدنیکوبیتو سرم داشتن پتک م انگار

اسم مدام تو سرم  هیتا بتونم به خودم مسلط شم اما بازم  دمیکشیم قینفس عم کردیبه بدن داغم حالمو بهتر م خوردیکه م

 کردیم ونمیاما فکر نداشتنش د دادی.اسمش بهم ارامش مکردمیلب تکرارش م ریناخوداگاه ز شدیتکرار م

  بهنام.بهنام.بهنام ... -

 یعادت کردن به کس ه؟ینجوری... پس چرا ا شهیتموم م گهیعادته دو روز د هی... چرا فقط  ستیعادته ... نه ن ست؟یعادت ن ینی

 عادته نیا ینشده بودم .ول ينجوریوقت ا چیزجر اوره؟ من ه نقدریا

 ـستینه ن -

 غیج بازم

اروم کنار  شدیاون باد دارم منجمد م يا اون تاپ جلوب کردمیداشتم احساس م گهیمحکم تر شد.د شترویگرومپ سرم ب گرومپ

 سرم اروم تر بود ينجوریسرم برداشتم ا ریروش بالشتو از ز دمیاومدمو پنجره رو بستم رفتم سمت تختو اروم دراز کش

 داسم بو هیکالو چندتا اس ام اس.همش هم از  سیتا م 15کنار تخت برداشتم  زیم ياز رو لمویدراز کردمو مبا دستمو

 بهنام

 لب زمزمه کردم:  ریز

 یکه چشماتو قرمزو اشک نیکه اومدم خونه ات.قبل از ا نیبرگردم به روز قبل از ا خوامینابود شم.م خوامیولم کن بهنام .نم -

 نابود شم؟  يکه نذار يدی.چرا تو بهم قول نمیکه بهت قول بدم نذارم نابود ش نیقبل از ا نمیبب

برداشتمو دوباره  لتنیاز رو سا لویچشمم. اس ام اسارو نخونده حذف کردم مبا ياومد جلو و نمناکش یطوس يچشما دوباره

 زیگذاشتمش رو م

 اروم تر شده بود یلیبستم سرم خ چشمامو

 ندادم و به اهنگش گوش کردم تیزنگ زد .اهم لمیمبا قهیدق 5 بعد

 چطور شد دونمینم من

 دل سپردم يچجور من

 که چشماش دمیفقط د من

 ونه و خواهشبار پر

 منو برده عاشقونه

 ته حس نوازش تا

 چطور شد دونمینم من

 ...  ـیچجور من

 قطع شد زنگ
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 چطور شد دونمی.من نمومدیم نییبستم اشکام پا يچشما از

 رونیبرداشتمو از خونه زدم ب لمویتنم کردم مبا يسرسر يجور نیلباس هم هی شدمیم ونهید موندمیشدم اگه تو خونه م بلند

 ه تو جمع باشم بتونم حواس خودمو پرت کنماگ دیشا

بازم مثه چند ساعت گذشته  دمیدینم يزیچ رفتمیدارم انگار چشم بسته راه م یتیچه موقع دونستمینم داشتمیاروم قدم برم اروم

 زدمیتو افکار خودم چرخ م

 لمیمبا ي برهیو کردویم تیمو اذکه چشم یینور چراغا نویبوق ممتد ماش ياز کوچمون خارج شدم و بالفاصله صدا دمیفهم فقط

 بود ...  بمیج يکه تو

 پرت کردم رو تخت لویحرص مبا با

  ؟يدیچرا جواب نم اخه

زانوهام درد گرفته  گهیرفتم که اخر د نییباال پا نقدریا ویمتر 6اتاق  هیاتفاق بد. هیافتاده. یاتفاق هیبودم  نیبودم.مطم نگران

 شو گرفتم اما بازم جواب ندادشمار گهیبار د هیبود.نشستم رو تختو 

 بوق.دو بوق .سه بوق هی

 نگه داشتم تا باالخره خودش قطع شد نقدریا

 شدمیم ونهیداشتم د واشی واشی گهید دادیهم جواب نم هینگرانم و سا نقدریشده که ا یچ دونستممیشده بودم نم کالفه

 بای.نگرانم تقرکنهیکالفه بودمو دلتنگ اما االن فرق مکم  هیحالو نداشتم فقط  نیکه جواب تلفنمو نداد ا يدو سه روز اون

 ستین شیپ يدفه مثه دفه  نیا گفتیبهم م یحس هیشده . يزیچ هی نمیمطم

 به راه رفتن کردمیشروع م شدمیبلند م يدفه ا هی شستمیلحظه م هی کنمیم کاریدارم چ دونستمی.نمکردیکالفه ترم م نیهم

 تو اتاق  گشتمیدوباره برم رفتمیتو خونه راه م رونیب رفتمیه از اتاق مکه زنگ نزده باش کردمیچک م لمویمبا

 یو ب دمیزنگ خورد مثه برق از جام پر لمیمبا دادمیتکون م ینشستم رو تختمو سرمو تو دستام گرفتم پامو عصب یعصبان

اما تا  دمینفس راحت کش هیکردم خودش بود  داشیبالشتم پ ریکنم باالخره ز دایپ لمویتا مبا دمیچرخیحواس دور خودم م

 شدمیاروم نم دمیشنیصداشو نم

 جواب دادم تیبودم با عبان یاز دستش عصبان یلیخ

 معلومه تو کـ ...  -

 که زد تو جام خشکم زد ینبود ساکت شدم و با حرف هیکه سا دمیشن ویکی يصدا یوقت اما

  د؟یخانوم دار نیبا ا یمحترم شما چه نسبت ياقا -

 که ممکن بود بشنوم گفتم:  يزیترس از چ با

 چطور مگه؟  -

 مهم نبود میلیطور که معلوم بود خ نیا کارشمیبگم چ دونستمینم
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 ...  يتو يشماره  نی... هستن اخر مارستانیب يتصادف کردن تو شونیا -

  نیینداشت اروم اروم دستم اومد پا ممیاز پاهام رفت نشستم رو تخت انگار دستم تحمل وزن کم گوش حس

 بهش نداشتم یاما توجه ومدیتلفن م يالو الو گفتن دختره پا يشده بودم. صدا رهیروبه روم خ به

 کمکم کن ...  ایبود. خدا نیتصادف کرده.نگران بودم به خاطر هم هی... سا هیسا

م بود.مهم نبود تن شرتیت هی ویگرم کن مشک هیبا لباس خونه؟  ستادمیلحظه ا هی رونیاز جام بلند شدم و از اتاق رفتم ب عیسر

 مهم تره  هیسا

کاپشنمو برداشتمو از خونه  چویینکردم سو یبهنام بهنام گفتن مامانم توجه يبه صدا نییاز پله ها اومدم پا يچجور دونمینم

 رونیزدم ب

ست از د نویکنتزل ماش ادیبه خاطر سرعت ز چیبود تصادف کنم.دو سه بارم سر پ کی.دو سه بار نزدکردمیم یرانندگ باسرعت

رفت بپرسم االن حالش چه طوره  ادمی ی.اونقدر حالم بد بود که حتهیبه سا دمیرسیزود تر م دیدادم اما بازم با سرعت روندم.با

بوده حتما حالش خوبه  کیتصادف کوچ هیسالم باشه  دیسالمه.با هیسا دونمی... نه من م هشده باش شیاگه ... اگه ... اگه طور

 دونمیمن م

زود تر از  خواستمیفقط م شدیتکرار م هیکجا گذاشتمش تو ذهنم فقط اسم سا ایشد  یچ نیماش دونمینم تانمارسیبه ب دمیرس

 خوب باشه دیخوب باشه .با دیبا هیحالش باخبر بشم سا

 گشتن گفت:  یبعد کم دمیاسمشو پرس رشیپذ از

 ستین نجایاسمشون ا -

 کـ ...  یچ ینی -

 همراهش نبوده که یتصادف کرده کس نجایا ومدهیباشه خودش که ن دمیافتاد نبا ادمی و

 اوردنش  شیساعت پ هیساله  19,20حدودا  یدختر تصادف هی -

 گهیم یچ نمیزل زده بودم به دهن پرستاره تا بب یبا نگران وفتادیتصادفم لرز به تنم نتم م ياز گفتن کلمه  یحت

 اهان بله ...  -

 : دمیلم پرسحرفشو کامل کنه با ترس از عواقب سوا نذاشتم

 حا ... حالش چطوره؟  -

شده  یموقت یهوشیب هیفقط باعث  ستوین دیبه سرشون وارد شده که شد يفقط ضربه ا دینبوده نگران نباش يدیتصادف شد -

 ...  یشکستگ هیو 

 دیاب دونستمیشده بود نم یحسام قاط شدمیکه حالش خوبه هم نگران م شدیراحت م المیهم خ گفتیکه م يهر کلمه ا با

 کنم کاریچ

 االن کجاست؟  -
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 210سمت راست اتاق  يبخش هستن راهرو  يتو -

برم؟ اه  ذارهیبرگشتم سمتش. چرا نم تیو عصبان یبرگشتم برم که صدام زد. با کالفگ گهیم یچ گهید نمیمنتظر نشدم بب گهید

 ... 

 گفت:  عیررو به سمتم گرفت و س هیسا لیوحشتناك بود که با ترس مبا یلیخ افمیکنم ق فک

 همراهشون بود نیفقط هم -

تا بتونم به خودم مسلط شم اروم درو  دمیکش قینفس عم هیدم در اتاق  هیگرفتمو با سرعت رفتم سمت اتاق سا لویاخم مبا با

 باز کردم

ده بودم اما حالتارو تصور کر نیراه بدتر يتو دمینفس راحت کش هیسالمه واقعا  دمید یبهم دادن .وقت ارویانگار دن دنشید با

نبود اما  یاتاق .اتاق خصوص ياالن انگار جون دوباره گرفته باشم .فقط پاش شکسته بودو گچ گرفته بودن .اروم رفتم تو

 بود. ياتاق بستر نیا يتو هیبودن فقط سا یخال گهید يتختا

 ممنونتم خدا  کردم؟یم کاریمن چ يبردیرو م هیشکرت .شکرت.ممنونم ازت .اگه سا ایخدا

 گهیاگه د ؟یچ میدیخوشرنگشو نم ياون چشما گهیزل زدم به صورتش.اگر د ستادمویشدم باال سرش ا کیبهش نزد اروم

  ؟یچ دمیشنیصداشو نم

سال ازش متنفر بودم اما  1دانشگاه که  طونیتصور کنم.دختر شر و ش هیخودمو بدون سا تونستمیتصورشم وحشت داشتم.نم از

 هیکه بهش داشتم مثه  یکرد .حس رمیکه ... که دوباره اس یه دوباره زندم کرد.کسک یماه شد همه کسم.کس 2,3در عرض 

 باشه اما نبود ينجوریکه ا کردمیم مویکه تموم سع نینبود با ا یدوست معمول

لحظه تنهام نذاشت.کمکم  هی یمدت باهام بود حت نیبرگردم.اون نجاتم داد تمام ا یبود که باعث شد به زندگ یتنها کس هیسا

رو فراموش کنم  ایکه ناد نیو مهم تر از همه ا نمیخانوادم.دوستامو بب شیرد بازم خودمو بسازم از اول شروع کنم.برگردم پک

 ...  هیو سا هیسا ودوب هیوجود نداشت .سا ییایناد گهی.د

 شد شدامایم ينجوریا دینبا

 چرخهیمبر وفق مراد من ن شهیهم یوابسته شم اما زندگ یدوباره به کس خواستمینم

دوباره از هم بپاشه اما  میزندگ خواستمیگذشته ام دوباره تکرار شه.نم خواستمی.نمدمیترسیحسو دوست داشتم اما ازش م نیا

 دست خوردم نبود.

دوست داشته باشم.اما اشتباه  ویکس تونمینم گهید کردمیمردن.فک م گهیباهام کرد احساساتم د ایکه ناد يبا کار کردمیم فک

 اونقدر برام پررنگ بود که بتونه بازم احساساتمو زنده کنه هی.ساکردمیم

 بهش نگاه کردم. بالبخند

  ؟یبا من خانوم مامان يکرد کاریچ

 حرفاست. نیاز ا شتریب یلیارزشش خ هیارزششو داشت.سا هیکه داشتم ناراحت نبودم.سا یاز احساس اما
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 نیسختر يتو ای.نادختیباهام اشک ر ختمیاشک ر یوقت هی.سا دیدباهام خن دمیخند یوقت ای.نادستین ایبا ناد اسیقابل ق اصال

 نیغرورمو از ب ایکه بودم.ناد يزیدستمو گرفت. اون بود که برم گردوند به اون چ طیشرا نیتو سختر هیولم کرد.اما سا طیشرا

 منو به خودم برگردوند هیغرورمو.سا دمو،یام مو،ی. زندگوندبهم برگرد مویهمه چ هیبرد اما سا

 ...  اما

 هیاحساس  نیطرفه ست.ا هیاحساس  نی... ا خوادیکه منو نم هیاومد تو سرم.سا یشگیهم ياخمام رفت تو هم.دوباره فکرا بازم

 .کنهیجور نابودم م هیطرفه هم 

ز هم دوست داشتنو عادتو ا تونستمیراحت م گهیبردم .د یاون سه روز کامال به حسم پ يعادت زود گذره اما تو هیگفتم  لیاوا

 رو دوست داشتم. هیبدم.من سا صیتشخ

 از منه. شتریب اقتشی.اون لدمیزود از دستش م ای ری.دکردیم تمیاذ ستیمال من ن هیکه سا نیا اما

ندارم .عشقمم  ایدن نیا يتو ی. من سهمستی.اون سهم من نرونیبرم ب شیاز زندگ دیکه با دمیرس جهینت نیبه ا شهیهم مثه

 شده. میکه تمام زندگ يا ی.اما دوست معمولیدوست معمول هیفقط دوستمه  هیشه.سا لیتحم یبه کس دیمال خودمه نبا

 بدونه. يزیازش چ ستیقرار ن میاحساسم مال خودمه .کس من

 بودم باال سرشو بهش زل زده بودم. ستادهیا شدیم یساعت هی حدود

انش شدن.سرمش تموم شده بود دوباره به صورت ارومو زنگ زده بود اما جواب نداده بودم حتما خانوادش نگر يچندبار لشمیمبا

تا به پرستار خبر بدم .پرستار سرمو از دستش در اورد.از سوزش دستش صورتش جمع شد فکر  رونیقشنگش لبخند زدمو رفتم ب

 کیزدبه تخت ن یکم ویکه کنار تختش بودو صندل يا یمنم نشستم رو صندل رفتو رونیاما نشد.پرستار ب شهیم داریکردم ب

 کردم

تعجب به من  ویجیبه اطراف نگاه کرد و چشم افتاد به من با گ جیبود که اروم اروم چشماشو باز کرد.اول گ 11 کینزد ساعت

 نگاه کرد

 دیمبارکو بازکرد يچشما نیچه عجب افتخار داد -

 گفت:  يگرفته ا ينگام کرد بعد اروموبا صدا رهیذره خ هیبود کال.  هنگ

 ما؟  يخونه  ای مییشما يونه بهنام االن ما خ -

 اثر نبوده با تعجب گفتم:  یب میلیکه به سرش خورده خ ينکنه ضربه ا ؟یچ ینیچهارتا شد  چشمام

 چکدومیه -

 نگام کردو گفت:  گهیذره د هی -

 پس چرا لباس خونه تنته؟  -

 گفتم:  چارهیمم دراوردهبودم خب حق داشت بکاپشن رونیاومدم ب شرتینبود با گرم کنو ت ادمی.اصال گهیم نویچرا ا دمیفهم تازه

  گهید هیجناب عال ریتقص -
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 اخمام رفت توهم و ادامه دادم:  شیچند ساعت پ ي هیقض هیاداوری با

  ؟یشیرد م ابونیمعلومه حواست کجاست؟ چشم بسته از خ -

 گفت:  يگرفته ا يشد به سقفو با صدا رهینگاهش عوض شد سرشو برگردوند و خ رنگ

 ونمدینم -

  ؟یدونینم ویچ -

 ... حاال چرا به تو خبر دادن؟  یچیه -

 من بوده يشماره  لتیرو مبا يشماره  نیچون اخر -

 يتوام گرفتار شد دیاهان ... ببخش -

 اخم گفتم:  با

 من ...  ومدیسرت م یینکرده بال ییحواست کجاست اخه؟ اگه خدا هیسا ه؟یگرفتار چ -

 بدونه یکس دیون دوستته .فقط دوست ... احساس و فکرت مال خودته نباندادم ... نه بهنام نه ا ادامه

 سمتمو گفت:  برگشت

  ؟یتو چ -

  دادم؟یجواب خانوادتو م یمن چ -

 شدو گفت:  رهیزدو دوباره به سقف خ يپوسخند

  ؟يجواب بد دی... تو چرا با یچیه -

 نمیبب شوییایدر ياون چشما تونمیال بودم که بازم مشدم بهش خوشح رهیجواب گذاشتم و خ یواسش نداشتم سوالشو ب یجواب

 لب با خودم گفتم:  ریز

 مردمیمن م ومدیسرت م ییاگه بال -

 باشه دهیاگه نشن یحرف دلمو به زبون اوردم حت یاما من اروم شدم وقت دینشن

 بهنام ساعت چنده؟  -

- 12 

صبحم دانشگاه  يبرو خونه استراحت کن خسته ا شمیمزاحمت نم نیاز ا شتریب گهیموقع عالفت کردم د نیتا ا دیببخش -

 يبود

 مونمیم -

 سمتم چشماش نم داشت  برگشت

  ؟يدرد دار ؟یکنیم هیگر -من

 به عالمت نه تکون داد سرشو
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  ست؟یحال خوب ن ؟یکنیم هیپس چرا گر -

 سرشو تکون داد بازم

 چشه؟  گهیشدم چرا نم یعصب

 چته خب نمید المصب بگو بب -

 تسین میزیچ -

 خود به خود لحنم عوض شد نمشیبب ينجوریتحمل نداشتم ا دیلرزیبغض داشتو م صداش

 شده؟  یچ کنه؟یسرت درد م کنه؟یبگو چته ... پات درد م زمیعز -

 تو؟  شیپ می.گوش ستین میزینه چ -

 اره اره -

 بود  خیدر اوردمو گرفتم سمتش دستم خورد به دستش  بمیازج لویمبا عیسر و

 سردته؟  هینگ زد ... ساچند بارم ز -

 یکم ... مرس هیاره  -

از جام بلند شدمو کاپشنمو  عیکاپشنم افتادم سر ادی يزیبود نه چ ياونورو نگاه کردم اما نه پتو ا نورویا یبهش دادمو ه لویمبا

 بودو برداشتمو رفتم سمتشو انداختمش روش  زونیاو یکه پشت صندل

 شمیاالن گرم م خوامینه نم -

 داره که نذاشتمو گفتم:  برش اومد

 حرف نباشه ... دست نزن بهش بذار باشه جاش خوبه -

 زدو تشکر کرد يلبخند

 نگفت تصادف کرده یدوستشه به کس يزنگ زدو گفت خونه  يچند نفر به

 که صحبتش تموم شد گفت:  بعد

  ادیساحل ب زنمیبرو خونه فردا زنگ م یش تیاذ خوامیبهنام به خدا نم -

 به من نداشته باش يبه تو کارمن جام خو -

 اخه ...  -

 بخواب منم بخوابم  ریاخه نداره حرف نباشه بگ -

 لجباز -

 نخواه يخوایبخواه نم يخوایکه هست م ینیهم -

 بالفاصله گفتم:  دمیگفت که نشن يزیلب چ ریز

 فحش نده ها بلند بگو یلب ریز -



  

 

یاکتابخانه نودهشت کاربر انجمن نودهشتیا Y@S@M@Nو  taraneh.t  –کشاند آغاز تو  انمیبه پا          

wWw.98iA.Com ١٣٠ 

 نگفت يزیچ دویخند

 دیام اروم خواب هیسا دمیز کشدرا یخال ياز همون تختا یکیرو  منم

از  المیخسته بودم حاالهم که خ یلیبود که خوابم برد اخه خ یک دونمیسالمه و نم هیلب هزار بار خدارو شکر کردم که سا ریز

 بخوابم تونستمیراحت شده بود اروم م هیبابت سا

عطرش و  يکنم.بو داریبهنامو ب خواستمینم ومدیدر نم کمی.درد کالفه ام کرده بود اما جکردنیدرد م یلیپام هم سرم خ هم

 کاپشنشو از خودم دور کنم. خواستیوجه دلم نم چیگرمم بود اما به ه یلیکه خ نی.با اکردمیباتمام وجودم حس م

بود. تکون  یوضع هیپامم که رو هوا معلق بود اصن  هینداشتم  دنیکردم نتونستم بخوابم.عادت به طاق باز خواب يکار هر

. پام نشکسته بود که به لطف جناب بهرنگ اونم شدمیم یداشتم روان دیکشیم ری.پامم تشدیبلند م رشیج ریت جتخ خوردمیم

باحال  یلیداشتم.اونقدر هول کرده بود که لباساشم عوض نکرده بود.خ یحس خوب یلیکه نگرانم شده بود خ نیشکست.اما از ا

 هیپاش کرده . یبود چه کفش دهیبود که از هولش نفهم نیا پشیت هیبعد جالب دیسف شرتیت هیبا  یگرم کن مشک هیشده بود 

که چه قدر  ي. واچارهیکرده بود ب یقاط ویبود واسه خودش اسپرتو مجلس يسوژه ا ینیپاش بود  یچرم مشک هیکفش رسم

 بهش بخندم

 ریدل س هی دیش جدا شم بانگاهش کردم اما بازم دست بردار نبودم.حاال که قراره از يور هیدرد گرفته بود بس که  گردنم

 نگاهش کنم

بالشت جفت دستاشم  يکه به بالشت کوتاه عادت نداشت چون به عالوه  نیبود مثل ا دهیرو پهلو به طرف من خواب يور هی

سرما  دمیترسیتا خورده بود م یکم خوردیکه م ییبه خاطر تکونا زشمیروش نبود بل میچیبود.ه دهیسرشو خواب ریگذاشته بود ز

 زل زده بودم بهش یبندازم روش. با ناراحت يزیچ شمپا تونستمینم لمیعل يپا نیاما با ا بخوره

  دمش؟یدینم گهید ینی

 تحمل کنم؟  تونمیم ینی

 ویبه اون گندگ نیکه ماش کنهیادمو مشغول نم هیذهن  نقدریکس ا چیمشخص شده بود برام که دوسش دارم.واال ه کامال

 اسمش تو ذهنش تکرار بشه.  شهیم هوشیکه داره ب یموقع یحت ای.نهینب

 بهنامو دوست دارم اما ازش محرومم من

 کنم لیخودمو احساسمو بهش تحم خوامی.نمرمیو م رونیبرم ب یاز زندگش دیبا

 بالشت يرو دیقطره اشک از چشمم چک هی بازم

اما نتونست خودشو نگه دارهو از رو .دیکه از خواب پر وفتهیبود ب کیتخت بود نزد يخوردو چون لبه  یموقع بهنام تکون همون

 نییتخت پرت شد پا

 براش  رمیبم اخ

 صداش کردم:  ینگران با
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  ؟یبهنام خوب -

سرش  ییکنن اه نگاه چه بال ادیز مارستانویب يتختا نیبود که بدم عرض ا نیا کردمیکه م يکار نیمن اگه پول داشتم اول اخ

 اومدا

 نییبد افتاد پا یلیکرده بود.خ میظیپف کرده بودو اخم غل بلند شد . چشماش نیاروم از رو زم بهنام

  ؟یبهنام جان خوب -

 بود چون با تعجب گفت:  دهیاول صدامو نشن يدفه  انگار

  ؟يداریتو چرا ب -

  ؟ی.تو خوببردیخوابم نم -

 اره بابا خوبم -

 ایبد جور افتاد یلیخ ن؟یمطم -

  ؟يدیتو تمامو کمال افتادن منو د -

 ور؟ اره . چط -

 ينجوریهم یچیه -

 گفت:  يبلند يو با صدا دیمثه فنر تو جاش پر هوی بعد

 ...  یراستــ -

 گفتم:  اریاخت یو ب عیسر دمیباال رفتن صداو حرکتش ترس ییهویکه از  منم

 ها مارستانهیچته؟ ب یزهرمارو راست -

 اوردو گفت:  نییپا صداشو

 کجاست؟ که زد بهت  یافتاد ... اون اذمی هوی دیببخش -

 در رفت -

  ؟یچ ینی -

ك شاهد  يکه زده بود بهم در رفته بود چند نفر یاون دمیبه هوش اومدم فهم یفرار کرد ... اونجور که من وقت دیترس ینی -

 مارستانیماجرا بودن منو رسوندن ب

 شد:  شتریب اخمش

  ؟يدیراننده رو ند ست؟ین ادتی نویطور.مدل ماش نیکه ا -

 دمید نویماش يغامن فقط نور چرا -

  ؟ینیمطم -

 اره -
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 که شهیخب کار سخت م -

  ؟يچه کار -

 گهیکردن راننده د دایپ -

به مامورا هم گفتن اونا هم  ناروی.اابونیوسط خ دمیحواس پر یخودم بود. ب ریگم شو بابا نمردم که پام شکسته فقط اونم تقص -

 نشدن و رفتن رشیگیپ گهید

  ؟یچ ینی -

 بدم بهت؟  حیتوض ویزیهر چ دیامشب؟ سه بار با يخنگ شد نقدریتو چرا ا -

 دمیهان؟ نه ... نه ... حله فهم -

 بهش بگم پرستارو صدا کنه شدیشده بود م داریبهنام که ب گهی.ددیکش ریپام ت بازم

 بهنام -

 هان؟  -

 ادب بله یهان نه ب -

 خب بله؟  -

  ؟یپرستار صدا کن شهیم -

  کنه؟یچرا؟ پات درد م -

 گهیبگم خب اره د دیماچش کنم بهش خسته نباش خوامیم نه -

 باشه باشه -

ناز بود که  یلیدختر جوون خ هیهول کرده بود.  چارهیبا پرستار برگشت پرستاره ب دینکش هیبه ثان رونیاز در اتاق رفت ب عیسر و

 بگم؟  دیداره ماچش کنم بهش خسته نباش یبا هول اومد تو.خب چه اشکال

 کیکوچ هینیب دیکرده بود نخ نبود صورت سف زیابروهاشم فقط تم دهیکش یمشک يداشت. چشما يناز ي افهیق یلیخ یول يوا

لباشم به خاطر رژ  افشویق کردیبانمک م یلیبود که خ شینیب يرو میکیقوز کوچ هیبودم مال خودشه  نیکه کامال مطم یقلم

 دادیقشنگ نشون م یلیپررنگش خ هیصورت

 هول بود بچه نقدریبود که ا دهیبهنام ترس کلیبود فک کنم از ه زهیم زهیر یلیخ یول...  يجانم ... ناز يا

 بچه  گمیازم بزرگتر بودا بهش م میفک کنم دو سه سال حاال

 از تنت در بره یماچت کنم تورو خستگ هیمن  ایب شهینم نه

 وارد اتاق شدو اومد سمت منو گفت:  دختره

  زم؟یعز يدرد دار -

 تم: زدمو گف يلبخند
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 کشهیم ریکم ت هی... اما  یلینه خ -

اخه.خب چه  نیزدن.مگه کرم دار گهید یکیکرد.ا مگه سرمم تموم نشده بود؟ حتما  قیسرمم تزر يامپول تو هیزدو  يلبخند

  د؟یداشت دوباره دستمو سوراخ سوراخ کن یلزوم

 یشیاالن اروم م -

  یخسته ام نباش ی... راست يلطف کرد یمرس -

 یاشسالمت ب -

 فک کنم شدیمنفجر م گهیبهنام د کردمیماچ م نویخندشو گرفته بود.االن من اگه ا يبه زور جلو بهنام

 برگشت سمت بهنامو گفت:  پرستار

 شنیاالن اروم م دیبا هول اومد ينبود که اونجور شونیزیچ -

  گهیکرد دله د شهیچه م گهید دیلطف کرد -بهنام

بس که از تعجب چشمام باز شده بود فک کنم  رفتنیم نییباال پا نیشمام داشتن کف زمتکون داد چ يزدو سر يلبخند پرستار

 نییافتاده بودن پا

 گفتم:  رونیب رفتیشوك در اومدم و رو به پرستار که داشت م از

 خانوم پرستار -

 جانم؟  -

 اسمتونو بدونم شیم -

 گفت:  گهید شهیناز مچه قدر  خندهیم یوقت دونهیلبخند زد چه خوش خنده ست حتما م بازم

 اسمم ترنمه زمیالبته عز -

 اسمشم نازه  یاخ

 ام خوشبختم هیمنم سا -

 صدام کن فعال یداشت يجان ... کار هیسا نیهمچن -

 ممنون  -

 اتاق خارج شد از

 که تا اون موقع ساکت بود گفت:  بهنام

 اخه؟  يدار کاریتو به اسم اون چ -

 رمیگیولش کنم موقع مرخص شدن شمارشم م نویمرا اچه ناز بود؟ من ع يدیبهنام د يوا -

 خنده ریبلند زد ز بهنام

  ؟يخندیم یکوفت به چ -
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  ؟يخاستگار میبر میریواسطه شم ادرس خونه شونو بگ يخوایم -

 خوشگل بود یمسخره ... ول -

 بدك نبود -

 بود يناز نیبه ا قهیسل یبدك بود؟ ب -

 تو ينه به اندازه  -

 بس که باز شد کردیم يباز وی ویدفه فکم داشت  نیا

  ؟یگفت یچ -

 گفت:  یالیخیب با

 تو يگفتم نه به اندازه  -

 خنگا نگاش کردم کخ ادامه داد:  مثه

 ي.به نظر من تو خوشگل ترگهیگفت د دیبا قتویخب حق هیچ -

 گفتم:  وردمویخودم ن يکردم که نگو اما به رو یچنان ذق کردنیقند اب م لویک لویدلم ک تو

 خب البته  -

 خب حاال پررو نشو  -

 کنمیم یسع -

 گفت:  دویبهنامم فهم کردیارامبخشه داشت اثر م شدیم نیداشت سنگ چشمام

 صبحه 4بخواب ساعت  ریچشمات خمار شد بگ -

 ریباشه پس صبح به خ -

 گفت:  دویخند

 ریصبح به خ -

 ت کرد چشمامو بستمو مقاوم شدیواقعا نم گهید نیپا و سرم اروم شده بودو چشمامم سنگ درد

 و بدون درد خوابم برد راحت

*** 

 ماه بعد دو

 هیسا

 کردمیبودم و داشتم شالمو رو سرم مرتب م ستادهیا یبا ناراحت نهیا يجلو

  نمش؟یبیدو هفته نم ینی

 شینیبب دیوقت نبا چیه گهیدو هفته؟ تو د هه
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 چشمام پر اشک شد  بازم

  چرا؟

 بفهم. هیسا ستیمال تو ن اون

 ندارم ...  یزندگ نیاز  یسهم چیه ستومنی... اون سهم ن ن ستی... اره اون مال من ن ستیمال من ن اون

کنه که  ياداوریبهم  نویچشمم باشه و ا يکه هر روز جلو يجور نیگرفتم تا بتونم راحت تر ازش جدا شم.ا یترمو مرخص نیا

 بود یجیواسم مثه مرگ تدر ستیمال من ن

 که بهنام واسم نوشته بودو نگه داشته بودم يا يادگاریگچشو باز کردم ... اما  شیپ ي... هفته چپم نگاه کردم  يپا به

 اسم: بهنام هیکلمه بود، هی فقط

 نوشت بهش گفتم:  نویا یوقت

  ؟یسیبنو یستیبلد ن يا گهید زیچ یاز خود راض ياقا -

 کردو گفت:  نگام

 نره من ...  ادتیتم تا کنارت باشم.اسممو نوش شهیهم ينجوریا خوامینه،م -

 گفت:  طونیکم مکث کردو حرف قبلشو نصفه گذاشت و ش هی

 دلت واسم تنگ نشه یبهش نگاه کن ینیبیراستش اسمو نوشتم که شبا منو نم -

 تنگ شه يریکبیا يدرصد دلم واسه تو هیکنم.فک کن  کارتیچ دونستمیپام فعال کارکرد نداره واال م هیکه  فیح -

 یخودت میریبکی.ايغلط کرد -

 يفعال که توا -

 ردیشب با زل زدن به خطشو اسمش خوابم م هر

  نمش؟ینب گهیقراره د ینی

 اره اره اره

 خانوم. هیسا یعادت کن دیبا

 ...  باشه

 زنگ زد. تلفنم

 شدیخاموش روشن م میگوش يصفحه  يترنم رو اسم

 نه ایحاظرم  نهیچکم کنه بب زدیبار زنگ م هی قهیزنگ زده بود.پنج ئق شمیپ قهیدق 5گرفت ...  خندم

 دادم:  جواب

 مونده ها یلیخ 10تا ساعت  ه؟یباز چ -

 سالمت کو االغ؟  -
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 که ...  کننیم یسالمو به کس يزنگ زد شیپ قهیدق 5تو که  یاخه عوض -

  ؟يخب بابا نطق نکن حاضر -

 ...  قهید 5 -

  ؟ینکن يراو ادیرو  قهید 5 نیا نقدریا شهی... م دونمی... م دونمیم -

 اره -

  ؟يحاال حاظر نیافر -

 د ...  5 -

 اوج گرفت:  هوی

 ببند هیسا -

 خنده گفتم:  با

 ساعت مونده ها مین یخب بابا چته؟ اره حاظرم.ول -

  گه؟ید يای.تو باما مکنهینم بیع يکار از محکم کار -

 اره -

  ؟يندار نی.مگه خودت ماشیکنیغلط م -

 با شما ای امیبا مامان بابا ب دیبا اینداره. تیجاده امن گهیم ارمیب نیماش ذارهیبابام نم -

 ایخب باشه با ما ب -

  امینم -

 چرا؟  -

 بهم برخورد اون چه طرز حرف زدن بود؟  -

 مایدم در گهید قهید5تو ...  یاه ... اه ... اه چه قدر لوس -

 میباشه ما حاظر -

 پس فعال -

 فعال -

 قطع کرد تماسو

 دهیاز دوستاش خر یکیبابا واسم از  شیپ ي.هفته امیکردم که بابا نذاشت باهاش ب میمشک دیپرا چییسو با حسرت به ینگاه

در کار باشه و منم حاال  یدانشگاه گهیدانشگاه اما فک نکنم د رمیخودم م نیباماش گهیبودش.چه قدر ذوق کرده بودم که د

 استفاده کنم.  نیاز ماش تونستمیحاال ها نم
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به دلم  یلیبود.خ یدختر خون گرم یلیترنمو ازش گرفته بودم.خ يمرخص شم شماره  مارستانیاز ب خواستمیمکه  يروز همون

 تر بود. کیسال ازمون کوچ 3داشت که  ردادیبرادر به اسمم ت هیسال ازم بزرگتر بود. هینشسته بود.

 يخونه  میدوماه بس که رفته بود نیا. تو میکردیباهم حال م ی.من،ساحل و ترنم .کلمیشده بود یمیزود با هم صم یلیخ

 من خبر داشتن تیخانواد هام باهم اشا شده بودن.ساحلو ترنم از وضع گهیهمد

بار  هی قهیدق 5داده بودن.االنم هردو  بیبرنامه مسافرت ترت هی رونیب امیبهم کمک کنن تا بتونم از فکر بهنام ب نکهیا ي واسه

 زدنیبهم زنگ م

 تلفنم زنگ زد دوباره

 شدیخاموش روشن م میدفه اسم ساحل رو گوش نیا

 واسه خودشون.چه هماهنگ هستن باهم نیا دهیدوتا پد نیا

 دادم:  جواب

 ساحل به خدا اماده ام. -

 سالمت کو االغ؟  -

  ن؟یکرد یکی.حرفاتونم نایهست ییبابا عجب ادما يا -

 معلوم بود؟  یلیا؟ خ -

 اره افتضاح -

 گهید دیایب مینیی.ما پاستیباشه مهم ن -

 میباشه اومد -

 قطع کردم تلفنو

 به دست از اتاق خارج شدم و داد زدم:  ساك

 مامــان -

  ؟یزنیچته چرا داد م -

 مامان پشتم بود برگشتم

 خب پس ؟یینجایا شما ا -

 بابـا -

  ؟یگیم یچ -

 برگشتم پشتمو نگاه کردم دوباره

 خب پس ...  ؟یینجایا شمام ا -

  ؟یصدا کن يخوایم وی. ک گهید میخونه ا نیقط ما سه تا تو اخب پسو کوفت ف -مامان
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 ستین گهینبود سام د ادمیاهان  -

 بود کردمو گفتم:  ستادهینگاه به مامان که رو به روم بودو بابا که پشتم ا هی

  م؟یبر ن؟یخب حاال چرا منو محاسره کرد -

 من خندشون گرفته هیز خنگ بازتاسف تکون دادن اما کامال مشخص بود ا ياز رو يبابا سر مامان

 الخطاست.بله زیمگه؟ انسان جا هینبود سام ازدواج کرده، چ ادمی خب

 بلند گفت:  اطیح ياز در خونه خارج شدم مامان تو اوردمیم حیجور که واسه خودم توج نیهم

 در هیسا -

 اطیح يدرو نبستم درو بستمو قفل کردمو رفتم تو دمید برگشتم

 دیمتر ازجاش پر هیرفتم پشتشو اروم کنار گوشش فوت کردم  زدیداده بودو داشت با ساحل حرف م هیکت نشونیبه ماش ترنم

 زد:  داد

  ایاورد رینقطه ضعف گ هیکثافت. کشمتی.مهیسا يریبم -

 بود. یقلقلک يحساس بود بدجور یلیگوش ترنم خ کنار

 مام دارماون تلفناتون بود.ساحل جان نخند واسه ش هیخب بابا اژدها .تالف -

به خاط  شهیم یو عصبان خورهیحرص م ای کنهیم هیگر یاژدها چون وفت گمیبستو ساکت شد.به ترنم م ششوین عیسر ساحل

کاربرد داره.اخه با اون  شتریاژدها ب تیاما تو مواقع عصبان گمی.البته افتاب پرستم بهش مشهیقرمز م عیپوستش سر هیدیسف

االنه که از وسط نصفت کنه.ساحلم نقطه ضعفش دستم بود دارم  یکنیفک م کنهیچنان نگاهت م شیو مکش دهیکش يچشما

 براش 

 کنمیخودتونو خرد م نیکنیاعصاب منو خرد م نهیهم بله

 میراه افتاد مویشد نایطور. سوار ماش نیکردم با هومن و خواهرشو شوهر خواهرشم هم کیساحلو ترنم سالم عل يمامان بابا  با

 میرفت نیسه تا ماش با

 میهومن: من،ساحل خود هومنو ترنم نشست نیماش

 من نشستن يمامان باباش و مامان بابا ردادویما ت نیماش

 ساحلو خواهر هومنو شوهرشو بچش نشستن يساحلم: مامان بابا يبابا نیماش

 عشقو حال واسه خودشون شیبودن خودشون رفته بودن ک ومدهیهومن ن يبابا مامان

 ل شما میرفتیم میهم داشت ما

 باهاش در ارتباط باشم. خواستمیبه بهنام خبر داده بودم.اما تو طول سفرم نم روزید
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پشت  میرستوران واستاد هیناهار کنار  ي.حالو حوصله نداشتم .براکردمیبچه ها گوش م يساکت بودم و به حرفا ریمس يتو

 شهینگران م دونستمیبار زنگ زد اما جواب ندادم م 6,7بهنام  میکه راه افتاده بود یساعت 3 نیا يرودخونه بود .تو هیرستوران 

 خودمو گرفتم تا جوبشو ندم ياما جلو

زل زدم که داشت خاموش روشن  میگوش يغذا رو که دادم رفتم پشت رستوران کنار رودخونه نشستم به صفحه  سفارش

 .کردیم ییصفحه خودنما ي.عکس بهنام و اسمش روشدیم

 زمیعز یبگذرون یکم نگران هی با دیبا ویکه چند روز دیببخش -

 رودخونه يپرت کردم تو لویبار به عکسش نگاه کردمو بعد مبا نیاخر واسه

 کردم:  زمزمه

 خدافظ  -

 پاك کردم عیاروم نشست رو شونم برگشتم.ترنمو ساحل بودن.اشکامو سر یدست هی

 بهم زدو گفت:  یلبخند ارامش بخش ترنم

 زمیعز شهیدرست م یهمه چ -

 به خدا یکنیخودتو داغون م ينجوریا هیسا -ساحل

  رسه؟یبه ذهنت م يراه بهتر -من

 تکون دادو گفت:  يعاجزانه به ترنم نگاه کرد ترنمم سر ساحل

 غذارو اوردن هی... پاشو سا دیحرفارو ول کن نیفعال ا -

 رستوران يبه رودخونه بلند شدمو همراه ساحلو ترنم رفتم تو یتکون دادمو با نگاه يسر

*** 

 بهنام گذروندم ادیدو هفته هر لحظشو با  نیا

 رفتمینم کینزد دمشیدینظر م هیشنبه برم دانشگاه.فقط  شدیکاش م يتهران از اتاقم تکون نخوردم .ا میکه برگشت روزید از

 اتاق . يبودم که مامان اومد تو دهیتخت دراز کش يهمون جور رو یعکس العمل چیخونه زنگ زد بدون ه تلفن

 هیسا -

 جانم مامان؟  -

 تلفنو گرفت سمتم و گفت:  مامان

 ساحله -

 خوابم دیبگ -

بهم  تیریاون از مسافرت که با گوشه گ نمیپاشو بب یزنیکسم حرف نم چیبا ه یاتاق کوفت نیتو ا يدیچپ روزیچته از د هیسا -

 نمیاز االن پاشو بب نمیا يزهرش کرد
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 چشم  -

 تکون دادو از اتاق خارج شد يسر یبا ناراحت دستمو جلو بردمو تلفنو ازش گرفتم مامان و

 سالم -من

  ؟یسالم خوب -

 نه -

 دونمیم -

  ؟یپرسیپس چرا م -

 گهیعادته د -

 خب امرتون خانوم مزاحم -

 سرو تهت؟  یافکار ب ایشدم  تییمزاحم تنها -

 دمیدو هفته حرف شن نیا یکاف يبه اندازه  کنمیساحل خواهش م -

  مینیدور همو بب هی دیگرفتن تا قبل از شروع ترم جد یبگم فردا بچه ها مهمون باشه ... فقط زنگ زدم -

 به من داره؟  یخب چه ربط -

 يایب دیتوام با -

 دیحوصلشو ندارم خودتون بر ه؟یرفتنم چ یمهمون گهید امیترم ب نیا ستیولم کن بابا من ك کال قرار ن -

 دنبالت امیم یشیاماده م 6فردا ساعت  هیسا -

 نه -

 اینکن ب تیخوبه .مرگ ساحل اذ تیلج نکن واسه روح هیسا -

 ساحل چندبار بگم قسم نده؟  -

 کنمیخواهش م -

 باشه -

 خوشحال شدو گفت:  صداش

 ایدم خونتونم اماده باش 6پس فردا ساعت  -

 باشه.را ...  -

 نظرم عوض بشه. دیترس چارهیتموم نشده بود که تلفتو قطع کرد ب حرفم

 ادیکه ن دوارمیام ینی.ادینه.فک نکنم ب ایبپرسم بهنامم هست ازش  خواستمیم

*** 
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 یبه صدا در اومد از اتاق خارج شدمو از مامان خدافظ فونی.اادیاتاق نشسته بودم تا ساحل ب يو اماده تو دهیلباس پوش 6 ساعت

 نشسته بودن نیساحلو هومن تو ماش رونیکردمو رفتم ب

روشن کردو راه افتاد.حال حرف زدن نداشتم ساکت  نویردم. جوابمو دادن و هومن ماشعقبو باز کردمو نشستم و سالم ک در

 ساحلو هومن ساکت بودن. کردمینگاه م رونینشسته بودمو از پنجره به ب

 واقعا؟  شهیگرفته؟ خسته نم یمهمون نیبود.باز ا لیسه ي.خونه میدیساعت بعد رس مین

 بود. لیکه سر بهنام اوردم با کمک سه ییبالها شتریاه داشت.بخاطر خو یکل ه،شوخیبود.پا یپسر باحال یلیخ

 بودمش دهیوقت بود ند یلیخ

 وقت بود واسم کمرنگ شده بود. یلیخوبم خ يکم حالم بهتر شده بود.خاطره ها هیخاطراتم  ياور ادی با

 اومد واسه استقبال. لیسهکه. نیهول بودن مثه ا یلیبچه ها خ میدیکه رس مینفرا بود نیاخر بای.تقر میخونه شد وارد

 به به به به به ...  -لیسه

 چه چه چه چه ...  -من

  ؟يچطور يسالم عرض شد خانوم فرار -لیسه

 چرا؟  يفرار -

 شبح جان ییدایگفتم.کم پ یکل -

  داریبودمت.مشتاق د دهیوقت بود ند یلیخ ؟یخوب -

 ... چه خبرا؟  نیهمچن -

 حرف بزنم گفت:  اومدم

 نصبر کن صبر ک -

  ه؟یچ -

 بذار به ساحلو هومنم سالم کنم -

 يدیچه عجب مارو هم د -ساحل

 شده فیخودت ببخش چشمام ضع يشما به کوچولو ا -لیسه

 بود فیضع -ساحل

 به خودش گرفتو گفت:  يحالت متفکر لیسه

 ا؟ پس بدتر شده -

.قلبم تو حلقم داشت ومدمیم دیبود.نبا شده بودم که بهنام با هوتن واستاده رهیخ ي.به نقطه ادمیشنیحرفاشونو نم گهید

 .دمشیچشم ازش بردارم.بعد دو هفته باالخره د تونستمی.نمزدیم
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نگام  یظیبودمش.مات من شده بود.با اخم غل دهی.انگار که نداوردمیخودم ن ي.به رودیزور نگاهمو ازش برداشتم اما اون منو د به

هومنو ساحل معلوم نبود کجا  لویسخت بود اما بازم مقاومت کردم.سه یلیخنگرانش برام  ویتوجه بودن به نگاه عصبان یب کردیم

 ادم. همه.گمشون کردم تو اون هویرفتن 

بود.بهنامو  دهیبهنامو د تی.نگاهش نگران شد چون عصباندیسمت من که هوتن منو د ومدیاز شوك در اومد و داشت م بهنام

 يبهنام استفاده کردمو رفتم تو هیبهنامو گرفت منم از حواس پرت ين جلونکردو به راهش ادامه داد.هوت یصدا کرد بهنام توجه

 اتاق رفتم. ومباشه تو کد دهیوار بودم ند دیاتاق .ام

نفس  هیدر اوردمو گذاشتم رو تخت. مویاروم شدم.بلند شدم مانتو رو سر قهیدق 5.بعد دیلرزیرو تخت .زانوهام داشت م نشستم

 شدم. اروم از اتاق خارج دمویکش قیعم

طرف صورتم داغ  هیپشت سرم و بالفاصله  واریشدم به د دهیشدو من کوب دهیدفه بازوم با شدت کش هی رونیاتاق که اومدم ب از

 شد.

شد رو صورتم.صورت سرخ شده از  يکه دو هفته نگهش داشته بودم بشکنه.اشکام جار یتلنگرو الزم داشتم تا بغض نیهم فقط

 تو نگاهش مشخص تر شد.  یبهنام اروم شد نگران تیعصبان

 تر شد. دیام شد هیتو بقلش.گر دمیلحظه کش هی تو

 دیبودم.ببخش ی.دست خودم نبود عصبانزمیعز دی.ببخشدیببخش -بهنام

 کردیم ی.و تند تند معذرت خواهدادیاش منو محکم تو اغوشش فشار م گهیو با دست د کردیسرمو نوازش م اروم

 م تنگ شده بود واست بهنام.اروم.دل یلیخ یلیشده بودم.خ اروم

 باشه؟  دیصورتت؟ ببخش کنهیدرد نم ؟یخوب ه؟یسا يارم شد -بهنام

 شدم. رهیو اشکامو پاك کردم.اروم سرمو بلند کردمو به چشماش خ نییاومدم.سرمو انداختم پا رونیاز بقلش ب اروم

 زدمو گفتم:  يلبخند

 خوبم بهنام -

 زده بود یلیکه س ییرو صورتم.جا دیگر کش به صورتم زل زده بود.دستشو نوازش بهنام

 .قرمز شد.ببخـ ... رمیدستم بشکنه.بم -

 لبش گذاشتم:  يرو دستمو

 ــسیه -

 شد ساکت

 فراموشش کن حقم بود -

 نه ...  -

 گفتم فراموشش کن -



  

 

یاکتابخانه نودهشت کاربر انجمن نودهشتیا Y@S@M@Nو  taraneh.t  –کشاند آغاز تو  انمیبه پا          

wWw.98iA.Com ١٤٣ 

 يبه جا نهیتو ا تا صورتمو بشورم یی.از کنارش رد شدمو بدون جلب توجه رفتم سمت دستشونییسرشو انداخت پا یناراحت با

 لمیکه وسا یرفتم سمت اتاق رونویاومدم ب ییدرستش کرد.از دستشو شهیبد نبود با کرم پودر م میلیبهنام نگاه کردم.خ یلیس

 کردم و از اتاق خارج شدم. درستصورتمو  يقرمز شمیتوش بود.با لوازم ارا

ذره احساسم نسبت به بهنام نه تاها  هی یکه حت نیبود.از ا رفته نیاز ب میرو مبل و به اطراف نگاه کردم. بازم تمام روح نشستم

 شده ناراحت بودم. ادمیکم بلکه ز

از حد ساکت شده. به خودم اومدم اهنگ قطع شده بود بچه ها هم  يادیخودم غرق بودم که متوجه شدم سالن ز يفکرا تو

  هو؟ی.چه خبر شد شستنیداشتن م یکی یکی

 یکردو نشست.وقت دایپ ییجا هیواسه خودش  ین نشستن.ساحلو هومنم کنارم.باالهره هر کم يرو به رو قایهوتن دق بهنامو

 .هیچ هیخارج شد.تازه گرفتم قض تاریاز اتاقش با گ لیهمه نشستن سه

 ویصندل لیباشه.سه ینشسته بودن که وسط سالن خال ياش.بچه ها جور گهیدست د هی میصندل هیدستش بودو  هی تاریگ

 داد بهش. هیو گتارو تکگذاشت وسط سالن 

هم  نایو د ای.سونمیکه منو ساحل و هومن نشسته بود یبکشونه وسط که برگشت سمت ندفهیا خوادیم ویک کردمیفکر م داشتم

رو مبل نشسته بودن با سر بهشون  دمیاون دوتارم د دمیکنار رفتو من پشت هومنو د لیسه یرو به رومون نشسته بودن وقت

از خجالتشون  یکل رمیتموم شه م لیسه هیشگیه يبرنامه  نیبود اگه ا دهطور.دلم واسشون تنگ ش نیسالم کردم اوناهم هم

 .امیدر م

بود اومدم  الونیساحلم سازش و زدی.هومن که ساز نمکردیافتادم بهش نگاه کردم که داشت به سمت ما نگاه م لیسه ادی دوباره

 و گفت: زحمتمو کم کرد لیپشت سر نگاه کنم که سه يبه بچه ها

 یشبح جان دنبالش نگرد خودت -

 ستمیرو بلند کن.من ن گهید یکی امینه من نم ؟یچ -

 نمیوسط بب ایچونو چرا پاشو ب یپس ب یدونیم نویتو قوان -

 هیبود.هر دفه  نیهم شیمهمون هیبخش جدا نشدن هی گرفتیم یمهمون لیگذاشت.اه.هر وقت سه نویقوان نیا یتو روح هرک يا

 در بره. رشیاز ز تونستینم میشکیتا هم بزنه هم بخونه.ه اوردیکه بلد بودو م یهر کس اوردویساز م

 وارد شدم:  گهیدر د هیاز  شهینم يبا لجباز دمید

 من شو الیخی.بادیجون تو سرما خوردم صدام در نم یلیسه -

 نمیپاشو بب يدر بر رشیاز ز یتونیکه جون خودت بعدم عمرا نم نیاول ا -

 خان برات سهل دارم

 .یبرداشتمو نشستم رو صندل تارویشدمو رفتم وسط سالنو گ بلند

 .رهینشستم تا بازم بهنام روبه روم قرار بگ يجور
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 .کردنیبچه ها انتخاب م ویاول دلبخواه بود اما اهنگ بهد اهنگ

 بخونم خوامیم یچه اهنگ دونستمیم قایمن دق و

 شدمو شروع کردم به زدن رهیبهنام خ يما.به چشدمیکش یقینفس عم دمیکش تاریک يمایرو س دستمو

 خوندن:  و

 گذشتم گریاشنا چون از تو من د يز من ا بگذر

 با سرگذشتم گرانیشو چون د گانهیتوهم ب گرید

  ردیعشقت در دل بم خواهمیم

 ردیگ انیپا ادتیدر سر  گریتا د خواهمیم

 گذشتم گریاشنا چون از تو من د يز من ا بگذر

 ال ال ال ال ال ال -ها بچه

 با سرگذشتم گرانیشو چون د گانهیتوهم ب گرید

 ال ال ال ال ال ال -

  ردیعشقت در دل بم خواهمیم

 ردیگ انیپا ادتیدر سر  گریتا د خواهمیم

 ردیمیعشق تو نم ردیگیم یخاموش ردیمیم یعشق هر

 ردیگیرا نم تیدر قلبم جا يگریکن بعد از تو د باور

خودشون بودن.اهنگ که تموم شد شروع به  يبه بهنام نگاه کردم.بچه ها تو حالو هوا رهیخ زدن برداشتم و بازم تاریاز گ دست

 تا براشون بزنم گفتنیمختلف م يجور اهنگا نیدست زدن کردن و اهم

 از جاش بلند شدو داد زد:  بهنام

 ساکت -

 گفت:  لیسهخطاب به  کردیها ساکت که چه عرض کنم خفه شدن.بهنام همون جور که به من نگاه م بچه

 پا بذارم ریکم ز هی ویقانون باز خوامیم لیسه -

 گفت:  دیبهنامو که د هیجد ي افهیق لیسه

 بکن خوادیدلت م يهرکار دیهر غلـ ... نه ببخش يداداش مختار -

 بلند شدم و رفتم سرجام نشستم یازم گرفت .از رو صندل تارویتکون دادو اومد سمت من گ يسر بهنام

 منو شروع به زدن خوندن کرد يمن نشست اونم زل زد تو چشما يرو بازم روبه بهنام

 ثابت کنم  تونمیچرا نم یدارم ول دوست

 خوابت کنم  تونمینم یول خونمیم ییالال
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  یباور کن یتونیداشتن منو چرا نم دوست

  یخاکستر کن يدوس دار دیعشقو شا نیا شیآت

 همه عشق بمونه تو دل خودم  نیا يخوایم دیشا

 بهت نگم که عاشقت شدم  گهید خوادیم دلت

  يدیفهمیم نویا یکاشک يدیدیچشمام م يتو کاش

  يدیچطور ثابت کنم که تو بهم نفس م بگو

 کم بهم فرصت بده  هیروم بذار  شیپ یراه هی

 عاشق تر شدن خودت بهم جرات بده  يبرا

 تابت بشه  یعاشقت هر لحظه ب يکرد يکار هی

 ثابت بشه  بهت دیشا دمیجونمو بهت م من

 داشتن تو  يخواهش برا هیهمش  نایا اریب طاقت

 اریطاقت ب یکم هی

  يکه تو منو بخوا يروز هی رسهیم دونمیدارم م دوست

 بزار  ییجا هیگوشه از دلت برام  هی ایب

  اریطاقت ب یکم هیبار  هی نیهم واسه

 کم بهم فرصت بده هیروم بذار  شیپ یراه هی

 م جرات بده عاشق تر شدن خودت به يبرا

 تابت بشه  یعاشقت هر لحظه ب يکرد يکار هی

 بهت ثابت بشه  دیشا دمیجونمو بهت م من

 ...  ینی...  ینیکه تموم شد من مات بهنام مونده بودم. اهنگ

 .ستیممکن ن نیا نه

 از جاش بلند شدو رو به من گفت:  بهنام

 واستا نجایا ایب -

 ستادمیفتم سمت بهنام و روبه روش ا.اروم بلند شدمو رومدیدر نم یاز کس صدا

 نیدفه زانو زد رو زم هیکم تو چشمام نگاه کردو  هی

 قدم رفتم عقب هیخوردن منم  یتکون هیهمه  شیحرکت ناگهان از

 شتریمنم ب ياشکا زشیشدت ر گفتیکه م يشدو دستامو تو دستش گرفت با هر کلمه ا رهیسرشو بلند کردو بهم خ بهنام

 شدیم
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 از توست. زمی.همه چهیسا ونتمیمد مویاما تونستم.زندگ تونمینم گهید ایبعد ناد کردمی.فک مخوامتیندارم اما م تواقتیل -بهنام

 اما بازم ادامه داد دیلرزیشده بود.صداش م يهر دومون جار اشک

 گهید کردمیمکه چه قدردوست دارم.فکر  یتا بفهم کنمیپات خردش م يلحظه جلو نیهم ياما تو يغرورمو بهم برگردوند تو

  ؟یمال من باش یتونیم ؟یعاشقم باش یتونی.مهیسا چمیعاشق شم اما شدم.عاشقتم.بدون تو ه تونمینم

  ؟یکنیبا من ازدواج م پرسمیهمه ازت م يجلو هیسا

 در اورد و ادامه داد:  کیکوچ يجعبه  هی بشیپاك کردو از ج اشکاشو

 .فقط از ته دل باشهکنمیباشه قبول م یجوابت هرچ ؟یکنیمن ازدواج م با هی.سادمیدیدست تو م يتو شهیهم نویا المیتو خ -

 .کردیهمه وقت پنهونش م نیبهنام بودو ا يچشما يکه تو یمات ما شده بودنو من مات عشق همه

  ه؟یواقع نیا ستم؟یخواب ن ایخدا

 هیمنتظرم سا -بهنام

 م: به بهنام گفت رهیخ یلرزون يزدمو اشکامو پاك کردم.با صدا يلبخند

 بله -

من از شوك دراومدن  ياز دوشش برداشته شده.بچه ها با بله  ینیانگار با سنگ دیکش قینفس عم هیچشماشو بستو  بهنام

و شروع  ومدنیاز شوك در م یکی یکیبود.بعد هوتن و ساحلو هومن.بچه ها  لینفر که شروع به دست زدن کرد سه نی.اول

 يحلقه هنوز تو ي.جعبه ستادی. بهنام بلند شدو رو به روم اگرفت يا گهید يحالو هوا هی یبه دست زدن .مهمون کردنیم

 دستش بود.در جعبه رو بست و گفت: 

 .میدستت کن يتا رسما حلقه رو تو میرسیفردا با خانواده خدمت م -

ط رقص وس يضبطو روشن کردو همه واسه  لیسه زدنی.دست مگفتنیم کیسرمون تبر ختنیتکون دادم.بچه ها ر سرمو

 بود. ستادهیقرمز پشت سرم ا ياز پشت زد رو شونم برگشتم ساحل با چشما یکیسالن جمع شدن.

 زمیعز یخوشبخت بش -ساحل

 گفت:  رونویساحل از بقلم اومد ب هوی. میسفت بقل کرد گرویهمد

 برم به ترنم خبر بدم -

 بود. میشب زندگ نیگفتن .بهتر کیبهم تبر یاومدن سمتم کل نایو د ایرفت ... سون و

  م؟یشیفردا منو بهنام مال هم م ینی

 نجاتم داد. یبدبخت نیبستمو هزار بار خدارو شکر کردم که از ا چشمامو

 خونمونو ازم گرفت و گفت:  يشب قبل رفتن بهنام شماره  اخر

 یشیبالخره مال خودم م -

 خودش منو رسوند خونه. و
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*** 

 بهنام

 باشه. یاون مهمون يتو هیسا کردمیقبول کرده باشه.اصال فک نم هیسا شدی.باورم نمدمیگنجیپوست خودم نم تو

 شمیو همه جا پ شهینبودم.اون حلقه هم هم مونیدادم.اما اصال پش شنهادیبهش پ یناگهان میتصم هیدست خودم نبود تو  کارام

 م کن کاریچ دونستمینم یباشه.از خوش هیسا يدستا ي.وحاال هم که قرار بود تودادیبود.بهم ارامش م

کم شه.اتوبان خلوت  جانمیکم از ه هی دیبا تمام وجودم داد زدم.تا شا رونویسرمو از پنجره کردم ب نیدادم پا نویماش ي شهیش

  دمیخندی.بلد مزدمیداد م رفتمویبود با سرت م

 عاشقتـم ...  -

 گفت:  دیخندیکه م یدر حال نویتو ماش دیبه زور منو کش هیسا

 باشه تی.حواست به رانندگایدیدستمون م يکار هیبهنام  -

 خانومم امر کنه یهرچ -

 نگفت يزیچ دویخند هیسا

بلند بلند شروع کردم به خوندن  یکردمو همراه محسن چاوش ادیاهنگو ز يصدا گرفتمیکنم اروم نم کاریچ دونستمینم واقعا

  دیخندیمن م يایباز ونهیهم فقط به د هیسا

 شد یمعمول ریما غ يساده  یدوست

 شد یم اون روز تو وجودم چدون ینم

 دیشد که وجودم لرز یدونم چ ینم

 دیحسو از تو زودتر فهم نیمن ا دل

 کم دارم؟  یچ گهید شمیپ یکه باش تو

 داره از تو دس بردارم؟  یلیدل چه

 تو؟  ایعاشقه من  شتریب یما ک نیب

 با تو زشیشد از حاال همه چ یچ هر

 یهم شروع کرد به خوندن جفت هیکم که از اهنگ کذشت سا هی خوندمیاشتم مبودم باال و د دهیهم کش نویماش يها شهیش

 میدیخندیم مویخوندیباهم بلند بلند اهنگو م

 داره به تو یبستگ ستیدست من ن گهید

 يداره که تو ، تا کجا دوسم دار یبستگ

 یبتون يداره که تو ، تا چه روز یبستگ

 ي، منو تنها نزار یمن بمون عاشق
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 اومد شیپ ينجوریاگه امن نبود  دست

 حد نینه تا ا یول یدونستم خوب یم

 شناسم یصد ساله که تو رو م يانگار

 تو حساسم يانقد رو نهیا واسه

 به تو عادت کردم یاحساسات من

 گردم یجا باشم آخر به تو بر م هر

ساعتم واسم سخت بود چه  هی يواسه  یحت شیدور شمیناراحت بودم که ازش جدا م هیسا يدم خونه  میدیساعت رس مین بعد

 برسه تا فردا شب.

 خواستمی.ممینه قصد داشت بره خونشون.به هم زل زده بود زدیهم نه حرف م هیسا میخاموش کردم.هر دو ساکت بود ضبطو

 واشی گهینه پلک، د میزدی.نه حرف مخواستیم نویکه اونم هم نیبودمشو جبران کنم.مثل ا دهیکه ند يدوهفته ا نیتمام ا

 .میفک کنم نفسم نکش واشی

 کرده بود رمیکه اس یینگاهش تنگ شده بود.همون چشما يواسه  دلم

 به حرف اومدم باالخره

 هیسا -

 جانم؟  -

 نه اون. کردمینه من پنهان م گهیاز عشق بود.د زیلبر شیشگیهم طنتیش يبه جا نگاهش

 گفتم:  يلوسو با لحن بچگونه ا یلیسرمو کج کردمو خ یتو خط شوخ زدم

  ؟یدوشم دال -

کم نگام  هیازش بپرسم. يزیبخوام چ ينجوریا کردیکه اسمشو صدا کردم فک نم یگرد شد اخه با اون احساس هیسا يچشما

 ياومده بود از رو رونیدرستشون کرده بودو از شالش ب يور هیبلند فرش که  يزد.اونم سرشو کج کرد موها يکردو لبخند

 گفت:  چشمش کنار رفت و با همون لحن بچگانه

  ؟یدوشم دال یدوشت دالم.تو ش یلیخ یلیخ -

 شدمو گفتم:  يجد

 باشن انیشده.با خانوادتم حرف بزن که واسه فردا در جر رتید زمیبرو عز گهیاز جونم ... د شتریب -

 هول کرد  هیسا

 بهشون بگم بهنام يچجور -

 ...  ادیم خاستگار بقراره واس یگیبهشون م يریم هیعیطب زهیچ یلینداره که خ يکار زمیعز -

 وسط حرفم:  دیعجله پر با
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 تونمیمن نم -

 چرا اخه؟  -

 خب شهیروم نم -

 گفتم:  نیواقعا هول شده واسه هم دمید

 زنگ بزنه با مامانت حرف بزنه خوبه؟  گمیمن به مامانم م یکن يکار خوادیباشه تو نم -

 شدو گفت:  اروم

 واقعا؟  -

 نکن تیاره.تو خودتو اذ -

 باشه -

 برو به سالمت -

  گه؟یشرت کم بود د يمحترمانه  -

 من غلط بکنم خانوم ...  -

 ادامه دادم:  طنتیش با

 گذرهیجا دورهم خوش م نیاصن نرو هم -

 چشمکم بهش زدم هی و

 با مشت زد به بازوم:  دویخند هیسا

 بچه پررو -

 گهید یحاال نشست گمیجون بهنام راست م -من

 شد  ادهیباز کردو پ نویدر ماش هیسا

 که درو ببنده گفت:  نیاز ا قبل

 روتو کم کن ابرنگ جان -

 کنمیخودمو م یسع -

 رید دمیکرد.رفت سمت خونه درو باز کرد برگشتو برام دست تکون داد منم د یخدافظ دویخند هیزدم.سا گهیچشمک د هی و

پاك کن منم دوتا دستامو به حالت برف پاك کنو زدم با چپ و راست شدن برف  نیهم يوقته اگه بخوام بوق بزنم برا

 دادمیهماهنگ باهاش تکون م یخدافظ

 نویدلش بخواد.رفت تو و درو بست منم ماش میلیاومده.خ رشیگ یتکون داد.حتما فک کرده چه شوهر خل يسر دویخند هیسا

 روشن کردمو راه افتادم سمت خونه

*** 
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کرواتمم  ویمردونه نوك مداد راهنیپ هیو  یف کردم.کت شلوار مشککه مامانم برام بسته بودو صا یکروات نهیا ياسترس جلو با

کرده  یوسط کتمو بستمو دوباره به خودم نگاه کردم.اونقدر عطرو اودکلن رو خودم خال يبود.دکمه  راهنمیکم روشن تر از پ هی

 رفتمیم دیند شده بود بابل يادیز گهیلخت بلندمو عقب مهار کرده بودم.د ي.با ژل موهاشدمیبودم که خودم داشتم خفه م

 .کردمیکوتاهش م

 و داد زدم:  رونیاتاق اومدم ب از

 مامان -

 میایصبر کن م قهیدق 5داد نزن بهنام  -مامان

 گفتم:  یکالفگ با

 میریبگ مینیریگلو ش دیشد با رید -

دستش از اشپزخونه اومد  يند تو.نرگس خانوم با اسفانیوسط سالن واستاده بودم تا مامان و بابا ب فی.بالتکلومدین یجواب گهید

 سمت من که گفتم:  ومدیداشت م رونیب

 رهیگیجون بهنام لباسام بو م نوریا اینرگس خانوم جون ن -

 وا بهنام خان خب ...  -

 بخدا. دهیاز همون دورم جواب م -

 واسه من؟  دنیسر تکون م یچند وقت ه نیبابا چرا همه ا يتکون داد.ا يسر دویخانوم خند نرگس

 دمیاشپزخونه و مامان و بابا در حال جرو بحث از اتاق خارج شدن.پشتم بهشون بود صداشونو که شن يخانوم برگشت تو نرگس

 برگشتم سمتشون

 چه وضعشه؟  نیا ا؟

 : گفتیم یگردن بابا بود بابا هم ه زونیاو مامان

 .گهید تونمینم گمیول کن خانوم .م -

 بر سرم  خاك

 تعجب گفتم:  با

  د؟یکنیم کاریچ -

 که کرده بود برگشت سمت منو گفت:  يادیز تیبا صورت سرخ شده از فعال مامان

 کرواتشو ببندم ذارهیبگو نم يزیچ هیبابات  نیبهنام به ا -

 کنهیداره خفه ام م یکیتحملش کنم انگار  تونمیخب نم -بابا

 خوردویتکون م یگردن بابام بود.بابامم ه زونیتو ببنده اوکه بتونه کروا نیبلند تر از مامان بودو مامانم به خاطر ا یلیبابا خ قد

بزنه و دست  یغیبلندش کرد که باعث شد مامان ج نیکمرشو گرفتو از زم ادیکوتاه نم دیکارشو بکنه اخر سر بابا که د ذاشتینم
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ابر من اما نه چاق داره دو بر یکلیمام ه يدر رفت پشت مبل.ماشاال بابا نویگذاشتش زم عیاز کارش برداره بابا هم سر

 یچه شباهت و تفاهم دونمیبودن. من نم يطور نیالغر تره.از اولم هم یلی.اما مامانم هم قدش کوتاه تره هم خهیورزشکار

 داشتن که با هم ازدواج کردن.اما عاشق هم بودنو هنوزم هستن.

 کردن باهمنازشون گذشته همش درحال جرو بحث  یانگار نه انگار سن دمیخندیبه کاراشون م فقط

 شدو کرواتو پرت کرد رو مبلو کالفه گفت:  یعصب مامان

 بکن. يخوایم ياه ... اصال به من چه هر کار -

 .بابا گفت: دنیبه خند میشروع کرد موی.منو بابا بهم نگاه کردرونیبا قهر از خونه رفت ب و

 کشمیم یمن چ یفهمیم تیسرخونه زندگ ینخند پسر پس فردا که رفت -

 گهیاخه؟ خب دو ساعت کروات بزن تمومش کن د یکنیم تشی... چرا اذ یخوب نیه ازن ب -من

 بهم زدو گفت:  یچشمک بابام

 حالش به کل کل اولشه -

 تعجب گفتم:  با

 بابا -

 مامان بلند شد:  يهمون موقع صدا دویخند بابا

 شد رید ونیاقا -

من عقب نستمو بابا هم سمت  نیا اخم نشسته بود تو ماشمامان ب رونیب میاز خونه اومد مویکرد ینرگس خانوم خدافظ از

 راننده.کرواتو گرفت سمت مامانو گفت: 

  ش؟یبندیبرام م -

  ؟يمنو حرص بد يچرا دوست دار -مامان

 نگفت يزیبه خودش گرفتو چ یناراحت ي افهیق بابا

نگاه به  هیتشکر کرد مامان معترضانه  دویبابا لپشو بوس نهیکه مامان صاف بش نیکرواتو ازش گرفتو واسش بست.قبل ا مامان

 من کردو گفت: 

 بهرام -

 نه؟  ای ارهیدل خانومشو به دست ب يچه جور رهیبگ ادی دیبا -بابا

 نگفت يزیزدو چ يبه من نگاه کردو لبخند مامان

 . میدیرس ینیریبعد گرفتن گلو ش باالخره

تا  شبی.دلم از د نمیرو بب هیکرده بود.دل تو دلم نبود که سا خیتام دس کردیام م ونهیاسترس افتاده بود به جونم داشت د دوباره

 خاال واسش بدجور تنگ شده بود
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با پد و مادر  ینفر وارد خونه شدمو بهد از سالم و احوال پرس نیبابا وارد خونه شدن و مشغول حالو احوال کردن منم اخر مامان

اخر مامان  ي هیباهم گرم گرفته بود فقط دق ی.مامان و باباها کلستادمیبه دست د در باالتکلف ا ینیریگلو ش يهمون جور هیسا

راهرو بود که سر  هی يانتها ي.درورودستادهیپشتم ا هیسا دمیو من تازه فهم رهیرو ازم بگ ینیریگفت گلو ش هیبرش به سا هیسا

 نداشتن دیخاناده کال به ما د ییرایراهرو اشپز خونه بودو سمت راست حالو پذ

 ناز شده بود  یلیخ

تا  نییچاك سمت راست لباسش از پا هی. دیرسیتا ساق پاش م شیداشت و بلند يدلبر ي قهیبلند که  نیاست یاسی راهنیپ هی

 ي.کفشايور هی شهیشو باز گذاشته بود و مثل هم هیزانوش داشت. فشنگ و ساده بود موهاشو نصفشو جمع و بق يکم باال هی

 دند تر کرده بوقدشو بل شمیپاشنه بلند نقره ا

 گفت:  هیاز اسکن کامل سا بعد

 يخوش اومد -

 ممنون -

 بردم کنارگوششو گفتم:  سرمو

 من یخانوم يخوگل شد -

 بلند شد هیمامان سا يموقع صدا همون

  ن؟یایجان پس چرا نم هیسا -

و خودشم رفت  ییرایسمت پذ کرد ییازم گرفت و منو راهنما وینیریسرخ شده گلو ش يهم پا لپا هیازش فاصله گرفتم سا عیسر

 تو اشپزخونه

 هیبا هی.سادادمیزانومو تکون م میعصب ایکه استرس دارم  ییطبق معمول زمانا نییسرمو انداختم پا ویصندل ينشستم رو اروم

 از اشپزخونه خارج شد ییچا ینیس

 اروم بهش گفتم:  ییگرفت در حال برداشتن چا يهمه تعارف کردو اخر برا به

  ؟يراسترس دا -

 ينه پس فقط تو استرس دار -

 من استرس ندارم که -

 پات معلومه ياز تکونا -

 بهنام مامان کمرش درد گرفت -مامان

 نبود ییرایپذ يتو يا گهیهم نشست مبل کنار من.چون مبل د هیبرداشتمو سا وییچا عیچشم غره بهم رفتو منم سر هی هیسا
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هم لبش خون افتاده  هیپام درد گرفته بود بس که تکونش داده بودم.سا گهی.من که ديبه جز خاستگار زدنیحرف م يهر در از

به  کمیکوچ ياشاره  هی یاما حت میاومده بود شدیم یساعت هیبرد.حدود  نیمن به درك لبشو از ب يبود بس ك کنده بودش.پا

 کردمو بلند گفتم:  که با دستمال پاکش کرده بود نگاه هیسا ي ادهبه لب خون افت یماها نکرده بودن.اخر عصب

 سر اصل مطلب میبر گهیخب د -

خندشونو گرفته بودن.خب  ينگام کردن که به غلط کردن افتادم اما بابا ها به زور جلو یچپ چپ هیو خود سا هیمنو سا مامان

 يبودو صحبتا نگفتم.اما ثمر بخش يزیچ گهید نوییها.اما با خجالت سرمو انداختم پا هیکه خاستگار نیمثه ا گهید گمیراست م

 اومد وسط يگارواقعا صحبت خاس گهیتموم شدو د گهید

تو  میبلند شدو منم همراهش بلند شدم و رفت هی.سا میزدیباهم حرف م میرفتی دیبا هیکه منو سا دیرس ییبحث به جا باالخره

 منم نشستم رو تختش. یدرو بستو نشست رو صندل هی.ساهیاتاق سا

به هم  میبگ یالزم بود چ ینه شناخت موندیم ینه حرف گهیسال د هیخنده.بعد  ریز میزد یجفت هویو  میکم به هم نگاه کرد هی

 اخه؟ 

 گفت:  هیسا میدیکم که خند هی

 خب شاه دوماد از خودت بگو -

 شما بپرس من بگم -

  ؟يندار یشما با کار کردن خانوما مشکل -

 ریخ -

  ؟يخونه دار -

 ریخ -

  ؟يدار نیماش -

 ریخ -

  ؟يارپول د -

 ریخ -

  ؟يکار دار -

 ریخ -

  ؟يدار یپس چ -

 قلبم گفتم يرو ذاشتمیکه دستمو م یدر حال یلحن عاشقانه و حال به هم زن با

 قلب عاشق هی -

 بخوره تو سرت -
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 دنیبه خند میها دوباره شروع کرد ونهید مثه

  ؟یپرسیم هیچ نایاخه ا -من

 گهید پرسنیم زایچ نیاز هم يخب تو خاستگار -

 هیحرف نمیا -

 محترم ياقا ریپاشو برو خونتون وقت منو نگ میدیخب پس ما به تفاهم نرس -

 قلب عاشق بس نبود؟  هی -

 میشیتلف م یاز گشنگ گهیبا اون قلب عاشق دوماه د -

  ؟یبزن يندار یحرف چیه شییخدا -

  ؟ینه.تو چ -

 نه -

 یخسته نباش -

 یسالمت باش -

 گفت:  هیاق خارج شم که ساخواستم از ات میخنده بلند شد با

 بهنام ...  یراست -

 جانم؟  -

 يتوام خوشگل شد -

 بهش زدمو گفتم:  یچشمک

 خانوم میقابل شما رو ندار -

  رونیب میاز اتاق اومد دویخند هیسا

ماه  2واسه  میباهم گذاشت ویبشه عقدو عروس یطوالن یلیخ خواستمینم میقرار مدارارو گذاشت ياول همه  يهمون جلسه  يتو

  گهید

 کنم کاریچ دیبا یاز خوشحال دونستمین گهید

خانواده ها هم از روابط ما کما  مویهر دو موافق بود هیاشنا بشن.چون منو سا شتریدوماه خانواده ها باهم ب نیا يشد تو قرار

 کارا زود سرو سامون گرفت  ياطالع داشتن همه  شیب

*** 

 .دیخر میبا بهنام رفته بود ریماه اخ هی نیمعمول ا طبق

  ست؟یگشنت ن انایبهنام اح -

 چرا -
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  کنه؟یپات درد نم -

 چرا -

  ؟یگینم یچیبپرسم پس چرا ه شهیم -

 اره بپرس -

 گهیبگو د دمیخب پرس -

  د؟یکن ییراهنما هی شهیکم سوالتون سخت بود م هیخب  -

 گهیخونه د میبر ایدا بپاهام تاول زد به خ رهینمکدون ... بهنام دلم داره ضعف م -

 رستوران میریغر نزن خانوم خونه کجا بود؟ م -

 دیبا یشب بعد عروس %100هم  دایخر نیرستوران.با ا میریم میناهارو دار ایشام  ای ونیروز درم هی.ایشیبهنام ورشکست م -

 زندان مالقاتت. امیب

 االن رهیون مشکمم دراوده ابروم يکه صدا میبر ایبنده نباش.ب بیشما نگران ج -

 باشه. -

 کی.شهیتموم نم دایخر نیچرا ا دونمیدستمون بود.من نم دیخر ي سهی. تا ک5,6 ي.نفرنیسمت ماش میرفت مویپاساژ خارج شد از

 .مینمونده بود که مابهش سر نزده باش ي.پاساژیعروس دیواسه خر میریماهه بعد دانشگاه با بهنام م

ماه.از صبح که دانشگاه  کی نیا يخواب کامل نداشتم تو هی.هیزیجه دیخر میرفتیحلو عسل مبا مامانو سا رفتمیبا بهنام نم اگرم

 جزوه هام بودم. يواسه اخر شب تا صبح پا موندیدرسمم که م دیبعد خر

 یونجز ا میگرفت یحلقه بود.همه چ میکه نگرفت يزیحلقه بود تنها چ دیحلقه.اسمش خر دیواسه خر میباز بابهنام اومده بود االنم

 ناز داره به خدا. شتری.از من بدنیکدوم از حلقه هارو نپسند چی. چون اقا بهنام همیگرفتیم دیکه با

 .نیماش يتو مینشست

 ...  ــشیاخ -من

 دادم:  م،ادامهیشب بود سر پا بود 8ساعتم نگاه کردم از ساعت سه بعد دانشگاه تا االن که ساعت  به

 میریراه م میساعته تمامه دار 5 قایدق -

 جون بهنام؟  -

 اره به خدا نگاه کن -

 ساعتمو نشونش دادم و

 گذشت يچجور دمیاصن نفهم -بهنام

 واقعا یخسته نباش -

  م؟ی.خب کجا بریسالمت باش -
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 خونه -

  ؟یک يخونه  -

 ما -

 رستوران مینه بر -

 اخه؟  يبه رستوران دار يبهنام چه عالقه ا -

 دهیحال م شتریخب شام دو نفره ب -

 هان از اون لحاظا -

  م؟یخب کجا بر -

 خوشمزه بود یلی.غذاش خهیهمون رستوران او دفه ا -

 باشه -

.به بهنام نگاه کردم.صورتش قرمز شده بودو اخماش شهیداره کم تر م یسرعت ه دمیکه د میچهار راه بود کیافتاد.نزد راه

به  دمینگاهشو دنبال کردم رس ریشده.مس ينجوریکه ا دهید یچ دونستمی.نمشدیداشت منفجر م تیهم بود.از عصبان يبدجور تو

 بود. ستادهیکنار چهار راه ا يا نندهز یلیو ظاهر خ ظیغل شیکه با ارا يدختر هی

دفه بهنام چرا  نیا دونمیکه شمارش از دستمون در رفته بود اما نم میبود دهیادما د نیاز ا نقدرینبود .ا یبیعج یلیخ زیچ

 شده بود ينجوریا

 دمی.نگران پرسدیکش قیزد کنارو چشماشو بست.و چندتا نفس عم نویماش

 حالت خوبه؟  زمیبهنام عز -

 نیبرو عقب بش -

  ؟یچ -

  نیبرو عقب بش -

 شده؟ حرف بزن خب. یچرا؟ چ -

 . نیسوال نکن و برو عقب بش کنمیازت خواهش م هیسا -

 مدرو باز کردمو رفتم عقب نشست عینزدمو سر ی.حرفهیعصبان یلیخ دمید

 نتتیبب خوامینم نیگوشه بش -بهنام

  نتم؟یبب یک -

  یفهمیخودت م -

 نباشم دید يتو یلینشستم که خ يکمک راننده و جور هیپشت صندل دمیکش خودمو
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بود.واسه  يدود نیماش يها شهیبه خودش مسلط شد.راه افتادو کنار اون دختره زد رو ترمز.ش دویکش قیبازم نفس عم بهنام

 نیمنظورش از ا دمیفمیصورتش معلوم نباشه.نم یلیتر تا خ نییپا دیکالهشم کش نییپا دیکش یرو کم شهیدختره بوق زدو ش

انجام  لیدل یب ویکار دونستمیمن واسه دختره زد رو ترمز.اما م ي.جلوچسبوندمیامپر م واشی واشیبود.داشتم  یکارا چ

 .شهیم یچ نمی.پس صبر کردم تا ببدهینم

 دو نشست دروکه بست برگشت سمت بهنام، خشکش زد.حرف درو باز کر یب دختره

 بهنام؟  -دختره

 شه که بهنام درو قفل کردو راه افتاد ادهیپ نیاز ماش اومد

 شم. ادهیپ خوامینگه دار.م -دختره

 تا بازش کنه. رفتیدر ور م ي رهیطور با دستگ نیهم و

 بود.مثل عالمت سوال اون پشت ساکت گوله شده بودم دهیمنو ند هنوزم

 نگه دار بهنام ویلعنت نیماش نیا گمیم -

 دادیدختره به راهش ادامه م هیتوجه به خود کش یساکت بودو ب بهنام

 شدو داد زد یعصب دختره

 نگه دا ...  گمیم -

دهنم  يتو دهن دختره.دختره ساکت شدو منم دستمو گذاشتم جلو دینذاشت حرفش تموم شه وبا پشت دست محکم کوب بهنام

 شده بود پاك کرد یبرداشتو لبشو که خون ی.دختره دستمالنزنم غیتا ج

 مگه پسر؟  یضیبشکنه بهنام مر دستت

 وونیح -دختره

 ایخفه شو ناد -بهنام

  است؟یدختر ناد نیا ینینه ...  ا؟یناد

 شعورویب ينشکنه بهنام.حقش بود.منم بعدا دارم براش دختره  دستت

 دم بهشونزل زده بو تیبا تعجب نه بلکه با عصبان گهید

 نگه دار بهنام -

 چرا؟  -

 نگه دار -

  ؟يچرا اونکارو با من کرد -

 واستا -

  ؟یچرا تنهام گذاشت -
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 بزن کنار بهنام -

 رفتیداشت باال م واشی واشی صداشون

  ؟يدیرس نجایچرا به ا -

 ینگه دار لعنت گمیم -

 بزنم تو دهنت پس خفه شو گهیبار د هینذار  -

 ف بهنام داد زدبدون توجه به حر ایناد

 اشغال بزن کنار -

 ایمکث بازم با پشت دست زد تو دهن ناد يبدون ذره ا بهنام

 گهیبس بود د یکیحقش نبود  یدوتا تو دهن گهیسوخت درسته که بد کرده بود اما د ایدلم واسه ناد بدجور

اشغال باهات  هی؟ ولت کرد نه؟ مثل شد یحاال تو کجا و من کجا.نامزدت چ ؟يدیکارتو د يسزا ؟يدیبه کجا رس يدید -بهنام

 پاش لهت کرد اره؟ ازت استفاده کرد و انداختت دور؟  ریز ؟یشکست ؟يرفتار کرد درسته؟ خرد شد

 ساکت شو بهنام. -

  ؟يدیرس یخواستیدرآمدت خوبه؟ به اونچه م ؟يبریتلخه؟ از کارت لذت م قتیچرا؟ حق -

 داد زد:  و

  ؟يدیرس یستخوایکه م يزیبه چ یجواب بده عوض -

 متقابال داد زد:  ایناد

 نه ... نه ... نه -

 عقبو نگاه کن -بهنام

 برگشت سمت من ایناد

 ادامه داد:  بهنام

که منو دوباره زنده کرد.خوب نگاهش کن. و  هیمنه.کس هیزندگ يکه اون پشت نشسته همه  يزیاون موجود عز ش؟ینیبیم -

  ؟یکنیفک م یه چب يدار ؟يدار یخوب به االنت نگاه کن.چه حس

 گفت:  یاروم يشد.با صدا رهیبرگشت و به جلو خ ایناد

 نگه دار بهنام. -

 .ایناد ییکجا نیبب ؟یرسیبهش م يدار ينه؟ چه جور يدنبال پول بود -بهنام

 نگه دار بهنام -

 باشه ...  -

 شد.بهنام گفت:  ادهیپ عیسر اینگه داشت.ناد ابونیکنار خ نویماش بهنام
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 صبر کن -

 اما برنگشت ستادیا ایناد

 برگرد -بهنام

 نخورد تکون

 داد زد:  بهنام

 گفتم برگرد -

دسته اسکناسو از پنجره پرت کرد  هی نوییپا دیرو تا اخر کش شهی.بهنام شنیبرگشت سمت ماش یاشک يبا چشما ایناد

 ت راه افتادباال و پاشو گذاشت رو گاز و با سرع دیرو کش شهیهوا پخش شد.بهنام ش ي.اسکناسا تورونیب

 می.وارد اتوبان شدکنهیم یپدال گاز خال يتمام حرصشو رو هیکه عصبان ییدادم ساکت باشم تا حالش بهتر شه.وقتا حیترج

روال گذشت  نیربع به هم هی.حدود کردیو سرعتو کم م شدی.خودش اروم مگفتمینم یچیاما ه شدیم شتریسرعتمون هر لحظه ب

 فرمون. يو سرشو گذاشت رو شتتوبان نگه داسرعتشو کم کردو کنار ا واشی واشی

 شونشو اروم صداش کردم:  يشدمو رفتم جلو نشستم.دستمو گذاشتم رو ادهیپ نیماش از

 بهنام -

شروع به حرف  کردمیبغلش.سرشو گذاشت رو شونم.اروم پشتشو نوازش م يتو دیسرشو بلند کرد برگشت سمتمو منو کش بهنام

 زدن کرد: 

 یچ ياگر تو نبو هیواسه اون تباه کرده بودم.سا مویشده بودم.زندگ یادم نیهمچ هی.من عاشق هیساواسه خودم متاسفم  -

 شده؟  کارهیچ يدید ش؟یدید هیسا شد؟یم

نه  یارزش چیتباه شده که ه یواسه کس تیزندگ یسخت بود بفهم کردمی.درکش مکردمیفقط ساکت گوش م گفتمینم یچیه

 ستین لیخودشم قا يتوبلکه برا يتنها برا

 اروم تر شدو سرشو از رو شونم برداشت. قهیپنج دق بعد

 گفتم:  اروم

  ؟ياروم شد -

 دهیوجود تو بهم ارامش م -

 و ازش فاصله گرفتم دمیگونشو بوس دمویصورتش نوازش گونه کش يرو دستمو

 گفت:  یناراحت ي افهیق با

 محکم زدم تو صورتش؟  هیسا -

 شال منو اروم گفت:  يها شهیکردن با ر يو شروع کرد به باز نییو انداخت پااره تکون دادم.سرش يبه نشونه  سرمو

 دست خودم نبود.نتونستم خودمو کنترل کنم. -
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 چونش گذاشتمو سرشو بلند کردم و گفتم:  ریز دستمو

 .ادیکارت باعث شه به خودش ب نیا دیشا -

 تکون داد. سرشو

 دمیازش پرس رفتویکه تو مغزم رژه م یسوال

  ؟يم دوسش دارهنوز -

 که رگ گردنش گرفتو صورتش جمع شد. يبا شدت بلند کرد طور سرشو

 شمیاروم بهنام.راستشو بگو من ناراحت نم -من

قلب منه  يکه تو یتنها کس هیداشته باشم؟ سا یبهش احساس تونمیکه اون باهام کرد م يبا کار یکنی.فک مهینه سا -بهنام

 ...  يبه اون دختره  یاحساس چیم که چرا نشناختمش.هبود ی.من فقط از دست خودم عصبانییتو

 حرفشو ادامه بده دستمو گذاشتم رو لبش و سرزنش گر گفتم:  نذاشتم

 بهنام -

 تا به خودش مسلط شه. دیکش قینفس عم هیبه عالمت باشه تکون داد دستمو برداشتم  سرشو

 خونه؟  میبر شهیم هیسا -

 شما؟  ایما  يخونه  میاره بر -

 خودمون يه خون -

 کجا؟  -

 برم خونه. تونمیحال واقعا نم نی. با اگهیاماده ست د يخودمون.تا حدود يخونه  -

 میباشه بر -

 رهیسالن دا ومدیخونه خوشم م يتو شتریکه ب يزی.بهنام چراغو روشن کرد.از چيطبقه تک واحد 6اپارتمان  هی.میخونه شد وارد

 يوارد اشپز خونه  خوردویشکل بزگ رو به روت بود.سمت راست سه تا پله م رهیاسالن د هی يشدیشکلش بود.از در که وارد م

بود که  وارید هی.ته اون سالن شدیجدا م یتر بود که با دوتا پله از سالن وسط کیکوچ نسال هی.کنار اشپز خونه شدیاپن خونه م

اتاقو  هیسمت چپ  يراهرو  ينه دو خوابه بود. اتنهامتز از هم جدا شده بود.و دوتا راهرو ساخته بود. خو هی ياندازه  هیاز وسط 

 .ییسمت راست اتاق خواب بودو دستشو يراهرو يحموم بودو انتها

بودن سالناش بود.که به نظرم جالبو  رهیبزرگ داشت.و از همه مهم تر دا ياخر بود.پنجره ها يخونه بودم طبقه  نیا عاشق

 متفاوت بود.

 .نایبا هم وفتادی.کارمون راه مزریریو گازو ف خچالیال رو اورده بودن و بود.فقط مب یخال ییجورا هی خونه

 .گهید زیباگت،سس و چندتا چ ،رب،نونینیزم بیس تزا،یپ ریو پن س،،نوشابهیاز بهنام گرفتم.سوس دارویخر

 بهنام گفتم:  به
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 برو استراحت کن تا شام اماده شه. -

 زمیعز کنمیکمکت م -

 .باشه؟ کنمیکم استراحت کن شام اماده شد صدات م هیبهنام جان.برو  يخسته ا -

  ؟يخوایکمک نم ینیمطم -

 زمیکامال عز -

 .دیباریاز سرو روش م یخستگ

کفشاشو در اورد.کالهو ژاکتشم در اوردو  میبهم زدو رفت سمت کاناپه که هنوز سلفون روشو باز نکرده بود يخسته ا لبخند

 دیکاناپه دراز کش يرو

 روشن کردم و چراغ سالنو خاموش. اشپزخونه رو چراغ

 یدرست کار کن یتونیروشن کن من راحتم.نم -بهنام

 ارامش داشت شهینور که نم نی. با اهیبخواب بهنام.من نور اشپز خونه برام کاف -

 گفت:  ییخوابالو يصدا با

  باشه -

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 مشغول درست کردن غذا شدم.نداشت بازم با عشق  ستادنیتوان ا گهیکه پاهام واقعا د نیبه کار کردم با ا شروع

 کردم. اینیزم بیو س ایراحت تر بود. شروع به خورد کردن سوس یلیکه اوردن وصل کرده بودنو کارم خ یموقع خچالوی گازو

که  نیواسه استراحت داشته باشه.دو ا يشتریکه بهنام وقت ب نیا کی.لیبا املت کارو تموم کنم اما نکردم به دو دل تونستمیم

 ساده نباشه . میلیخ کنمیشوهرم درست م يخونه ام وبرا يکه تو ییغذا نیولا خواستمیم

 سرخ کنم؟  نارویا ی.من تو چدمیلحظه دست از کار کش هی

 گفتم:  یناراحت با

 کنم؟  کاریحاال چ -

 رونیاز خونه زدم ب دمویمانتومو پوش عیکه امروز گرفتم.سر يتابه ا یجرقه تو ذهنم زده شد.ماه هی هوی

رفتم  عیبستمو قفل کردمو سر نویکردم درش اوردمو در ماش داشیها پ سهیک يکم گشتن تو هیباز کردم. با  نویماش عقب در

 سمت خونه.

 اشپز خونه  يرفتم تو نیپاورچ نیدر خونه رو باز کردم.بهنام هنوز خواب بود.پاورچ اروم
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 یب نی.خدارو شکر ادمشیبود و بدون فکر خر از رنگش خوشم اومده شتریرو گذاشتم روش.ب تابهیروشن کردمو ماه گازو

 جواب داد ییجا هیمن باالخره  يایفکر

 بود.  45: 9بعد غذا اماده شد.به ساعت نگاه کردم  قهیدق 45ساعت  مین حدود

 روشون.رفتم باال سر بهنام.خواب خواب بود. دمیچ لویچندتا روزنامه برداشتمو پهن کردم وسط سالنو وسا نتیکاب يتو از

 کنم امامجبور بودم. دارشیب ومدینم دلم

 صداش کردم:  اروم

 بهنام ... بهنام جان ... بهنام -

 چشمشو باز کرد يال اروم

 زدمو گفتم:  يلبخند

 شام حاضره -

 گفت:  دویکش قینفس عم هیکامل باز کردو بلند شد نشست. چشماشو

 خانوم یراه انداخت ییبه به چه بو -

 نکردم که يکار -

 خوابه ها. نیا دی.چه قدر چسبنیردا اریاخت -

 اومدو گفت:  یقوس کشو

 امیبرم دستو صورتمو بشورمو ب -

 باشه برو -

 .ادیشدم تا بهنام ب منتظر

روش انداختو  يتزایپ ریکرده بودمو پن کشونیو کوچ یکه مربع اینیزم بیو س اینگاه به سوس هیمن. يو نشست رو به رو اومد

 گفت: 

 نیبابا شرمنده کرد -

 ست. فهیوظ -

 .غذا که تموم شد بهنام گقت:  میبه غذا خوردن کرد شروع

 خدا چه قدر گشنه ام بودا. يوا -

 .میطور .ناهارم نخورده بود نیمنم هم -

 یمرس هیخوشمزه بود سا یلی.خمیگشنه ام بودا.ناهارم نخورده بود نقدریاخ اره.بگو چرا ا -

 نوش جان -

 بود. 30: 10ساعت نگاه کردم  به
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 .شنینگران م نایبهنام؟ مامان ا میبر گهید -من

  ؟يمگه بهشون خبر نداد -

 ...  ـیتوام تو ماش لیمن که خاموش بود مبا لینه مبا -

منم خاموش  لی.مبامیگردیبرم ریکه د میبردم.ما به خانواده ها خبر نداده بود یلحظه ساکت شدم.تازه به عمق فاجعه پ هی

 د.بر نداشته بو لشویبهنامم که مبا

 میدیفنر از جا پر مثه

 ارمیب لمویمبا رمیم -بهنام

 باشه. -

 تابه رم شسته بودم. یدم در.ماه مشونیتا بذار سهیتو ک ختمیجمع کردم و ر لویوسا عیسر

 برگشت و گفت:  بهنام

 نگران شده بودن. یبهشون خبر دادم کل -

 شارژ نداره و خاموش شده میاصال حواسم نبود گوش -

 برسونمت خونه میزود بپوش بر الیخیباشکال نداره  -

 باشه -

 بود. میشب زندگ نیو هم بهتر نیامشب هم بدتر میشدمو از خونه خارج شد اماده

 که بهنام صدام کرد برگشتم سمتش  شدمیم ادهیپ نیخونه داشتم از ماش دم

 بود. یعال یلیممنون بابت امشب.خ -

 زمینداشت عز یقابل -

 ...  ایاگه ناد دیببخش -

 درباره ش حرف نزن.بهشم فک نکن.گذشت. گهیبهنام تموم شد.د -

 گفت. يلبخند زدو باشه ا بهنام

سرزنش شدو به  الیخیب دید ممویخونه.رو به مرگ بودم.مامان که حال وخ يبهنام رفت منم رفتم تو مویکرد یخدافظ ازهم

 جاش گفت: 

 یشیم هوشیب يبرو بخواب دار -

 شدم هوشیشت ببه بال دهیمن واقعا سرم نرس و

*** 

 گفتم:  یکالفگ با

 تموم نشد؟  -
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 گهید کشهی.خب طول ميچه قدر عجول و کم حوصله ا زمیعز -شگریارا

 گفتم:  یناراحت با

 دیباشه ببخش -

موهامو موقع  نقدری.پدرم دراومده بود.ادادمیداشتم جون م شگریدست ارا ریبعد از ظهر بود ز 4صبح تا االن که  11ساعت  از

زجر اوره  نقدریا دونستمی.مومدیداشت درم گهیموقع بند انداختن.اشکم د يبود که سر درد گرفته بودم.وا دهیردن کشدرست ک

 .کردمیخودم کارامو م ومدمینم شگاهیاصن ارا

زده بود رو صورتم کمرشو صاف کردو با  مهیکه خ شگریصورتمم تموم شد و ارا شیکه گذشت ارا گهیساعت د هیبعد  باالخره

 کارش نگاه کرد. ي جهید به نتلبخن

 .يچه قدر ماه شد زمیعز يوا -شگریارا

 زمیعز یگفتیم یچ یگفتینم نویا

 لبخند زدمو گفتم:  اما

 ممنون گهیکار دست شماست د -

 ماشاال يخوشگل بود کردمینم شتمیتو ارا يدار اریاخت -

 دیننگه دار شب با خانواده نوش جان ک ویبعد يدستم جا نداره هندونه  بسه

 دیلطف دار -من

 شاالیمنم؟ چه ناز شدم ماشاال چشم نخورم ا نیا هیکنار رفت و من زل زدم به خودم.جون سا نهیا ياز جلو شگریارا

 رو هم عکسشو گذاشتم) هیسا شی(مدل ارا

 .ومدینازك کرده بود اما بهم م یلیشده بود.ابروهامو خ دیصورتم سف چه

 دم(بازم عکسشو گذاشتم)صورتم دل کندمو به لباسم نگاه کر از

بلند تر شده بود.کال عاشق خودم شده  یلی.قدمم به خاطر کفشام خومدیبهم م یلی.خدادینشون م شتریکمرمو ب هیکیبار لباسم

 بابا خودمو بچسبم. هیبودم.بهنام ک

 بهنام اومد هیسا -ساحل

 .شگاهیسمت در ارا برگشتم

 بود. ستادهیدستش دم در ا يبا دسته گل تو بهنام

 بهنامو بچسبم بهتره. نیهم گهیزده بود.نه بابا االن د یپیسمتش.چه ت رفتم

 میهم زمان با هم به حرف اومد ییدوتا

 بابا خوجگله -بهنام

 بابا خوجگله -من
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 چه هماهنگ -بهنام

 واقعا یچه ابراز احساسات -من

 .میکردیما اجرا م گفتویم ییکارابردار  لمی. فمیشد يبردار جد لمیکه با تذکر ف میکرد دنیهر دو شروع به خند و

 دیعروس خانوم لبخند بزن -

 عروس خانوم دیاقا داماد گلو بد -

 دیریاقا داماد دست عروس خانومو بگ -

داشت دود  ویبرداره مثه لوکوموت لمی.فمیدادیانجام م يبا مسخره باز گفتویکه م ییبردار.اما نصف کارا لمیف يتو روحت اقا يا

 از دست ما. کردیم

 گوش بهنام اروم گفتم:  نارک

  م؟ینیبب ویک دیبا میکن ينقش باز مونیتو شب عروس میخب ما نخوا -

 و گفت:  دیخند زیر بهنام

 بردارو لمیف ياقا يعمه  -

 میبردار ساکت شد لمیف يکه بازم با صدا دنیخند زیبه ر میهردو شروع کرد و

 .رهیبگ لمیتا ازمون ف میاسانسور از پله بر يداد به جا ریگ بردارم لمی.فمیخارج شد شگاهیتو دست بهنام از ارا دست

 یشیتو جواب گو م وفتمیدامن بلند از پله ها ب نیبهش بگه اخه اگه من با ا ستین یکی

کارو  نیکه ا دادیدستور م یو ه گرفتیم لمیما داشت ازمون ف يبردارم روبه رو لمیف میاومدن بود نییاز پله ها درحال پا ما

 دین کارو نکناو دیبکن

 من بخندم بهت. یاز پله ها کله پاش نتیبا همون دورب شاالیا يا

 اخش بلند شد. نوییاخرو افتاد پا يپله گذاشت و تعادلشو از دست دادو از پشت دو سه تا پله  يلحظه پاشو بد رو نیهم يتو

 و نگه داشتم تا نخندم.رفته بود کنار من اما من خودم سهیتعجب کنم.بهنام که ر ایبخندم  دونستمینم من

 رفت نیاز دعا ها نکنم جوون مردم از ب گهیباشه د حواسم

 نشده بود. شیزیکمک کردن تا بلند شه.خدارو شکر چ ينفر چند

نشستم درو بستو رفت سمت  ی.وقتنمیبهنام درو برام باز کردو کمکم کرد بش نیکنار ماش میدیو رس میراهمون ادامه داد به

 ا بوق زدو به راه افتادراننده سوار شد.دوت

 گفتم:  دمویکش قینفس عم هی

 یعروس يپاشو بذاره تو اروی نیا ذاشتمیبمونه عمرا نم يادگاری خواستمیبرداره.اگه نم لمیف نیاز دست ا میراحت شد شیاخ -

 باخنده گفت:  بهنام

 گهیشبه د هیبابا  الیخیب -
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 اونم تحمل کنم دیباو  مهیشب زندگ نیشب مهمتر هی نیا نجاستیاخه مشکل ا -

لبخند قهقهه  يبه جا گرفتیلبخند بزن من خندم م گفتی.ممیچه قدرم که ما به حرفش گوش داد یبهش فک نکن.ول -

 گرفتیخندم م یمن ه کردیم فیکال انگار داشت جک تعر گرفیبرخورد کن من خندم م یاحساسات گفتی.مزدمیم

 کنه. يبگه و باز الوگید لمیکه مثه ف نیخودش ابراز کنه.نه ا لیبا ماحساساتشو خودش و  دی.ادم باگهیخب مسخره ست د -

 حرفارو خودمونو عشقه ...  نیول کن ا -

 نگاه به من کردو ادامه داد:  هی و

 یخانوم يخوشگل شد -

 .رسمیشما که نم يبه پا -

 گهیمخانومم امشب بله رو ن یموهامو کوتاه کنه.گفتم دست به موهام بزن خواستیم شگرهیارا -

 هیتا کمرش مو داره ها.به حد معمول نیبلند شما فک نکن میگی.(دوستان حاال مامادیبهت م شتریبلند ب ي.مويکرد یکار خوب -

 )گهید

 .دونهیخدا م شهیم یبچه مون چه شکل يبهنام لخت موها يمن فره موها يموها

  ه؟یاتل میریم -من

 اره -

 ساعت پنجه شه؟ینم رید -

 مایبعد مهمونا برس دیما با يرینه بابا چه د -

 ست یسخن زین نیاهان ا -

 نگه داشتو گفت:  نویماش

 دییبفرما میدیرس -

 .هیاتل يتو میرفت مویشد ادهیپ نیماش از

 مختلف شد. يوقتمون صرف گرفتن عکسا میساعتو ن کی حدود

 میحرکت کرد نایبهنام ا يبه سمت خونه  مویاومد رونیب هیاتل از

شدو اومد طرف من درو باز  ادهیپ نیشد.از ماش اطیبودن.بهنام بوق زنان وارد ح دهیمهمونا رس شتریب میدیبود که رس 7 ساعت

 بشم ادهیپ نیکردو دستمو گرفتو کمکم کرد از ماش

سمت  میبا بهنام بر میبا اقوام خواست یو رو بوس اوردنیورو اونور به سمتمون هجوم م نیکه از ا ییکایتبر دنیسالمو شن بعد

 به بهنام. دمیچسب یمتر رفتم هوا و دو دست شیزد که ش يبقل گوشم چنان داد یکیکه  اهگیجا

 .خندنیدارن م زیر زیو سام ر نیحس ریام دمیباهام کرد که د ياحمقانه ا هیشوخ نیهمچ هی یک نمیبب برگشتم

 : دمیبهشون توپ تیعصبان با
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 شاتونوین دیزهرمار ببند -

 شدن و به من نگاه کردن ساکت

 کدومتون داد زد؟  -من

 من -نیحس ریام

  ؟یدونستیم یبدجنس یلیخ -

 زدو گفت:  یچشمک ریام

 اره -

 به کل رفت. ادمیلحظه از  هینه. بهنامم  ایذره شده بود.برام مهم نبود درسته  هیبودمش.دلم واسش  دهیوقت بود ند یلیخ

 اغوشش جا گرفتم. يدستشو باز کردو من تو نیحس ریام

 به سامم نگفته بودم. یبود.حت ریمن به بهنام خبر داشت ام يکه از عالقه  ياز افراد گهید یکیتم.دوسش داش یلیخ

 گوشم گفت:  کنار

 درست شد؟  یهمه چ يدیکوچولو.د یابج یخوشبخت بش -

 ریسخت بود ام یلیخ -

 .اما ارزششو داشت .زمیعز دونمیم -

 .دونمیم -

 کنهیداره نگامون م رقضبیم هیشوهرت شب شیبرو پ يحاالم لطف کن تا بنده رو جوون مرگ نکرد -

 جدا شدمو گفتم:  نیحس ریاز ام عیسر

 اصال حواسم نبود -

 زدو گفت:  یچشمک ریام

 اخه هیبا وجود من بهنام ک -

 گفتم:  دمویخند

 پررو نشو -

 ه واسش خوبه.کم حرص بخور هیشده بود.اشکال نداره  رهیخ نیحس ریبه ام یظیسمت بهنام که با اخم غل برگشتم

 دادو گفت:  یسمتش دستمو با خشونت فشار محکم رفتم

 خوش گذشت؟  -

 دمیم حیاخماتو باز کن واست توض زمیعز -

 بود اصن؟  یاون پسره ک ؟يبد حیتوض يخوایم ویبپرسم چ شهیم -



  

 

یاکتابخانه نودهشت کاربر انجمن نودهشتیا Y@S@M@Nو  taraneh.t  –کشاند آغاز تو  انمیبه پا          

wWw.98iA.Com ١٦٨ 

با  مویشد یاز دستش عصبان بهش نداشت اخر سر هر دو یکه بهنام اخماشو باز کنه.اما بهنام توجه دادیتذکر م یبردارم ه لمیف

 : میهم گفت

 ساکت شو -

 نگفت یچیه گهی.ددیبردار بدبخت گرخ لمیف

 بود؟  یپسره ک ،اونیخب نگفت -بهنام

 .گمینم یتا اخماتو باز نکن -

 اخم نکنم؟  یگیاونوقت م بهیمرد غر هیزده تو بقل  رجهیزنم جلو چشمم ش -

  ؟یکنیم خودیتره.مثه داداشمه.چرا فکر ب کینه.از سام بهم نزدم يپسر عمه  نیحس ریبابا ام هیک بهیمرد غر -

 بقلت کنه. شهینم لی،دل یهر چ -

 .شهیباشه اخماتو باز کن زشته. تکرار نم -

 قول؟  -

 قول قول -

 با لبخند گفت:  دویکش موینیب

 یمال خودم باش دیفقط با یاخه تو خانوم خودم -

 به خودم گرفتمو گفتم:  يمتفکر ي افهیق

 کنمیروش فکر م -

 خنده گفت:  با

 روتو کم کن -

 کنمیم یسع -

 بچه پررو -

 .دیچیباغ پ يتو ینیترمز بد ماش يکه صدا خوندیعقدو م يداشت خطبه  دیسر جامون عاقدم رس مینشست

 تر بوددخ هیکه بود  یاما هر ک هیبفهمم راننده ک تونستمیبود نم فیدورم ضع دیوسط باغ نگه داشت چون د یمشک دیپرا هی

 بدم صیما و من تونستم صورتشو نشخ کیشدو اومد نزد ادهیپ نیماش از

  ا؟یناد -

 دستشو گرفتم عیو اخم سر جاش نشسته بود اومد بلند شه که سر تیبا عصبان بهنام

 .خوادیم یچ مینی.اروم باش.بذار بب کنمیبهنام خواهش م -

 بذاره. نجایاون حق نداشت پاشو ا -بهنام

 خوادیم یچ مینیده اروم باش ببحاال که اوم -
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 ایاروم گرفت اما با اخم هنوزم زل زده بود به ناد بهنام

 شناختنشیکه نم مییاونا دنشوید يشوکه  شناختنیرو م ایکه ناد ییاتفاقات بودن.اونا نیا ي.همه شوکه ومدیدر نم یاز کس صدا

 .شیورود ناگهان يشوکه 

 شروع به حرف زدن که نه داد زدن کرد ایناد

 ذارمیدنبالتم.نم شهیباش.هم تیزندگ ياتفاق بد تو هیمنتظر  شهی.همدمیبهنام بهرنگ خوب گوشاتو باز کن.دارم بهت اخطار م -

 هیوقت انتظار  چینداره.ه یدر پ یکردن من عواقب خوب ریمواظب خودتو زنت باش.تحق شتریبره. ب نییاب خوش از گلوت پا هی

  ریبگ ي.منتظرم باش. حرفامو جدکنمیجهنم م راتب تویارومو نداشته باش.زندگ هیزندگ

نابود  مونویزندگ خواستیو مصمم بود.انگار واقعا م يجد یلیکرده بودم.خ خیسرخ شده بود.اما من از ترس  تیاز عصبان بهنام

 داشیاز تهد شیعصبان وی.از لحنش از صورت جددمیترس یلیکنه.خ

 .ومدیم کردیکه م ییدایتهد ياما هنوزم صدا رونیببه زور از باغ بردنش  نیحس ریو هوتن و ام سام

 یموهاش و عصب يزانوش گذاشته بودو دستشو فرو کرده بود تو ينشسته بودم.بهنامم ارنج دستشو رو میرو صندل تیم مثه

 .دادیپاشو تکون م

 شد.زمزمه ها شروع شد. حالم بهتر یاب قند واسم اورد . اونو که خوردم کم وانیل هی عیسر دیمنو د ي دهیکه رنگ پر ساحل

 به من نگاه کرد:  بهنام

  ه؟یسا یخوب -

 فک کنم -

 ست ...  ونهی.اون دارهیبرامون به وجود ب یمشکل چیه ذارمیباش نم نیمطم -

 ادیبر م يهر کار ونهیاز د ونهید یگیم يخودت دار -

 .دمیبکنه.بهت قول م تونهینم یغلط چی.ههیسا ذارمینم -

 گفت:  دویبوس مویشونیپ تکون دادم بهنام سرمو

 کنه جادیا مونیزندگ يتو یخلل نیکوچکتر ذارمینترس. نم زیچ چیاز ه زمیعز شتمیپ شهیهم -

 داشتم.اروم شدم. نانینداره. به حرفاش اطم یبهنام هست ترس معن تا

 سه تا هم برگشتن اون

 دیبهنام پرس میبهنام به سمتشو رفت منو

 شد؟  یچ -

 میبه زور از پسش بر اومد کالیه نیبا ا ییداشت المصب سه تا میبود.چه زور یوانبابا دختره ر -نیرحسیام

 لب گفتم:  ریز

 پهلوون پنبه -
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 گفت:  دویشن نیحس ریام

 دو سر بود مشکل از من نبود ویاون د -

 جواب دادن بهشو نداشتم ي حوصله

 وشم گرفتهزد گ غیج ننقدریعجوزه بقل گوشم ا يرفت دختره  مشیبه زور فرستاد -هوتن

 زنهیمراسم شمارو به هم  یکنه و الک یبکنه همش بلف بود تا حرصشو خال تونهینم يراحت باشه کار التونیخ -سام

 وارم دیام -من

 داشت يناز ي افهیق یلینبودا.خ يزیپدر سگ کم چ یول -ریام

 زدو گفت:  يپوزخند بهنام

 ظاهرش بدجور گول زنکه داداش -

 خطبه رو بخونه حاج اقا دینیبش دیبر دیشنو مختل نکنج یالک گهید الیخیب -هوتن

 سر جامون مینشست مویلشکر شکست خورده رفت مثل

 رو تمومش کردن. هیو هوتنم جو رو اروم کردنو قض نیحس ریام

 اخرشم يبود.ماها دهیترس یلیخ نیماش يبا اون حالش حتما از صدا چارهیرفت سراغ عسل که حالش دوباره بد شده بود.ب سامم

 حساس شده بود. یلیبود خ

 تا گرم شه. دادیدستش فشار م يبودن بهنام دستمو گرفته بودو اروم تو خیهنوز  دستام

بار سوم  ي.برازهیبهم بر مونویبکنه و از خدا خواستم تا نذاره اون زندگ ينتونه کار ایام که به قران بود دعا کردم ناد رهینگاه خ با

 پدر و مادرم بله رو گفتم يبه خدا و اجازه  عاقد خطبه رو خوند و من با توکل

 ریکردن . پ دنیگذاشتو اکثرا شروع به رقص یاهنگ یج يگفتن. بعد عکس گرفتنو باز کردن کادو ها د کیدست زدنو تبر همه

 .زدنیو حرف م زایجمع هم نشسته بودن دور م يترا

 اتفاقا رو فراموش کنم. نیط شمو بتونم ابه خودم مسل یمن اصال حال بلند شدن نداشتم.نشسته بودم تا کم اما

 اومد کنارم ساحل

  ه؟یسا يبهتر -

 اره  -

 قرار گرفت:  هیکنار سا ترنمم

 بکنه. تونهینم یغلط چیه ه،ینکن سا ریفکر خودتو درگ -

 دونمیم -

 گهیپاشو د ینشست تیپس چرا مثل م -ساحل

 اصن حالو حوصله شو ندارم -
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 منیپاشو بب تهیعروس ونهید -ترنم

 دیحاال شما بر امیم -

 اعتراض کنن که بهنام گفت:  اومدن

 ارمشیمن م دیشما بر -

 ها رفتن و بهنام منو برگردوند سمت خودش بچه

  ؟ياخه؟ به من اعتماد ندار یکنیم تیخودتو اذ نقدری.چرا اوفتهیب یاتفاق ذارمیخانوم من،مگه نگفتم نم -

 حالم گرفته ست.کم  هیمعلومه که دارم.فقط  ه؟یچه حرف نیا -

 کنم حالت باز شه خب؟  کاریچ -

 االن شهیدرست م یچیه -

 سکوت کردو زل زد به من. بهنام

 بزنه گفتم:  ینداره حرف الیخ دمید

  ه؟یبابا چ يا -

 گهیمنتظرم حالت باز شه د -

 ونهید -دمیخند

 دستشو به هم زدو گفت:  بهنام

 هورا.هورا باز شد -

  ؟هیکارا چ نیبهنام زشته ا -

 زمیعز یگوشه غمبرك بزن هی ینیبش تیجشن عروس يکه تو نهیزشت ا -

 وسط باغ دیدستمو گرفتو با خودش کش و

 گفت:  کرفونیم يتو یج يد

 به افتخار عروس داماد بزن اون دست قشنگه رو -

 کردن. یهمه با دست زدنشو مارو تا وسط باغ همراه و

 اهنگ. با دنیبه رقص میگذاشتو شروع کرد یاهنگ یج يد

 پخش نکرده بودن که ساحلو ترنم اومدن سمت ما و دست منو گرفتنو رو به بهنام گفتن:  ویکه تموم شد هنوز اهنگ بعد اهنگ

 میریقرض بگ يا قهیخانوم شما رو با اجازه چند دق نیاقا بهنام ما ا -

 شدم. دنیمشغول رقص ایو سون ناینم و داز ما جدا شد هومن و هوتنو دوستاش دوره اش کردن منم با ساحلو تر دویخند بهنام

 دل درد گرفته بودم. گهیدر اوردن که از خنده د يها اونقدر مسخره باز بچه

 فراموش کردم. شویساعت پ هی يو اتفاقا ایکل ناد به
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. از دداینداشت، داشت کارشو انجام م یکه گناه چارهی. دلم سوخت واسش اون بستین يبرداره خبر لمیوقته از ف یلیخ دمید

 میکردمو با بهنام ازشون فاصله گرفت یعذر خواه زدیبچه ها جدا شدمو رفتم سمت بهنام داشت با دوستاش حرف م

 جانم؟ امر بفرما -بهنام

 ازش؟  میکن یعذر خواه میبر میبرداره حرف زد لمیبد با ف یلیبهنام خ -

 گهیصاب مارو داغون کرد دخودش بود که ع ریتقص کار؟یچ خوادیم یخانوم دل نازك من عذر خواه -

  ؟ياینم ینی -

 بردار لمیف ياقا نیکجاست ا مینیبب میو من اطاعت نکنم؟ بر يبخوا يزیشما چ شهیمگه م -

 گرفتیم لمیبردار که از دور داشت از مجلس ف لمیف کینزد میبا بهنام همراه شدمو رفت خوشحال

  میدیرس بهش

 که؟  یفهمیم میشده بود یکم کم عصب هیتار بدمون گل گالب، شرمنده به خاطر رف هیمحمد -بهنام

 .گهیاقا داماد.عادت کردم د الیخیب -يمحمد

 دیرفتار ما بد بود. ببخش دیینفرما -من

 اما جراتشو نداشتم  يبردار لمیف يبرا ومدمیم دی.فقط راستش واسه شام با ستیخانوم مهم ن دیدار اریاخت -يمحمد

 میشام دربست در خدمتت داداش موقع هیچه حرف نیا -بهنام

 تشکر -يمحمد

  میجدا شد يمحمد يراحت از اقا الیخ با

 میشد مونیاز کارمون پش يوفادار اریبس وونیح هیشام مثه  موقع

 .میمجبور بود میاریکه از دلش در ب نی.اما به خاطر امیبخور میلقمه راحت نتونست هی.میدادیانجام م گفتویکه م ییرباط کارا مثل

 باالخره دست از سرمون برداشت يمحمد مویخورد یزار بدبختبا ه شامو

 .میداغون خودمون به خنده افتاد يها افهیاز ق مویبه هم نگاه کرد عاجزانه

 .يمحمد ياقا نیکرد ا کچلمون

 که تموم شد بازم بساط بزنو برقص به راه شد. شام

 گهیکه م دیکه به اون قسمت اهنگ رس میدیرقصیباهم م میداشت

  االی االی االی االید عروسو ببوس دوما -

 .کردیتکرار م نویا تمیکه کال کرمش گرفته بود با ر یج يباهاش همراه شدنو د مهموناهم

 بهنام ببوستم.مهمونا مرده بودن از خنده از دست ما.  ذاشتمینم رفتمویاهنگ جلو م تمیر با

 شتمذایمنو نگه داره اما نم کردیم یسع ومدویجلو م تمیبا ر بهنامم

 دادمیعقبو دستمو هماهنگ با اهنگو خنده به عالمت نه تکون م رفتمیجلو من م اوردیصورتشو م تا
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 خندش گرفته بود بهنامم

 گونه ام گذاشت و گفت:  يرو يشدو از پشت بقلم کردو بوسه ا الیخیب تمویر گهیاخر د دست

 یخانوم یباخت -

 نوبت من بود ندفهیدست زدنو بهنامم با خنده ازم جدا شد.ا تیجمع

 االی االی الی االیعروس دومادو ببوس  -

 شد. الیخیکه بود تونستم گونه شو ببوسمو جمع هم ب يا یگرفته بود.باهر بدبخت شیبودا حاال بهنام شوخ يا یبدبخت عجب

 اهنگ اروم بود. هیاخر  اهنگ

بسته بودم و هماهنگ با اهنگ خودمونو بهنام بودو چشمامو  ي.سرم رو شونه دنیاومدن وسط و شروع کردن به رقص جوونا

 که داشتم قابل وصف نبود. ی.ارامشمیدادیتکون م

 .شدمیبهنام کنار گوشم غرق لذت م يزمزمه ها با

 با لبخند ازم فاصله گرفت دویتموم شد بهنام گردنمو بوس اهنگ

 .میستادیمهمونا کنار هم ا يبدرقه  يبرا مویلبخند زدم. دست همو گرفت بهش

 نیحس ریمونا رفتن و فقط خانواده هامون موندنو ساحلوهومنو هوتن و نخود هر اش اممه اکثر

 خودشون يکردنو رفتن خونه  یعسل به خاطر عسل خدافظ سامو

قسمت اخرشو  نیا یعروس يبوق بوق کردن.از همه  یپشتمون اومدنو کل يریمس هی.تا میبا مهمونا از باغ خارج شد همزمان

 م.دوست داشت شتریب یلیخ

 تا دم خونه اومدن. نیتا ماش 4 فقط

 میشد ادهیپ

 دنیبا د گهینشه.اما د ریشده بود بهم.از اول تا االن خودمو کنترل کرده بودم تا اشکام سراز رهیسمت مامانم که با اشک خ رفتم

 بازم خود دار بمونم. شدیمامان نم ي هیگر

 گفت:  یلرزون يکردم اروم و با صدا بقلش

 .زمیعز یش.خوشبخت بشمراقب خودت با -

 یکن ينجوریخونه اگه ا گردمی.با شما برمرمای.نمگهینکن د هیمامانم.گر یمرس -

 اشکاشو پاك کردو با لبخند بهم نگاه کرد عیهستم سر یمن چه جور ادم دونستیکه م مامان

 خنده گفتم:  با

 خب نیگفتیمزاحم بودم؟ زود تر م نقدریا ینی -

 دخترم؟  هیچه حرف نیا -

 برگشتم سمت بابا. تو اغوش امن بابام پنهان شدم دمویخند
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 سخت بود. یلیشدن ازشو واسم خ جدا

 بهنام رفتمو مادرشو بقل کردم يمامان بابا سمت

 زمیعز نیمراقب خودتو پسرم باش.خوشبخت بش -بهنام مامان

 ممنون مامان -

 خودم. يدوستا به دینوبت رس گهیکرد د یخوشبخت يبرامون ارزو دویبهنام سرمو بوس پدر

 بقل کردمو گفتم:  ساحلو

 کردم ...  تیاذ یلیجونم خ یساحل -

 جونم یدوست یخوشبخت بش ؟یتیچه اذ ونهیساکت باش د -

 یمرس -

 به داداش گلم دمیهومنو هوتنم دست دادمو رس با

 گرفتم بقلش کنم که با چشم و ابرو به بهنام اشاره کرد.به بهنام نگاه کردم.لبخند زد.خب مجوز اومدم

 ام شدت گرفت هیگر نیحس ریبقل ام تو

 زمیعز وفتهیب تیزندگ يبرا یپشتتم. امکان نداره بذارم اتفاق ریکوچولو.مثه ش یاروم باش ابج -

 ریام ترسمیم -

 باش نیپشتت.مطم شهیکنارته منم هم شهینترس .بهنام هم یچیاز ه -

 گفت:  دویبوس مویشونیتکون دادم.پ يسر

  يهرخوا یخوشبخت باش -

 ...  یمرس -

  ه؟یسا یراست -

 بله؟  -

 اون دوستت ترنم بود -

 خب؟  -

 ام ...  -

 داداش بزرگه دمیبعدا امارشو بهت م -

 زدو گفت:  یچشمک

  يا دونهی -

 تا وارد خونه شم. ستادی. بهنام درو باز کردو کنار امیوارد ساختمون شد مویکرد یهمه خدافظ از

 دم.گفتمو وارد خونه ش یالله بسم
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درو خودش  نیدادو منو ب هیصورتم.دستشو از دو طرف به در تک يکه صورت بهنام اومد جلو کردمیبه دکور خونه نگاه م داشتم

 انداخت ریگ

  ؟یکنیاز دست من فرار م -بهنام

 من؟ فرار؟ نــه ؟یک -

 چه قدر سخت بود؟  یدونیتا به دستت اوردم؟ م دمیچه قدر زجر کش یدونیم -

 دامه دادنگفتم ا يزیچ

 ی.خانوم خودمیخودم ي هی. سایاما االن مال خودم -

 زدم لبخند

 يزیگاهم باشه.ذهنمو از هر چ هیعمر تک هیکه قرار بود  يلحظه فقط من بودمو مرد نیا ينداشت.تو ییجا ایناد نجایا گهید

 شه فکر کردم.که قراره شروع ب يا یلحظه فقط به خودمو بهنام و فقط به زندگ نیکردمو فقط به هم یخال

*** 

 بهنام

 يکه در حال بلند شدن از رو هیمنگ به اطراف نگاه کردم و چشمم افتاد به سا جویکم گ هیتخت بلند شدم. يبا تکونا صبح

 تخت بود.

 یلیخوشبختانه من خوابم خ اینشم اما متاسفانه  داریسرو صدا بلند شه تا من ب یداشت اروم و ب یجانم تا حد امکان سع يا

 ود.سبک ب

 زدو پرت شد تو بقلم. یغیسمت خودم.با ترس ج دمیکه دستشو گرفتمو کش شدیبلند م داشت

 دمیبهنام ترس يبد یلیخ -هیسا

  ؟یرفتیم یکجا داشت ؟یخانوم يدیترس یاز چ -

 صبحونه رو اماده کنم -

 الزم نکرده فعال استراحت کن -

 نکن بذار برم. تیاذ گهید برهیخوابم نم -

 گفتم:  تر گرفتمشو سفت

 دیرینم ییعمرا .شما فعال جا -

 يکه با موها یامو چشماشو بست.با لبخند چشمامو بستمو در حال نهینداره سرشو گذاشت رو س دهیبحث فا دیهم که د هیسا

 .ردیدوباره خوابم  کردمیم يباز هیسا

از اشپز خونه  رونیبلند شدمو از اتاق رفتم بتو اتاق نبود.  هیشدم سا داریب یبودم اما وقت دهیخواب گهیبودو چقدر د یک دونمینم

 .ومدیصدا م
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 .کردیدم م ییپشتش به من بودو داشت چا هیاشپزخونه.سا يرفتم تو اروم

 خودم یخانوم ریصبح به خ -

 .زمیعز ریصبح توام به خ -

 ال و ... ،اب پرتق ریر،کره،عسل،مربا،شی.تخم مرغ،پنشدیم دایپ زیرو م ینگاه کردم.چه کرده.همه چ زویم يرو

 شده بود. دهیچ زیم يرو قهیبا سل همشون

 خانوم يدیزحمت کش -

 .زمیبر ییبرات چا نینبود.بش یزحمت -

 امیبرم دستو صورتمو بشورم م -

 شد. ییچا ختنیتکون دادو مشغول ر يسر

 نشسته بودو منتظر من بود زیپشت م هیاشپزخونه سا يبرگشتم تو یوقت

 میصبحونه شدبه روش نشستمو مشغول خوردن  رو

مبل سه  يحال رو يتو مویبا هم رفت وانایکمکش کردمو بعد از شستن ظرفا و ل لیجمع کردن وسا يکه تموم شد تو صبحونه

هم سرش رو شونه  هی.ساونیزیام کنترل تلو گهیبودو دست د هیسا يدستم دور شونه  هی.مینشست ونیزیتلو يروبه رو ينفره 

 د.شده بو رهیخ زونیام بودو به تلو

*** 

 ها. شهیجاده شلوغ م زمیشد عز ریجان د هیسا -

 اون ور خونه. رفتیور خونه م نیبا عجله از ا هیسا

  ؟يگردیم یدنبال چ -

 قرص. -

  کار؟یچ يخوایقرص م ؟یقرص چ -

 هوا سرده.اه.کجا گذاشته بودمشون؟  اتهیمحض احت -

 شد ری.د میریگیم میخواست یولش کن سر راه از دارو خانه هر چ -

 باشه اومدم. -

 و قفل کرد. دیکش ویاهن يخونه خارج شد درو قفل کردو کر کره  از

  م؟یبر -من

 میبر -هیسا

 میرو برداشتو باهم وارد اسانسور شد ایهم ساك خوراک هیبرداشتمو سا چمدونو

 من نگران دانشگام یول -هیسا
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 اونجا پس؟  کارستیچ نیاستاد شاه گهید میگردیبرم يهفته ا هی -من

 میوفتیعقب م یلی.خایاورد ریرو گ چارهیب نیاستاد شاه يتوام ا -

حالو هوامون عوض بشه.تابستون اصل  میریم میدار یحیتفر نویماه عسله.ا یهفته رو فک نکن هی نی.حاال اشهینم يزینه چ -

 هیکار

 مسافرت مگه؟  رنیبابا.در سال چند دفه م ادهیز نمیهم -

 .ییجا یسیپار میرفتیم شدمیشمال م الیخیب میکه.تازه اگه دانشگاه نداشت دهیکه حال نم بار مسافرت هی یدفه.سال 100 -

 بابا. الیخیب -

 تابستون  ای دیع شاالیا -

 نگفت. يزیبا لبخند تکون دادو چ يسر هیسا

 .نیماش يتو میصندق عقبو نشست میگذاشت لویوسا

 بخره. وخواستیکه م یلیوسا هیتا سا ستادمیراه دم دارو خانه ا سر

 پر دارو دستش بود. سهیک هیبرگشت  یوقت

 نبودا. اطیهمه احت نیبه ا يازیجان ن هیسا -

 کارم . چیمن ه هیسفارش ماردان گرام -

 دست از سر کچلمون بر نداشتنا میما ازدواجم کرد -

 نگران بچه هاشونن شهی.مادرا هم زمیمادرن عز -

 کردم. میدگنگفتم.ضبطو روشن کردمو حواسمو جمع رانن يزیچ

 .میبود که از تهران خارج شد 8 بایتقر ساعت

 وسط سال بودو صبح زودم بود جاده خلوت بود. چون

 تختو گفتم:  ياتاق.خودمو انداختم رو يتو میگذاشت لوی. وسامیهتلو اتاق گرفت میشمال.رفت میدیبود که رس 1 ساعت

 خدا چه قدر خسته شدم. يوا -

  ؟يدیکه.خوبه االن خسته و هالك رس يدیگوش نم نمیمن بشبذار نصف راهو  گمیم یه -هیسا

 خوبه؟  میناهار بخور میبعد بر میساعت استراحت کن مین هیخب. يشدیتو خسته م ياشکال نداره .اونجور -

 . رمیبگ کیدوش کوچ هیمنم  یزنیچرت م هیتا تو  زمیاره عز -

 دیترس چارهیب هیسا دمیجام مثه فنر پر از

 شد؟  یچ -هیسا

 .یتوام استراحت کن سرحال ش ایب شهی.نم رونیب میبر میخوایم يخوریسرما م ؟يریهوا دوش بگ نیتو ا -

 شهینم يزینکن من عادت دارم بذار برم چ تیبهنام اذ -
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 که گفتم  نینه هم -

 اخه؟  یگیبابا چرا زور م يا -

 نمیبب نجایا ایچون به نفعته ب -

 گفت:  يبا لجباز هیسا

  امینم -

 بخواب خسته ام به خدا  ریبگ ایب هینکن سا تیاذ -

 چشمام يشد. زل زده بود تو رهیکم بهم خ هی هیسا

 گفت:  یسر با کالفگ اخر

 بدجنس با اون چشات. -

 يهم دوباره سرشو گذاشت رو هی.سامیشونی.دستمو گذاشتم رو پدیهم اومد کنارمو دراز کش هی.سادمیدوباره دراز کش دمویخند

 رفت. امو به خواب نهیس

 و با هول گفت:  دیهم از جا پر هیمن سا هیاز تکون ناگهان دمیبود که از خواب پر 4 ساعت

 شده؟  یچ -

 ساعت چهاره -

 سکته کردم؟  یکنیم ينجوریخب باشه چرا ا -

 میغذا بخور میبعد بر میساعت بخواب می. اما مثال قرار بود نزمیعز دیببخش -

 کنم دارتیب ومدیمنم دلم ن يخب اره.خسته بود -

  ؟يبود داریتو ب -

 ومدیکنم دلم ن دارتیشدم ب داریب دمیساعتو خواب میاره همون ن -

  ست؟یگشنه ات ن -

 گفت:  نوییسرشو انداخت پا هیسا

 یلیچرا خ -

  ونه؟ید ينکرد دارمیچرا ب -

 يخب خسته بود -

 تو؟  ایمن مهمم  -

 تو -

 نه تو -

  م؟یبخور يزیچ هی میبر شهیبابا ولش کن حاال .م يا -
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 شمیاالن اماده م -

 هیشروع به گشتن دنبال  مویرفت رونیهتل که تموم شده بود.از هتل ب ي.وقت غذارونیب میاز اتاق رفت مویدیلباس پوش عیسر

 .میرستوران کرد

 غذاش تموم شده بود. ایبسته بود  ایجا  همه

 گفتم:  تیعصبان با

 موقع روز؟  نیا ارمی.االن من غذا از کجا بایکنیم کاریچ نیبب -

 شامه. گهیخب؟ دو ساعت د یشیم یچرا عصبان زمیعز -

 گفتم:  یناراحت با

 گشنته خب  -

تا  میکنیم يته بند هی میریگیم کیک رویش يسوپر هیکه. بعدم االن از  رمیمینم دنیکش یبا دو ساعت گشنگ زمیعز -

 شام.باشه؟ 

 گفتم:  یناراحت با

 باشه. -

 .نیماش يگرفتمو برگشتم تو کیکاکائو با ک ریدوتا ش يوپرس هیافتادمو از  راه

 گشنه ام شد. شتریخوردنشون من که ب بعد

  ه؟یسا -

 جانم؟  -

  ؟يشد ریتو س -

 . بایاره تقر -

  رسه؟یمن م کلیه يبه کجا کیک رویذره ش هی نیاما من نه.اخه ا -

 گفت:  دویخند

 برم بازم بخرم برات؟  يخوایم -

 تحمل کرد. هشینه تا شام م -

 .ایشیم تیاذ ؟یمطمئن -

 .شهینم يزینه چ -

 باشه. -

 کم که گذشت گفتم:  هیروشن کردمو راه افتادم  نویماش

  م؟یخب کجا بر -
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 نمونده. يزیتا شام چ گهیهتل د میبر -

  ا؟یلب در مینر -

 ایلب در میفردا بر میمونیاز شامم جا م شهیم رید -

 باشه -

پرسشم به زور تا نصفه  هی هیمن که دو پرس چلو کباب خوردم اما سا میاماده بود.شامو سفارش دادبه هتل شام  میدیرس یوقت

 اونم خوردم يخورد من غذا

 گفت:  دیغذاشو د یبشقاب خال یوقت يبا حالت با مزه ا هیسا

  ش؟یخورد -

  اره؟یبگم ب ؟یخواستیاره م -

 گفت:  هیبلند کردم که سا دستمو

 يسه تا بشقاب غذا خورد بایم نگرانتم.تقر.بهناخوامینه نه نم -

  م؟ی.برشهینم يزیمن عادت دارم چ -

 میماشاال.بر يعادت دار یتوام که به همه چ -

 اتاق  يتو میرفت

*** 

داره با  یکیبخوابم اما احساس کردم  خواستمیشدم.حال باز کردن چشمامو نداشتم بازم م داریبود که از خواب ب 10 ساعت

 .نهکیم يموهام باز

خوشرنگش با لبخند زل زده بود به منو داشت اروم با  هیطوس يکه با اون چشما دمیچشممو باز کردمو بهنامو د يال اروم

 .کردیم يموهام باز

 زدم  لبخند

  ؟يشد داریب ی.کریسالم صبح به خ -من

 .شهیم یساعت هی.ریصبح شمام به خ -بهنام

 پس؟  ينکرد دارمیچرا ب -

 ب نگات کنمدوست داشتم تو خوا -

 ونهید -

 بهم زدو گفت:  یچشمک

 تو ي ونهید -

 اومدم . نییاز تخت پا دمویشو بوس گونه
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 من. يسرشو زل زده بود به کارا ریدوتا دستشو گذاشته بود ز بهنام

 .ییدستشو يتو دمیپر عیفرار از نگاهش سر يبرا منم

 .زهیم يصبحونه جلوش رو ینیس هینشسته و  مبل يبهنام رو دمیخارج شدم که د ییصورتمو شستمو از دستشو دستو

 کرد. خی ییکه چا یبدو خانوم -بهنام

*** 

اما بارون گرفت مجبور  می.البته صبحم بعد صبحونه رفتایلب در میبر میخواستی.م میشب بود که از هتل خارج شد 7 ساعت

 .گهیمشکالتم داشت د نیشمال رفتن ا زیی.پامیبرگرد میدیش

 اومده بودو هوا صاف شده بود.االن بارون بند  اما

 اندازو داد به منو گفت:  ری. بهنام زمیشد ادهیپ نیماش از

 نباشه بهتره. سیکن.خ دایباحال پ يجا هیبپر برو  -

 نباشه؟  سیخ ییجا شهیبهنام صبح بارون اومده ها مگه م -

 باشه. سیکن که کم تر خ دایپ وییجا هیخب  -

 باشه -

 .ادیاندازو انداختمو منتظر شدم تا بهنام ب ریکردم ز دایشک بودو پخ بایکه تقر ییجا هی گشتم

شدم و بهنامم  الشیخی.ب دمیند ویانور نگاه کردم کس نوریبه ا ی.اما هر چکنهیداره نگام م یکی کردمیهمش احساس م اما

 دستش بود. تارشیاومد.گ

 باال و گفتم:  دمیزده پر ذوق

  دم؟یکه من نفهم ياورد یک نویا يوا -

 گفت:  دویخند

 هیبهنام ي.ترفنداگهید گهید -

 اهان بله. -

 گذاشت کنار منو بلند شد که دوباره بره. تارویگ

 دوباره؟  يریکجا م -

 .میروشن کن شیات ارمیچوب ب -

 باشه. -

 بقل پر چوب برگشت . هیبا  قهیدق 5 بعد

 .رهیدرست بگ شیات ذاشتیناك نمنم ياکثرشونم خشک بودن اما چوبا میچوبا رو روشن کرد یهزار بدبخت با

 .بهنام دوباره بلند شدمیروشن کن شویات میربع کلنجار رفتن تونست هیبعد  باالخره
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 کجا؟  گهید -

 .ارمیرو ب اینیزم بیجوجه ها و س نیاز ماش -

 يایم يریم یه گهید اوردمیمن م يدادیخب م -

 .گردمیاالن برم یغر نزن خانوم -

 باشه -

روشن شده بود  شینرفته بود.حاال که اطرافم با ات نیاز ب کنهیداره نگاهم م یکه کس نیهنوز احساس امدت  نیتمام ا يتو

 .نمیبهتر بب تونستمیم

 شد. میپشت سنگا قا عیکه سر دمید هیسا هیلحظه  هیاونورو نگاه کردم که  نورویا

 .هیک دمیفهمیم دیبودم اما با دهیترس

 بهنام صدام کرد. نمیه تا خواستم پشتشو ببجام بلند شدمو رفتم سمت همون سنگ از

  ؟یکنیم کاریاونجا چ ه؟یسا -

 اون دختر داشتم گفتم:  ي هیسا دنیکه از د یترس با

 .یچیه -

 بهنام. شیبرگشتم پ عیسر و

 شده؟  يزیچ دهیرنگت بدجور پر زمیعز -

 بشه؟ من خوبم. دیبا ینه بابا چ -

 . شیرو هم انداخت تو ات اینیزم بیردن جوجه ها شد سباال انداختو مشغول درست ک يشونه ا بهنام

 .میخورد یفراموشم شد و غذارو با خنده و شوخ یبه کل هیبهنام اون سا يایشوخ با

 تکون بخورم. تونستمی.نمگهیدر حال انفجار بودم د اینیزم بیخوردن س عدی

 بخوره. يزیچ هگیگشنمه نذاشتم د گفتیماشاال بهنام دو برابر من خورده بود تازه م اما

 نشدم هنوز ری. من سیشیم ریزود س ییبابا تو کوچولو -بهنام

 ونهید یترکیبهنام.م ذارمیبه خدا نم -

 خواهــش -

 کرد. رمیچشما بود که اس نیشدم به چشماش.هم رهیخ دوباره

 .شدمینگاهش نم میتسل گهیدفه د نیا اما

 و محکم گفتم:  قاطع

 نه -

 شکست خورده گفت:  بهنامم
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 اشه.ب -

 برداشتو گفت:  تارشویگ

 .يسراغ اصل کار میخب بر -

 که من عاشقش بودمو شروع کرد به زدن. ویو اهنگ دیکش مایس يرو دستشو

 یو پا احساس سر

 یاسیخود عطر  تو

 یتو با من باش اگه

  يساز یم مویزندگ

 دستم يتو تو دست

 قلبم يتو تو عشق

 عاشقت شهیهم من

 و بازم هستم بودم

 دوستت دارم دارم دوستت

 قرارم یدارم و ب دوستت

 من باش و با تو هستم با

 دستم يدستاتو تو بذار

 دارم دوستت دارم دوستت

 قرارم یدارم و ب دوستت

 من باش و با تو هستم با

 دستم يدستاتو تو بذار

 دارم دوستت دارم دوستت

 قرارم یدارم و ب دوستت

 من باش و با تو هستم با

 دستم يدستاتو تو بذار

 به سمت من گرفتو گفت:  تارویکه تموم شد گ نگاه

 حاال تو -

 میدیرعدو برق هر دو مثل فنر از جامون پر يشروع کنم به زدن که با صدا خواستمیازش گرفتمو م تارویگ

 میشیم دهیمثه موش ابکش گهید قهیکه تا دو دق میپاشو جمع کن رهیگیاالن بارون م -من
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 نوبت تو بود. ستیقبول ن -

 بود. ینوبت ک گمیرفت اونوقت بهت م نیشد از ب سیخ تارتیکه گاالن  -

 نگاه به من کردو گفت:  هی تارشوینگاه به گ هی بهنام

 باشه؟  یواسم بخون گهید يپس قول بده دفه  -

  م؟ی.بر دمیقول م -

 میبر -

اما  ومدیو با رونم نم نم م میبود دهییکه دو نیبا ا نیسمت ماش میبا سرعت رفت مویبرداشت لویوسا مویخاموش کرد شویات عیسر

 .میشده بود سیخ یلیخ

*** 

 بهنام جونــم. -

 اره؟  يخوایم يزیچ هی 100% -

 اره -

  ؟یچ -

  ؟يریازاون لواشکا که اونجاست برام بگ شهیم -

 دستمو دنبال کردو گفت:  ریمس بهنام

 کدومش؟  -

 هر کدوم ترش تره -

 جا باش تا برگردم. نیباشه هم -

 ستادمیسر راه ا یلیخ دمیمغازه بود پر تنقالت .بد جور هوس لواشک کرده بودم.بهنام که رفت د هی دیخر میام اومده بودبهن با

 منتظر شدم تا بهنام برگرده. يگوشه ا هیرفتم 

 شد. کیلحظه جلوم تار هیکه  کردمیم يبودو داشتم با ساحلو ترنم هم زمان اس ام اس باز نییپا سرم

 .ستادهیساله رو به روم ا 28,29 بایقد بلند تقر يپسر چهار شونه  هی دمید بلند کردم سرمو

 موضوع صد بار خودمو لعنت کردم. نینبود و به خاطر ا دیتو د یلیقسمت محوطه که من واستاده بودم خ اون

 گفت:  يبا لحن چندش اور پسر

 عروسک؟  ي.چرا تنها واستادیبه به سالم خانوم -

 . جوابشو ندادم . یعوض کهیر مور شد. مرتلحنش تمام تنم مو از

 دهیترس یلیافتاده بود به جونم.خ يجلو تر اومد من مجبور شدم عقب برم.استرس بد دمیبهش محل نم دید یوقت

 .دادیکنم.مغزم فرمان نم کاریچ دیبا دونستمیبودم.نم
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 درخت. هی.خوردم به ومدیجلو م شتریاون ب رفتمیقدم که من عقب م هر

 پشت من سبز شه؟  يزیچ هی دیمواقع با نیتو ا شهیهم چرا

 به بازوم. دیتر.دستشو کش کیزدو اومد نزد يلبخند تهوع اور پسره

 : دمیز غیج

 .یبه من دست نزن عوض -

 خونو پشت لبم احساس کردم.بازم استرسو ترسم باعث شد خود دماغ شم. هیهمون موقع گرم و

 به لبم. دیانگشتشو کش پسره

 شد؟  ی.دماغت چمیگذرونیکم باهم خوش م هیندارم که فقط  تیک.کارداد نزن عروس -

 نشو اشغال گم شو عقب کیببند دهنتو.به من نزد -

  ؟يایافتاده بودم.بهنام چرا نم هیگر به

 صورتش. يمشت محکم خورد تو هیشد عقب و بالفاصله  دهیپسره محکم کش يلحظه بازو همون

 شکرت.بهنام بود. ایخدا

 تو شکمش . زدیتو صورتش با لگد م زدی. با مشت مزدشیم تونستیهر جور که م نیت زمرو انداخ پسره

 شده بود. يدماغش. خون بود که از صورت پسره جار يتو دیپسره رو گرفتو بلندش گردو محکم با سر کوب ي قهی

 خورم.تکون ب تونستمیبود که نگاه کنم.از ترس نم نیبکنم ا تونستمیکه م يشده بودمو تنها کار خشک

 سه نفر بودن. دنیپسره از راه رس يبزنه تو صورت پسره که دوستا ویمشت بعد خواستیم بهنام

 .خواستمیکمک م زدمویم غیشروع کردن به زدن.فقط ج هیبهنامو گرفت و بق شونیکی

 پاره شد.دماغش خون افتاد. لبش

 .ومدیبدم مبهنام بکنم از خودم  يبرا يکار تونستمیکه نم نی.از ادادمیجون م داشتم

 فقط نگاه کنم. تونستمی.نمشدی. بهنام داشت داغون مدیشنیصدامو نم یک چیزدم. خواهش کردم ولش کنن اما ه غیج

 اونو بهنام قرار گرفتم نیبا زانو بزنه تو شکم بهنام.رفتم ب خواستیپسره م ياز دوستا یکیدو خودمو رسوندم به اونا. با

 .اقا تورو خدادیکن .ولشکنمی.التماس مکنمیاقا خواهش م -

گفتن  هیسا ي.صدا نیاما اون بازومو گرفتو پرتم کرد کنار. خوردم زم کردمیالتماسش م هیپسره گوشش بدهکار نبود با گر اما

 : دمیبهنام و شن

 خوبـ ... اخ هیسا ه؟یسا -

 با مشت زد تو صورت بهنام پسره

 زدمیداد م هیگر با

 دی. ولش کندشیشرفا.نزن یب دشینزن -
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 .رنیجلوشونو بگ تونستنینم مممرد

 چاقو در اورد. هی بشیج يکه مزاحمم شده بود از تو پسره

 .بهنام نه.نه

 سمت بهنام . رفتیداشت م پسره

 بلند شم. دیلحظه مغزم فرمان داد با هی تو

 سمتشون. دمییشدمو با سرعت دو بلند

 بهنامو پسره قرار گرفتم نیب

 داد زد:  بهنام

 برو کنار هیسا -

 چشمامو بستم  نییچاقو رو اورد پا زنهیم ویشده بود براش مهم نبود ک ونهید پسره

 .دیدیم بیاس نیاز ا شتریب دیبرو کنار برام مهم نبود بهنام نبا گفتیبهنام که با التماس بهم م ادیفر

 سرشونو چند نفر دوستاشو گرفتنو چند نفرم خودشو. ختنیموقع مردم ر همون

 نو نگهش داشتن.رو به زور ازش گرفت چاقو

 .نیزم يدو زانو افتاد رو بهنام

 نشستم کنارش. هیگر با

 دستم گرفتم.داغون شده بود يتو سرشو

 : کردمیبهش التماس م هیگر با

 . تورو خدا هیچشاتو باز کن.بهنام ،مرگ سا زمیبهنام ... بهنامم ... عز -

 چشمشو باز کرد. ياروم ال بهنام

 دمیگفت که نشن ییزایچ هی شدیم دهیکه به زور شن ییصدا با

  ؟يخوایم یچ ؟یچ -

 پشت لبم دیدستشو اورد باال و کش بهنام

  ؟یبلند ش یتونی.مستیمهم ن -

 اروم تکون داد سرشو

 بلند شد. یبقلشو گرفتمو کمکش کردم بلند شه.به سخت ریز

برام مهم  يزیم نبود.حال بهنام از هر چدر رفتن.برام مه عیبهنام برام مهم بود. اون پسرارو هم ولشون کردن اونا هم سر قفط

 تر بود.

 و نشست . نیبردمش تا ماش یسخت به
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 صورتشو پاك کردم.حالش بهتر شده بود  يرو ينشستم با دستمال خونا کنارش

 ازم گرفتو گفت:  دستمالو

 .ایبرو صورتتو بشور ب -

  ستیالزم ن -

 ایالزمه برو بشور ب -

  ؟یتو خوب -

 وبم برو زود برگرددلم من خ زیاره عز -

 باشه. -

 تا صورتمو بشورم ییشدمو رفتم سمت دستشو ادهیپ نیماش از

 درو محکم بست. با ترس عقب رفتم. یکیکه  شدمیخارج م ییاز دستشو داشتم

  ؟يخوایم یچ ا؟یناد -

و سمت شکمم گرفت. از چاقو ر هیاش  گهیو با دست د واریدستش گلومو گرفتو چسبوندتم به د هیحرف جلو اومد. با  یب ایناد

 گفتمینم یچینشه ه ونهیکه د نیترس ا

 راه نفسم بند اومده بود. گهیگلومو فشار داده بود د نقدری.اشدمیخفه م داشتم

 مراقب خودت باش. شتریاخطار بود خانوم کوچولو.ب نیاول نیا -ایناد

 .دمیکشیفس مخارج شد. به سرفه افتاده بودم.تند تند ن ییاز دستشو عیول کردو سر گلومو

 چرا من؟  ایخدا

 خارج شدم. ییبفهمه صورتمو شستمو از دستشو يزیبهنام چ خواستمینم

 نیتو ماش نشستم

 یخانوم يکرد رید -بهنام

  مارستان؟یب می.برزمیعز دیببخش -

 دوتا مشت خوردم.چاقو که ...  ونه؟ید هیچ مارستانیب -

 م پاره شدگوش يزد که گفتم پرده  يلحظه داغ کرد چنان داد هی

  ؟يدعوا دخالت کرد يتو یبه چه حق -

 بشه تیطور خواستمینـ ... نم -

 داد گفت:  با

 .اگه ... زدتی.اگه مگرفتنیاگه مردم اون اشغالو نم -

 بغض بازم تکرار کردم  با
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 بشه تیطور خواستمینم -

 سرمو تو اغوشش گرفتو گفت:  بهنام

 .هیسا مردمیم دادمیاگه از دستت م -

 گفتم:  هیگر با

 سر راه نباشم یلیشه. فقط واستادم کنار که خ ينجوریا خواستمینم -

 اروم باش. دونمیم زمیعز دونمیم -

 بهنام. دیببخش -

 .زمیعز شهیتکرار نم گهیتو منو ببخش که نتونستم درست ازت مراقبت کنم. د -

داده بود به  هیشماشو بسته بودو سرشو تککه نگاهش کنم با سرعت به سمت هتل روندم. بهنامم چ نیجدا شدمو بدون ا ازش

 .رفتیکم خم راه م هیشد اما  ادهیبه هتل بهنام خودش پ میدی. رسیصندل

 در اوردم.لباساشم پاره شده بود. زشویاتاق.خوابوندمش رو تخت و اروم بل يگرفتمو بردمش تو دستشو

 کبود بود. کردمیبدنشو نگاه م يام گرفت.هر جا هیگر دوباره

 ماشو باز کرد.چش بهنام

 ...  ـینکن سا هیگر -

 گفت:  تیگردنم ثابت موند.با عصبان ينگاهش رو و

 کرد؟  کارتیاون کثافت چ -

 ترس گفتم:  با

  یچیبه خدا.ه یچیه -

 جاش بلند شد صورتش به خاطر درد در هم شد از

 بهنامم بلند نشو ...  -

 : دیگردنم کش يحرفم گوش نکرد نشستو دستشو رو به

 کرد؟  کارتی.چهیسا شهیگردنت قرمز نم یچیاطر هبه خ -

 اصن کار پسره ن ...  یچیبه خدا ه -

 حرفم تموم شه داد زد:  نذاشت

 بود؟  يپس کار کدوم حروم زاده ا -

 گفتم:  هیگذاشتم رو گوشمو با گر دستمو

 ستیبهنام تورو خدا داد نزن حالم خوب ن -

 نگفت:  يزیشم از درد مچاله شد اما چکار صورت خود نیتو بقلش به خاطر ا دیکش منو
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 کارو باهات کرد. نیا ی.خب بگو.بگو کزمیعز دی.ببخشدیببخش -

 برداشتو اب کرد. وانیل هیکنارش  هیتختو از عسل يحرف بزنم خوابوندم رو تونستمینم هیزور گر از

 کنار گذاشتو گفت:  وانویکم اروم شدم. ل هیکرد اروم ابو بخورم. کمکم

 حاال بگو -

 لبش بود. هیبدنشو پارگ يایبه کبود نگاهم

 گفتم:  هیگر با

اخطار بود ...  نیاول نیبهنام.بهم گفت ... گفت ا ذارهیلحظه راحتمون نم هیسر اون بود. همش دنبالمونه. ریز ی... همه چ ایناد -

. زنهیح ... حرف نم خودیب دونستمی... م دونسی... از اولم م شهیدنبالمونه بهنام. هم شهیمراقب خودت باش ... هم شتریگفت ب

 بود. يج ... جد داشیتهد

 .يباز نیاز عاقبت ا دمیترسی.مدمیترسیهق هق افتاده بودم. م به

 .ومدیام بند نم هیگر کردمیحس کنم.هر کار م تونستمیبهنامو م تعجب

 تو اغوشش. دیکردو منو کش کیخودشو بهم نزد بهنام

 وقت. چی.هینیبب مونیزندگ يازش تو ياثر گهید ذارمیباش.نم... اروم  ـسی... ه زمیاروم باش عز -

واسم نموند  یجون گهیکردم که د هیاسترس دوباره خون دماغ شدم اما جون تکون خوردن نداشتم. اونقدر تو بقل بهنام گر از

 شدمو خوابم برد. حالیب

*** 

 هیسا

 اما پر حاصل. سال پر مشغله هی.اشیو بد ایخوب يسال گذشت.باهمه  هی شدینم باورم

نداره و همه جوره قصد نابود کردن مارو  یشوخ یبا کس ایشمال افتاد به بهنام ثابت شد که ناد يکه تو یاز اتفاق بعد

ما  کردنیهفته فکر م هی.همه تا مینگران کن ویکس میخواستینم میخبر نداد یتهران اما به کس میهمون شب برگشت يداره.فردا

از  مویما برگشت دونستنیهومن و ترنمم م جهیده ها وگرنه به خاطر دانشگاه رفتن ساحلو هوتن و در نت.البته فقط خانوامیمسافرت

 ماجرا خبر داشتن.

 فرو رفته بود. نیزم يقطره اب شده بودو تو هیخونش حاظر شدن اما  يکردو مامورا با حکم جلب جلو تیشکا ایاز ناد بهنام

 دست از سرمون بر داره. گهیبترسه و د ایار ساز بودو باعث شد نادک تیشکا هیکنن.اما همون  داشیپ نتونستن

 با بهنام داشتم قابل وصف نبود. میزندگ يکه االن تو یبا ترس شروع شد اما ارامش مونیکه زندگ نیا با

 محو شده بود. مونیوقت بود که از زندگ یلینداشتمو خ یترس ایاز ناد گهید

پدر سهمشو بهش  کی.چون شرکردیوندن دوره اش بود هم شرکت پدرشو اداره مدر حال گذر مارستانیب يهم تو بهنام

رو  وفتادیشرکت م يبود پس کارا مارستانیب يتو شتریگفت خودشو باز نشست کرد.پدر بهنامم که ب شهیم بایفروخت و تقر
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 هی مارستانیا افتاد.از باما کم کم ج کردیم شیکار عصب يتو يبراش سخت بود.هم درسش هم نابلد یلیخ لشیدوش بهنام.اوا

کار موفق  يتو میلیو خ دونستیکارش م يدرباره  اتویجز يهمه  گهیشرکت.شرکت رسما مال بهنام شده بود.د رفتیراست م

 بود.

 زیسورپرا يکار منو برا نیو ا مونهینم ادشی مارستانیب ادویبودم بهنام با وجود کار ز نیفردا سالگرد ازدواجمون بود.مطم پس

خودمون  هیکارو زندگ يتو نقدری.همه امیتا بعد مدت ها دور هم جمع بش رمیبگ یمهمون هی خواستمی.مکردیاحت تر مکردنش ر

 .میمتفرقه بپرداز يبه کارا میتونستیکه تکو توك م میغرق شده بود

 بهنام خبر دار نشه. یطیشرا چیو سفارش کرده بودم تحت ه هیهمه خبر داده بودم پنجشنبه مهمون به

رفتن به دانشگاه تنم کرده بودمو در اوردمو  يرو که مثال برا ییلباسا عیسر رونیکه بهنام از خونه رفت ب نیشنبه بعد از ا پنج

 شدم که زنگ خونه به صدا در اومد. يکار زیمشغول تم

  ارم؟ینشگاه براش بواسه نرفتن به دا يبهنام برگشته.ناراحت از خراب شدن نقشه ام رفتم سمت در.حاال چه بهونه ا دیشا گفتم

 لحظه خشک شدم هیو ترنم  اینا،سونیساحل،د دنیباز کردم اما با د زونیاو يبا لبو لوچه ا درو

  ن؟یکنیم کاریچ نجایشما ا -من

 زدو گفت:  یچشمک ساحل

 يکمک بخوا دیشا میگفت -

 میش دهیکم ورز هی یحمال میایب میگفت -ترنم

 ذوق گفتم:  با

  ه؟یجون سا -

 : گفتن همشون

 هیبه جون سا -

 تو نیایبچه ها عاشقتونم ب يوا -

 بهشون گفتم:  بستمیطور که درو م نیهم

  ؟ينبود فتیش مارستانیترنم مگه تو امروز ب ن؟یشما سه تا مگه امروز دانشگاه نداشت -

  م؟یچوندیپ قمونیروزو واسه خاطر رف هیاشکال داره  -ناید

 من واستاد يتاده بودم اونم واسه جبران جاواس فتیاز همکارام ش یکی يقبال جا -ترنم

 یبه زحمتتون نبودم بچه ها مرس یبه خدا راض -

 .شاالیا یکنیجونم.امشب جبران م یدوست شهیخواهش م -ساحل

 بدجنسا -

 دمیخندیم پاشونیربع داشتم به ت هیبود فقط  یعال پاشونیاتاق ت يها لباساشونو در اوردنو گذاشتن تو بچه
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تاپ که دو  هیکوتاه شده بود با  یلیچون واسش خ شهییرنگو رو رفته که حتم داشتم مال زمان راهنما هیورزششلوار  هی ساحل

 دستمال سرم بسته بود. هیبودو  دهیشده بود پوش یسه جاش رنگ

 ساحل بود. يها هیتو ما پایت بایهم مثل ساحل دستمال سر بسته بودنو تقر هیبق

 نه؟  نیگشتیلباسا م نیدنبال ا اتونیتو انبار نیداشتحاظرم قسم بخورم دو روز  ینی -من

 در حال گشتنم يتو انبار شهیم ينه من حدود سه روز -ایسون

 فقط روزیمنم د -ناید

 مال من که تو کمدم بود -ساحل

 ترنم؟  یتو چ -من

 با خنده جواب داد:  ترنم

 مامان بزرگمه يایمیلباس قد نایبگم ا یواال چ -

 کلیبا اون ه بایبلند سبز که تقر نیاست راهنیپ هیو  شدیتنگ م خوردویگشاد بود که ساق پاش کش م یلیخ یشلوار نارنج هی

 از حدش لباسو کرده بود تو شلوارش ادیز هیتا زده بودو به خاطر بلند يبار 5,6لباسو  يایتوش گم شده بود.است کشیکوچ

 نمه تپل مپل بود اخه. هیمامان بزرگم  -داد ادامه

 .ومدی.از زور خنده از چشمام اشک ممیسط حال پهن شده بودخنده و از

 پاك کردمو گفتم:  اشکمو

 .نمیبب دیپاش میکار دار یبسه بچه ها.کل يخب مسخره باز لیخ -

که  نیهم ا میکردیکارو حس نم یو خنده هامون خستگ ایکه به خاطر شوخ نیبودن برام هم ا يا یبچه ها کمک عال واقعا

 .شدیمکارا زود تر تموم 

انجام  دارویتا خر رونیازم گرفتو از خونه زد ب دویخر ستیل نایشد.د دنیکرد.ساحل مشغول جارو کش يریشروع به گردگ ایسون

 باشه. یتنوع هیخونه باز تر شه و هم  يتا هم فضا میداد رییبده و منو ترنمم با کمک هم مدل خونه رو تغ

 .میخورد يسرسر يجور نی.ناهارم هممیغذا ها شد ي هیل تهکه برگشت کارامون تموم شده بود همه مشغو ناید

که بلد  يماست اسفناجو چند نوع ساالد ارویشروع به درست کردن ماستو خ نایدرست کرد.د سویرامیدسر ژله و ت يبرا ساحل

ن واقعا اشپزخونه حال مشغول شد چو يرو برد و تو هیالو لی. ترنم وسامیهم مشغول پختن غذا هاشد ایبود کرد.منو ترنم و سون

حرف نداشت ازش خواهش کردم فسنجون درس کنه چون هم من عاشقش  ایسون يهمه مونو با هم نداشت.فسنجونا تیظرف

 بودم هم بهنام.

 نشونییتز قهیکالباسم ساحل بعد درست کردن ژله با سل سویسوس سلویزرشک پولو شدم.شن نویمشغوله درست کردن ته چ منم

.چون درست شده بود کردمیگرم م سویسوس سلویمهمونا اومدن موقع شام شن ی.وقت خچالیاشت تو ظرفو گذ يتو دیکردو چ

 راحت تر بود. المیخ
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 .میوقت نداشت شتریبعد از ظهر بود دو دوساعت تا اومدن مهمونا ب 5که تموم شد ساعت  کارا

بعد منم ساحل  رونیم کردمو اومدم بحمو عیتو حموم.بچه ها اول منو شوت کردن تو حموم.سر میدیپر یکی یکینوبت  به

 رفت.

 .شدیدرست م عیموس سر ایژل  هینداشت با  يادیبود که دردسر ز نیفر ا يموها هیموهام موس زدمو خشکشون کردم .خوب به

 زدم. یکردم. رژ صورت یزدمو دنبالشو صورت یطوس ي هیکردم.سا یصورت یطوس میمال شیارا

 دمیچرخ هویساحل با حوله وارد اتاق شد. دمیکه د نیم اومدم خط چشمو بذارم زمخط چشم بکشم که منصرف شد خواستمیم

 سمتشو مدادو مثه چاقو گرفتم سمتش.ساحل از حرکتم جا خوردو رفت عقب و گفت: 

 دفه. هی یکنیچرا رم م ونهیچته د -

 گفتم:  مظلومانه

  ؟یکشیبرام م -

 دستم نگاه کردو با خنده گفت:  يمداد تو به

  ؟ینگرفت ایز تو هنو -

 یکشیخوشگل برام خط چشم م شهی.تو همگهینه.بکش د -

 نمیباشه بده بب -

 گفتم دمویلپشو بوس یبرام کش یگرفتو خط چشم قشنگ مدادو

 یعاشقتم مرس -

  شهیخواهش م -

 شد. لیتکم شمیزدم و ارا يا یصورت يزدمو رژ گونه  ملممیر

رنگ  یبهتر بگم سرخاب ای ینازك اما متعدد سورت يبود که توش خطا یکسه ربع مش نیاست راهنیپ هیلباسم نگاه کردم. به

 .رونیاز اتاق رفتم ب لیتکم لیتکم دمویپاشنه بلندمم پوش هیمشک ي.تا سر زانوم بود.کفشاشدیم دهید

اظرو اماده بود که همه ح 30: 6مشغول اماده شدن بودن.ساعت  ییاتاق رو به رو يتو ایو سون نایاتاق ما و د يترنم تو ساحلو

 .میزدیبا هم گپ م میداشت موینشسته بود

تا اسمون با هم فرق  نیصبحمون با االن از زم پی. تمیدیخندیم مویکردیکه صبح از خودمون گرفته بودو نگاه م ییعکسا

 بود. ی.عالگرفتیساختمون اشتباهمون م يحتما کاگرا دیدیم یکیکه  میگرفته بود ییداشت. تو عکسا ژستا

 میبود دهیقدر خند نیدلو رودمون اومده بود تو حلقمون ا گهید لمیو ف عکس هی سر

که منو  یدر حال وفتهیهم از پشت گرفته بودش تا ن ایرو دوشمون و سون میمبل دو نفره رو گذاشته بود هیعکس منو ترنم  يتو

رفته روش دراز  شعوریساحل ب میدیبعدش فهم یمال مبله ول ینیسنگ يهمه  میکردیفک م میسرخ شده بود شینیترنم از سنگ

 گرفته بود لمیگرفته بود ادامشو ف نایعکسش بود که د نی.حاال ادیترکیهم از زور خنده داشت م ایسون دهیکش
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بود و چشماشو  دهینبود راحت دراز کش الشیخ نیساحلم ع میدادیجون م میداشت مویبه هنو هن افتاده بود ریترنم اون ز منو

 خبریما هم از همه جا ب دنیشروع کرد به خند نوینتونست مبلو نگه داره ولش کردو نشست زم گهیخنده د از ایبسته بود اما سون

 یچ مینیب میدر اومد.با ترس برگشت نایو د ایساحلو سون غیکه هم زمان ج میشدن مبل از پشت ولش کرد نیبه خاطر سنگ هوی

 يسقف باال سرشون قرار گرفته. لحظه  هیرو کمرشو مبلم مثه  ساحلم افتاده نیشکم افتاده رو زم يرو ایسون میدیشده که د

 .گهیکله پا شدن ساحل واقعا بمب خنده بود.همه اشکمون در اومده بود د

که زنگ در به صدا در اومد.درو باز کردم مامان منو مامان بهنام اومده بودن.سالم و  میکردیعکسارو نگاه م ي هیبق میداشت

به سقف و در و  دیبادکنک قرمزو سف ی. کلکردنینگاه م نشییکردم تو.داشتن به مدل خونه و تز ونشییراهنما مویکرد یروبوس

در  يباال مویکرده بود یباد کنک بزرگو پر از کاغذ رنگ هیاما  میول کرده بود نیشونم رو زم هیبق مویکرده بود زونیاو وارید

  مشیبترکون ادیکه بهنام م مینصب کرده بود يورود

 ا خنده گفت: ب مامانم

 گهیمهد کودکه د -

 کردم:  اعتراض

 .هم شاده هم باحاله یخوب نیا مامان به ا -

 بهنام پشت من در اومدو گفت:  مامان

  هیعال زمیقشنگه عز یلی.خیخوب نیبچه به ا گهیراست م -

 مامان جون یمرس -

 مامان بهنامم طرف خودمه. فرمای ینیچشم ابرو واسه مامان اومدم که  هی و

 گفت:  دویخند

 برو دختر  -

 دادنیاوردم اما وسط اه خشک شدم.بچه ها داشتن عکسارو به مامانا نشون م ختمویر ییاشپز خونه و واسه همه چا يتو رفتم

 زدم:  غیج

  ن؟یکنیم کاریچ -

 از ترنم گرفتم ام کار از کار گذشته بود. نویدورب زویهارو گذاشتم رو م ییچا عیسر

 بودن دهیلبو بس که خند هیشب که شده بودن مامانا

 گفتم:  یداغون ي افهیق با

 ابروم رفت که رفت -

 يزنگ اومد به ساحل گفتم درو باز کنه خودمم برا يموقع صدا نیمن خفه شدن.هم يخنده که با چشم غره  ریها زدن ز بچه

 سالن. يکردمو برگشتم تو میقا نویرفتم و دورب عیسر تیامن
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 تلفن خونه بلند شد. يمهمونا اومده بودن که صدا يامل بودو همه ک تیظرف گهید 30: 7 ساعت

 ضبطو خاموش کردمو رو به جمع گفتم:  عیبهنام بود.سر يرو نگاه کردم شماره  شماره

 بهنامه. ــسیه -

 : یگوش يتو دیچیپ شهیشادش مثه هم يبرداشتم صدا ویگوش

  ؟یخودم خوب هیسالم خانوم -

 همه چشم دوخته بودن به دهن من. ومدویکس در نم چیه کیحرف بزنم. ج تونستمیش نماون همه چشمو گو يجلو واقعا

  ؟ییکجا ؟یسالم خوب -

 رونیشام ب میدنبالت بر امیدارم م -

  ؟یچ يبرا رون؟یب -

 .یفهمیاماده شو م -

 جرقه تو ذهنم زده شد. هی هویدهنشو گرفت.  يجلو عیکنم که بابا بهرام شروع کرد به سرفه کردن اما سر کاریبودم چ مونده

 کردمو گفتم:  يدیشد ي سرفه

 فک کنم سرما خوردم رونیب امیب تونمیبهنام نم -

 نگران شدو گفت:  عیسر شهیمثه هم بهنام

 دکتر میچرا؟ پس حاظر شو بر -

 خوبه خودشم دکتر بودا. حاال

 خونه. ادیقانع کنم پاشه ب نویا ادیب یکیبابا حاال  يا

 یکنسل کن دیامشبو فقط با يبرنامه  شمیخوب م ستی الزم ندکتر اصال زمینه عز -

 گفت:  یناراحت با

 رسمیم گهیربع د هیباشه پس تا  -

 زمیمنتطرتم عز -

 .دروغ گفتن به بهنام چه قدر سخت بود برام .برگشتم سمت بابا بهرامو گفتم: دمیکش قینفس عم هیقطع کردمو  تلفونو

 ارمیب يچه بهونه ا دونستمینم واقعا يکرد یعاشقتم بابا سرفه نم -

 گفت:  دویخن بابا

 نداشت یقابل -

 چشمک بهم زد. هی و

 تفنگتو؟  ي.ترنم اورد رسهیم گهیربع د هیگفت  -

 راحت التیاره خ -
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 با ترس گفت:  مامان

  ؟یچ يبرا ؟یتفنگ؟ تفنگ چ -

 میاون باد کنک گنده هرو بترکون میخوای.م يمادر من.تفنگ ساچمه ا یچیه -من

 اهان.نخوره به بهنام -مامان

 نه خاله جان حواسم هست. -ترنم

 .میمنتظر بهنام واستاد مویسر تکون داد.چراغارو خاموش کرد دیبا ترد مامان

که به خاطر مکالمه ش با منو چراغ خاموش خونه بود  ینگران يانداختو درو باز کرد.باصدا دیساکت بود.بهنام کل کویجا تار همه

 صدام کرد

 ...  هیسا -

نداشت چون بالفاصله ترنم که بادکنکو نشونه  تیموقع صیتشخ يبرا یموقع ساحل چراغو روشن کردو بهنام مجال همون

 واشینگاه کرد.رفتم طرفش. میدیخندیم مویزدیبه ما که دست م جیرو سر بهنام.گ ختنیر ایکردو کاغذ رنگ کیگرفته بود شل

 : فته من گزدو رو ب یاز شوك دراومدو لبخند بزرگ واشی

  گه؟ید يکه سرما خورد -

 خونه  يایمنصرفت کنم که ب يچجور دونستمیواقعا نم -

 گفت:  دویتو بقلشو گونه امو بوس دیبدون خجالت و توجه به مهمونا منو کش دویخند

 .یخانوم يخوشحالم کرد -

 که دستش بودو گرفت طرفمو گفت:  يبسته ا و

 مبارك وندمونیپ -

 گفتم:  يشاد با

 بود بهنام؟  ادتی -

 به تورو فراموش کنم؟  دنیشب رس شهیمگه م -

 لبخند زدمو تشکر کردم. بهش

 تشکر کرد. کاشونیکردو بهشون خوش امد گفتو در جواب تبر یمهمونا سالو احوال پرس با

 گفت:  يبلند يبا صدا بعد

 .ذارمیتنهاتون م دیببخش امیمن برم اماده شم ب دیشما به جشن برس -

 اتاق.  يرو به بچه ها سپردمو منم رفتم تو زایچ ي هیو بق ییرایپذ يا قهیاتاق .چند دقسمت  رفت

که پشتش به من بود اما با ورودم  نیبود با ا ستادهیکمد لباسا ا يجلو فیتخت اما بالتکل يدر اورده بودو انداخته بود رو کتشو

 گفت: 
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 بپوشم االن؟  یکمـک.من چ هیسا يوا -

 کم تو کمدو گشتمو گفتم:  هی.رفتم سمتش دمویخند

 خوبه؟  نیا ایب -

 گرفتم سمتش  دشویهفت سف قهیشرت  یت

 : گفت

 کوتاهه یلیخ نشیاست -

 خب باشه.بده؟  -

 بپوشم؟  ی.شلوار ل ؟يکوتاهرو هم بهم بد نیاست یمشک راهنیاون پ شهینه خوبه بدش.فقط م -

 دکمه هاشو باز گذاشت. اما دشیشرتش پوش یت يبهش دادم رو خواستویکه م یراهنیپ

 بپوشا. رهتویت یل -

 باشه. -

 برگشتم سمتش ستادمویکه بازومو گرفت ا رونیبرم ب شدمیاز کنارش رد م داشتم

 خانومم يخوشگل شد -

 زمیعز یمرس -

 ختیمن بهم ر يکه برنامه ها نیممنون.باا هیبود سا يا یعال زیسورپرا -

 گرد شد. چشمام

  ؟یچ يبرنامه  -

 و نفره مد نظرم بود.شب د هی -

 نییانداختم پا سرمو

 میوقت بود دور هم جمع نشده بود یلیبهت خوش بگذره.خ شتریب ينجوریا دیگفتم شا -

 گفت:  دویگرفتو سرمو بلند کرد گونه ام بوس چونمو

 .دهیحال م رشتیب یمهمون نمیبیم کنمی.االنم که فک میخانوم گذرهیو بهم خوش م کنهیمنو خوشحال م یبکن يتو هر کار -

 واقعا؟  -

 ایازم دلخور ش نمی.نبزمیصد در صد عز -

 زدمو گفتم:  لبخند

 دلخـ ...  -

لحظه ساحل با شدت در باز کردو وارد اتاق شد. بهنام پشتشو به در کردو منم با حرص چشمامو بستمو نفسمو دادم  همون

 شنیوقت ادم نم چیه نای.ا رونیب
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 گفت:  یبا شرمندگ ساحل

 نه. ای میاریبپرسم شامو ب خواستمیتورو خدا.فقط م دیببخش -

 اخم برگشتم سمتشو گفتم:  با

 زمیعز یدر بزن یتونستیم -

 گفتو با سرعت از اتاق خارج شد. يدیببخش عیبه هم فشرده گفتم که ساحل سر يچنان با دندونا زمویعز

 : دمیلب غر ریز

 .دایاون سرش نا پ که ارمیسر تو و هومن ب ییخونتون چنان بال امیبذار ب -

 گفت:  دویخند بهنام

 بابا.حواسش نبود. الشیخیب -

 بدم اه ادیدر زدن  نیساله من نتونستم به ا 12 -

اشپزخونه که پشت سر من  يمهمونا و منم رفتم تو شی.بهنام رفت پرونیب میاماده شدو با هم از اتاق رفت دویلباس پوش بهنام

 هم اومدن تو. ایو سون نایمثه جوجه.ساحلو ترنمو د

 با من بکنه. یپشت وانت يایشوخ نیاز ا گهید دیکنم که نبا شیحال خواستمیدست ساحل دلخور نبودم اما م از

 اومد کنارمو گفت:  ساحل

 جونم هیسا -

 ندادم جوابشو

 هیسا -

 .گهیکرده بود د فیحتما شاهکارشو واسشون تعر دنیخندیداشتن م زیر زیسکوت.بچه ها ر بازم

 ادم شم.حواسم نبود.شرمنده. دمی.قول مدی. ببخششهیرار نمتک هیسا -

 کارو با تو بکنم؟  نیبار ا هیبگم؟ خوبه منم  یاخه من به تو چ -من

 تند و کش دار گفت:  ساحل

 .دینـه.من غلط کردم ببخش -

 تکرار نشه -

 دمیقول م -

 نیافر -

 سر شام. میرو دعوت کرد هیبق مویدیشامو چ زیخنده م با

 : کردنیپاره م کهیتعارف ت کردنوینگاه م زیه به و چه چه به مبا ب همه

 .میبه زحمت نبود یراض -
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  نیدیزحمت کش -

 .مای.زحمتتون دادنیچه کرد -

 واقعا خوشمزه ست دستتون درد نکنه. -

 .دادمیلبخند به تعارفاتشون پاسخ م با

 نشستن به خوردن شامشون. وییهر کدوم رفتن جا دنویشامشونو کش همه

 کنار گوشم گفت:  هنامب

 .يدیزحمت کش یلی.خزمیعز یخسته نباش -

 نبود. یبچه ها هم کمکم کردن.زحمت -

 هیتک واریهمه جا پره به ناچار به د میدید مینگاه به سالن کرد هیبشقاب برداشتو پر غذاش کرد دوتا قاشقو چنگالم برداشت. هی

 : گفتیبهنام م میظرف غذا بخور هیو عادتمون بود ت گهی.دمیشروع به خوردن غذا کرد مویداد

 .شهیم فیهم عاشقانه ست هم ظرف کم تر کث -

 .دمیخندیحرفش م نیبه ا شهیهم منم

 سال غذا نخورده بود. هی نی.اما ماشاال بهنام انگار قد اهیفسنجونو زرشک پلو خوردم و ساالد الو یکم من

 که تموم شد گفتم:  غذاش

 دومو بچه ها؟ خب کدومو من درست کرده بودم ک -

 فکر گفت:  يبدون ذره ا بهنام

  دونمیرو نم هیکار خودت بود.اما بق نیزرشک پلو و ته چ -

 زدمو گفتم:  یچشمک

 شکمو ياقا يبازم برد نیافر -

 بود؟  یفسنجون کار ک ی.راستگهید مینیما ا -

 ایسون -

 خوش مزه بود. یلیحال کردم.خ یلیخ -

 ادیخوشت م دونستمیحرف نداره.م ایاره دستپخت سون -

 گفت:  موینینوك ب زد

  ؟یخانوم یدونینم ویشما چ -

 گهید گهید -

که  رونیاز اشپز خونه برم ب خواستمیم میظرفارو شست مویجمع کرد زویکه شام تموم شد بازم با کمک بچه ها م نیاز ا بعد

 وارد اشپز خونه شد اریسام
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 عمه اب -

 حرف زدنت بقلش کردمو گفتم:  نی.عمه قربونت بره با ازمیجانم عز يا

 شما جون بخواه عمه. -

دادم بهش.همون موقع عسل با عجله وارد اشپزخونه شد.به صورت نگرانش  ختمویو سبک براش اب ر کیفنجون کوچ هی يتو

 نگاه کردم که داد زد: 

 نرفته. رونیکردم ب داشیسام پ -

 تعجب گفتم:  با

 شده عسل؟  یچ -

 شدمو گفتم:  رهیام با عجله وارد شد.با تعجب به رفتارشون خخواست جواب بده که س عسل

 چتونه شما دوتا؟  -

 .رونیرفته باشه ب دمیزد.ترس بشیق هوی ارمیدر باز بود.سام -عسل

 خواستیاهان.نه بابا بچه اب م -

 فنجونو گرفت سمتمو گفت:  اریسام

 یسیم -

 شهی.خواهش مزمیحرف زدنت عز يعمه فدا -

 رونیسمت پله ها که از اشپزخونه بره ب دییمدو دواو نییبقلم پا از

 زد:  غیج عسل

 پله اریسام -

 هوا معلق موند. بهنام گرفته بودش. نویزم نیب نیبه زم دهیکه نرس دیسه تا پله پر ياز رو اریسام

 یصندل ينشست رو یحالیبا ب عسل

 .کشهیبچه منو م نیاخر ا -

 گفت:  دیمالیعسلو م يکه شونه ها سام

 اخه؟  يخوریحرص م نقدریداره.چرا ا طنتیبچه ست ش زمیعز -

 کنم اخه؟  کاریمن چ ارهیسر خودش ب ییبال هی طنتشیش نیاگه با ا -عسل

 گفت:  دیخندیم اریسام يکه از دست کارا یدر حال بهنام

 عمو ول کن اری... اخ سام ـیبچه ست د ؟یکنیم تیخودتو اذ یعسل جان چرا الک گهیسام راست م -

 .دیکشیبهنامو گرفته بودو م يموها رایسام

 گفتم:  دمویخند
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 گهیبچه ست د -

دو سه تا بادکنک پخش  نویزم يخطر پله وجود نداره گذاشتمش رو دمید یحال و وقت ياز بهنام گرفتمو بردمش تو ارویسام

 : دمیاشپزخونه و از بهنام پرس يکردن.برگشتم تو يکردم دورشو اونم شروع کرد به باز

 باز بود؟  در چرا -

 اورده بودن. کویک -

 ا؟ کوش پس؟  -

 اونور نگاه کردو گفت:  نورویبه ا بهنام

 دستم بود به خدا -

 وارد اشپزخونه شد. کیهمون موقع هوتن با ک میبه خنده افتاد شیحواس پرت از

 خب. میماهم بخند دیبگ -

 ازش گرفتمو گفتم:  کویک

 دست بهنام نبود؟  کیمگه ک -

 تو اشپزخونه دیداد دست منو پر کویک دیداد عسل خانومو که شن يصدا یچرا ول -

 گفت:  يبا لحن کشدار بهنام

 .گــهیاهــان اره راست م -

که عسلو  شهیام داره منفجر م چارهیب ياشپزخونه  دمیاشپزخونه.د يبچه ها هجوم اوردن تو هیهمون موقع ساحلو بق مویدیخند

 شد جا باز تر یکم رونیسامو هوتن رفتن ب

 بابا میاریب کویک دینیبش دیبر د؟یکنیم کاریجا چ نیا -ساحل

 يقرمز رنگ رو کیعدد  هیاوردن  کویدورمون جمع شدن.بچه ها ک هیبق مویتو سالن.نشست میرفت مویتکون داد يبهنام سر منو

 .میلبخند زد موی.منو بهنام به هم نگاه کردکردیم ییخودنما کیک

چشمامو باز کردمو هم زمان با هم شمعو فوت  رهیارامشو ازمون نگ ویخوشبخت نیوقت ا چیبستمو ارزو کردم خدا ه چشمامو

 .میکرد

خودمو خودشو کامل روش نوشته بودنو  نیبود که اسم الت دهیگردنبند برام خر هی.بهنام دیدست زدن و نوبت کادوها رس همه

 شده بود. يکار نینگ

حواس پرت با دوستاش رفته بود استخر با ساعت  يگرفته بودم چون اقاساعت  هیقشنگ بود.منم براش  کویش یلیخ فویظر

 ابو خرابش کرده بود. يبود تو دهیپر

 چشمک زدمو گفتم:  بهش

 نزن تو اب. رجهیش یکی نیضد ابه.البته خواهشا با ا -
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 جوونا رفتن وسط . يکادو و عکس دوباره همه  ینگفت.بعد از کل يزیزدو چ يا قهقهه

 وسط. میشروع شد که منو بهنام رفت يشاد موقع اهنگ همون

 اون اهنگ اهنگ بابا کرم پخش شد. بعد

 .انیواسه من چشمو ابرو م خندنویدارن م زیر زیکه کنار ضبط ر دمیبابا کرم نداشتم.ساحلو ترنمو د امید یمن که تو س جـان؟

 محترم. يبراتون خانوما دارم

 باال انداختو گفت:  ي.بهنام شونه امیاه کردشد من موندمو بهنام.بهم نگ یوسط سالن خال کال

 داداش اریاز اول.هومن بپر کالهو شال منو ب دیانگار.بزن ستین يچاره ا -

 بهنـام -

 باره بابا.به خاطر من. هی -

 ییچون تو -

 بهم زدو هومن کالهو شال بهنامو واسش اورد. یچشمک

حالت  هیبرداشتو با  یصندل يکت از رو هیت دور گردنشو شالو انداخ دویبه لبه اش کش یسرشو دست يگذاشت رو کالهو

 دوشش. يانداخت رو یچرخش

.منو بهنام بابا کرم بلند شدیم یاخرش چ نیبب گهید نیهمه ولو شده بودن رو زم اشیاز مسخره باز ياول کار نیهم

 .میاوردیدر م يشو مسخره باز هیبق میدیرقصی.نصفشو ممینبود

 خخخخ) دیشما خودتون با بهنام هماهنگش کن مگینم گهیرو د هیسا ي(حرکتا

 رو هوا تکونش داد و گفت:  یشالق دویحرکت از دور گردنش کش هیشالو با  بهنامو

 بر خرمگس معرکه لعنت  -

 داد زد:  هومن

 بشمر -

 برداشتو گفت:  نیاز زم يزیدر همون حال مثال چ نویدستشو زد زم نویخم شد رو زم بهنام

 بود)  یالیاون مگس خ مرد.(منظور شیاول -

 داد زد:  و

 ـکی -

 اوردیدر م ییبا چشم و ابروش اداها کردویتو هوا زد. با دو دست شالو دور گردنش چپو راست م یبلند شدو دوباره شالو شالق و

 از خنده. میکه روده بر شده بود

 گفت:  يا ین داش مشتکمرشو همون حرکت گردنش رو انجام دادو بلند با لح يول کردو شالشو برد رو تمویر

 موقع ست. یخارش گرفتن ب یبسوزه پدر هرچ -
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 باز داد زد:  هومن

 بشمر -

 داد زد:  بهنامم

 دو -

 اما بازم از زور خنده نتونستم ادامه بدمو رفتم نشستم. دونستمیکه حرکاتشو م نیاز خنده. من با ا دیبازم ترک جمع

 با همون لحن داد زد:  بهنام

  فه؟یضع یکجا رفت -

تکوند .با  يزدو بلند شد.سر شونه هاشو با حالت با مزه ا یاما پشتک نیخوردو افتاد رو زم يسمت من که سکندر ادیب اومد

 دستشو گرفت به کمرش که مثال انگار کمرش گرفته و با داد گفت:  هویکه  نییاومد پا يور هیهمون حال با شونه 

 که داشتو کشتن. ییکجا صــریاخ ق -

 وسط سالن. داد زد:  دیبهنام با همون شال و کاله پر پیهومنم با تلحظه  همون

 داداش -

 رقص.  يتا تماشا میدیدیم لمیف بایتقر میداشت گهید واال

 .میبود دهیبس که خند میواقعا همه رو به موت بود گهید

 بود. يا یرقصشون تموم شد.واقعا شب عال يمسخره باز یکل بعد

 .میرفته بودن و منو بهنام در حال جمع کردن سالن بودبود که مهمونا  30: 12 ساعت

 ممنون. هیبود سا یشب خوب یلیامشب خ -بهنام

 خوشحالم که بهت خوش گذشت. زمینکردم که عز يکار -

 اتاق  يتو میفردا.رفت يظرفارو گذاشتم برا مویجمع کرد سالونو

 .خوابمیبعد م رمیدوش بگ هیتو بخواب من  هیسا -

 زدو اروم گفت:  میشونیپ يرو يگفتمو خودمو پرت کردم رو تخت بهنام بوسه ا ي.باشه اشدیمام باز نمچش یزور خستگ از

 من. یخانوم یخسته نباش -

 .دمینفم يزیچ گهیزدم بهنام از اتاق خارج شدو منم د یحالیب لبخند

دهنشو  يام دستشو گذاشته بود جلو.بهندمیهم قطع شد از خواب پر عیبلند بهنام که سر دنیخند يبود که با صدا یک دونمینم

 بود. نیاش دورب گهیسرخ شده بود و دست د

  ن؟یدورب

.دستشو از رو دهنش برداشتو بلند بلند شروع کرد به رونیب دمیاز دستش کش نویدورب دمویمثه فنر از جام پر دیاز سرم پر خواب

 .دنیخند
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 عکسارو گرفتم. نیخدا من غلط کردم ا يا

 اخم گفتم:  با

 د بهنامنخن -

 کردم. دنیاون منم خنده ام گرفت و شروع به خند ياز خنده  دیدوباره ترک بهنام

 میشاد ش میدرار يکم مسخره باز هی می.گفتمیدور هم جمع شده بود يخب بعد عمر -

 لحظه نشناختم. هیواقعا  ه؟ییچه عکسا نیاخه ا -

  ؟يکرد داشیاز کجا پ نویاصن تو ا -

 بالشتم بود خب. ریز -

  ؟يا؟ خب باشه چرا روشنش کرد -

 خنده گفت:  با

 چون دوست داشتم. -

 بچه پررو. -

 به بهنام گفتم:  زویم يخاموش کردمو گذاشتمش رو نویدورب

 باشه. تیعاف یراست -

 .یمرس -

هنام و قلب ب يشو من با صدا نهیس يسرمو گذاشتم رو شهی.مثل همدیبهنامم چراغو خاموش کردو دراز کش دمویدراز کش دوباره

 .میمن به خواب رفت يکردن با موها ياون با باز

*** 

 یخانوم هیجان ... سا هی... سا هیسا -

 نگاه کردم. حرفیب کردیچشمامو باز کردم و به بهنام که صدام م اروم

 بازم به خنده افتادو گفت:  مهیپف کرده و ن يچشا دنیبا د بهنام

 خانوم خوابالو. ریسالم صبحت به خ -

 شده؟  یسالم چ -

 اطراف نگاه کردم هوا هنوز روشن نشده بود.ادامه دادم:  به

 ساعت چنده؟  -

 صبح 5 -

 گفتم:  یشدمو با نگران اری.هوشدمیلحظه ترس هی

 شده؟  يزیچ -
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 .االن هوتن زنگ زد.زمینه،نه عز -

 خب؟  -

 کوه میبر میگفت پاش -

 .با اخم گفتم: وفتادهین یراحت شد که اتفاق المیخ

 ها ...  شهیم شیزیچ هیوتنم ه نیا -

  م؟ینر ینی -

  ؟يبر يخوایتو م -

 خوبه. یلی.هوا خادیبدم نم -

  م؟یبر دیبا ی.کمیایخب پس بهش بگو م -

 .میفتیراه ب میاماده باش میکن یسع گهید 6گفت  -

 باشه. -

 اماده کنم که گفت:  لویوسا عیبلندشم برم سر اومدم

 .میریم گهیوقت د هیر بذا يایخسته م یلیبه نظر خ هیسا -

 عوض کنم پاشو اماده شو.(اره جون خودم) ییحالو هوا هیبرم  ادینه بابا اتفاقا منم بدم نم -

 گفت:  یبا خوشحال بهنام

 تو برو اماده شو کنمیمن اماده م لمیوسا میخوری.صبحونه رو اونجا میعاشقتم خانوم -

 زدمو گفتم:  يلبخند

 باشه. -

 .رفتیاونم نم رفتمیبهنام به خاطر من بمونه خونه.من نم خواستمیبخوابم.اما نم خواستی.واقعا دلم میاز خستگ مردمیم داشتم

 .میدر خونه منتظر بچه ها بود ياماده جلو 6 ساعت

 .میوفتیما جمع شنو با هم راه ب يبود همه دم خونه  قرار

 شد. داشونیپ نمیحس ریو ماهان و ترنم و ام ایو هوتن.سون نای.پشت سرشون ددنیساحل رس هومنو

 هنوز. بردنیبه سر م یدوست يکال تو مرحله  نیحس ریو هوتن و ترنم و ام نایو ماهان نامزد کرده بودن.اما د ایسون

 .میشد نی.دوتا ماشمیببر ادیز نیماش میخواستینم

 .میبهنامو برداشت نیهوتن و خودمون هم ماش نیتو ماش میفرستاد ونویزور اقا به

 پشت فرمون. نمیکردم که بش ی.به زور بهنامو راضدنیکشیواسمون خطو نشون م يجور نیهم هم اونا

سفارش اونا راه  یباشه.با کل میحواسمم کامل به رانندگ میبا سرعت نر میکه ازشون جلو نزن یشرط ها و شروط ها.به شرط اما

 .میافتادن و ماهم پشتشون راه افتاد
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کردم و از  ادیکنم.ضبطو ز تشونیکه اذ نین پسرا بهمون خوش گذشت.واسه اکرد تیو خنده و اذ یشوخ یراه با کل يتو

ازهم سبقت  یبود.ه نیکارمون هم قهیدق 10کنارشون سبقت گرفتمو با سرعت ردشون کردم.اما هوتن بازم ازمون جلو افتاد.تا 

 اونا. ایجلو  میوفتادیما م ای میگرفتیم

ادامه دادم.عادتش بود  میراهو مثه ادم به رانندگ ي هیبق دموید کردویبهم نگاه ماخر صورت ناراحت بهنام که با اخم  يدفه  اما

.منم نه شدیم رهیبهم خ یبا اخم و ناراحت دادمیانجام م ياما اگر کار بد کردیباهام برخورد نم تیبا عصبان دیکشیسرم داد نم

 .دادمیادامه نم گهید نیهم يبرا شویناراحت هاخمشو تحمل کنم ن تونستمیم

 . میشد ادهیپ مویپارك کرد ناروی. ماشمیدیرس

 اومد سمتم و فقط نگام کرد. بهنام

 کم نگاهش کردمو اخر گفتم:  هی

 .شهیتکرار نم -

 کارت درست نبود. يدیپس فهم -

 خب. میکرد یشوخ -

 .هیبود سا یخطرناک هیشوخ -

کار بد مچتو  هیبود که بابات موقع انجام  نیمثه ا. کردمیم دایپ يمواقع حس بد نجوریگفتم.ا يدیو ببخش نییانداختم پا سرمو

 گرفته باشه.

 .دیکه خوابمون پر نهیمهمش ا یاشکال نداره خانوم -

 .میخواستیکه م ییبه جا میدیبود که رس 9ساعت  مینگفتم.دستشو انداخت دور شونه امو دنبال بچه ها راه افتاد يزیچ دمویخند

که  نی.بعد ادیچسبیم يبدجور ییچا نیاون هوا ا ي.توختیر یینداز.ساحل برامون چاا ریرو ز مینشست نویزم میگذاشت لویوسا

 .نیحس ریخورد پشت سر ام یبرف يگلوله  هیکه  میزدیحرف م مینشسته بود میصبحونمونو خورد

 .ادیکه با خنده داره براش چشمو ابرو م دیزدتش که ترنمو د یک نهیگفتو برگشت بب یاخ

 کردن. يبه برف باز میشروع کرد میتا گروه دو نفره شد 5.میگوشه و همه بلند شد هی میشتگذا مویجمع کرد لویوسا

 بلند کنه. ویبرف يدستامون جون نداشت گوله  گهیکه د میدیخند مویدر اورد يمسخره باز اونقدر

  م؟یدرست کن یادم برف نیای.ممیخورد گهیبسه.فک کنم سرمارو د يبچه ها برف باز -بهنام

کردو  دای.هومنم دوتا چوب پیاورده بودم.ماهانم شالشو انداخت دور ادم برف جی.من دکمه و هومیشروع کرد مویت کردموافق همه

 در اخر بهنام گفت:  ویکالهشو در اوردو گذاشت سر ادم برف نایگذاست واسه دستاش د

  کنه؟ینم تشیبچه ها به نظرتون افتاب اذ -

 .میچشمش گذاشته بود يکه به جا يدوتا دکمه ا ياوردو گذاشت رو در نکشویکه ع میبا تعجب نگاهش کرد همه
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 گهیکه د میگرفت میتصم يساعت برف باز 3بعد  مویمختلف با شاهکارمون عکس انداخت يبا ژستا یباحال شده بود.کل یلیخ

 .میبرگرد

زدو  يچشممو بستمو باز کردم.لبخند اننیبهم انداخت که با اطم یبهنام نگاه میدیکه رس نای.به ماشمیراه افتاد میبرداشت لویوسا

 .میاونا حرکت کرد نیپشت ماش اطیدفه با احت نیاما ا میو راه افتاد میسوار شد . بازم مثه موقع اومدن زنونه مردونه اش کرد

 ما. يدم خونه  میدیبود که رس 2 ساعت

 .میدیچ زویم مویکردبا دخترا غذا هارو اماده  عیما.سر ياصرار منو بهنام بچه ها اومدن خونه  با

 .میشد هوشیجا ب هی یکه تموم شد هر کدوم از خستگ غذا

 .میدیخواب ونیزیتلو يسالن بزرگه روبه رو يکنار اشپزخونه و پسرا تو ي کهیسالن کوچ يدخترا تو ما

از پشت گل کرد اروم رفتم سمت ضبطو تا خواستم روشنش کنم بهنام  طنتمیشدم بچه ها هنوز خواب بودن.ش داریب یوقت

 و گفتم:  نمشیدستامو گرفت.سرمو چرخوندم تا بب

  ؟يشد داریب یا!تو ک -

 .ياز کنارم رد شد یواشکیکه  یهمون موقع -

 نشن. داریکه بچه ها ب میزدیحرف م اروم

 .گهیکنم د دارشونیبذار ب -

 .ایکن دارشونیب ينجوریاگه ا شنیبه خونت تشنه م -

 اشکال نداره. -

 کنم. پس بذار من روشنش -

 نگاه کرد. طونشیش يچشما به

 .یمنو گرفت يکلک پس بگو چرا جلو يا -

 .کنهیکودك درونم بد جور داره وسوسه ام م نیکرد .ا شهیچه م -

 کنار رفتم. دمویخند اروم

 دفه روشنش کرد. هیکردو  ادیحد ز نیضبطو تا اخر يصدا بهنام

 خونه پخش شد. يتو هویتتلو  ریشب ام اهنگ

 فاصله نداشتن دروغ نگفتم. شتریمترب میکه اگه بگم با سقف ن دنیاز جاشون پر ها چنان بچه

 .نیرو زم مینشسته بود مویچشم دوختن به منو بهنام که از خنده دلمونو گرفته بود رغضبیمثه م همه

 .کردنیجور فحش بود که بار ما م نیهم

 ضبطو خاموش کردو رو به ما گفت:  هوتن

 .. زهرمار.کوفت.درد.مرض . -
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 بلند شدو گفت:  بهنام

 .دیخوابتونم پر ن؟یشد داریب ينجوریبده ا میکن داریبا نازو نوازش ب میتونستیداداش ترمز کن.خب همتونو که نم یه یه -

 از اون سالن گفت:  ناید

 عمرا اگه من بلند شم. -

 .دیرو سرشو دوباره خواب دیرو کش پتو

 برم سمت اشپزخونه که هوتن دستمو گرفت: بهش زدم اومدم  یبهنام نگاه کردمو چشمک به

 .هیتو سا دونمویمن م یداشته باش نایبه د يکار -

 .بهنام پشت من در اومدو گفت: لیحضرت ف ای

 .یبه خانوم من داشته باش يکار یکنیشوما اول دست خانوم بنده رو ول کن.بعدم شما غلط م -

 هوتنو گرفتو به من گفت:  بهنام

 من.هوتن با  هیبرو سا -

 گهیدهنشو گرفتو با دست د يدست جلو هیکه بهنام با  ارمیسرش ب ییبال هی خوامیبگه م نایاومد داد بزنه به د هوتن

 .کال هوتن قفل شده بود.نیپاشو نشوندش رو زم ریدستاشوبعدم زد ز

 .کردنینگاه مهوتن  يو به تقال دنیخندیهم داشتن م هینبود فک کنم پادشاه سوم بود.بق الشیخ نیهم که ع ناید

 کردم رو سرش. یابو خال هوی دموی. پتو رو از روش کشنایبرداشتمو رفتم باال سر د یاب وانیاشپزخونه ل از

 .دیترس از خواب پر با

دست از تقال برداشته  گهیشد سمت هوتن که د دهینگاه کردم. به من نگاه کردو نگاهش کش شیسکته ا ي افهیخنده به ق با

 بهنام بود. ریبودو قفط دستاش اس

 کمک.  ادیب تونستیدفه بهنام گرفتار هوتن شده بودو نم نیبدو حاال ا نایو افتاد دنبال من.منو بدو د دیاز جاش پر ناید

 ها مرده بودن از خنده. بچه

 قانع شد. يتو سر هیکردن من شدو به  سیخ الیخیخسته شدو ب نایسرم د اخر

 .دنیبهنامو ول کردو شروع کرد به خند هوتنم

 اشپزخونه بهنامم اومد. يها نشسته بودنو در حال گپ زدن بودن. رفتم تو بچه

  ؟ياریدرب خچالیاز تو  کویلطفا ک شهیم زمیعز -

 شما جون بخواه. -

 ها شدم. ییچا ختنیزدمو مشغول ر لبخند

 بچه ها بردم. يبشقاب و برا يو گذاشتم تو دمیبر کارویبردو منم ک وییچا بهنام

 بچه ها بلند شدن که برن. میکه باهم بود گهیساعت د هی بعد
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 موجود. تیوضع دنیبا د ومدیاشکم داشت در م ینیاشپزخونه. يدم در همراهشون رفتمو بعد رفتنشو برگشتم تو تا

 گفتم:  دمویخنده.خند ریمن بلند زد ز ي افهیق دنیاومد.با د بهنامم

 بذار به کارم برسم.  رونینخند بهنام پاشو برو ب -

 بلند شدو گفت:  یصندل ياز رو مبهنا

 .زمیعز کنمیکمکت م -

 .یمرسـ -

 تموم شد بهنام گفت:  یبه شستن ظرفا وقت میشروع کرد باهم

  م؟یکن کاریشامو چ -

 مونده. هیالو -

 تو گشنته؟  -

  ؟یمن که نه تو چ -

 .ادیاما واقعا خوابم م ادیمنم نه ز -

 تازه. 9ساعت  -

بقل گوشم خرو پف کرد نتونستم  نقدریهوتن ا نی.ظهرم امیدینخواب شتریکه سه ساعت ب شبمی.دادیخب باشه من خوابم م -

 بخوابم.

 گفتم:  دمویخند

 بخوابم. امیکم جمعو جور کنم بعد م هیباشه.تو برو بخواب من  -

 باشه. -

*** 

 از درد. شدی.سرم داشت منفجر مزیم يرو دمیتلفنو کوب تیجواب نداد.با عصبان بازم

 .دیجوشیسرکه م رویشب بود. دلم مثه س 10ت نگاه کردم ساعت ساع به

 بهنام. يدیچرا جواب نم -

 گرفتم. لشویمبا دوباره

 جواب نداد. بازم

 هی.دادیاما جواب نم گرفتمیبار همراهشو م هی قهی.اروم و قرار نداشتم.دو دقکردمیم ی.با ترس و استرس طول خونه رو طایخدا -

 بار گفت خاموشه. هیبار گفت اشغاله.  هی.ستیبار گفت دردسترس ن

 خاموش؟  گهی.چرا دشدمیداشتم خل م گهید
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 ریربعم د هیاگر قرار بود  یحت شهیخونه بود.هم گهید 30: 8 ومدیم رید یلی.خ ادیموقع خونه ن نیوقت سابقه نداشت تا ا چیه

 .دادیبرسه بهم خبر م

 زنگم نزده. یحت ومدهیهنوز خونه ن 10ساعت  یول

دختر پشت خط  يصدا دنیدفه جواب داد. با شن نیو اومدم قطع کنم که ا شدمیم دیباهاش تماس گرفتم داشتم ناام دوباره

 .یپاهام سست شدو نشستم رو صندل ختیقلبم فرو ر

 گفتم:  یلرزون يصدا با

 شما؟  -

 شما؟  -

 .نیهست یبدونم شما ک دیهمسر من دست شماست من با لیمبا -

 ( ... )مارستانیبه ب دیبرسونخانوم لطفا خودتونو  -

  مارستان؟یب -

. اما مارستانیخودمو رسوندم به ب يچجور دمی. نفهمرونیاز خونه زدم ب يچه جور دمینه . نفهم ایتلفنو قطع کرد کردم  دمینفهم

 .دمینفهم يزیچ گهیو د نیزم يتحمل وزنمو نداشت افتادم رو گهیپاهام د رشیبه قسمت پذ دمیرس یوقت

*** 

 یخانوم هیجان ... سا هی... سا هیسا -

 نگاه کردم. حرفیب کردیچشمامو باز کردم و به بهنام که صدام م اروم

 بازم به خنده افتادو گفت:  مهیپف کرده و ن يچشا دنیبا د بهنام

 خانوم خوابالو. ریسالم صبحت به خ -

 شده؟  یسالم چ -

 : اطراف نگاه کردم هوا هنوز روشن نشده بود.ادامه دادم به

 ساعت چنده؟  -

 صبح 5 -

 گفتم:  یشدمو با نگران اری.هوشدمیلحظه ترس هی

 شده؟  يزیچ -

 .االن هوتن زنگ زد.زمینه،نه عز -

 خب؟  -

 کوه میبر میگفت پاش -

 .با اخم گفتم: وفتادهین یراحت شد که اتفاق المیخ
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 ها ...  شهیم شیزیچ هیهوتنم  نیا -

  م؟ینر ینی -

  ؟يبر يخوایتو م -

 خوبه. یلی.هوا خادیبدم نم -

  م؟یبر دیبا ی.کمیایخب پس بهش بگو م -

 .میفتیراه ب میاماده باش میکن یسع گهید 6گفت  -

 باشه. -

 اماده کنم که گفت:  لویوسا عیبلندشم برم سر اومدم

 .میریم گهیوقت د هیبذار  يایخسته م یلیبه نظر خ هیسا -

 عوض کنم پاشو اماده شو.(اره جون خودم) ییالو هواح هیبرم  ادینه بابا اتفاقا منم بدم نم -

 گفت:  یبا خوشحال بهنام

 تو برو اماده شو کنمیمن اماده م لمیوسا میخوری.صبحونه رو اونجا میعاشقتم خانوم -

 زدمو گفتم:  يلبخند

 باشه. -

 .رفتیاونم نم رفتمینه خونه.من نمبهنام به خاطر من بمو خواستمیبخوابم.اما نم خواستی.واقعا دلم میاز خستگ مردمیم داشتم

 .میدر خونه منتظر بچه ها بود ياماده جلو 6 ساعت

 .میوفتیما جمع شنو با هم راه ب يبود همه دم خونه  قرار

 شد. داشونیپ نمیحس ریو ماهان و ترنم و ام ایو هوتن.سون نای.پشت سرشون ددنیساحل رس هومنو

 هنوز. بردنیبه سر م یدوست يکال تو مرحله  نیحس ریهوتن و ترنم و ام و نایو ماهان نامزد کرده بودن.اما د ایسون

 .میشد نی.دوتا ماشمیببر ادیز نیماش میخواستینم

 .میبهنامو برداشت نیهوتن و خودمون هم ماش نیتو ماش میفرستاد ونویزور اقا به

 پشت فرمون. منیکردم که بش ی.به زور بهنامو راضدنیکشیواسمون خطو نشون م يجور نیهم هم اونا

سفارش اونا راه  یباشه.با کل میحواسمم کامل به رانندگ میبا سرعت نر میکه ازشون جلو نزن یشرط ها و شروط ها.به شرط اما

 .میافتادن و ماهم پشتشون راه افتاد

و از  کردم ادیکنم.ضبطو ز تشونیکه اذ نیکردن پسرا بهمون خوش گذشت.واسه ا تیو خنده و اذ یشوخ یراه با کل يتو

ازهم سبقت  یبود.ه نیکارمون هم قهیدق 10کنارشون سبقت گرفتمو با سرعت ردشون کردم.اما هوتن بازم ازمون جلو افتاد.تا 

 اونا. ایجلو  میوفتادیما م ای میگرفتیم
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دادم.عادتش بود ادامه  میراهو مثه ادم به رانندگ ي هیبق دموید کردویاخر صورت ناراحت بهنام که با اخم بهم نگاه م يدفه  اما

.منم نه شدیم رهیبهم خ یبا اخم و ناراحت دادمیانجام م ياما اگر کار بد کردیباهام برخورد نم تیبا عصبان دیکشیسرم داد نم

 .دادمیادامه نم گهید نیهم يبرا شویناراحت هاخمشو تحمل کنم ن تونستمیم

 . میشد ادهیپ مویپارك کرد ناروی. ماشمیدیرس

 فقط نگام کرد.اومد سمتم و  بهنام

 کم نگاهش کردمو اخر گفتم:  هی

 .شهیتکرار نم -

 کارت درست نبود. يدیپس فهم -

 خب. میکرد یشوخ -

 .هیبود سا یخطرناک هیشوخ -

کار بد مچتو  هیبود که بابات موقع انجام  نی. مثه اکردمیم دایپ يمواقع حس بد نجوریگفتم.ا يدیو ببخش نییانداختم پا سرمو

 گرفته باشه.

 .دیکه خوابمون پر نهیمهمش ا یاشکال نداره خانوم -

 .میخواستیکه م ییبه جا میدیبود که رس 9ساعت  مینگفتم.دستشو انداخت دور شونه امو دنبال بچه ها راه افتاد يزیچ دمویخند

که  نی.بعد ادیچسبیم يبدجور ییچا نیاون هوا ا ي.توختیر ییانداز.ساحل برامون چا ریرو ز مینشست نویزم میگذاشت لویوسا

 .نیحس ریخورد پشت سر ام یبرف يگلوله  هیکه  میزدیحرف م مینشسته بود میصبحونمونو خورد

 .ادیکه با خنده داره براش چشمو ابرو م دیزدتش که ترنمو د یک نهیگفتو برگشت بب یاخ

 به خودش گرفتو گفت:  یوممظل ي افهیگوله برف بزرگ درست کرد اومد بزنه به ترنم که ترنم ق هی دویاز جاش پر ریام

  ؟یبا اون منو بزن ادیواقعا دلت م -

 نگاه بر ترنم و گفت:  هینگاه به گلوله کردو  هیکه دل رحم  رمیام

 خب تورو نه اما ...  -

 بودو نشونه گرفتو محکم پرتاب کرد اخ ماهان بلند شد. ررسشیت يکه تو یکس نیسمت ما و اول برگشت

 کردن. يبه برف باز میشروع کرد میتا گروه دو نفره شد 5.میگوشه و همه بلند شد هی میگذاشت مویجمع کرد لویوسا مویدیخند

 ما بودن. يسپر بال ونیبلند کنه.البته اقا ویبرف يدستامون جون نداشت گوله  گهیکه د میهمو زد اونقدر

تو  دیو محکم کوب یدر پ یسه تا گلوله پ یگلوله از سمت هوتن پرتاب شد سمتمونو صاف خورد تو صورتم.بهنامم واسه تالف هی

 صورتش سرخ شده بود. چارهیصورت هوتن.ب

 .گرفتیاونا من دردم م يکه به جا زدنیمحکم م نقدریرو.ا گهیپسرا هم همد میگرفتیرو نشونه م گهیدخترا هم د ما

 ساعت بهنام گفت:  هی بعد
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  م؟یدرست کن یادم برف نیای.ممیخورد گهیبسه.فک کنم سرمارو د يبچه ها برف باز -بهنام

 .میشروع کرد مویموافقت کرد همه

پرت کرد سر سمت بهنام که چون دوال شده بودو  یهوتن چنان گوله برف میبود یمشغول درست کردن سر ادم برف یوقت اما

 بود با کله رفت تو برفا. نییسرش پا

 بود رو برفا. سرخ شده سرشو بلند کردو به هوتن نگاه کرد که از خنده ولو شده بهنام

شد با  یقشنگ خال یمشت برف و کرد تو دهنش.وقت هیبرد سمتشو سرشو گرفتو کرد تو برفا بعد بلندش کردو  ورشی هوی

 هوتن. ي افهیبه ق دنیراحت بلند شدو شروع کرد به خند الیخ

 .میکردینگاه م اشونیباز ونهیخنده به د با

 بلند شدو گفت:  هوتنم

 .میدرست کن مونوین ادم برفهمو میبر میاقا من تسل -

 با اخم برگشت سمت بهنامو ادامه داد:  بعد

 یوحش -

 .یبه درست کردن ادم برف میدوباره شروع کرد مویدیخند

 نایکردو گذاست واسه دستاش د دای.هومنم دوتا چوب پیاورده بودم.ماهانم شالشو انداخت دور ادم برف جیدکمه و هو من

 در اخر بهنام گفت:  ویم برفکالهشو در اوردو گذاشت سر اد

  کنه؟ینم تشیبچه ها به نظرتون افتاب اذ -

 .میچشمش گذاشته بود يکه به جا يدوتا دکمه ا يدر اوردو گذاشت رو نکشویکه ع میبا تعجب نگاهش کرد همه

 گهیکه د میتگرف میتصم يساعت برف باز 3بعد  مویمختلف با شاهکارمون عکس انداخت يبا ژستا یباحال شده بود.کل یلیخ

 .میبرگرد

زدو  يچشممو بستمو باز کردم.لبخند نانیبهم انداخت که با اطم یبهنام نگاه میدیکه رس نای.به ماشمیراه افتاد میبرداشت لویوسا

 .میاونا حرکت کرد نیپشت ماش اطیدفه با احت نیاما ا میو راه افتاد میسوار شد . بازم مثه موقع اومدن زنونه مردونه اش کرد

 ما. يدم خونه  میدیبود که رس 2 تساع

 .میدیچ زویم مویبا دخترا غذا هارو اماده کرد عیما.سر ياصرار منو بهنام بچه ها اومدن خونه  با

 .میشد هوشیجا ب هی یکه تموم شد هر کدوم از خستگ غذا

 .میدیبخوا ونیزیتلو يسالن بزرگه روبه رو يکنار اشپزخونه و پسرا تو ي کهیسالن کوچ يدخترا تو ما

گل کرد اروم رفتم سمت ضبطو تا خواستم روشنش کنم بهنام از پشت  طنتمیشدم بچه ها هنوز خواب بودن.ش داریب یوقت

 و گفتم:  نمشیدستامو گرفت.سرمو چرخوندم تا بب

  ؟يشد داریب یا!تو ک -
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 .ياز کنارم رد شد یواشکیکه  یهمون موقع -

 نشن. داریکه بچه ها ب میزدیحرف م اروم

 .گهیکنم د دارشونیذار بب -

 .ایکن دارشونیب ينجوریاگه ا شنیبه خونت تشنه م -

 اشکال نداره. -

 پس بذار من روشنش کنم. -

 نگاه کرد. طونشیش يچشما به

 .یمنو گرفت يکلک پس بگو چرا جلو يا -

 .کنهیکودك درونم بد جور داره وسوسه ام م نیکرد .ا شهیچه م -

 کنار رفتم. دمویخند اروم

 دفه روشنش کرد. هیکردو  ادیحد ز نیضبطو تا اخر يصدا امبهن

 خونه پخش شد. يتو هویتتلو  ریشب ام اهنگ

 فاصله نداشتن دروغ نگفتم. شتریمترب میکه اگه بگم با سقف ن دنیها چنان از جاشون پر بچه

 .نیرو زم مینشسته بود مویچشم دوختن به منو بهنام که از خنده دلمونو گرفته بود رغضبیمثه م همه

 .کردنیجور فحش بود که بار ما م نیهم

 ضبطو خاموش کردو رو به ما گفت:  هوتن

 زهرمار.کوفت.درد.مرض ...  -

 بلند شدو گفت:  بهنام

 .دیخوابتونم پر ن؟یشد داریب ينجوریبده ا میکن داریبا نازو نوازش ب میتونستیداداش ترمز کن.خب همتونو که نم یه یه -

 فت: از اون سالن گ ناید

 عمرا اگه من بلند شم. -

 .دیرو سرشو دوباره خواب دیرو کش پتو

 بهش زدم اومدم برم سمت اشپزخونه که هوتن دستمو گرفت:  یبهنام نگاه کردمو چشمک به

 .هیتو سا دونمویمن م یداشته باش نایبه د يکار -

 چه خشن. لیحضرت ف ای

 پشت من در اومدو گفت:  بهنام

 .یبه خانوم من داشته باش يکار یکنیبنده رو ول کن.بعدم شما غلط مشوما اول دست خانوم  -

 هوتنو گرفتو به من گفت:  بهنام
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 هوتن با من. هیبرو سا -

 نیکردو انداختش رو زم یپاشو خال ریحرکت ز هیکه بهنام با  ارمیسرش ب يبال هی خوامیبگه م نایاومد داد بزنه به د هوتن

 دهنش تا نتونه داد بزنه.کال هوتن قفل شده بود. يدستشم گذاشت جلو هیم دستاشو گرفتو بلند شه که بهنا عیهوتن اومد سر

.اصال هم به کردنیهوتن نگاه م يو به تقال دنیخندیهم داشتن م هینبود فک کنم پادشاه سوم بود.بق الشیخ نیهم که ع ناید

 ن.کن داریب ناروید ایبکنن  چارهیبه هوتن ب یکمک هی دادنیخودشون زحمت نم

 کردم رو سرش. یابو خال هوی دموی. پتو رو از روش کشنایبرداشتمو رفتم باال سر د یاب وانیاشپزخونه ل از

 .دیترس از خواب پر با

دست از تقال برداشته  گهیشد سمت هوتن که د دهینگاه کردم. به من نگاه کردو نگاهش کش شیسکته ا ي افهیخنده به ق با

 د.بهنام بو ریبودو قفط دستاش اس

دار بهنامم حواسش رفت به ما و دستش شل شد که هوتن از  رویگ نیبدو.تو ا نایو افتاد دنبال من.منو بدو د دیاز جاش پر ناید

 کمک.  ادیب تونستیدفه بهنام گرفتار هوتن شده بودو نم نیبهنامو گرفتو دستشو قفل کرد. حاال ا دویفرصت استفاده کرد.چرخ

 ها مرده بودن از خنده. بچه

 قانع شد. يتو سر هیکردن من شدو به  سیخ الیخیخسته شدو ب نایسرم د خرا

 .دنیبهنامو ول کردو شروع کرد به خند هوتنم

 اشپزخونه بهنامم اومد. يها نشسته بودنو در حال گپ زدن بودن. رفتم تو بچه

  ؟ياریدرب خچالیاز تو  کویلطفا ک شهیم زمیعز -

 شما جون بخواه. -

 ها شدم. ییچا ختنیرزدمو مشغول  لبخند

 بچه ها بردم. يبشقاب و برا يو گذاشتم تو دمیبر کارویبردو منم ک وییچا بهنام

 بچه ها بلند شدن که برن. میکه باهم بود گهیساعت د هی بعد

 موجود. تیوضع دنیبا د ومدیاشکم داشت در م ینیاشپزخونه. يدم در همراهشون رفتمو بعد رفتنشو برگشتم تو تا

 گفتم:  دمویخنده.خند ریمن بلند زد ز ي افهیق دنید.با داوم بهنامم

 بذار به کارم برسم.  رونینخند بهنام پاشو برو ب -

 بلند شدو گفت:  یصندل ياز رو بهنام

 .زمیعز کنمیکمکت م -

 باال و گفتم:  دمیذوق پر با

 .یهــورا.مرسـ -

 تموم شد بهنام گفت:  یبه شستن ظرفا وقت میشروع کرد باهم
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  م؟یکن کاریمو چشا -

 مونده. هیالو -

 تو گشنته؟  -

  ؟یمن که نه تو چ -

 .ادیاما واقعا خوابم م ادیمنم نه ز -

 تازه. 9ساعت  -

بقل گوشم خرو پف کرد نتونستم  نقدریهوتن ا نی.ظهرم امیدینخواب شتریکه سه ساعت ب شبمی.دادیخب باشه من خوابم م -

 بخوابم.

 گفتم:  دمویخند

 خوابم. یم امیکم جمعو جور کنم بعد م هیبخواب من  باشه.تو برو -

 باشه. -

*** 

 از درد. شدی.سرم داشت منفجر مزیم يرو دمیتلفنو کوب تیجواب نداد.با عصبان بازم

 .دیجوشیسرکه م رویشب بود. دلم مثه س 10ساعت نگاه کردم ساعت  به

 بهنام. يدیچرا جواب نم -

 گرفتم. لشویمبا دوباره

 .جواب نداد بازم

 .ایخدا -

بار گفت  هی.دادیاما جواب نم گرفتمیبار همراهشو م هی قهی.اروم و قرار نداشتم.دو دقکردمیم یترس و استرس طول خونه رو ط با

 بار گفت خاموشه. هیبار گفت اشغاله.  هی.ستیدردسترس ن

 خاموش؟  گهی.چرا دشدمیداشتم خل م گهید

 ریربعم د هیاگر قرار بود  یحت شهیخونه بود.هم گهید 30: 8 ومدیم رید یلی.خ ادیموقع خونه ن نیوقت سابقه نداشت تا ا چیه

 .دادیبرسه بهم خبر م

 زنگم نزده. یحت ومدهیهنوز خونه ن 10ساعت  یول

پشت خط  يدختر يصدا دنیدفه جواب داد. با شن نیو اومدم قطع کنم که ا شدمیم دیباهاش تماس گرفتم داشتم ناام دوباره

 .یپاهام سست شدو نشستم رو صندل ختیقلبم فرو ر

 گفتم:  یلرزون يصدا با

 شما؟  -
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 شما؟  -

 .نیهست یبدونم شما ک دیهمسر من دست شماست من با لیمبا -

 ( ... )مارستانیبه ب دیخانوم لطفا خودتونو برسون -

  مارستان؟یب -

 کمکم کن. ایشده.خدا يزیچ هی دونستمیم

. مارستانیخودمو رسوندم به ب يچجور دمیاز خونه از خونه خارج شدم. نفهم يچه جور دمینه . نفهم ایتلفنو قطع کردم  دمینفهم

راحت  المی.فقط خدمینفهم يزیچ گهیو د نیزم يتحمل وزنمو نداشت افتادم رو گهیپاهام د رشیبه قسمت پذ دمیرس یاما وقت

 بهنام.  شیشد که خودمو رسوندم پ

*** 

 روزه. دمیفهم دیتابیاز پنجره به اتاق مکه  يچشممو باز کردم.از نور يال روم

  روز؟

 شدن من. هوشی،ب مارستانی،بهنام،تصادف ،ب شبید

 نزنم. غیکردم ج یهم فشار دادم و سع يشد چشمامو محکم رو جادیدستم ا يکه تو ی.اما با سوزشدمیجام پر از

 ده بودو دستمو بد جور خون انداخته بود.دستم بودو به خاطر خم کردن دستم سوزن جابه جا ش يدستم نگاه کردم.سرم تو به

 وارد اتاق شد. يسرمو از دستم جدا کردم که در باز شدو پرستار اروم

 کردو گفت:  یاخم دیدست خون افتاده امو د یاومد اما وقت کمیزدو نزد يتخت نشستم لبخند يکه رو دیمنو د تا

کار  ی.خب دختر خوب نگاه چرونیب کشنیو از دستشون مسرم نیاول ا انیمد شده همه تا بهوش م هیچ نیا فهممیمن نم -

 با دستت. يکرد

 .دمیمن سرمو نکش -

 پس حتما خودش دراومده. -

 نه ...  -

ازش نداشتم.کارش که تموم شد  ویچیه دنیکردن دستم.جرات پرس زیگفتو شروع کرد به تم یرو براش گفتم اهان هیقض و

 گفت: 

  ست؟یهمراهت ن یکس -

 بغض گفتم:  با

 نه. -

  ؟ياومده بود ی.واسه چیاز حال رفت مارستانیب يدیکه رس شبید -

 شد ریسراز اشکم
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 شوهرم ... بهم ... بهم خبر دادن تصادف کرده. -

 کردو گفت:  يفکر پرستار

 بودن.که ...  یمسن.دوتاشونم پسر جوون ياقا هی شونیکیدختر بچه بود. هی شونیکی.نجایاوردن ا یچهار تا تصادف شبید -

  ؟ی.که چشدیکردو به من نگاه کرد. قلبم داشت از جاش کنده م مکث

 راه تموم کرده بود ...  يتو شونیکیکه  -پرستار

 کارو با من نکن.بهنام نبوده درسته؟  نیا ایدور سرم به دوران افتاد.خدا ایدن

 اضافه کرد:  عیسر پرستار

 شوهر تو باشه. دیشا شینیبب میبر يخوایم زمیباش عز نیبخش. خوش ب يحالش خوبه و بعد عمل برنش تو یکیاما اون  -

 . دمیترسیبهنام نباشه.م دمیترسی.مدمیترسیحرف بزنم نه از جام تکون بخورم.م تونستمیتکون دادم اما نه م سرمو

 اومد سمتم و گفت:  دیکه حال خرابمو د پرستاره

 .ششیپ برمتیکم استراحت کن بعد م هی -

 که پرستاره بازومو گرفت:  وفتادمیرفتو داشتم م جیاما سرم گاز جام بلند شد  یسخت به

 . برمتیم امیخودم م ي.صبر کن بهتر شديبر یتونیحالت که نم نیبا ا زمیعز -

 به حرف اومدم:  باالخره

 .ششیپ دیخانوم منو ببر کنمی.خواهش منمشیبب دینه االن با -

 م بهتر شده بود.اما پاهام هنوزم تحمل وزنمو نداشتن.ا جهیتکون دادو بازومو محکم تر گرفت. سرگ يسر پرستار

.اگه بهنام نباشه.اگه بهنام رفته باشه.اگه تنهام گذاشته رفتینم شیپ گهیدر اتاق رفتم اما پاهام د يکمک پرستار تاجلو با

 کارو نکن. نیمونم با من ا یمن بدون بهنام زنده نم ایباشه.خدا

 اتاقت؟  يبرگرد يخوایم -پرستار

 گفتم:  یلرزون يداص با

 نه -

بودو روش به سمت پنجره بود.صورتشو  دهیروش خواب میاتاق بودو کنار پنجره.پسر جوون يتخت تو هیدرو باز کرد.فقط  پرستار

 نه. ایتخته بهنام منه  يکه رو یبدم اون صیتشخ تونستمیمعلوم باشه و نم اهیسرش س شدینورم باعث م دمیدینم

 به پرستار گفتم:  رو

 خودم برم. تونمیشو م هیمنون خانوم پرستار بقم -

 بعد برم؟  شینیبب ستمیوا يخوایم ؟یمطمئن -

 نه واقعا از کمکتون ممنونم. -

 من هستم. یداشت يکار زمیعز کنمیخواهش م -
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 بازم ممنونم. -

 درو بست. رونویب رفت

 .شتریب دمیو ام شدیام اشنا تر مپسر بر شدمیتر م کینزد یلرزون به زور خودمو رسوندم به تخت.هرچ يپاها با

 دوباره داده.که بهناممو ازم نگرفته. هیزندگ هیمطمئنم کرد که خدا هنوزم دوسم داره .که بهم  شیبلندو قهوه ا يموها

 رو به روش. رفتم

 شکرت.بهنام بود.خودش بود. بهنام من. ایخدا

شده  دهیلبش بر يکم باال هیاش تا  قهیبود. از شق دهیبر شهیمثه ش يزیبود.سمت چپ صورتش با چ یزخم یلیصورتش خ اما

 بود.

 اوفتادم. هیسرت اوردن بهنامم.دوباره به گر ییضعف رفت.چه بال دلم

 صورتش بود. يهم رو گهیچشمش کبود بود و چندتا خراش د ریز

 داشت. یدگیبر يدستشم جا یکیاز دستاش سرم زده بودن .او  یکی به

 .زنده ست.کشهی.نفس منجاستیکه بهنام االن ا بود نیا يزیمهم تر از هر چ اما

 شکرت. ایخدا

 نشد. داریخورد اما ب ی.پلکش تکوندمیصورتشو بوس يزخم رو يرو اروم

 که بهنام هنوز کنارمه.سالمه. نیا هیبود.شاد ياز شاد هیگر نیام شدت گرفت.اما ا هیگر

 .دمیبار بوس دنیدستمو چند ي.دستشو گرفتم تویصندل يرو نشستم

 .دمیبوس شویشونیموهاش بردم. اروم پ يتو مودست

به خودم بقبولونم بهنام تنهام  خواستمیخودمو مطمئن کنم کنارمه.م خواستمیحسش کنم.م خواستمیکنم.م دارشیب خواستمینم

 نذاشته.

 یقیعم يزخما زبانیزل زده بودم به صورت مردونه و قشنگش که حاال م سمیدستم بود با لبخند و صورت خ يتو دستش

 .شدیصورتش قلبم فشرده م يهر زخم رو دنیبود.با د

 خوردو.اروم چشمشو باز کرد. یهمون حالت نگاهش کردم که پلکاش تکون يچه قدر تو دونمینم

 دفه ارو تر چشمشو باز کرد. نیاتاق چشمشو زدو دوباره چشمشو بست و ا نور

 ود گفت: که همراه با تعجب ب يگرفته ا ينگاهم کردو با صدا یجیحالت گ با

  ه؟یسا -

 .دمیگنجیتو پوست خودم نم میدیبازشو م يکه دوباره چشما نیصداش غرق لذت شدم.از ا يدوباره  دنیشن از

  ه؟یجان سا -

 تر شد. اریهوش میو کم نتمیباز تر کرد تا بهتر بب چشماشو
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 من ...  ؟یکنیم کاریچ نجایتو ا -

 تو هم رفتو گفت:  اخماش

 تصادف کردم. -

 .میزنیبعدا با هم حرف م يفعال بذار به دکتر بگم به هوش اومد زمیعز -

راحت  الی.لبخند زدم اونم با خادیکه از رو به رو داره م دمیراه همون پرستارو د ياز جام بلند شدمو از اتاق خارج شدم تو عیسر

 زدو گفت:  يلبخند

 باش. نیراحت شد؟ گفتم که خوش ب التیخ -

  د؟یبه دکترش خبر بد شهیم هیترش کدک دونمیبه هوش اومده نم -

 شوهرت تا من دکترشو خبر کنم. شیتو برگرد پ زمیاره عز -

 باشه. -

 اتاق. ياومد تو یمسن و خوش اخالق ياقا هیبعد همون پرستار با  قهیدق 5برگشتم تو اتاق  عیسر

 .هیچه مرد خوب دیفهم شدیلبخند و صورت ارومو مهربونش م از

 بهنام گفت:  اتاقو رو به يتو اومد

 .يدیخوابیم گهیکم د هی يکردیچه عجب پهلوون .تعارف نم -

 بزنه که بهنام گفت:  يا گهینداره اومد حرف د یگفت که بهنام مشکل یناتیبعد معا دکتر

 تکونشون بدم. تونمیاصن نم ینی.کنمیدکتر.من ... من پاهامو حس نم ياقا دیببخش -

  ؟یچ ینی.دمیترس

 هم رفت اما گفت:  يتو یدکتر کم ي افهیق

 .فقط خانوم ... شهیدرست م هیعیطب ستین یخاص زیچ -

 به من ادامه داد:  خطاب

 .دیکن تیرعا دویبدون دینکات هست که با يسر هیاتاق من. دیایب يا قهیاگر ممکنه چند دق -

 بله حتما. -من

به سمت اتاقش  مارستانیب يراهرو يم توزدمو همراه دکتر از اتاق خارج شدم.دکتر ساکت بودو و ارو يبهنام لبخند به

 بهنام رو پا بند نبودم. یسالمت ینپرسم از خوشحال يزیدادم چ حی.منم ترجرفتیم

 رو سرم خراب کرد. ارویبهم زد که تموم دن یدکتر حرف میدیبه اتاق که رس اما

بدن  یلینخاعشون وارد شده. خ به يبد يبوده و ضربه  يدیراه برن.تصادف شد توننینم گهیمتاسفانه همسرتون د -دکتر

 فلج کرده. نوییو از کمر به پا دهید يا يجد بیداشتن که زنده موندن اما متاسفانه نخاع اس يا يسالمو قو
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شده بودو  ری.اشکام سرازدادیتر شد. سرمو با دستام فشار م دیتا حاال داشتم شد شبیکه از د يرفت. سر درد جیسرم گ دوباره

 داشتم.ازشو ن يریتوان جلوگ

 به دستم دادو گفت:  یاب وانیل دکتر

 ها هستن که ...  یلیکه همسرتون هنوز زنده ست.خ دیخدارو شکر کن دیشما با -

 تو گوشم. دیچیدکتر دوباره پ يامکان نداره.صدا نیراه بره؟ ا تونهینم گهی.بهنام ددمیشنینم حرفاشو

 یوقت زهیریبهم م یلیخ ی.از نظر روحیباش يقو دی.بایکمک کن به همسرت دیداره. تو با انیهنوزم جر یدخترم زندگ -دکتر

بدون پاهم  یزندگ ی.بهش بفهمون یکمکش کن دیراکد کنه.با شویمشکل زندگ نیبه خاطر ا يبذار دیوضوع رو بفهمه.تو نبا نیا

  ؟یفهمیکنار بذاره.م ویا گهید زیهر چ ایشو کارشو  انهروز يتایفعال شویزندگ يبذار دیممکنه.نبا

 مثبت تکون دادم. يبه نشونه  سرمو

 رو براش بگو  هیو اروم قض ششیدخترم.حاال هم پاشو برو پ نیافر -

 .تونمیمن ... من نم -

 یب میموضوع رو بهش بگ نیا يا گهیهر کس د ای.اگر من یمسله اماده اش کن نیا رشیپذ يبرا دی. تو اول بایبتون دیبا -

 .لچریو يکرد هرچند رو یزندگ شهیهنوزم م یکه تو بهش بفهمون نهیبدتر از ا یلیدفعه خ کیمقدمه و 

 یصندل هی يعمرتو رو ي هیبق دیبگم با ؟یستیخودت با يپا يرو گهید یتونیبهش بگم نم ؟يراه بر یتونیبرم بهش بگم نم -

 بهش بگم؟  يچه جور ؟يچه جور ؟یبگذرون

 .تونمی. من نمتونمی.نميراه بر یتونینم گهیگم دب مهیزندگ يکه همه  یبه کس تونستمیهق هق افتاده بودم.نم به

 باشه. ادتی شهیهم نویداره دخترم.ا انیجر یزندگ -دکتر

 سفارشات اجازه داد که از اتاق خارج شم. يسر هیجام بلند شدم.دکتر بعد  از

 یکه من حرف نین ابهنام بدو تیوضع نیبه حال خرابم نگا کردم.چشمام قرمز قرمز بود.با ا نهیا ي.توییسمت دستشو رفتم

 .خوندیبزنم تا اخر ماجرا رو از چشمام م

 زدم به صورتم.بهتر شد. خیمشت اب  چند

 بود. 11گرفتم.ساعت  کیو ک وهیاتاق دوتا ابم يکه برگردم تو نی.قبل از ارونیرفتم ب ییدستشو از

 لبمو وارد اتاق شدم. ينشوندم گوشه  يتا به خودم مسلط شم.لبخند دمیکش یقی.نفس عمستادمیدر اتاق ا پشت

 در برگشت سمت من. يتخت نشسته بودو با صدا يرو بهنام

 بهم نگاه کرد و گفت:  قیدق

  ه؟یسا يکرد هیگر -

 به خودم گرفتمو گفتم:  یمتعجب ي افهیازش پنهون کرد.ق ویچیه شهیچرا نم ایخدا

 اح دلم)ست(ارو هیگر کنمیکه االن فکرم نم يبه تنها کار ؟یچ يواسه  هیگر ه؟یگر -
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 .ایدروغ گو نبود یخانوم -

 نکردم. هیاخه من گر -

 باشه مثال من باور کردم. -

تموم شد  یوقت میصبحونه مونو خورد بایباز کردمو دادم بهش.بدون حرف تقر کویو ک وهیتختو ابم ينگفتمو نشستم رو يزیچ

 بهنام گفت: 

 خب فرار بسه.بگو لیخ -

 بگم؟  ویچ -

من بچه  زمی.عزيدزدیکه من نفهمم نگاهتو ازم م نیا يکه برا یش چشمات قرمزه.همونکه به خاطر يزیهمون چ -

 .یگینم ویبگ دیبا ویشده.چ یچته.پس بگو چ فهممی.مستمین

 شیکار تونستمی.نمدیلرزیببرم.صدام م نیخوردم تا بغضمو بتونم از ب وهیابم یکم هینشه و  ریتا اشکام سراز دمیکش یقیعم نفس

 ه حرف زدن.کنم.شروع کردم ب

 ...  رفتنیراه م گهیکمک د یعصا و کل لچرویکه با و دمیادمو د یراه کل يسمت اتاق تو ومدمیبهنام.االن داشتم م -

 زدو گفت:  يلبخند بهنام

  ه؟یسا -

 هوم؟  -

 به من نگاه کن. -

 به چشماش نگاه کنم.ادامه داد:  تونستمیزور سرمو بلند کردم.نم به

 برم درسته؟  راه تونمینم گهیمن د -

 .با ... هینجوریمدت کوتاه ا هیبهنام فقط  هیموقت ستین نطوریا چمینه بهنام نه ه -

 هیسا -

 از اشک بود. زیچشماش نگاه کردم که لبر به

 راه برم تونمینم گهی.من دزمیعز دونمیم ویمن همه چ -

 نداشتم. بیتکذ يبرا ییبود.جا ينبود خبر یپرسش حرفش

 . رسهیکه به اخر نم ایراه برن.دن توننیهمه ادم هستن که نم نی.ایکشی.نفس می.هستیینجایه تو االن اک نهیبهنامم مهم ا -

 راه برم. تونمینم گهیمن د هیسا -

مقابل  تونستمینم گهی.صبرم تموم شد.دکردیشد داشت نابودم م يکه از چشمش جار یصداش بود قطره اشک يکه تو یبغض

 قاومت کنم.شدن م يکه از چشمام جار ییاشکا

 تخت بلند شدم. ياشکاشو نداشتم.از رو دنید تاب
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بهنام.خدا  کنهیبهت داده.خدا بنده هاشو امتحان م يکه خدا عمر دوباره ا یخوشحال باش دی.تو بادهیبه اخر نرس ایبهنام دن -

 .چه با پا چه بدون پا.کرد بهنام یزندگ دیشد.با دیناام دیروت گذاشته.نبا شیپ ویامتحان نیهمچ هیدوست داره که  یلیخ

 .کردیام م ونهی.داشت دختیریصدا فقط اشک م یسمتش.ب برگشتم

 ...  یتونیکارو نکن.تو هنوزم م نیبهنامم با خودت ا -

 تخت.بهنام دستاشو باز کردو من تو اغوشش جا گرفتم. يادامه بدم .نشستم رو نتونستم

 .ذارمیبهنام.تنهات نم شمیارزش داره.خودم پات م ییایند یکه تنهام نذاشت نی.همیشمیکه پ نی.همیکه هست نیهم -

 تر منو به خودش چسبوند. سفت

 : دیلرزونش به گوشم رس يکم که گذشت صدا هی

 ...  هیتو اسونه سا يگفتنش برا زایچ نیا -

 ازش جدا شدمو با اخم گفتم:  عیشدم سر یعصبان

به  نیازا مهیکه تموم زندگ یکس دمیفهم یوقت یدونیم دم؟یفهم یداشتم وقت یچه حال یدونیمن اسونه؟ م يکه برا یچ ینی -

 با ... با دیبعد با

 گفت:  خودش

  لچریو -

اروم  یهنوزم کنارم نمیبیکه م نی.اما همستیموضوع اسون ترم ن نیمن اگه سخت تر از تو نباشه قبول ا يبهنام باور کن برا -

جوون  هی یدونستیبهنام.م يتو هنوز زنده ا ؟یکنینگاه نم وانویپر ل ي مهی.چرا نادیب شیپ نیبدتر از ا یلیخ تونستی.مشمیم

شدم؟  یچه حال ییفک کردم اون جوون تو یوقت یدونیراه تموم کرده؟ م ياون تو یدونستیهم مثه تو تصادف کرده؟ م گهید

 يواسه  گهی.از کجا معلوم دو روز دهشیتر م شرفتهی... بهنام علم هر روز داره پ دیبه بعد با نی.فقط از ای.سالميبهنام تو زنده ا

 نکنن؟  دایراه حل پ هیمشکلم  نیا

 .کردیفقط نگام م گفتینم يزیچ بهنام

  ه؟یسا -

 جانم؟  -

 برم خونه. خوامیم -

 دکتر ...  -

 داد زد:  هوی

 دکتر غلط کرده.منو ببر خونه. -

 .گردمی.باشه اروم باش. االن برمزمیباشه عز -
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 ییزایکه بهتر بود تا فردا هم تحت نظر باشه با چ نیکردم.با ا فیرو تعر هیم سمت اتاق دکتر واسش قضاتاق خارج شدمو رفت از

 رو داد. یمرخص يکردم اجازه  فیکه واسش تعر

نگاه  لچریکردم سمت اتاق از در که رفتم تو بهنام با اخم به و تشیبرداشتم با بغض هدا لچریو هیبرگشتن به اتاق بهنام  موقع

 بردم کنار تختش  چرولیکرد.و

 گفت:  يخشدار يصدا با

 لباسام. -

 رنگ کنار تخت بود درشو باز کردم لباساشو در اوردم. دیکمد سف هی

نداشت.کمکش کردم لباساشو عوض کرد.تمام مدت اون با اخم بودو من با بغض.داشتم  يا گهیو پاره بودن اما لباس د یخون

 .شدمیخفه م

 کمکش کنم که گفت:  اومدم

 .تونمیخودم م -

 .فقط ناراحت بود.زدینبود.داد نم یانیاروم بود.عص شهیهم مثه

 بغض کنار رفتم. با

قرار دادو  لچریو ياز پشت خودشو بلند کردو نشست روش.پاهاشو با کمک دستاش رو لچرویو يگرفت به دسته ها دستشو

 داد. هیاروم تک

  میحال باش نیا يتو نیاز ا شتریب خواستمینم

  م؟یکن قان قان -

 .هیندارم سا یشوخ يحوصله  -

 .کنمیاخماتو باز کن.خواهش م -

 نکرد. یتوجه بهنام

 پاش زانو زدم. يجلو رفتمو

 .تیکه نه تحمل اخمتو دارم نه تحمل ناراحت یدونیم -

 شد رهی.بهنام بهم خدیلرز صدام

 من. يابش نکن اقابهنام.باهم.کنار هم.خر میکن یفرصت دوباره به جفتمون داده شده تا زندگ هی -

 بازم نگام کرد اما بدون اخم بهنام

  ؟یزنیکه حرف نم يبا من قهر -

 نه -

 بگو. يزیچ هیپس  -
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 هم سخت بود. قهیدق 5واسه  یرفتار از بهنام واسم حت نینزد.تحمل ا یحرف

 حرف نگاهش کردم:  یپاك کردمو بلند شدم.بهنام دستمو گرفت ب دویچشمم چک يکه از گوشه  یاشک

 .دیببخش -

 داره؟  یچه حال یاالن خوبه من قهر کنم بفهم -

 نه. -

 دوباره جلوش زانو زدم دیبوس دستمو

 سخت. یلی.سخته برام.خهیوضع عادت کنم سا نیکمکم کن به ا -

وضع کنار  نیبا ا یتونیبهنام.م یهست يا يکنارتم.تو مرد قو شهیتنهات نذارم.هم چوقتیه دمی.قول مزمیعز دونمیم -

 دارم. مانیمسله ا نی.من به ا یتونی.ميایب

 پشتش قرار گرفتم دمویتکون داد.بلند شدم گونه شو بوس سرشو

  م؟یحاال قان قان کن -

 راهرو خلوت بود.به بهنام نگاه کردم. میسرشو تکون داد.از اتاق خارج شد دویخند

 ها مثال. مارستانهی.بهیجا نه سا نیا -

 خب. -

 بود. یبیسراش هی.میخارج شد مارستانیساختمون ب از

  ؟یحاال چ -

 خب ...  -

 .نییپا میمن با سرعت اومد غیبا ج یبیاز سراش دنییحرفش تموم شه شروع کردم به دو نذاشتم

 داد. یچه حال رمایخودم بگ يبرا دیهم با دونهی يوا -

 زدو گفت:  يلبخند بهنام

 .ونهید -

 گوشه تا خودشون برش دارن راه افتادم سمت خونه. هیذاشتم هم گ لچرویو نیماش يتو نهیزدم و کمکش کردم بش يلبخند

که  يبا کمک دکتر دمویخر لچریو هی يدارو خانه نگه داشت.چندتا دارو پماد که دکتر گفته بود به عالوه  هی يراه جلو يتو

 .کردمیرکش م.دیصندل یداده بود به پشت هی. بهنام چشماشو بسته بودو سرشو تکنیگذاشتمش تو ماش کردیاونجا کار م

 چشماشو باز کرد. نیخونه. بهنام با توقف ماش میدیرس

 در اوردمو بازش کردمو کنار در کمک راننده نگهش داشتم. لچرویصندوق و از

 درو باز کرد خواستم کمکش کنم که بازم گفت:  بهنام

  تونمیخودم م -
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 دیگرفتو خودشو کش یصندل يدسته ها مارستانیب ي.مثل تونهینگه داشتم تا راحت تر بتونه بش وینکردمو فقط صدل یمخالفت

 عقبو نشست روش.پاهاشم گذاشت روشو درو بست.

اما  مارمی.فقط در حد بکردمیبهشون نگاه م یسطح یلینشستن اما خ لچریو يکه رو میدیم وییکسا مارستانیتو ب شهیهم -

 ل کنم.تحم ویاجبار قیتوف نیخودم مجبور شم ا يروز هی کردمیوقت فکرشم نم چیه

 کردم. تیسمت اسانسور هدا وینداشتم که بگم صندل يزینگفتم.چ يزیچ

 بهنام متعجب شدو گفت:  دنیکه منتظر اسانسور بود.با د میدید منوییروبه رو هیاسانسور که باز شد همسا در

 شده؟  یبهرنگ چ يخدا بد نده اقا -

 گفت:  یبا لبخند تلخ بهنامم

 .ستین یخاص زیف کردم.چ.تصاددهیوقت بد نم چیخدا که ه -

 پوزخند به حرف خودش زد. هی و

 .میوارد اسانسور شد.در خونه رو باز کردمو وارد شد یناراحت ي افهیاونم با ق مویکنار خانوم صالح رد شد از

 کنم  زیتم ویصندل يچرخا ارمیب يزیچ هیصبر کن  نجایا یکم هیبهنام جان  -

 ردو گذاشت دم در.تکون دادو خم شد کفشاشو دراو يسر بهنام

 حرکت داد. لچرویکردن چرخا خودش و زیاز تم بعد

 لبخند گفتم:  با

 اقا. يبه خونه خوش اومد -

 پوز خند بود. هیشب شتریفقط لبخند زد که ب بهنام

 پله سرجاش موند. دنیبره سمت اتاقا که با د خواستیم

 برم باال؟  يچجور -

 برگشتم سمت بهنام. گذاشتم کنار پله هاو یصندل هیباال و  رفتم

 محترم؟  ياجازه هست اقا -

 بلندش کردم. یبازوشو گرفتمو با هزار بدبخت رینگفت.ز يزیچ بهنام

 کو گوش شنوا؟ ماشالـا یکم الغر ش هیبرو باشگاه  گمیم یکم بخور.ه گمیم یه -

 .یرو دوتا پله ها بردمش باال و نشوندمش رو صندل از

 گفتم:  یخنده و لحن شوخ با

 .گهیرم شکست.بابا کمتر غذا نوش جان کن دکم -

 زل زد به پاش. یبا ناراحت نوییبه لحن شوخم نکرد سرشو انداخت پا یتوجه بهنام

 روبه روش نشستم. رفتم
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  ؟يناراحت شد یبهنام -

 نه -

 بلند کردمو گفتم:  سرشو

 .يغذا بخور دیبه بعد دو برار با نی.اصن از اونهیکردم د یشوخ -

 نگفت:  يزیچ

 کردم. یبهنام به خدا شوخ -

 وبال گردن تو باشم خوامینم -

 ...  فمهی.من دربست نوکرتم.اصن وظیتو تاج سر من ه؟یوبال چ ونهید یچ ینی -

 .یش تیاذ خوامی.نمیمنو بکن يکه کارا يندار يا فهیوظ چیتو ه -

 تو باشم. يبرا یکمک هی ونمتیمن خوشحالم هستم که م ه؟یچ تیاذ ؟یچ ینیحرفارو ها. نینشنوم ا گهیبهنام د -

 نگفت يزیچ

 ...  يهست نه اجبار یتی.نه اذذارمیم هیتو ما ي.من از جون و دل برایبهنام تو شوهر من -

  ؟یگیم نارویچون شوهرتم  -

 گفتم:  تی.با عصبانفهمهیشدم.چرا حرف منو نم یعصب

 ن ... چون ... . چویاز وجودم کهیت هینه چون دوست دارم بهنام.چون عاشقتم.چون تو  -

 پاك کردمو گفتم:  اشکامو

چرخدار  یصندل يخودت چه رو يپا ي.چه روی.در هر حالیطی.در هر شرایبهنام؟ تو هرجور که باش یفهمیچرا حرف منو نم -

چه  ستیبرام مهم ن ؟یکنی.چرا درك نمدمیبرات انجام م يکه بخوا ي.هر کارزتمی. اصن من کنشتمیمن دوست دارم.من پ

 ی.هستیینجایبهنام.اما االن که ا دادمی.من داشتم تورو از دست می.فقط خودت برام مهمییکجا ستی.برام مهم نیهست یشکل

 .یکه هست نهیمهم ا یهست یطیبا چه شرا ستیدوباره ست برام.مهم ن هیانگار زندگ يو وجود دار

 شست روشو رفت سمت اتاق.پاش.ن يگذاشتم جلو لچرویو رونوینگفت. با حرص نفسمو دادم ب يزیبازم چ بهنام

 اتاقو بهش که پشتش به من بود گفتم:  يتو رفتم

  ؟يخوایکمک نم -

 .تونمینه ممنون خودم م -

 باشه. -

 برم حموم نه؟  شهینم -

 دستا و صورتت بهتر شه. يحموم شو تا زخما الیخیب يچند روز هینه فعال  -

 باشه. -
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 که جلوشو گرفتم. رونیبره ب عوض کرد و برگشت سمت من.اومد از اتاق لباساشو

 اقا کجا کجا؟  یه -

 برم تو سالن. خوامیم -

 تا بنده ناهارو درست کنم. دیکنیشما فعال استراحت م ستین يسالن خبر -

 باشه. -

 .دمیتختو مالفه رو روش کش يتخت .پاشو گذاشتم رو يخودشو انداخت رو لچریسمت تختو از رو و رفت

 ممنون -

 بزن تا غذا اماده شه. یچرت مشت هیال .پس فعشهیخواهش م -

 تکون داد. سرشو

  ؟يالزم ندار يزیچ -

 بخوابم خوامیفقط م زمینه عز -

 اقا. ریبه خ یباشه پس ظهر عال -

 .رونیاز اتاق رفتم ب دمویشو بوس گونه

 دم.کر هیگر ریدل س هی ویخودمو رسوندم به اشپزخونه نشستم رو صندل عیاتاقو بستمو بغضم شکست. سر در

 .ستیحقش ن نیخدا.ا ستویحق بهنام ن نیچرا؟ ا ایخدا ه؟یک یهمه بدبخت نیمسبب ا مد؟یسر ما م دیبال با نیا چرا

 زنگ زد.برداشتمو صدامو صاف کردمو گفتم:  تلفن

 بله؟  -

  ؟يدیجواب نم زنمیزنگ م یهر چ شبیتو از د ییبله و بالو کجا -ساحل

 شد.با بغض گفتم:  ياشکام جار بازم

 ساحل -

 شده خب. یچ نمیحرف برن بب ؟یکنیم هیگر هیشده؟ سا یجان ساحل؟ چ -

 بهنام. -

 ید حرف بزن لعنت ؟یخدا بهنام چ ای -

 بهنام تصادف کرده -

 اونجا؟  امیب ن؟یتو؟ تصادف؟ االن خونه ا یگیم یچ ؟یچ ینی -

 .شمیم ونهی.دارم دایاره ساحل.تورو خدا فقط زود ب -

 جان. هیاونجا.فقط اروم باش سا میایش االن با هومن ماروم با زمیباشه عز -

 با ... باشه. -
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 .نیقطع کردم زانو زدم رو زم تلفنو

 کرده بود؟  یبهنام من مگه چه گناه ومد؟یسر بهنام م دیبال با نیچرا؟ اصن چرا من نه؟ چرا ا اخه

 انصاف نبود.انصاف نبود. نیا ایخدا

 قینفس عم خواستمی.مومدی.به هق هق افتاده بودم و نفسم باال نمشمیدارم خفه م کردمیجلو احساس م دمیلباسمو کش ي قهی

 .نفس کم اورده بودم.زدمیدم دستم بود چنگ م ی.به هر چشدیبکشم اما نم

کم هوا  هیتا بتونم  خواستمیم يجور نیشوك ا هی دی.شادیاخ بهنام از اتاق به گوشم رس يو صدا يزیشکستن چ يدفه صدا هی

 .ومدیهام کنم اما هنوزم نفسم باال نم هیوارد ر

 شتریدردش لحظه به لحظه ب رفتویم جی.سرم گستادمیباال و ا دمیتوانم خودمو کش نیمبلو با اخر ي هیگرفتم به پا دستمو

 .نیرفتو دوباره خوردم زم جیقدم که راه رفتم سرم گ هی.دستمو از مبل جدا کردم اما شدیم

بود که  دهیمو کنترل کنم.به قدم دوم نرس جهیبتونم سر گ دیدم.با دستام سرمو گرفته بودم شاگرفتمو بلند ش زویم ي هیپا بازم

خودمو رسوندم به اتاق درو باز کردم و  واریبه د هیو با تک ستادمیگرفتم تا بتونم بلند شم.ا ویصندل ي هی.پانیزم يبازم افتادم رو

 شکسته. نویزم يافتاده رو مونمیژگون شده و قاب عکس عروسکنار تخت وا یداده و عسل هیتک تکه به تخ دمیبهنامو د

 خودمم نتونستم بشنوم صداش کردم یکه حت يکه برام مونده بود جور ینفس نیاخر با

 بهنام. -

اونه که  کردمی.احساس مکردمیلباسمو از گلوم دور م ي قهی. کردمیکبود شدن صورتمو به وضوح حس م نیزم يرو افتادم

 نداشت. دهیاما فا نفس بکشم ذارهینم

 داشت خودشو بهم برسونه. یسع یافتاده بودم.هول شد با نگران نیزم يمن که رو دنیبرگشت با د عیسر بهنام

کرد.پشت سر هم  کی.به حالت نشسته با کمک دستاش خودشو بهم نزددمیدیازش م يمحو يهاله  هیتار شده بود. دمید

 کردمی.اما واقعا داشتم حس مزدیبه صورتم م یاروم يها یلیس یدر پ یت.پبهم سرمو تو دستاش گرف دی.رسکردیاسممو صدا م

 .کشمیاخرمو م يدارم نفسا

  ه؟ی.چت شد اخه تو؟ سازمیجان نفس بکش عز هی.ساهیسا -

ام  نهیس يقفسه  يمحکم تر زد.نشد. رو مویبعد یلی.سدمیدیصورتشو نم گهینداشت. د دهیزد تو گوشم اما فا یمحکم یلیس

 دفه راه نفسم باز شد.  هیداد. یبار فشار محکم نیشده بودم. اما بهنام دست بردار نبود.اخر دی.ناامرداویفشار م

 بقلش. يتو دمی. بهنام کشزدمینفس م نفس

 .نفس بکش نفسم.زمینفس بکش خانومم نفس بکش عز -

دستم گرفته بودم دوباره راه  ي.لباسشو تومیدیچشمام بهتر شد. بهنامو واضح م دیبرگشت. د يبه حالت عاد دنمیکش نفس

 . کردیاشکم باز شد.بهنام اروم کمرمو نوازش م

 دیلرزیم صداش
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 کن. هیکن خانومم.گر هی. گرزمیکن عز هیگر -

 .ومدیام بند نم هی.گرزدمیم زار

 شد بهنام؟ چرا؟  ينجوریچرا؟ چرا ا -

 جواب داد:  يخش دار يصدا با

 .دونمینم -

اما من جون بلند  شدیزده م یدر پ یتکون بخورم.زنگ در پ تونستمیبرام نمونده بود. نم یرمق چیزنگ در بلند شد.ه يصدا

 زنگ زد. لمیشدن نداشتم بهنامم توانشو. مبا

 برش داشتو جواب داد. نیزم يخم شدو از رو بهنام

-  ... 

 زاپاس هست هومن برش دار. دیکل یجا کفش يتو -

 اتاق خشکشون زد. تیوضع دنیومد.ساحلو هومن با عجله وارد اتاق شدن. با دباز شدن در ا يقطع کردو بالفاصله صدا تلفنو

 .رونیرو ببر ب هیساحل سا -بهنام

سالن نشستم. ساحل با عجله  يمبل تو نیاول يرو میحرف اومد سمت ما. بازومو گرفتو بلندم کرد.از اتاق خارج شد یب ساحل

 اب قند برگشت. وانیل هیرفت تو اشپزخونه و با 

از صبح خورده  ی.هر چییبا سرعت بلند شدمو رفتم سمت دستشو خورهیازش خوردم اما حس کردم حالم داره بهم م یکم

 نبودو باال اوردم. یچیگفت ه شهیبودمو که م

 به در زدو صدام کرد:  ساحل

  ؟یخوب هی.ساهیسا -

 که ساحل گرفتتم. وفتادمی. و داشتم مرفت جیخارج شدم.اما بازم سرم گ ییجواب بدم. صورتمو شستمو از دستشو تونستمینم

 مبل. يرو نمیکرد بش کمکم

 گفتم:  یحال یب با

 بهنام. -

 اتاقن.حالش خوبه تو فعال نگران خودت باش. يبا هومن تو -ساحل

 بغض گفتم:  با

 ساحل -

 سرتون اومده؟  یی.چه باليخواهر يشد یجان ساحل. چ -

 هم زمان باهم شکست بغضمون
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 کاریساحل؟ چ میکرده بود يبد یافتاده؟ به ک يبهنامم به چه روز يدیسرم اومد؟ د ییچه بال يدی؟ دشد ساحل یچ يدید -

  کنه؟یداره مجازاتمون م ينجوریکه خدا ا میکرد

 کردمیم هیگال هیشو با گر نهیحرف کنارم نشست. سرمو گذاشتم رو س یب ساحل

 .دیرس نجایبه ا میکردم که زندگ کاریهمه.بگو چ. بگو تقاص کدوم گنايبا من بود شهیتو بگو ساحل.توکه هم -

 .کردیحرف فقط سرمو نوازش م یب ساحل

 کم که اروم تر شدم سرمو بلند کردم و به ساحل چشم دوختم:  هی

 .نهیبش لچریرو و دیبا شهیراه بره.گفت ... گفت بهنام واسه هم تونهینم گهیساحل دکتر گفت د -

 يا گهینظر د هیشهر هست.از کجا معلوم بق نیا يهمه دکتر تو نی.ادیدکتر اکتفا کن هی به حرف دی.شما نبازمیجان عز هیسا -

 نداشته باشن.

 نگفتم.دوباره زنگ خونه به صدا در اومد. ساحل بلند شدو رفت درو باز کنه. يزیچ

 بود. هوتن

 سمتم اومد

  ه؟یسا یخوب -

 نه. ینیاشک سرمو تکون دادم  با

 ن .جا هیسا شهیدرست م یهمه چ -

 نگفتم  يزیچ

 .رونیبرن ب خواستنیاز اتاق خارج شدن.م ییربع سه تا هیاتاق.بعد  يکنارم رد شد و رفت تو از

 : دمی.پرسمیساحل بلند شد با

  د؟یریکجا م -

 پله و هومن گفت:  نییبهنامو بلند کردنو گذاشتن پا یهوتن صندل هومنو

 يکالنتر -

 بهش زده؟  یک دهیمگه بهنام د -ساحل

 اره. -هوتن

 : دمیپرس يگرفته ا يصدا با

 بوده؟  یک -

 ارومو کوتاه جواب داد:  بهنام

 .ایناد -

 . یصندل يندارم.پاهام سست شدو نشستم رو بتویهمه مص نیمن تحمل ا ایخدا
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 تکرار کردم:  یاروم يبغضو صدا با

 .ایناد -

 سمت در که رفتنیه هم نگاه کردن.داشتن مب یناراحت يها افهیهوتنو هومنم با ق نییبا اخم سرشو انداخت پا بهنام

 بلند شدمو گفتم:  عیسر

 امیمنم م دیصبر کن -

 گفت:  عیقاطعو سر بهنام

 نه -

 اما ...  -

 .یمونیجا با ساحل م نیجان .شما هم هیگفتم نه سا -

 باشه تکون دادم. يسرمو به نشونه  دمویکش یاه

 مبل. ينشستم رواز در خارج شدنو من موندمو ساحل.دوباره  ییتا سه

خودش  يبهم بگه اما به رو خواستیم يزیچ هیناراحت. یلیخوشحاله هم خ یلیهم خ کردمیساحل اومده بود حس م یوقت از

 اورد. ینم

  ؟یبهم بگ يخوایم يزیشده؟ چ يزیساحل چ -

 .يدرست کنم بخور يزیچ هینشده.برم  يزینه چ -

 زحمت نکش. خورهیبخورم.حالم بهم م يزیچ تونمیساحل من نم -

 که ينجوریا شهینم هیسا يبخور يزیچ هی دیبا -

 قرص سر درد بهم بده ساحل هیفقط  -

 باشه. -

 داد دستم. میاب وانیدستش برگشت قرصو داد بهمو ل يقرص تو هیاتاقو با  يتو رفت

 که خوردم ساحل گفت:  قرصو

 .ادیکم حالت جا ب هیبرو استراحت کن هم سرت بهتر شه هم تا اون سه تا برگردن  هیسا -

 درو بست. رونوی.ساحلم از اتاق رفت بدمیتخت دراز کش يشال سرمو محکم بستمو رو هیاتاق با  يرفتم تو یمخالفت چیه یب

 شد. ریاشکام سراز بازم

کله ش  سرو دیرفته دوباره با رونیب مونیاز زندگ شهیواسه هم ایناد یچرا وقت وفته؟یب دیاتفاق با نیخوبه ا زیهمه چ یوقت چرا

 بود؟  نیسنگ نقدریا میکه باهاش کرد يتقاص کار ینیکارو کرد؟  نیبشه.چرا با ما ا دایپ

 .میکردیم مونویزندگ می.ما که داشتمینداشت شیکه کار ما

  اد؟یبال سرمون ب نیا دیبا یچرا تو اوج خوشبخت ایخدا
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 .نایکردن د سیکردن بچه ها ،خ تیاذ مون،یافتادم.خنده هامون، برف باز روزیپر ادی

 تو نظرم اون لحظه ها دور بود؟  نقدریا چرا

  م؟یدیرس نجایبه ا يشبه چه جور هی

 خنده ها. اون

 دفه برعکس شد؟  هی ایدن چرا

 خوردم. گهیقرص د هینه تنها بااون قرص بهتر نشد بدترم شد. سرم

 خودمو کنترل کنم. تونستمیاما نم کردیسرمو بدتر م هیگر

 .خوردیبودم.اشکام هنوزم از چشمام سر م دهیحرکت تو جام دراز کش یمن بگذشته بودو  یساعت هی

 خواب اشفته و پر از کابوس. هیبخوابم.  یکمکم کرد تا بتونم کم یو خستگ یحال یوجود سر دردم ب با

*** 

 .میخارج شد يکالنتر از

 . نیماش يکمک هوتنو هومن نشستم تو با

قبول  تونمیباور کنم.هنوز نم تونستمینم ویچیواسم رنگ باخته بود.ه ایشبه کل دن هیباشم متنفر بودم. یکه محتاج کس نیا از

 .کنمیحرکت م گرانیچرخدارو با کمک د یصندل يمنم که رو نیکنم که ا

 .ایبه تو ناد لعنت

 بس نبود؟  يکرد اهیس مویبار زندگ هی

 بس نبود؟  مینشوند اهیبار به خاك س هی

  ؟یلعنت يخوایم میاز زندگ یچ

 بود گفتم:  یبه هوتن که در حال رانندگ يگرفته ا يصدا با

  م؟یرفتیبا هم م شهیاون تپهه که هم يبر شهیهوتن م -

 بهم نگاه کردو گفت:  نهیبا تعجب از ا هوتن

 همون کنار سد؟  -

 تکون دادم سرمو

  ؟یچ ياونجا برا -

 کنمیخواهش م -

 دادو دنده رو عوض کرد رونینفسشو با فوت ب هوتن

  ه؟یچ هیقض -منهو

 با حرص گفت:  هوتن
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 کردن کین کیهوس پ تیوضع نیاقا تو ا -

 نگفتم يزیزدمو چ يپوزخند

 ادامه داد:  هوتن

 .میگردیبرم رتریبه ساحل بگو د -

 مگه کجاست؟  یباشه ول -هومن

 طالقان -

 با تعجب برگشت سمتم هومن

 شب شده که میبرگرد میبهنام حالت خوبه؟ تا بر -

 گفتم:  کردمینگاه م رونیاز پنجره به ب که یحال در

 .ستی.مهم نمیفقط بر -

 ...  هیاما سا -هوتن

 هم گفتم:  يقفل شده رو يوسط حرفشو با دندونا دمیحرفشو تموم کنه پر نذاشتم

 میقفط بر -

 .میگردیبرم رینکردن.هومنم به ساحل زنگ زدو گفت د یاعتراض گهید

 شد. یسکوت ط يتو ریمس کل

 .میشدمو نشستم رو صندل ادهیپ نی.با کمک هوتن از ماشمیرفت شیتپه پ يتا باال نید. با ماشبه س میدیرس

 اجبار بود. هیبرام  میصندل نیو ا ياجبار يزایاسمشو بگم.متنفر بودم از چ تونستمیتو فکرمم نم یحت

 کم جلو رفتم. هی

 درست کرده بود. ییبایز يو منظره اب افتاده بود يتو دیخورش ی. نور نارنجمیبود دهیغروب افتاب رس موقع

 خودمو اروم کنم. زایچ نیبتونم با ا ستمین نیاما حاال رو مطم دادیبهم ارامش م نجایا شهیهم

 و غرق افکار خودشون بودن اچهیبودن.اونام محو در ستادهیهومنم باال سرم ا هوتنو

 بچه ها. -

 من نگاه کردن. به

 ...  ینی د؟یتنهام بذار يا قهیچند دق شهیم -

 زد سر شونه امو گفت:  هوتن

 .میمونیمنتظر م نیباشه داداش ما تو ماش -

 ازشون بخوام کال تنهام بذارن. شدیروم نم گهید
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روشن کردو دنده عقب  نویهوتن ماش ستمین یفاصله راض نیکه بازم از ا دنی.اما انگار خودشون فهمنیماش ينشستن تو رفتن

 نگه داشت. نویماش باال رفتو يا گهید يگرفت.از تپه 

صدامو بهتر  نجایاز ا کردمیترم.فک م کیبه خدا نزد نجایا کردمیجمع کردم.احساس م رومویدهنمو قورت دادم.تمام ن اب

 .کنهیبهم توجه م شتری.بنتمیبی.بهتر مشنوهیم

 بردمش. نیاز ب نجایاز دستش خالص شم ا تونستمیجوره نم چیه دادویکه دو روز داشت عذابم م یبغض

 .زدمیتمام توانم داد م با

 ریغرورمو ز خواستمینم گهی.ددمیدیامو م هیخودم گر یبار بود که خت نیاخر نیباشم.ا فیضع خواستمیشده بود.نم ریسراز اشکم

 .گشتمیبرم ذاشتمویم نجایا ویخش دارو لرزونمو همه چ يپام بذارم.اشکمو بغضمو صدا

 .امیکنار ب یصندل نینباشن بتونم راحت تر با ا نایاگر ا دیشا

 افتادم. يبه چه روز نی.ببگمیم یبشنو چ ؟ینیبیصدامو؟ منو م يشنویخــدا ... خـدا ... خـدا ... م  -

 تر داد زدم:  بلند

 خــدا ...  -

 : رفتیم لیاروم اروم تحل صدام

  نبود؟ چرا دوباره؟ یتباه شد کاف میبار زندگ هی ایخب. خدا نیپات بکن.منم بب رینگاهم به ز هی -

 زدم:  ادیتوانم فر نیبلند کردمو با اخر سرمو

 چـرا؟  -

 صدام اروم شد:  دوباره

 کرده؟ اون دفه فقط خودم بودم.تنها. یچه گناه هیسا ؟یچ هی.سایچیمن ه ایخدا -

 زدم:  داد

 خدا؟ تنهــا ...  يشنویم -

 تر ادامه:  اروم

 يبسوزه؟ اون که تو دیبا هین خطاکارم.من اشتباه کردم.چرا سامن گناهکارم.م ؟یختیدو نفر و بهم ر هیچرا زندگ ؟یحاال چ -

 قیال هیباشه؟ هان؟ جواب بده.چرا؟ سا نیا یسهمش از زندگ دینداشت.چرا خدا؟ چرا با ینداشت.اون که گناه ینقش يباز نیا

 .چوقتیبودم خدا.هن هیسا قیوقت ال چیمن ه ؟ياونو خراب کرد هیچرا زندگ ؟يکردخدا.چرا اونو تباه  ناستیاز ا شتریب

 داد زدم:  بازم

 ـچوقت ...  ی... ه ــچوقتی... ه ـچوقتیه -

 زمزمه:  هیاروم شد در حد  صدام

 خدا. شترهیخودش حرکت کنه ... ب يپا يرو تونهینم یکه حت يشوهر ناقصه. مرد هیاز  شتریب اقتشیل هی.ساچوقتیه -
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 .گرفته نبود.بغض نداشت.دیلرزیام نمصد گهیشونه ام قرار گرفت.اشکمو پاك کردم. د يرو یدست

 هوتن میبر -

 .نیهل داد سمت ماش ویصندل حرفیتکون دادو ب يسر هوتن

 .میراه افتاد موینشست

 شد. یسکوت ط يتو ریمس بازم

 خونه خاموش بود. يساعت حدود ده شب بود.چراغا میدیخونه که رس به

 درو باز کردم. دیکل با

کرده بودو برداشتم.هومن ازم گرفتشو چرخارو  زیتم مویصندل يباهاش چرخا هیکه صبح سا موی.دستمالمیوارد خونه شد ییتا سه

 کرد. زیتم

 چراغ اشپزخونه رو روشن کرد. هوتن

 حال خوابش برده بود.هومن رفت سمتش اروم صداش کرد:  يکاناپه تو يکه رو دمید ساحلو

 ...  زمیساحل جان ... عز -

 تکونش داد. اروم

 ساحل. -

 چشماشو بازم کرد. اروم

 از جاش بلند شد عیسر

 .میینترس.ما زمیاروم عز -هومن

 گفت:  دویکش ینفس راحت ساحل

 .نیکرد ریچه قدر د -

 دیکارمون طول کش -

  رنش؟یشد؟ تونستن بگ یچ -

 تکون داد. يسر یبا ناراحت هومن

 : دمیپرس يپکر ي افهیق با

 کجاست؟  هیسا -

 نشده. داریهنوز ب دیقرص خورد خواب کردیاز ظهر که سرش درد م -ساحل

 ساحلو براش اوردو گفت:  يلباسا هومن

  ؟يبا ما ندار يبهنام جان. کار میبر گهیما د -

  یلینه داداش زحمتت دادم خ -
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 حرفو نینزن ا -

 گرفت سمتشو گفت:  نویماش چییسمت ساحلو سو برگشت

 امیتا من ب نیبرو تو ماش -

 .يدر ورودتکون دادو اومد سمت  يسر ساحل

 اون دختره هنوز ازاده. دیمواظب خودتون باش -

 راحت. التی.باشه.خدونمیم -

 از منو هوتن از خونه خارج شد. یتکون دادو بعد از خدافظ يسر نینا مطم ساحل

 از پله ها بردن باال. ویهومن کمک کردن صندل هوتنو

 .میناشپزخونه بک يپله ها و پله ها نیا يواسه  يفکر هی دیبا -هوتن

 نگفتم.ادامه داد:  يزیچ

 کرد. شهیم کاریچ نمیبب نجایا امیفردا م -

 مزاحمتون شدم امروز. یلی.خیباشه مرس -

 بود. فهیپاره نکن وظ کهیتعارف ت - هوتن

 برم ساحل منتظره. گهیمن د ه؟یبابا.مزاحمت چ گهیراست م -هومن

 باشه پس فعال خدافظ -

 خدافظ -هومن

 ا عجله از خونه خارج شد.کردو ب یهوتنم خدافظ با

 اتاق.هوتنم دنبالم اومد. يرفتم تو اروم

 شالم محکم بسته بود به سرش. هیبود دور خودش. دهیچیتخت مچاله شده بودو پتورو محکم پ يرو هیسا

 برداشتم. هینگامو از سا یناراحت با

 به هوتن گفتم:  اروم

  گه؟ید يتو کجا اومد -

 .یبخواب یتونیکه نم ينطوریا گهید یکمک کنم لباستو عوض کن -

 زحمت نکش. تونمیخودم م -

 .کنمایرو تموم م ایاونوقت خودم کار ناتموم ناد یحرفا بزن نیاز ا گهیبار د هی خوادیبهنام فقط دلم م -

 .نتونستم شلوارمودمیشرت پوش یت هیلباسامو عوض کنم فقط  خواستمیکه م شمیپ ينزد. دفه  یحرف گهینگفتم هوتنم د يزیچ

 .رمیکمک بگ خواستمیهم نم هیعوض کنم.از سا

 رو تخت. نمیبپوشمو بعدم کمک کرد بش یدفه هوتن کمکم کرد لباس راحت نیا اما
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 شه. داریب هیکه سا مینکن جادیا ییصدا نیتر کیکوچ میکردیم یسع

 بازم. امیبرم.فردا م گهیمن د -هوتن

 . ممنون بابت کمکتریباشه. شبت به خ -

 .ریبه خخواهش ... شب  -

 اروم بسته شدن در اومد. ياتاق خارج شدو بعدم صدا از

 .دمیتخت دراز کش يرو

 جمع شده بود. یکه صورتش با ناراحت دیدیداشت خواب بد م ایاز درد بود  دونمینگاه کردم.نم هیسا به

 شدم. رهیازش گرفتمو به سقف خ نگاهمو

 دنیعذاب کش تونمیدفه چطور م نی.اما ادمیدیخودمو م دنیشفقط عذاب ک شیپ يتنها بودم.دفه  شیپ يکاش مثه دفه  يا

 نگم؟  يزیرو تماشا کنم و چ هیسا

که از درد سرش گفت با هم  یهمون حال بهنام گفتنشو اخ يتخت و تو يو نشست رو دیبا ترس از خواب پر هیدفه سا هی

 شد.دوتا دستاشو گرفت به سرش. یقاط

 م به تختو نشستم: داد هیباال و تک دمیکش یکم عیسر خودمو

  ؟یخوب زمیعز ه؟یسا -

 از اشک بود. سیبرگشت سمت من.صورتش خ هیسا

 .سرشو ناز کردم: هیگر ریبلند زد ز يبقلمو با صدا يپرت کرد تو خودشو

 خواب بود. هی.اروم باش.همش زمیعز يدینکن خانومم.اروم باش.خواب د هیگر ه؟یسا هیچ -

 گفت:  هیگر ونیم

 ی.هر چيشد هوشی.بزدنتیداشتن م دمی.ددمید مونویبهنام ... بهنام خواب شمال بعد عروس دمیخواب بد دبهنام خواب ...  -

. هنوزم صداش تو گوشم دمیشنیدخترو م هیبلند  يخنده  ي.صدادمیتصادفو د هی.بعد ... بعد خواب ينشد داریصدات کردم ب

 .يبر شمیاز پ ترسمی.ميارتنهام بذ ترسمی.مترسمی... بهنام ... بهنام م زنهیداره زنگ م

 .شتمیپ شهیخواب بود.من هم هیجان.تموم شد.فقط  هینکن سا هی.اروم باش.گرشتمی. همش خواب بود.من پزمینترس عز -

 : دینال اروم

 سرم -

 ام و شروع کردم به ماساژ دادنش. نهیس ي.سرشو گذاشتم رودمیتخت و خودمم دوباره دراز کش يخوابوندمش رو اروم

 نکن. هیگر رهی.بهنام بمزمی.اروم باش عزیشینکن خوب م هی.گرکنهیسرتو بدتر م هین،گرخانوم م -

 حرف بزنه. تونستیکه به زور م شدیم فیوقتا اونقدر ضع نجوریشد.ا اروم

 نفساش ارومو منظم شد و خوابش برد. قهی.بعد از چند دقدادمیسرشو ماساژ م اروم
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*** 

 هفته گذشت. هی

 تراپا. ویزیف ریخونه و درگ يپامون تو هیچرتو پرتا بود  نیو ارتوپدو ا یمراکز توان بخش يون توپام هیهفته  هی نیا يتو

که فلج  يافراد دی(فک کنم بدون يرو یکنترل ی... حت یانجام بدم.حت تونستمیخودم نم مویکار چیمتنفر بودم.ه تیوضع نیا از

اگه  دیببخش سمشیراحت بنو تونستمی.نمنهیم منظورش همبهنا نجامیادرار و مدفوع خودشون ندارن.ا يرو یکنترل شنیم

تونستم تا  نمیمجبورم کرد بب هیکه سا ییاز سوند استفاده کنم.اما با اموزشا ودممجبور ب لی).اوامیحالتون بد شد.الزم بود بگ

 مشکلمو حل کنم.اما بازم نه کامال . نیا يحد

 بشه.واقعا برام سخت بود. يریاز خشک شدنشون جلو گ تا دادیپاهامو ماساژ و حرکت م هیساعت سا میروز ن هر

با  شهیهم امی.بد خلقتمی.عصبانکردمیکه م یی. در برابر غر غرازدیدم نم هی.اما ساکردیم تمیباشم اذ گرانیکه محتاج د نیا

 .کردیحوصله رفتار م

خودم  دیمن نبود.اول با ندید خوشاکه بو یمسله هر چ نیخانواده ها بفهمن.عکس العملشون در مقابل ا مینذاشته بود هنوز

 برام اسون تر بود. گرانیتحمل رفتار د ي.اونجور ومدمیباهاش کنار م

 .ومدیکنه بدم م رییشبه تغ هیکه نگاهشون بهم  نی.از اومدینسبت به خودم بدم م گرانیترحم د از

 ی.هنوزم ازاد بود.هنوزم وقتارنیب رشیگ ننتوینم سایکه پل شهیم میقا یتو کدوم سوراخ موش ستیمعلوم ن میلعنت ي ایناد اون

 .شدمیزنده م مردمویتا برگرده م رونیب رفتیم هیسا

تنها  خواستمی.نمرونیب رفتی.اکثرا با هوتن مارهیب هیسر سا ییبال دمیترسیم زهیکه نتونسته بود زهرشو کامل به من بر حاال

بود که  نیعذاب ا دمیکشینشستنم م یصندل يرو يکه برا یباز عذا شتری.بکردیبه حالش نم یباشه.خودمم رفتنو نرفتنم فرق

 بکنم. تونستمینم يکار چیمراقبت کنم.ه هیخودم از سا تونستمینم

 خونه بذاره. نیاحمقم پاشو تو ا وتراپیزیاون ف ذاشتمینم رفتمویو اصراراش نبود همون دکترم نم هیسا اگه

خونه حرکت کنم و واسه رفتن تو اشپزخونه و اتاق  يحت بتونم تودرست کرد تا خودم را یسطح هیخونه  يرو پله ها هوتن

 نداشته باشم. یمشکل

 بود. میدرست انجام بدم حرکت دادن صندل تونستمیکه م يکار تنها

 يمن بفهمم اما از چشما ذاشتیچشاماش قرمز بود.نم شهی.همشدنیهم به کنار. قطع نم هیسا يبه کنار. سر دردا نایا تمام

اما گوش  هیچ یالک يسر دردا نیا لیدل نی.صد دفه بهش گفتم برو دکتر ببدمیفهمیخوابش م يتو ياسرخشو ناله ه

 من بود. شیخونه و پ يهمش تو رفتینم گاه.خودشو فراموش کرده بود.دانششهیدرست م گفتی.مکردینم

ادامه  گهیتا د کردیبحثو عوض م.همشم یتو برام مهم تر از دانشگاه گفتی.مدادیبود.به حرفم گوش نم دهیفا یمنم ب ياصرارا

 ندم.

 .زدیتلفن با مامانش حرف م يحال داشت پا يتو هیاب بخورم.سا خواستمیاشپزخونه.م يتو رفتم



  

 

یاکتابخانه نودهشت کاربر انجمن نودهشتیا Y@S@M@Nو  taraneh.t  –کشاند آغاز تو  انمیبه پا          

wWw.98iA.Com ٢٣٩ 

 هیبود  نتیکاب يلبه  وانایاز ل یکی.یاخر بدبخت ینی نیا وییظرف شو يباال نتیکاب يشسته بودو گذاشته بود تو وانارویل هیسا

 اما نتونستم برش دارم. دیونم برش دارم دستم بهش رسکم خودمو دراز کردم تا بت

اما از  رمشی.خواستم بگ نییچپ شدو افتاد پا وانیباال امادستم خورد بهشو ل دمیخودمو کش شتریکم ب هیکردم. یسع گهیبار د هی

 شد. کهیهزار ت نویزم يخورد رو يبد يخوردو با صدا زیدستم ل

 که با عجله گفت:  دمیرو شن هیسا يصدا

 خدافظ زنمیمامان من بعدا دوباره بهت زنگ م -

 قطع کردو گفت:  تلفنو

 شد بهنام؟  یچ -

 همون موقع با عجله وارد اشپزخونه شد. و

 گفتم:  عیسر

 .نهیرو زم شهیش ای.ناین -

 گفت:  دویکش ینفس راحت هیسا

 نشد؟  تیزیخودت که چ -

 تکون دادمو گفتم:  يسر یناراحت با

 شکوندم. اناتوویاز ل یکینه اما  -

 من بود. بد جا گذاشته بودمش. ریسرت .اشکال نداره تقص يفدا -

 اشپزخونه و ادامه داد:  يتو اومد

  ؟یخواستیم یچ -

 اب. -

 داد دستم. ختویبرداشتو توش اب ر یوانیل

 ازش گرفتم  وانویل

 ...  خواسـی.نمهیسا دیببخش -

 .هینشد کاف تیزیکه خودت چ نینداره.هم یتی.اهمگهیبود د وانیل هی.ستیاصال مهم ن زمیبهنام جان،عز -

 ...  یول -

 نیزنگ به مامانت بزن.منم ا هیسرت.حاال ابتو بخور برو  يلبه گذاشته بودم افتاد شکست.فدا وانویو اما و اگر نداره. من ل یول -

 هارو جمع کنم. شهیخورده ش

  ؟یچ يمامانم برا -
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هفته ست به خانوادت  هیبهنام االن  گهی.راستم مزایچ نجوریا مویزنی.بهشون سر نمومیریگیازش نم يگله کرده که چرا خبر -

  ؟یبهشون بگ يخوای.هنوزم نميزنگ نزد

 .ششونیبرم پ خوامی.فردا مگمیچرا م -

  ؟ینیمطم -

 اره. -

 نبود دور زدمو از اشپزخونه خارج شدم. شهیکه خورده ش یتکون دادو منم از قسمت يسر هیسا

خونشون.بهش گفتم به خانواده  میریگفتم که فردا م دمویشن تیگله و شکا یواسش بهونه اوردمو کل یزنگ زدمو کلمامانم  به

 خوشحال شد. میلیهم خبر بده و واسه فردا شب دعوتشون کنه اونم قبول کرد.خ هیسا ي

 ص شم.دفه همه بفهمنو خال هی خواستمیبهش وارد شه.اما م دیبا يواسش سوخت.فردا چه شوك بد دلم

 رو صدا زدم:  هیسا

  ه؟یسا -

 تو اشپزخونه جواب داد:  از

 جانم؟  -

 از اشپزخونه خارج شد. ییچا ینیس هیبه دنبالش خودش با  و

 .زیم يگذاشت رو وینیرو مبلو س نشست

 توام هستن. يخانواده  میدعوت نایمامانم ا يفردا شب خونه  -

 گفت:  ینگران ي افهیبا ق هیسا

  ؟یبگ يخوایدفه م هیبه همشون  -

 اره -

 .ستایبراشون خوب ن يدفه ا هیشوك  نیمامانت،بابات.ا ؟يبهنام فکر بعدشو کرد -

 ازش خوردم. یبرداشتمو کم مویینگفتمو چا يزیچ

 ادامه داد:  گمینم يزیچ دیهم که د هیسا

 .یدونیهرجور که خودت صالح م -

 .ونیزیشد به تلو رهیحرف خ یبرداشتو ب شوییچا اونم

گلدون روش قرار  هیبود و  زیم هی واریتشکر کردم.برگشتم برم سمت اتاق.کنار د هیاز سا زویم يگذاشتم رو ویخال ونیل

 شکست. نویزم ي. گلدون واژگون شد روزیزدم به م ویداشت.رفتم سمتشو از قصد چرخ صندل

 برگشت به عقب. دویاز جاش پر هیسا

 اروم بودو با حوصله. شهیبزنه.باهام دعوا کنه.قهر کنه.اما همداد  خواستمی.مکردیم میهمه ارامشش عصب نیا
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 رفته. ادشیکه خودشو  نی.اکنهیکه مراعات حالمو م نیکه همش به فکر منه. ا نی.اکردیم تمیمسله اذ نیا

 ادیو زباشه که کارش یکه عصب نیکه گلدون مورد عالقه شو شکستم. بدون ا نیاز ا تیسمتم بازم با ارامش. بدون عصبان اومد

 .کنمیم

 موهام. يکردم تو یعصب دستمو

 نکن. ينجوریازت دل بکنم.با من ا تونمینم ينجوریخوب نباش.تورو خدا انقدر خوب نباش.ا نقدریا هیسا

 اومد روبه روم  یبا نگران هیسا

 شد بهنام؟  تیزیچ -

 گفتم:  اروم

 نه -

 . گهیاشکال نداره بابا.اتفاقه د -

  ه؟یسا یشینم یچرا عصبان ؟یزنیصد زدم بهش .چرا داد نمشدم.اتفاق نبود از ق یعصب

 با خنده ادامه داد:  هیمحکم گاز گرفتم تا داد نزنم.سا لبمو

 خونه ست. لیاز وسا یکیکدوم  شیسوم نمینشه. برو بب يتا سه نشه باز -

 .دادینشون م شویسرخش ناراحت ي.اما چشمادیخندیبلند کردم.م سرمو

  ؟یاروم نقدریچرا ا -

 تعجب نگام کرد اب

  ؟يخسته شد یگیچرا نم کنم؟یم شتریکه کاراتو ب یگیچرا نم ؟یناراحت یگیچرا نم ؟یزنیچرا سرم داد نم -

 بهنام مـ ...  -

هفته ست شبا  هی فهممینم يفک کرد ؟یکنیم هیشبا تو خواب گر دونمینم يفک کرد فهمم؟ینم ي.فک کردهیحرف نزن سا -

 .شنومی.مفهممی.مهیسا نمیبی.من ميخوریمسکن م یواشکی.چشمات سرخه.ستمیمن بچه ن هیسا ؟یبخواب یتونیاز سر درد نم

 بزنه که ادامه دادم:  یحرف اومد

 .یمن باش بندیپا خوامی.نميبر یتونی.مي.تو ازاديمن بسوز يبه پا دیتو نبا هیسا -

 بهنام؟  یگیم یچ -

 چند وقت جلوم زانو زد.داد زدم:  نیعادت ا طبق

 شهیش -

 زانوش. يبزرگ رفت تو ي شهیش کهیت هیقرمز شد. کیبلند شد. چشمشو بست کف سرام هیسا غیشده بود.ج رید اام

 زانوتو. نمیبب هیبلند شو.سا زمی.عزهیسا -

 .یپام رو صندل يکردمو نشوندمش رو بلندش
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 بود. يصورتش جار ياشک رو يبسته بود اما قطره ها چشماشو

 رهیگیکم دردت م هی -

 يرو انداختم رو شهیسرشو تو گردنم پنهان کرد.ش هیبلند شد.خودمم چشممو بستم. سا غشی.جرونیب دمیکم کشرو مح شهیش

 .ادیزخمش تا کم تر خون ب يدستمو گذاشتم رو نویزم

 خانومم. هیسا -

 بلند کرد. سرشو

 حرکت بدم. ویصندل تونمیدست نم هیزخمت با  يدستتو بزار رو زمیعز -

 زانوشو اومد بلند شه که گرفتمش يدستشو گذاشت رو هیسا

  ؟يریکجا م -

 ببندمش رمیم -

 .نمیبب نیبش ادیبدتر خون م يراه بر -

 کنمیکه.خودم درستش م يجفتمونو ببر یتونینم -

 اومد بلند شه که محکم تر گرفتمش دوباره

 .هیسا نیگفتم بش -

کنم.  زیدستمو با لباسم تم يه مجبور شدم خونانکن فیکث نوینشه و زم یخون یصندل يکه چرخا نیا ينزدو نشست برا یحرف

 بردم سمت حموم. ویصندل

 وان يلبه  نشست

 محکم نگهش دار تا برگردم -

 سرشو تکون داد. فقط

 رو برداشتم. هیاول يکمک ها يجعبه  رفتمو

 .کردمو بستم.تمام مدت چشمامشو بسته بودو لبشو محکم گاز گرفته بود تا داد نزنه یاروم ضدعفون زخمشو

 بهش نگاه کردم. یناراحت با

 من بود. ریهمش تقص -

 .نهیرو زم شهی.خودم حواسم نبود شستیطور ن نیا چمیه -

 دیببخش -

 نداشت. یخودم بود.به تو ربط هیحرفشم نزن.بازم حواس پرت -

 .رمیمیم هیدختر دل بکنم؟ من بدون سا نیاز ا يمن چجور ایخدا

 نشده بود. یشلوارك پاش بود لباسش خون شهیکه مثه هم هیبود اما ساشده  ی.لباس من همش خونمیشست دستامونو
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 پامو از حموم خارج شدم رفتم سمت اتاق. ياومد بلند شه که بازم نشوندمش رو بازم

 عوض کردم اما ...  زمویلباس عوض کنم.بل يتخت.حاال مونده بودم چجور ينشست رو هیسا

 لبمو گفت:  يمتم.اومدم اعتراض کنم که دستشو گذاشت روتخت بلند شدو لنگ لنگون اومد س ياز رو هیسا

 غرغر ممنوع. -

 کرد شلوارمو عوض کنم. کمکم

 که تموم شد رفت سمت در. کارش

 با اون پا راه نرو. نقدریبخواب .ا ریبگ ایب هیسا -

 .امیکنم م زیسالنو تم -

 ...  ـیسا -

 : دمیلب غر ری.با دستام چشممو فشار دادمو زرونیاز اتاق رفت ب عیسر

 لجباز. -

 اتاق. يربع دوباره برگشت تو هی بعد

 تموم شد. -

 چشممو جوابشو ندادم. يبودم.دستمو گذاشتم رو دهیتخت دراز کش يرو

 چشمم برداشت يکنارم به زور دستمو از رو اومد

  ؟يگهر -

 نگفتمو چشمامو بستم يزیچ

 سالنو بذارم به امان خدا که. تیبا اون وضع شدیخب نم -

 با غرغر گفت:  نمویگذاشت رو س شهینگفتم سرشو مثه هم يزیچ زمبا

 .یکنیکه قهر م یلوس یلیخ -

 .ستمیقهر ن -

 بخوره تو صورتم. یبرداشت که باعث شد موهاش شالق نمیسرشو از رو س عیسر

 اخ -

 .دیببخش يوا -

 اشکال نداره. -

  ؟یزنیپس چرا حرف نم یستیاگه قهر ن -

 که. يدی.گوش نمکنهیم يزیراه نرو خونر نقدریبا اون پا ا گمیهت م.بيکه لجباز نیا يبرا -

 .شدیخب نم -
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 اونجارو. کردمیم زیمن خودم فردا تم -

 .گهید الیخیبابا حاال که تموم شد. ب يا -

 .يدیدست خودت م يکار هی تیلجباز نیاخر با ا -

 گفت:  نمیرو س ذاشتیکه دوباره سرشو م یحال در

 .شهینم یچیه رینه خ -

*** 

 شدم.از درد تو خودش مچاله شده بود. داریاز خواب ب هیسا يناله ها يصدا با

 کردم:  صداش

 .هی.سازمی.عزهیسا -

 چشمشو باز کرد. اروم

 بازم؟  کنهیسرت درد م -

 .هیحاال از کم خواب شهیاره.خوب م -

 گفتم:  يجد

  ؟يدیدکتر فهم يریفردا م -

 .رمیباشه.م -

 .نمیبب نجایا ایب -

 .بازم شروع کردم به ماساژ دادن سرش.کمینزد داوم

*** 

 بهار جان.بهار. -

 به مامانم چشم دوخته بودم. ینگران با

 چشمشو باز کرد. يصورتش.اروم ال يرو ختیاب ر یکم بابا

 .میدینفس راحت کش هی همه

 شد. يمامان به من افتاد.اشکش جار چشم

 .دیمالیداشت شونه هاشو م هیمبل نشسته بودو سا هی يرو یحال یم با به هیهم بهتر از مامان من نبود.مادر سا هیبق حال

 شدن. جیشک بودن کامال از چشماشون معلوم بود گ يها تو بابا

 حرف سر جاشون خشک شده بودن. یبرادرمو زنش بنفشه ب ایسام و برد عسلو

 جشونیانشون موقع حرف زدن من و نگاه گوارد خونه شدم.نگاه نگر لچریبا و یهمه.نگاه متعجبشون وقت يبود برا يبد شوك

 سرم اومده. ییچه بال دنیفهم یوقت
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 .ومدیاز دستش بر نم ياما کار دیفهمیحالمو م هیبودم. سا یعصب

 دارم. ينگاه کردم.متوجه شد چه حال بد هی.به ساارمیاونجا دووم ب تونستمینم واقعا

 ینکرد.اصن کس یکس مخالفت چی.همیخونه خارج شد بهش گفت و بعد اومد سمت من و باهم از يزیسامو چ شیپ رفت

 .میما از خونه خارج شد دینفهم

 راه افتاد. هیسا نویماش يتو مینشست

 .انیباالخره باهاش کنار م -هیسا

 .دونمیم -

 رفت دکتر افتادم. هیصبح که سا ادیکم که گذشت  هینگفت. يزیچ گهید

 شد؟  یدکتر چ یرفت -

 خواست. زایچ نجوریچندتا عکسو ا یچیه -

  ؟يریعکس بگ یرفت -

 بعد. ينه وقت نشد باشه برا -

 پشت گوش ننداز. هیسا -

 باشه تو نگران نباش. -

 شدم. رهیخ رونیسکوت از پنجره به ب يبود.ادامه ندادمو تو دهیفا یباهاش ب بحث

*** 

 .رمیاصرار نکن من نم هیسا -

 رمیدانشگاه نم گهیپس منم د یهر جور راحت -

 بهم داره؟  یدوتا مسله چه ربط نیا ؟یچ ینی -

 کنهینم ی.فرقیکن یزندگ دی.باگمیمختل کنه بهنام.بارها بهت گفتم بازم م تویمسله تمام زندگ نیا دیربط داره.نبا میلیخ -

 کنه. یزندگ دیبا کشهی.ادم تا زنده ستو نفس ميچجور

 .خوامینم -

 برم دانشگاه. خوامیپس منم نم -

 .یکنین فرق متو با م هیلج نکن سا -

سر کار و درست منم  ی. هر وقت تو رفترمیسر کارت منم دانشگاه نم يبر نگرد وی.تا تو درستو ادامه ندستیطور ن نیا چمیه -

 سراغ دانشگام. رمیم

 .یکنیم یباهم قاط يدوتا موضوعو دار نیا یالک هیسا -

 .رمیمن نم ای میریهر دو باهم م ایحرف اخرمه.  نیبهنام ا -
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 اتاقو درو بست. يرفت تو تیانعصب با

اون  يوضعم برم تو نیبا ا خوامی. من نمکنهیم یباهم قاط نارویچرا ا فهممی.دانشکاه،درس،شرکت ممونیشگیبحث هم بازم

 اون شرکت. ای یکوفت مارستانیب

 .کردیول ماونم دانشگاهشو  رفتمیبود.اگر من نم هی.حق با سارفتینم شیپ ينبود. با خونه نشستن کار يچاره ا اما

 کنم. کاریچ دیبا دونستمینم

خودمو قانع  تونستمیطرف نم هیطرف دانشگاهمو دوست داشتم اما از  هی.از شدیم نیطرف خرجمون از اون شرکت تام هی از

 شرکت حاضر شم. مارستانویب يتو تیوضع نیکنم که با ا

 .کردیم میکردن بهشم عصب فکر

 یبدون مدرك حت کردمی. اگر دانشگاهو ول ماوردمیاز کجا م یپول واسه زندگ کردمیادامه داد.اگر کار نم شدینم ينجوریا اما

 .کردیتو خونه و دانشگاهشو ول م شستیهم پا به پام م هیخونه سا شستمیاگر م میبچرخونم.از طرف تونستمیشرکت بابارم نم

  کنم. کاریچ دونستمینم

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

اما  دونمیسخته م یلیداره.خ انیهنوزم جر یست و زندگ هیبا سا که حق دمیرس جهینت نیکلنجار رفتن با خودم به ا یکل بعد

 عادت کرد. دیبا ینیبهش عادت کرد. شهیم

 سمت اتاقو در زدم رفتم

 تو؟  امیب -

 جواب داد:  هیناراحت سا يصدا

 .ایب -

دم صاف نشستو چونش.وارد اتاق که ش ریتخت نشسته بودو دستشو گذاشته بود ز يرو هیاتاق سا يباز کردمو رفتم تو درو

 منتظر زل زد به من.

 چشمشو گفتم:  يزدم تو زل

 باشه. -

 و گفت:  دیدفه با ذوق از جاش پر هینگام کرد.بد  جیلحظه گ هی هیسا

  ؟يریم ینی -

 اره -

 .شهیکم سخته بعدش درست م هی.فقط اولش زمیکاره عز نیبهتر نیا نیعاشقتم بهنام. افر يوا -
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 گفتم:  یناراحت با

 .دونمیم -

 که هم دردم گرفت هم خندم. يجور دیاومد سمتمو محکم گونمو بوس یبرعکس من با خوشحال هیسا

 .اروم.هیاخ سا -

 گفت:  زدیبرق م یکه از خوشحال ییفاصله گرفتو با چشما ازم

 پس. کنمیم دارتیب 7بهنام.فردا ساعت  يخشحالم که قبول کرد یلیخ -

 فردا؟  -

 .فردا شنبه ستا.گهیاره د -

 اشه.ب -

*** 

 بهنام.بهنام.بهنام.بهنام. -

 .دادیبازم ادامه م یول گرفتی.اما وسطاش خندشم مکردینوار ضبط شده پشت سر هم اسممو صدا م مثه

 چشمامو باز کردمو گفتم:  یعصب

  ؟ي. خسته نشدگهیبس کن د هیسا يوا -

 گفت:  يلجباز با

 .نمی. بلند شو ببينه. تو قول داد -

 .رمیشدم.نم مونیپش -

 گفت:  یبا ناراحت هیسا

  ؟يریواقعا نم -

 نه. -

 باشه. -

 گفت:  یتختو پشتشو بهم کرد و با ناراحت يرو دیکش دراز

 امروز منم کالس داشتم. -

 به رفتن کنم. یخودمو راض تونستمیفک کرده بودم. واقعا نم یلیخ شبی.ددمیتو موهام کش یدست کالفه

 کردمو صداش زدم:  ی.پوفکردیم تمیبد جور اذ ششبید یو خوشحال هیاالن سا یناراحت اما

 .هیسا -

 نداد. یجواب

 .هیسا -
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 حرفیسمتش .بازوشو گرفتمو چرخوندمش سمت خودم.چشماش باز بود.ب دمیخودمو کش دهیبودم نخواب نینداد.مطم یجواب بازم

 زل زده بود بهم

 پاشو حاضر شو -من

  ام؟یاالن خوبه من واست ناز کنم بگم نم -هیسا

 شد تنبل خانوم ریاشو لوس نکن خودتو پاشو حاضر شو دپ -

  زم؟یعز يرو دار یلیخ یدونستیم -

 اره. -

 حرف بلند شد. یخنده و ب با

*** 

 نگه داشت. مارستانیب يجلو

 .تونستمی. نممارستانیزده بودم به ساختمون ب زل

 نگاه کردم. هیسا به

 در گذاشتش.از صندق در اوردو کنار  مویشدو صندل ادهیپ نیماش از

 .یصندل يباز کردم و نشستم رو درو

 خواست حرکت کنه که گفتم:  هیسا

 هیسا -

 جانم؟  -

  م؟یامروز نر شهیم -

از  شتریصبر کردم.ب یکن دایهم توان انجام کاراتو پ یخودتو اماده کن یکه هم بتون نیهفته رو هم به خاطر ا هی نینه بهنام ا -

 .یحبس کنخودتو تو خونه  دمیاجازه نم نیا

 ...  هیسا -

 ياونجور ستمیکه راحت ن دونستیحرفمو بزنم. اومد رو به روم. سرمو بلند کردمو بهش نگاه کردم. بازم جلوم زانو زد. م نذاشت

 نگاه کنم.صورتش از درد زانوش جمع شد.اومدم اعتراض کنم که نذاشتو گفت:  یبه کس

. گهید يایمسله کنار ب نیبا ا دی. امروز نه فردا نه پس فردا. باالخره بایکنخودتو تو خونه حبس  يخوایم یتا ک زمیبهنامم،عز -

 بهنام. يادامه بد تیبه زندگ دیزود.تو با ای رید

 وضع افتادم ...  نیکه به ا سوزهی. دلتون واسم مدیکنیبهم ترحم م دی. تو،هوتن،مامان بابام همه دارهیسا ادیاز ترحم بدم م -

 نزد. یا حرفدر هم شد ام هیسا ياخما
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برام انجام  گرانید مویامور شخص خوامیباشم. نم گرانیمحتاج د خوامیبهم توش ترحم باشه.نم گرانیمن دوست ندارم نگاه د -

 . بارها بهت گفتم .تو مجبو ... هیسا خوامیبدن.نم

 نذاشت ادامه بدم. گهید

 زل زده بود تو چشمام. یظیاخم غل با

اجباره؟ واقعا  ياز رو کنمیکه برات م ییکارا یکنیبا تو موندم؟ فک م يمن از رو دلسوز ینکیترحم؟ اجبار؟ تو واقعا فک م -

کنارت باشم؟  يدوست ندار ؟يخوای.منو نمشهیجا ختم م نیحرفات به هم ياخر همه  شهیبهنام؟ هم یشناخت ينجوریمنو ا

 .گهیراحت بگو. بگو د يخوایم نویاگه ا

 نبود ...  نیمنظور من اصال ا هینه ... نه سا -

 ...  ینیبیاز رو اجبار م کنمیکه با عشق برات م یی. کارایکنیم یچرا بود.تو دوست داشتن منو ترحم معن -

 ...  هیسا -

 صورتم ساکت شدم ادامه داد:  ياورد جلو دستشو

ار.بهنام تو هر . دوست داشتنه نه ترحم.عشقه نه اجبستیدر کار ن يو اجبار يترحم و دلسوز چیمن دوست دارم بهنام.ه -

 يبر يخوایبه خاطر خودته.نم کنمیکه م يکنارتم. چون دوست دارم.هر کار شهی. من همرمیبرو من نم یچقدرم که بگ

 هی.حقته زندگزنمینم یمن حرف یکه بکن يخودته. هر کار لیم ؟یمونیخونه م يسرت.تو يفدا ؟يریدانشگاه؟ باشه.شرکت نم

 .مونمیم شتیپ شهیو هم ذارمیمن تنهات نم يچه نخوا ي.چه بخوایداشتن من شک کن به دوست دمیخودته. اما بهت اجازه نم

 : دیپرس هینزدم. سا یحرف

 نه؟  ای يریم -

 گفتم:  فقط

 .رمیم -

 محوطه. يتو ادیبه هوتن زنگ زدو ازش خواست ب لشیبلند شدو با مبا هیسا

 گفت:  هیکردو سا کیسالمو عل هیبا منو سا دیکه رس هوتن

 شد. ریمارو ور دار ببر که دانشگاهم د يغرغرو ياقا نیاهوتن  -

 رو به من گفت:  هوتن

  م؟یبر يبهنام. اماده ا یخوشحالم که برگشت یلیخ -

 .میبر -

 کنار گوشم گفت:  دویخم شد گونه مو بوس هیسا

 بهنام. مونمیکه بهت زدمو فراموش نکن. دوست دارمو کنارت م ییحرفا -

 .میشد مارستانیشدو رفت سمت دانشگاه منو هوتنم وارد ب نیسوار ماش هی. سامیکرد یم خدافظازه دمیگونه شو بوس منم
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 .کردمیبود که تصورشو م يزیبهتر از اون چ ینیبد نبود. میلیخ

 اجتماع باشم. يبود که تو نیکار ا نیبهتر نمیبیم کنمیکه فک م حاال

 .کردمیم دایبا درسو کار کم تر وقت فک کردن پ ينجوریا

*** 

تلفنشم  شدمیم وونهیبود دنبالم.داشتم د ومدهیهنوزم ن هیشب بود و سا 30: 9.ساعت کردمیطول و عرض دفترو متر م ینگران با

 دیبا کاریچ نمیدنبالم تا بعد بب ادیازش خبر نداشت.زنگ زدم به هوتن ب یزنگ زدم اما کس دیرسی.هرجا فکرم مدادیجواب نم

 یگوش يکه صداش تو کردمیشمارشو گرفتم داشتم قطع م يدیبار با ناام نیاخر يابر.دیجوشیسرکه م رویبکنم.دلم مثل س

 : دیچیپ

  زم؟یجانم عز -

 : دمیو هول پرس یحالش با نگران یگرفته و ب يصدا دنیشن با

 تو؟ صدات چرا گرفته؟ حالت خوبه؟  ییکجا هی... سا هیسا -

 و جواب داد. دیکش یقیعم نفس

 . خوبم عشقم.فقط راستش .. -

 .گهیبگو د يشده؟ دقم داد یچ ؟یی... کجا هیبگو سا -

 بهنام تصادف کردم ...  -

 یکم دویچی.تصادف ... صداش تو گوشم پ مردمیم ینگفتم.داشتم از نگران يزیو چ وفتمیوقت پس ن هیتا  دمیکش یقیعم نفس

 ارومم کرد.

 ...  نینشده فقط ماش یچیخوبم .ه زمیعز -

 ادامه بده:  نذاشتم

 دنبالت. امیبا هوتن ب ییبگو کجا ؟ی... تو خوب هیسرت سا يفدا نیشما -

 قطع کردمو با هول به هوتن گفتم:  ویگوش دیخونه بهم داد.همون موقع هوتنم رس يکایادرس نزد هی

 ششیبرم پ دیتصادف کرده با هیهوتن سا -

 .میخب اروم باش بر لیخ -هوتن

 .دیروح از بدنم پر کش دمیمچاله شده رو د نیماش یاما وقت هیسوندم به ساادرسو به هوتن دادمو خودمو ر يچجور دونمینم

 بده به من  ویکوفت لچریهوتن بدو هوتن اون و -

 .یش ادهیپ خوادیتو نم ارمشیبهنام بذار برم ب -

 داد گفتم با

 . لچریهوتن و -
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. نیش با سرعت خودمو رسوندم به ماشرو نمیگذاشت کنار درو کمکم کرد بش لچرویخارج شدو و نیکردو از ماش یپوف هوتن

تکون  شهیفرمون بود زدم به ش يسمت.سرش رو نیمنحرف شده به ا یچ يچراغ برق.معلوم نبود برا ریخورده بود به ت نیماش

 کردمیو در همون حال صداشم م یصندل هیتاشو دادم به پش هینخورد درو باز کردمو اروم تک

 زمیجان ... عز هی... سا هیسا -

  دیصورتش رنگم پر دنیا دب اما

 ...  هیسا -

 هیافتاد سا عیبعدش سر يخودش برد.اتفاقا نیرو بغل کردو به سمت ماش هیمونده بودم بهش که هوتن منو کنار زدو سا مات

.خودم زخمش سرشو بستم و مجبورش کردم استراحت کنه و خودم مارستانیب مینشد بر یخونه و راض مشیمجبورمون کرد ببر

 حال بود. يهوتن که تو شیرفتم پ

 کنم بهنام؟  کاریچ نویماش -

 درستش کرد؟  شهیاز اونجا جمعش کن .به نظرت م يجور هیفقط  دونمینم -

 داغونه  یلیجلوش خ دونمینم -

 درد سر ندارم. ينبود ردش کن بره حوصله  ریاگه قابل تعم یبکن یتونیم کاریچ نیحاال خودت بب -

 نشد. شیزی.خدارو شکر که چدمیکش یقیخارج شد.نفس عم تکون دادو از خونه يسر هوتن

*** 

مسله کنار اومدن.خودمم  نیهمه با ا گهی.دگذرهیبار رفتم سر کالسا و کارم م نیاول يکه واسه  یروز از اون اتفاقو وقت 5.  4

 هیدل نکنم.سا هیکه از سا امیبخودخواهانه فکر کنم و با خودم کنار  تونستمی. اما هنوزم نمکنمیطور. کمتر به خودم فکر م نیهم

 ...  دینبا هیسا ومدمیمشکل کنار م نیبا ا دی.من خودم باشستیم من يبه پا دی.نبارفتیم دیبا

 هیسا ایناد هیبعد يبره.ممکنه طعمه  رونیمن ب هیاز زندگ دیبا هیقبول کنم.سا تونستمیاما نم کردیام م ونهینبودنش د فکر

 ود.باشه.با من بودن براش خطرناك ب

 .میکنم. اما به نفع هر دومونه که باهم نباش یزندگ تونمیچطور م هیبعد سا دونمینم

 .دمیدر اورمو با دستم چشمامو مال نکموی. عنیزم يرو که جلوم بودو پرت کردم رو يپرونده ا تیعصبان با

 کاش بتونم. ي.اامیوارم بتونم با نبودش کنار ب دیام

افتاده بود نگاه کردم.برش داشتمو برگه هاشو مرتب کردمو دوباره شروع کردم به  واریکه کنار د یرنگ یاب يپرونده  به

 .شیبررس

 کارم. يتمرکزمو گذاشتم رو يکردمو همه  یخال ياز هر فکر ذهنمو

 جواب دادم:  دمویدست از کار کش لمیزنگ مبا يصدا با

 جانم؟  -
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  ؟يایم ای امیب نمییمن پا زمیسالم عز -هیسا

 .امیاالن م یکم صبر کن هیشده کارم تموم  -

 باشه پس منتظرم. -

 بود. 30: 8اومده بود دنبالم.به ساعت نگاه کردم. هیکردم.مثه چهار روز گذشته سا قطع

.در که باز شد خواستم برم تو ادیاسانسورو زدمو منتظر شدم تا ب يگفتمو از شرکت خارج شدم.دکمه  يدیخسته نباش یمنش به

 .کنهیو با لبخند داره نگام م ستادهیاسانسور ا يوکه ت دمیرو د هیکه سا

 .زمیگناه داره عز ایوقت به حرف من گوش نکن هی -

 با خنده گفت:  هیسا

 باشه. -

 تکون دادمو وارد اسانسور شدم. يسر

 .یخسته نباش -هیسا

 .دانشگاه خوب بود؟ نیهمچن -

 .رهیم شی.کارا خوب پیعالــ -

 چند روز درستش کردم. نیبود اما ا ختهیکم اوضاع بهم ر هیدم که نبو يهفته ا هی.اون بایتقر -

 يتو میهم بعد گذاشتن صندل هیسا نویماش ي.نشستم تونیسمت ماش می.رفتنگیبه پارک دیتکون داد.اسانسور رس يسر هیسا

 .میصندوق سوار شدو راه افتاد

 ناراحت بود. یلیخ یلیاما خ یاز چ دونمیناراحته.نم کردمیتا حاال احساس م شینگاه کردم. از دو روز پ بهش

 .زدی.اما چشماش داد مدادینشون نم افشیق

 نگفت. یچیخودش بهم بگه اما ه دیدو روزو صبر کردم شا نیا

 .هیسا -

 بله؟  -

 شده؟  يزیچ -

 شد. رهیبهم کردو دوباره به جلوش خ ینگاه

 نه.چطور؟  -

  کنه؟یم تتیاذ يزیاومده؟ چ شیپ ی. مشکلیناراحت يزیچ هیاز  کنمیدو روزه احساس م -

 اق بهنام. يدیاشتب فهم ؟ینه بابا چه مشکل -

 .یناراحت يزیچ هیهست.از  يزیچ هی یول -

 اصن؟  يدیادم مثه من د یو سر خوش یخوشحال نیبابا من کجام ناراحته اخه؟ به ا يا -
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 .دونمینم -

 شده. يزیچ هیبودم  نی. اما مطمهیگفتم نه سا يزینه من چ گهید

*** 

 گذاشت اونجا. ویزیچ دمیشا ای گشتیکمد م يباال يزیکه دنبال چ دمیرو د هیاتاق شدم سا وارد

  ؟یکنیم کاریچ -

 برگشت سمتم. عیشدو سر هول

 کجا گذاشتمش. دونمیاز جزوه هامم.نم یکیدنبال  یچی... ه یه -

 : دمیبهش کردمو پرس یمشکوک نگاه

 کمد؟  يجزوه باال -

  ؟یخواستیم يزی.چالیخی.بنجایگذاشته باشمش ا دیشاحواس ندارم که گفتم  -

 کرد. خی ییاومدم بگم چا يصدات کردم جواب نداد ینه هر چ -

 .امی.تو برو منم االن میمرس ؟یختیر ییا؟ چا -

 باشه. -

*** 

 در به صدا در اومد. زنگ

 تو؟  ییکجا دنیمهمونا رس هیسا -

 تو اتاق گفت:  از

 االن تو درو باز کن. امیم -

 باشه. -

 .شدنیمرده خالص م ي هیروح نیداده. به قول خودش همه از ا یمهمون هی هیسا امروز

 باز کردم. درو

 هومن بودن. ساحلو

 وارد خونه شدن. مویکرد یهم سالم و احوال پرس با

 کوش پس؟  هیسا -ساحل

 .شهیتو اتاقه داره اماده م -

 پس با اجازه. -

 گرفت در بزنه. ادیشد. خندم گرفت باالخره  شدو رفت سمت اتاق در زدو وارد بلند

 .دمیرو شن هیسا غیج يکه صدا میزدیحرف م میهومن داشت با
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داره ارومش کنه اما  یو ساحلم سع پرهیم نییداره باال پا یبا ذوقو خوشحال هیسا دمیکه د میعجله با هومن وارد اتاق شد با

 .هیسا يایباز ونهیشد به د رهیخ دیاخر نا ام تونهینم

 : دمیتعجب پرس با

 چه خبره؟  -

 کم اروم تر شدو با ذوق گفت:  هیتازه متوجه حضور منو هومن شد. هیسا

 .هــورا.اخ جون.شمیبهنام دارم خاله م يوا -

 سمت هومن و گفت:  برگشت

 .ندهیا يبابا گمیم کیتبر -

 خوشحال شدم. یلیبود.منم خ یخوب خبر

 .میسر به سرشون گذاشت هیبا سا میگفتم.کل کیهومنو ساحل تبر به

 کنه. کاریچ دونستینم یکه از خوشحال هیسا

 .دادیخبر پدر شدن خودمو بهم م یکیاالن  شدیم ی.چدمیکش یاه

 مهمونا اومده بودن. يساعت بعد همه  هی

 يهمه وقف داده بودن.مامانو بابامم  طیخواه ناخواه همه خودشونو با شرا گهیهمه خوشحال بودن. د بایبود.تقر یخوب شب

 چشماشون کامال مشخص بود. يکه خودشونو خوشحال نشون بدن.اما غم تو کردنیتالششونو م

 در حال جمعو جور کردن سالن بود. هیشب بعد رفتن مهمونا سا اخر

 برداشتمو برگشتم. تارمویتو اتاقو گ رفتم

 با تعجب برگشت سمت من. هیپشتش به من بود.شروع کردم به زدن. سا هیسا

 ت: ذوق گف با

 .میما صداتونو بشنو نی.چه عجب افتخار داد يوا -

 .کردمیم شیراض يجور هی دیخراب کنم اما مجبور بودم.باالخره با شویخوشحال خواستمیرو مبلو مشتاقانه زل زد بهم.نم نشست

 بذار از کنارم برو سراسر غروبو غمو غربتم غماتو

 قبل تو زمونه به زانو در آوردتم دستیفا یتو ب تالش

 هاتو حاشا نکن یخسته گ گهید یلحظه آرامش هیمحتاج  تو

 غربوبو تماش نکن نیلحظه هات کم نشه برو ا نیعمر ا خوامیم

 جاده پاشو برو نیتو ا نیا ایب یاز بودنم خسته ش ذارمینم

 از هم بپاشه تو رو ذارمینم یکهنس ول رویهام پ شهیر اگر

 یش ریقدت میکه تسل خوامیزمونه شکستت بده نم نیا نذار
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 یش ریدلم پ يکه پا خوامیمرگه من سرنوشت منه نم منو

 از سنگئه و دل نداشت ارتیجور از کنارم برو تا بگن بگن  هی

 قابل نداشت يفداکار نینکن بابت رفتنت برو ا تشکر

 جاده پاشو برو نیتو ا نیا ایب یاز بودنم خسته ش ذارمینم

 پاشه تو رواز هم ب ذارمینم یکهنس ول رویهام پ شهیر اگر

 ازم گرفت. تارویاومد سمتمو گ هیگر با

 گفت:  یپر بغضو لرزون يصدا با

  ه؟یچ يکارا برا نیا ؟يجفتمونو عذاب بد يبس کن بهنام.چرا دوست دار -

 صورتشو پاك کردم. يباال بردمو اشکا دستمو

 .دیدستش گرفت و بوس يبستو دستمو تو چشمشو

 دوست دارم بهنام. -

 سمت اتاق. دییردو دودستمو ول ک عیسر

 بود. دهیتخت خواب ياز اشک رو سیبا صورت خ هیپاك کردم.اروم رفتم سمت اتاق.سا اشکامو

 .دمیدراز کش کنارش

 کردو چشماشو بست. میقا نمیتر کرد.سرشو تو س کیبهم نزد خودشو

 بود. نشده ينجوریتا اخر عمرم کنارت باشم.کاش ا تونستمیکاش م ي.اهیکاش دست من بود سا يا -

 .دمیاش بلند تر شد.سرشو بوس هیگر يصدا

 .زمینکن عز هینکن عشق من.بسه. گر هیگر -

 .دمیارومشو شن يناله  يصدا

 .کردیسرش درد م بازم

 ارومش کنم. کردمیم یسع دادمویسرشو ماساژ م اروم

 .شدیدفه برعکس نم هی ایدن کاش

*** 

 زنگ زد. لمیمبا

 .کردیم ییرو صفحه خودنما هیو عکس سا اسم

 دادم:  جواب

 جان. هیسا امیاالن م -

 بابا بذار من حرف بزنم بعد . -
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 بگو. دیخب ببخش -

 میبخور رونیشامو ب میبر ایبگم زود ب خواستمیم -

  رون؟یب -

 بده؟  -

 .امی.االن ممیخوبه بر میلینه خ -

 گفتم:  عیکه سر کردیقطع م داشت

 هی.ساهیسا -

 جانم؟ جانم؟  -

 امیتو اسانسور خودم م ایبگم دوباره پا نشو ب واستمخیبال.م یجانت ب -

 گفت:  دویخند

 باشه -

 قطع کرد. و

 .دیرسیگرفته به نظر م میلیخودش غرق بود خ يداده بودو تو فکرا هیتک نیبه ماش هیسا نییپا رفتم

 گرفته اش منصرف شدم. ي افهیق دنیکنم اما با د تشیاذ خواستم

 کنارش اما متوجه من نشد. رفتم

 خوردو به خودش اومد. یکردم که تکون داشص

  ؟ياومد یا؟ ک -

 تو؟  ییاالن .کجا نیهم -

  م؟یدورو ورا.بر نیهم -

 .میبر -

 راه افتاد. هیسا نویماش يتو مینشست

 .میهم نشسته بود يرستوران روبه رو يساعت تو مین بعد

 .میداد سفارشامونو

 بزنه. یحرف هیبودم تا سا منتظر

 بگه:  خواستیکه م ویزید.اما نه اون چشروع کر باالخره

 .گهید ینیبیاز صبح مارو نم گرهیشرکت؟ خوش م مارستانویخب چه خبر از ب -

 گفتم:  یشوخ به

 .کشمیم یچه نفس یدونیاخ نم -
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 نشستو گفت:  نهیباال و دست به س دیابروش پر هی هیسا

 .انهیامشب هوتن خونه ست  نیبهنام جان بب -

 : دمیب پرسداشت؟ متعج یربط چه

  ؟یچ يبرا -

 .یکشینفس م شترمیکم ب هی ينجوری.ادمیکه تو خونه رات نم نیا يبرا -

 نگفتم. يزیچ دمویخند

 .میسکوت مشغول خوردن شد ياوردن.تو غذارو

 .میحساب کردو از رستوران خارج شد هیکه تموم شد سا غذامون

 بهم بگه. خوادویکه م ویزیبودم نتونسته چ نیمطم بازم

 بود؟  یشام به چه مناسبت نی احاال -

 رستوران. می.راستش حال غذا درست کردن نداشتم کفتم امشب بریچیه -

 طور. نیکه ا -

  انه؟ی میپوال استفاده کن نیاز ا دیبا يبهانه ا هیبله.باالخره به  -

 اهان از اون لحاظ. -

 بــله. -

* 

 بهنام -

 جان بهنام؟  -

  ؟يدیبهم م یقول هی -

 به روم نشسته بود.مبل رو يرو

 شما جون بخواه. -

 منو من کردو گفت:  یزدو کم يلبخند هیسا

  ؟ی،درسو کارتو ول نکن یلی... من نبودم ... حاال به هر دل يروز هیاگه  يدیقول م -

  ؟یگیم نویچرا ا -

 با من تموم ...  ایم ناددفه کار نا تمو نیا دی... شا دی.شاستمین شهیخودش خبر نداره.من که هم يخب ادم که از فردا -

 شده بود. رید گهیبه خودم اومدم که د یگوشش زدم.وقت يتو یمحکم یلیلحظه کنترلمو از دست دادم س هی

 بود. نییدستشو گذاشته بود سمت چپ صورتشو سرش پا هیسا

 گفتم:  دیلرزیم تیکه از عصبان ییصدا با
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  ؟يدیفهم هیحرفارو بشنوم سا نیا خوامیوقت نم چیه گهید -

 بود گفت:  نییبدون توجه به حرفم همون جور که سرش پا هیسا

  ؟يدیقول م -

 از کارم گفتم:  مونیپش

 ...  هیسا -

که افتاد مثل االن  یهر اتفاق يدیقول م ؟ی.خودتو فراموش نکنیطیبهم که در هر شرا يدیکالم بهنام.قول م هیفقط  -

  ؟يدیقول م ؟یکن یزندگ

 .دمیقول م -

 .زدیچشمام.چشماش از اشک برق م يدو زل زد توبلند کر سرشو

 زدو بلند شدو اروم رفت سمت اتاق. يموندو بعد لبخند رهیچشمام خ يلحظه تو چند

  زد؟یحرفارو م نیبودم.چرا ا جیگ

بود که بتونه انکارش  يزیچشماش فرا تر از چ يچشه.غم تو دمیفهمیرو درك کنم.نم هیاصال نتونستم سا ریچند وقت اخ نیا

 من بدونم. خواستیبود که نم يزی.چستیبه خاطر من ن دونستمیه و مکن

*** 

 شدم. رهیخ لمیمبا يبه صفحه  یزنگ زد.با ناراحت لمیمبا

 داداش منتظرتم. نییپا ایب -

 االن. امیباشه هوتن م -

 .زدیمخونه.باهام کم حرف  دیرسیدنبالم.بعد از من م ومدینم هیمختلف سا يکه به بهانه ها شدیم یوقت چند

 .رهیکجا م گفتیبه من نم رفتویم رونیو کم طاقت شده بود.کم حوصله بود.اکثرا ب بداخالق

 بودم. یرفتارش دلخورو عصبان از

در اومدو پشت سرش  ي.صدادمیفهیازش نم يزیاما چ شدیکه پخش م ينشسته بودمو زل زده بودم به برنامه ا ونیزیتلو يجلو

 وارد خونه شد. هیسا

 اتاق. يکردو رفت تو یلب سالم ریز

 خاموش کردمو وارد اتاق شدم. ونویزیتلو یعصب

  ؟يکجا بود -

 .رونیب -

  ؟ي.کجا بوديبود رونیب دونمیم -

 برگشت سمتم. تیعصبان با
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 بهت جواب پس بدم؟  دیچرا با -

 چون من شوهرتم. -

 زدو تکرار کرد:  يپوزخند

 شوهر. -

 برگشت سمت کمد. و

 .يبود يب کدوم گورموقع ش نیتا ا گمیبهت م -

 داد زد دویکش رونیرفتم سمتشو دستشو گرفتم.با خشونت دستشو از دستم ب تینداد .با عصبان جوابمو

 .ستیبه تو مربوط ن -

  ؟يتا االن کجا بود دمی.ازت پرسهیدرست حرف بزن سا -

 مثال؟  یبکن يخوایم کاریاگه درست جواب ندم چ -

 لب با تمسخر تکرار کرد:  ریزدو ز يباز پوزخند هیکردم.سا سکوت

 شوهر. -

 از اتاق خارج شد. و

 .دیاتاق رو به رو و درو محکم کوب يتو رفت

 .شیخال يزدم به جا زل

*** 

 .دمیخوابیاتاق مهمونو من تو اتاق خودمون م ي.اون تودیخوابیاتاق مشترکمون نم يتو هیسا گهیبود که د یشب چند

 رتریشبام د رفتویم رونی.صبحا زود تر از من از خونه بکردیبرخورد م نیر سنگاز اون شب رفتارش بد تر شد.باهام س بعد

 .گشتیبرم

 .دمشیدیبار م هیدر روز فقط  دیشا

 بار اخطار گرفتم. نیخاطر چند نی.حواسم پرت بود و به ارفتیحوصله بودم.دستو دلم به کار نم یب

 ش کنم.درک تونستمیبرام مبهم بود.نم هیدست خودم نبود.رفتار سا اما

*** 

  ه؟یسا -

 بله؟  -

 شامو اوردن. -

 خودت بخور. خورمیمن نم -

  ؟یچ ینی -
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 .خوندیاتاقو باز کردمو رفتم تو.داشت درس م در

 شامتو بخور. ایب -

 .خورمی. نمستیگفتم؟ گرسنه ام ن یچ يدینشن -

 چته تو؟  ده؟یم یکارا چه معن نیبردار.ا يدست از بچه باز -

 داد زد:  تیعصبان با

  ؟یفهمیمن خسته شدم.خسته.م ست؟یواقعا مشخص ن ینیمن چمه؟  -

 .اما انتظار نداشتم انقدر زود باشه.رسهیروز م نیباالخره ا دونستمی. مدمیخودم شن يتو ویزیشکستن چ يوضوح صدا به

 .ذارهیهم تنهام م هیسا دونستمیم

 بود. ییتنها شهیمن هم قسمت

 بلند ادامه داد:  يبا صدا بازم

 ...  خوامیکنم.نم یزندگ ينجوریا گهید خوامیاز خودم از تو.خسته ام بهنام.نم یزندگ نیااز  -

 حرفاشو بشنوم.تحملش برام سخت بود. نیاز ا شتریب تونستمینم

 حرف از اتاق خارج شدم. یب

*** 

 چمدون از اتاق خارج شد. هیبا  هیسا

 .رفتی.اما داشت مدونمی.کجا؟ نمشهیهم ي.برارفتیم داشت

 .خسته بود.یزندگ نیبود.از من. از ا خسته

  شه؟یم یچه شکل هیبدون سا میزندگ

 ممکن بود. ریتصورشم برام غ یحت

 وجود نداشت. یبهنام گهید رفتیبود.اون م هیمن سا هیزندگ

 .کردمینگاه م دیبکنم.فقط با تونستمینم يکار اما

 مانعش بشم. تونستمینم

 .شهیهم ي... برا رفتیداشت م هیسا

 افتادم. شیروز پدو  ادی

 خونه. دیاز من رس رترید ریمثه چند وقت اخ هیسا

 گفت:  ستادویحرف بره سمت اتاقش اما اومد روبه روم ا یداشتم ب انتظار

 باهات حرف بزنم. خوامیم -

 .کردینم یبه منو احساساتم توجه گهیوقت بود د یلی.براش مهم نبودم.خشستیزانوش نم يرو گهید
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 : نگاه کردمو گفتم بهش

 .شنومیم -

 من:  يچشما يمبلو زل زد تو يرو نشست

 برم. خوامیم -

 .با پوزخند گفتم: دمینفهم منظورشو

 خب برو.به من چه؟  ؟يریگیتا حاال از من اجازه م یاز ک -

 ...  شهیهم يخونه برم.برا نیاز ا خوامیم -

 .زنهیحرف از رفتن م من نشسته و يروبه رو هیسا کردینداشتم.چشمام باور نم نانیگوشام اطم به

که  نیشده بود.اما هم هیسا هیمثه  میزندگ يکه بود بس بود برام.هر چند مثل اسمش تو نیبه بودنش خوش بود.هم دلم

 .کردیشم محروم م هیاز سا یبره.منو حت خواستیبود.حاال م یبرام کاف کردمیخونه حس م يوجودشو تو

 تونستمیبرام مثه قبرستون بود.نم هیخونه بدون سا نی.اتونستمیبودم بره اما نم قبول کنم.درسته خودم بهش گفته نویا تونستمینم

 پام له کرده بودم. ریوقت بود غرورمو ز یلیبذارم بره.خ

 وسط حرفش:  دمیپر یحال خراب با

که  دمی. قول مخونه نرو .. نیبکن اما از ا یخواست يبرو.هرکار یندارم خب؟ هرجا خواست تیکار گهی... من د هی... سا هیسا -

.فقط ... ستیخونه ن نیا ییتو ی.اصن فک کن بهنامینیخونه که منو نب امیوقت م ریشبا د رمی.صبحا زود مینیمنو نب یحت گهید

 خونه خوش باشه ...  نیا يفقط بذار دلم به وجودت،به بودنت تو

 .کردیصورتش به حرفام گوش م يتو رییتغ يبدون ذره ا هیسا

 سمت اتاقش وسط حرفم گفت:  رفتیکه م یحالجاش بلند شدو در  از

مو  هیو از تو مهر رمیم نجای.اما من از ايخوایم یتو چ ستی.برام مهم نرمیخونه م نیمن حرفمو بهت زدم.پس فردا از ا -

 .خوامشیمو گذاشتم اجرا.قبل رفتنم م هیاما مهر رمی.تمامو کمال.فعال قصد ندارم طالق بگخوامیم

 ت.اتاقو درو بس يتو رفت

 حال برگشتم. به

 سخته.به زور بغضمو مهار کردمو گفتم:  یلیبودن خ تیرفتن زندگ شاهد

 به حسابت. ختمیر يتو نقد هیمهر -

 که برگرده گفت:  نیا بدون

 ات بود. فهیخوبه.وظ -

 خودمم نا اشنا بود. يکه از گلوم خارج شد برا يارومو شکسته ا يدر بود.صداش زدم.صدا دم

 .هیسا -
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 اما بازم برنگشت. ستادیا دوباره

 .نمتیبار ... بار اخر بب يحداقل ... حداقل بذار برا -

 پوزخندش داغونم کرد. يازار دهنده  يصدا بازم

 نبود. ينجوریمن ا ي هیسا

 نگاه بهم بکنه گفت:  مین هی یکه حت نیبدون ا یلحن خشک و بدون احساس با

 .یستین نمیا قیال یحت -

خوردم.بازم  نیبار دوم زم يشکستن من همراه شد.برا يسته شدن در با صداب ياز در خارج شد.صدا و

.فقط یخال هیگرفته شد.بازم همشونو ازم گرفتن.بازم فقط بهنام موند.فقط بهنام.خال يبه باز می.همه چم،غرورم،احساسمیزندگ

 بهنام.

 .شهیهم يرفت.برا هیسا

 ) -البته دیاگه دوست دار - دیبخون گانهیمحسن  يجا به بعدو با اهنگ نرو  نی(دوستان از ا

 .کردمیپشت پنجره به رفتنش نگاه م از

 نرو. هیسا

 .برگرد

 .رفتیبرفا راه م يرو اروم

 لحظه هم برنکشت. هی ی... حت یحت

 نگاه. هی ی.بدون حتی.بدون خدافظرفت

 دست خودم نبود. کارام

 .کردمیاسمشو صدا م زدمویرفت اما من داد م نویماش يتو نشست

 برگرده. کردمیخواهش م ازش

 برگرد. هیسا چمیبدون تو ه من

 ـه ...  ـی.برگرد.نـرو.ساــهیسا -

 .نگاه نکرد.اعتنا نکرد.قفط رفت.برنگشت

 رفت. فقط

 رفت. شهیهم يبرا

پشتش  يا هیسا گهیکه د يتوجه به پرده رومو از پنجره ا یب نیزم ياز جاش کنده شدو افتاد رو دمیرو با خشونت کش پرده

 برگردوندم. نبود

 .کردمی.خورد مزدمی.داد مشکستمیم دویرسیکه دم دستم م يزیچ هر
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 .دمیشنیاز خودمو م یمیشکستن ن يشکستن هر کدوم صدا يبا صدا کردمویپرت م گلدونارو

 غرورم خورد شد. وانیخورد شدن ل ي.باصداواریپرت کردم سمت د زویم يرو وانیل

 خورد. نیخوردنش احساسم زم نیزم ي.با صدانیزم يکنارمو انداختم رو هیصندل

 برداشتم. زویم يعکس رو قاب

 .نیزم يرو دمشیکه برام مونده بود کوب یاز خودم بود.با تمام قدرت يا یتک عکس

 شکستن قاب عکس خودم شکستم. با

 جون خودمو رسوندم به اتاق. یو ب درمونده

 تخت بود. يرو کیکوچ دیکاغذ سف کهیت هی دمیکه د يزیچ نیاول

 .هیاز سا يادگاری نیاخر دی.شاهیسمتشو برش داشتم.روش فقط سه کلمه نقش بسته بود.باخط سا تمرف

 بود که برام از خودش گذاشته بود. يزیچ نی.اما اخريبدون احساس.هرچند دستور هرچند

 سه کلمه:  فقط

 قولتو فراموش نکن. -

 نداشت. یبازگشت گهیکه د یشد.راه هیراه سا يبدرقه  اشکام

 من. ییبودو تنها يدور انشیکه اغازو پا یطرفه.راه هیه صاف.را هی

 خودم تنها گذاشت. ییرفتو منو با تنها هیکه سا یراه

 من خسته بود. از

 نبودم. قشیال من

 چشماش نبود. يتو یاحساس گهید

 .شهیهم يرفت.برا هیسا

 خودم. ییمنمو تنها بازم

*** 

 بهنام

به  ستیبسم ن یامتحانم کن يخوایم یتاک یتاک ایخدا هینبودن سا يك روزابرام شده بود کابوس کابوس وحشتنا یزندگ

مگه منو  ستمیتقاص کدوم گناه نکردمه مگه منم بنده ات ن?کردم کاریاز همه کس مگه چ یام از زندگ دهیخودت قسم بر

  ؟يشنویشبونمو نم يمگه زجه ها ینیبینم

تو که خودت خوب  دمشیپرستیم یدونیهان خودت بگو توکه م کارکنمیرفته همه کسم رفته بدون اون چ میزندگ ي همه

 چرا چرا اخه شدیچشاش خالصه م يایدر يتو امیدن یدونیم
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 يا زهیسرکار ودانشگاه. فقط به خاطر اون وگرنه من که انگ رفتمیم هیگلومو گرفت کار هر شبم بود صبحا به خاطر سا بغض

چرا  کنهیام م ونهید نیفکرکردن راجع ا یحت ایمنو براش گرفته خدا ياج یکس یعنی کنهیکار م یاالن کجاست چ یعنیندارم 

 میا گهی.خسته شد و رفت. از من ناقص گذشت ورفت حق داشت هرکس د رفتمگه خودم نخواستم مگه نخواستم بره؟ خوب 

 کهیت کهیاالن ت یولاخه مگه من دل نداشتم؟ داشتم  یول گذشتیکاراشو خودش انجام بده م تونهینم یکه حت یآدم هیبود از 

 واسه دل خسته ام بسه . نیمدونم خوش حاله و سالم ه یم تپهیاست که هنوز م هیسا یخوشبخت دیشده ،خورد شده .فقط به ام

 بارون کرد يرعد برق اومد دل آسمونم مثه دل من گرفته دلم هو يصدا

 بارون  ریز اطیرفتم توح لچریبا و آروم

 . اون زماندیارون داشتم ذهنم پرکشب ریز هیاز سا يادیز يها خاطره

 بهنام  -

 جانم  -

  میبذار یاسمشو چ میروز بچه دار ش هیاگه  -

  زمیعز يخودت دوست دار یهرچ -

 نظر بده نذار مخت اکبند بمونه  هیخوب  -

  ؟یپرسیچرا م گهید يذاریم يدوست دار یخودت هرچ دونمید اخه منکه م -

  گهیحاالبگو د -

هول  يدیمنتتظره پرس ریام ... مثال ... ام ... خب بذار فکرکنم ... غ خوامیخمل دوست دارم اگر دختر شد ماوال من بچه د -

 شدم 

 کردم يکوفت انگار ازش خاستگار -

 باشه  میزندگ يبهانه که مثل تو بهانه  میخب بذار -

 گفت:  باعشق

  ؟یحاال اگر پسر بود چ -

راجب اسم بچه  يشه تودار یداره تموم استخونام منجمد م رونیب يبارون آورد نیو ازدم منو ت خی،نفسم ،بابا  زمیعز هیسا -

 رحم داشته باش ومده؟یکه هنوز ن یزنیحرف م

 برات بزارم برم؟  کنمیمن که ناز م گهیخب بگو د -

)دوباره پرت شدم  یتمنو تنها گذاش یکه گلم. رفت یرفت دهیخاطرات عذابم م نیا يادآوری نییقطره اشک از چشمام اومد پا هی(

 توخاطرات

  يبر یکنیم جایشما ب -

  گهیپس بگو د -
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 از اسم دوتامونه یقیبرسام تلف میام خب بذار -

  يکردیکه منو انتخاب نم یخب اگه نداشت يدار قهیخوشم اومد. سل هیعال -

 جوجه  يخوریبروبه ما نم -

 خودم  يمقدمه گفت: دوستت دارم آقا یب

 خانومم شتریماب -

ادم افسرده و  هیشدم  نهیبیبهنام قبلو نم گهید یچقدر شکسته شدم کس یخانوم ینیبب ییمثه پتک رو سرم آوار شد کجا قتیحق

 لب شروع کردم به خوندن ریز يمنزو

 نم نم بارون  دوباره

 شرشر ناودون يصدا

 قرارهیبازم ب ذل

 رنگ چشاتو دوباره

 باتو یعاشق الیخ

 دل آروم نداره نداره نداره نیا

 خواب نوازش  شبا

 هق هق وبالش دوباره

 شیستا یعنی هیگر

 تو چشمات  شیستا

  خوادیهنوز تورو م دلم

 بازم پر زده واسه عطر نفس هات دل

عطرش  يدر اتاقو بستم که بو عیها سر ونهید نیمثل ا شدیآروم آروم رفتم سمت خونه رفتم تواتاقمون هنوز بوش حس م -

 وندن. خارج نشه بازم شروع کردم به خ

 عطرتو داره اتاقم

 گرفته دوباره  دلم

 انتظاره کارمن

 عکسو درد دالمو  هی

 اشک چشمامو زهیریم

 نداره نداره نداره  یتموم غم

 باد و کوچه  يصدا
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 چهیپیتو خونه م داره

 شهیآروم نم قلبم

 گرفتمت انگار بغل

 خواب و تکرار دوباره

  واریدادم به د هیومن تک ينبود باز

 خوامینم یچیخوب باشه من ه اون ایخدا -

 سیهمون جور با لباس خ هیسا يکرد ونمید نیبار پام درد گرفت نه بابا توهم بود بب نیتخت پرت کردم واسه اول يرو خودمو

 خوابم برد

 نحس هوتن مواجه شدم  ي افهیکرد اه بلندشدم درو باز کردم که باق یدستشو گذاشته بود رو زنگ ول نم یکی

 چته -

  ؟یکشیسر م يرحمتو دار قیر یبه سالمت ای یم آقا بهنام گل وگالب حال احوال؟ خوبسال -هوتن

 خالص شم  ینکبت یزندگ نیازا رمیالقل تو دعا کن من بم -

 خفه شو بابا  -هوتن

  یاول صبح يخوایم یچ -

 یمهمون مینه صبح اومدم دنبالت بر زمیظهر عز -هوتن

  امینم ییمن جا يتوغلط کرد -

 میبدو بر ایریزنج هیشب يشد يایب دیبا کشمیبخوام بکنم انجام ندم دست نم ویمن تا کار یدونیه متوک -هوتن

  یندارم چه برسه به مهمون دنمینفس کش يمن حوصله  -

 من  ششیکه اومد پ دونستیم يزیچ هی هیخودتو عذاب نده. پس سا قدریا گهیبسه د -هوتن

 داشت؟  کاریتو؟ چ شیاومده بود پ هیسا یچ -

 من چرا؟  شینه بابا پ هیسا -هوتن

 جواب منو بده  يدروغ نگو چرا هول شد -

بعد از  دونستیکمکش کن حتما م فتهیب یافتاد نذار بهنام از زندگ یگفت هراتفاق شمیخب قبل از رفتنش اومد پ - هوتن

 چرا رفت. اون حاضر بود جونشم برات بده  دنمیفقط نم یشیداغون م قدریرفتنش ا

 باال.  میهوتن کمکم کرد رفت میدیبعد رس قهیدوستم داشت؟ پس چرا رفت؟ چند دق یعنیبود  ریفکرم درگ شدم ساکت

 بود. ادیهم ز بهیالبته غر میدانشگاه بودند سالم کرد يبچه ها شتریب

خون  دنشیادنفرو رو خودم حس کردم. برگشتم. ب هینگاه  هینی.سنگ ادیدوستشو گفت االن م شیجا هوتن رفت پ هی میرفت آروم

  کرد؟یم کاریچ نجایاون ا زدیم يتو رگام منجمد شد صورتم به قرمز
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*** 

 .دیگونه ام کش ي.دستشو جلو اوردو روستادیشدو رو به روم ا کیبه سمتم قدم برداشت.با لبخند بهم نزد اروم

خسته شد  موند؟یناقص مادم  هی يپا دیرفته نه؟ خب حق داشت.چرا با هیسا ی.اخ يکه تنها شد نمیبی.مزمیسالم عز -

 بسازه شویازت.رفت.رفت که زندگ

 خشم دستشو پس زدمو با صورت سرخ شده گفتم:  با

  ؟یبکن نکارویا ی.تو ... تو چطور تونستیعوض يدختره  -

 گفت:  دویخند ایناد

زجر  يبد نشدا.تو دار.اما االنم زدمیرو م هیکاش سا ي.اي... مرگ.اما تو زنده موند نهیکنه هم ریکه منو تحق یکس يجزا -

 بهنام یبدبخت یلیخ سوزهیدلم برات م زم؟یعز هیچ یدونیم یول ی.اخيراه بر یتونیم گهیات رفت.هم د هی.هم سایکشیم

 به صورت سرخ شده ام زل زد دویخند بلند

 بود؟ واقعا بس ن ایهمه حقارت بس نبود؟ خدا نیخار شم؟ ا دیبا نمیهمه شکستن بس نبود حاال به دست ا نیا ینی

 .دیخندیمن م هیخودشو بدبخت يمسخره  يهمون طور بلند بلند به حرفا ایناد

 .دمیخشم دستمو بلند کردمو با تمام قدرتم به صورتش که به سمتم خم شده بود کوب با

 شد. رهیسرخ وصورت سرخ تر از اون بهم خ ياش قطع شدو با چشما خنده

 خشم داد زدم:  با

 من رفته؟  ي هیکه سا يدی تو از کجا فهمکثافت.اصال يخفه شو دختره  -

 شد. لیلبش خا خوش کرد.پوزخندش به خنده و خنده اش به قهقه تبد يگوشه  يکرد.پوزخند رییدوباره تغ حالتش

 شده بودم. رهیخ شیعاد ریخشم و تعجب به رفتاراس غ با

 اش قطع شدو گفت:  خنده

گرمابه و  قی.همون رفتیمینه؟ همون دوست صم یشناسیسا رو منامرد باشن.پار نقدریهم جنسات ا کردمیواقعافک نم -

 کنه؟  انتیدختر به دوست چند سالش خ هیبه خاطر  يکردیفک م چیگلستانت.ه

 .ستینه پارسا.ممکن ن پارسا؟

 خشم گفتم:  با

 .یگیدروغ م -

 و گفت:  دیدوباره خند ایناد

 نه؟  یکنیدروغ؟ باور نم -

 دستشو باال اوردو گفت:  یکیاش گذاشتو اون  نهیس يرو دستشو هی يبا حالت مسخره ا بعد

 گمیکه راست م خورمیقسم م -
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 کرد. دنیاوردو دوباره شروع به خند نییپا دستشو

 دور خودم جمع کردم. نیمشت خا هیبرام سخته. انتیهمه خ نیتحمل ا ای.خداشهی.باورم نمينامرد یلی.خپارسا،پارسا

 .زنمیدم نم نمویبیم نارویپوست کلفتم که هنوزم ا چه قدر انت؟یخ یتا ک ؟یبدبخت چقدر

 خورد لبخندش محو شدو با اخم به سمتمون اومد. ایلحظه هوتن به سمت ما اومد.چشمش که به ناد همون

 گفت:  ایرو به ناد يبلند يخشم و صدا با

  ؟یکنیم یچه غلط نجایه.ر.ز.ه ا يتو -

 خنده و گفت:  ریبازم زد ز ایناد

 .زنمی.دارم با عشقم حرف مستیبرات خوب ن زمیحرص نخور عز -

 گفتم:  کردمینگاه م ایحمله ور شد اما دستشو گرفتمو همون جور که با حرص به ناد ایبا خشم به سمت ناد هومن

 هومن. میبر -

 اما ...  -هومن

 داد گفتم:  با

 هوتن. میگفتم بر -

 به سمت در رفت و منم به دنبالش. یحرف چیبدون ه هوتن

 تو زندان. ندازنشی.مثل اب خوردن ممشیبد سیپل لیتحو مشیمترسک تو مشتمونه بذار ببر نیبهنام االن ا -هوتن

 یچه فرق گهیرو هواست.د میشدم.زندگ لیام رفت.عل هیمن داره؟ سا يبرا یازاد بودن اون چه فرق ایزندان بودن  يتو گهید -

 رونیزندان باشه ارامش داره اما اگه ب يسوراخ موش بمونه؟ تو يتو سیاز ترس پل ایزندان بپوسه  يتو شویزندگ ي هیبق کنهیم

 .ادیم یبه سر اون عوض ینداره که چ یبرام فرق گهینابود شده.د میبگذرونه بهتره.زندگ شویزندگ ي هیبق سیباشه و با ترس پل

 منو رسوند خونه  هوتن

  دادمیجواب تلفنم نم زدمیکس حرف نم چیباه هیبد درد مییتنها

کرده و  یچه غلط دیبودم چون اون به پارسا گفته بود بعدشم فهم یرفته ازدست هوتن عصبان هیسا دونستیکس نم چیه

 .هیپارسا انقدر عوض دونستیکرد وگفت نم یمعذرت خواه

 شده؟  مراهین قیوفا شده؟ رفته و رف یدخترتون ب گفتمیم گفتمیم یهم نگفتم چ هیخانواده سا به

 ...  کردیبود کمکم م هیهفته شد االن اگه سا هیوض کردم چه زود لباسمو ع یبه سخت رفتم

 نیا دمش؟یپرستیکه هنوز م نیتموم کنم؟ ا ویتمومش کن .چ گهیاست د هیاز هر نه تا جمله ت ده تاش سا گهیبس کن د اه

 زنده ام؟  ادشیو به  نمیبیم شویایناز و در يشبا خواب چشا نکهیا ونشم؟یکه د

 درو باز کردم.  کردن؟یکار م یچ نجایا نایساحل و هومن بودن.ا زنگ خونه اومد يصدا

 گفت:  عیجواب شونو دادم ساحل سر دیحالمو پرس شیذات هییبا ذوق سالم کردو هومنم با خونسرد ساحل
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به رخت  يدیاخه؟ مثل کواال چسب یخواب یمن پاشو عشقت اومده چقدر م يپاندا هیکوش پس خوابه؟ سا هیسا -ساحل

 ...  گهیو دخواب.پاش

 : دی.با شک پرسدیو افسرده من نبود اما هومن فهم نیغمگ ي افهیحواسش به ق گفتویتند م تند

 شده بهنام؟  یچ -

 شد. گفتم:  قیصورتم دق يساکت شد تو ساحلم

 شکستم هومن کمرم بد جور شکست  -

 شده؟  ی.چ يجون به سرم کرد گهید بگو د -ساحل

 اقشویکه ل یبا کس شویشو گرفت و رفت. رفت تاخوشبخت شه. رفت که زندگ هیسته شد مهررفت. ازم خ میرفت .زندگ هیسا -

 .کردیلهم نم رفت،ینم موند،یداره بسازه وگرنه م

 گرد شده متعجبو نا باور بهم زل زده بودن. يهومن با چشما ساحلو

 بهت ول کردمو به سمت اتاق حرکت کردم. يتو اونارو

 اشتم حضور ساحل و هومنم حس کردم که پشت سرم وارد اتاق شدن.برد تارمویتو اتاقمون گ رفتم

 منم بغضمو فرو خوردم و شروع کردم به خوندن:  دنیدیمردو با چشماشون م هیشکستن  داشتن

  رمیهر جا که م وفتمیم ادتی

  رمیگیچشمات آروم م ادیبا

  شهیهر لحظه هم وفتمیم ادتی

  شهیهرگز پر نم تیخال يجا نیا

 شکستم. تو غم و درد  یترف یوقت از

 خاطراتمون يدلم تنگ شده. باز برا کردیم وونهیبغض کهنه منو د هی

 دونه نشون  هیاز تو  یندارم حت من

 من دووم  ارمیم یبگم من کجا بگردم تاک یک به

 همش هنوز  نمتیبیم يداریخواب و ب يتو

 فاصله رو نیاز هم قبول کن ا میدور شد یگ یم

 رهیبه عشق تو درگ رهیمیتو م یب رهیگیم دلم

 تنهات نذارم گهیقرارم قول داده بودم د یب هیتنهام  يتنها

  دارمیتو ب ادیبه  یتو خواب یوقت ادگارمیتنها  نجاستیا عکساتم
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 بود  ریمن اروم اروم اشک از چشمام سراز زدوی.ساحل زار م میکردیم هیگر میساحل داشت منو

 هق هقش گفت:  مونیم ساحل

 تونم باور کنم  یوار تو رو دوست داشت نم ونهید هیاخه سا شهیرم نمباو -ساحل

 تونستم باور کنم اما االن عادت کردم  یمنم اول نم -

 تیبا عصبان زدیحرفا م نیچرا به من نگفت امکان نداره از ا گفتیکه همش م یدر حال يزار هیخوب نبود با گر ادیساحل ز حال

 برگشت سمتمو گفت: 

 نبالش؟ د یچرا نرفت -

 خواستممیمجبورش کنم .تازه اگه م تونستمیکنه. نم یبا من زندگ خواستیخودش نذاشت .نم رفتمیکجا م -

 برم دنبالش. لیعل يپا نیبا ا تونستمی.نمتونستمینم

 نزدن. یکدوم حرف چیه

و با هومن از خونه کرد یخونه رو تحمل کنه خدافظ نیا ي هیخفه و بدون سا طینتونست مح گهیساحل د قهیاز چند دق بعد

 خارج شدن.

 شده. یچ دنیفهمیرو گفتم.همه شوکه بودن.نم هیبه همه زنگ زدمو موضوع رفتن سا یناگهان میتصم هی تو

 کنن همه رفتن دنبالش به جز من. دایرو پ هیهمه مصمم بودن تا سا اما

 .رمیبگ شویخوشبخت يحق داشت خوشبخت بشه و من حق نداشتم جلو هیسا

 بکشه من دردشم دوست دارم میدرد عاشق دیاشت اما ادم عاشق بادرد د هرچند

*** 

 هفته قبل سه

 یت یچشمامو بستم و منتظر شدم که وارد تونل وحشت بشم.(س دمویتخت دراز کش يحوصله وارد اتاق شدمو رو یو ب لیم یب

 اسکن)

 کرده بود. میتکون بخورم عصب تونستمیکه نم نیا کردویبه شدت درد م سرم

 .شنیاماده م گهیبلند شمو عکسامم دو روز د تونمیعذاب اور کار دکتر تموم شدو گفت که م ي قهیدق 10ز ا بعد

 چشمامو بستم. ویصندل هیدادم به پشت هیسرمو تک نیماش يمطب خارج شدمو نشستم تو از

قرصمو در  فمیاشتمو از کابمو برد ي شهیداشبورد ش يهر ان ممکنه سرم منفجر شه.چشمامو باز کردمو از تو کردمیم احساس

 سر دردم بهتر شه. یافاقه کنه و کم دیاوردمو دوتا باهم خوردم تا شا

 لبم جاخوش کرد. يگوشه  يبرم دنبال بهنام لبخند دیبا نکهیا ياور ادی با

 واسش تنگ شده بود. یبودمش و دلم کل دهیصبح ند از

 روشن کردمو به سمت شرکت بهنام راه افتادم. نویماش
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 ؟ جانم -

 کارت تموم نشده هنوز؟  نمییمن پا زمیسالم عز -

 .امیچرا االن م -

 منتظرم. -

 رو فشار دادم. 10 يطبقه  يقطع کردمو وارد اسانسور شدمو دکمه  ویگوش

2 

3 

4 

  ... 

10 

 باز شدو بهنام که پشت در اسانسور منتظر بود وارد شد. در

 ره.اسانسو يتو ی.اصن توجه نکرد کریجانم چه سربه ز يا

 .سییر يسالم عرض شد اقا -

 اسانسوره. يتو یک دیسرشو بلند کردو تازه فهم متعجب

 .امیباال گفتم که م يچرا اومد ؟ییتو هیا؟ سا -

 .نمتیخودم زودتر اومدم باال بب نییپا يایطاقت نداشتم واستم تا تو ب گهیخب د -

 دلت تنگ شده بود؟  -

 گفتم:  یناراحت با

 .یلیاره خ -

 زدو گفت:  يخندلب بهنام

 ...  شتریمن ب -

 گفت:  یطونیلحن ش با

 نرم سر کار؟  گهید يخوایم -

 شد بهم. رهیباز خ شیابروشو باال انداختو با ن هی و

 اق بهنام يکارو دانشگاهش بشم.اما کور خوند الیخیکنه ب یکه منو راض کردیاستفاده م یگرفته بود.از هر فرصت خندم

 الزم نکرده. رینه خ -

 .میبه سمت خونه حرکت کرد نویماش يتو مینشست نگیبه پارک دیموقع اسانسور رس نهمو

*** 



  

 

یاکتابخانه نودهشت کاربر انجمن نودهشتیا Y@S@M@Nو  taraneh.t  –کشاند آغاز تو  انمیبه پا          

wWw.98iA.Com ٢٧٢ 

 شده فقط به دهن دکتر چشم دوخته بودم. خشک

 انجام بدم تونستمینم يکار چی.هزدمیپلکم نم یحت خوردمینه تکون م زدمیحرف م نه

 .دیکونه ام چک يصورتم حس کردم که از چشمم رو يرو ویقطره اشک داغ فقط

 .شدیکلمه تکرار م کیاما تو سر من فقط  زیکماکان داشت حرف م دکتر

 .شدیتکرار م یلعنت يکلمه  نیسرم ا يکنار گوشم تو یمگس مزاحم زیو زیو هیشب

 تومور ... تومور ... تومور -

 نداشت. يا دهیصدا قطع بشه اما فا دیهم فشار دادم شا يگوشم گذاشتمو چشمامو محکم رو يرو دستمو

 .شدیم شتریسر درد مسخره هم لحظه به لحظه ب نیو ا زدیگوشم زنگ م يتو ربلندت

 به شماره افتاده بود. نفسام

  چرا؟

 جهنم شد بس نبود؟  میهمه بال سرمون اومده بود بس نبود؟ بهنام به اون روز افتاد بس نبود؟ زندگ نیدو هفته ا يتو

 ریهم د گهید يهفته  یحت دیو شا کنهیم شرفتیپ شترین هر روز داره ببهتره.چو دیعمل اقدام کن يزودتر برا ی... اما هر چ -

 باشه.

 .نیزم يام بدتر شدو با زانو افتادم رو جهیسرگ مارستانیب اطیح يتوجه به دکتر با سرعت از اتاق خارج شدم اما تو یب

 .هیگر ریدستم گرفتمو زدم ز يتو سرمو

 شمام بسته شدو از حال رفتم.اما چ ستادمیپرستار کمکم کردن بلند شم،ا چندتا

*** 

 پلکامو باز کردم. يال اروم

 بدم. صیاطرافمو تشخ تونستمیم یتار بود و به سخت دمید

 چشمم واضح شد. شیبود و بعدش دکتر پ دهیدختر که لباس پرستارارو پوش هی قامت

بالشت  يقطره اشک از چشمم رو هیزم دکتر تمام اتفاقات قبل از از حال رفتنم به ذهنم هجوم اورد و باعث شد با دنید با

 .زهیبر

  ؟يبهتر -

 حرف بزنم.گلو و دهنم خشکو تلخ بود. تونستمینم

و کمکم  ختیاب برام ر وانیل هیبه حال خرابم بردم  یپ کردیم میبودو داشت سرم تو دستمو تنظ ستادهیکه کنار دکتر ا يدختر

 ازش بخورم. یکرد کم

 دوباره تار شده بود به دکتر نگاه کردم. دشیکه به خاطر اشک د ییبا چشمابا زبونم تر کردمو  یبه سخت لبمو

 گفتم:  یاروم يشروع به حرف زدن کرد اما دستمو بلند کردمو ساکتش کردمو با صدا دکتر
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 .دیخودتونو خسته نکن کنهیارومم نم يزیچ چیلحظه ه نیا يدکتر تو ستین يبه دلدار يازین -

 حرف از اتاق خارج شد. یو ب سرشو تکون داد دینا ام دکتر

 هر وقت سرمت تموم شد خبرم کن. -پرستار

 تکون دادمو پرستارم از اتاق خارج شد. سرمو

 ساعت بعد سرمم تموم شد دکتر و پرستار با هم وارد اتاقم شدن. مین

تخت بلند  ياز روربع حرف زدن دکتر تموم شد و منم اروم  هیدکتر گوش کردم بعد از  يها هیتخت نشستم و به توص يرو

 شدمو از اتاق خارج شدم.

 : شدیذهنم مرور م ياخر دکتر تو حرف

 وگرنه ...  یبش يبستر دیزودتر با یهر چ -

 تاسف سرشو تکون داد. با

 بره اما بدتر سرم درد گرفت. رونیحرفا از ذهنم ب نیتکون دادم تا ا سرمو

 .تیداشتم نه فکر کردن ونه گله و شکا هینه حال گر گهید

 .یخال هیشده بود.خال یخال ذهنم

کرده  جمیپشت سر هم گ ياتفاقا نیبود.ا نیبرام سنگ یلیاتفاقارو هضم کنم.خ تونستمیبودم.نم جینداشتم.انگار گ یحس چیه

 بود.

 فرمون گذاشتم. يسرمو رو نویماش يتو نشستم

 کم. هی.فقط خواستمیکم ارامش م هیفقط اروم چشمامو بسته بودم.فقط  کردمیفکر نم زیچ چیازاد کردم.به ه فکرمو

 اطرافم جا خوردم.شب شده بود. کیتار يهوا دنیفرمون بلند کردم از د يسرمو از رو میزنگ گوش يبا صدا یوقت

 شده بودم. رهینقش سته بود خ میگوش يصفحه  يقطع شده بودو من به اسم بهنام که رو یگوش

 گ خوردن کرد.که دوباره شروع به زن شدیداشت خاموش م یگوش ي صفحه

 بدتر بود.پس:  دادمیجواب نم اگر

  زم؟یجانم عز -

 پاکش کردم. عیکه سر ختیصورتم ر يقطره اشک مزاحم بازم رو هینگران بهنام  يصدا دنیشن با

 تو؟ صدات چرا گرفته؟ حالت خوبه؟  ییکجا هی... سا هیسا -

 جواب دادم. دمویکش یقیعم نفس

 خوبم عشقم.فقط راستش ...  -

 .گهیبگو د يشده؟ دقم داد یچ ؟یی... کجا هیسا بگو -

 بهنام تصادف کردم ...  -
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 دادینگران بهنام بدجور عذابم م قوینفس عم يصدا

 ...  نینشده فقط ماش یچیخوبم .ه زمیعز -

 ادامه بدم:  نذاشت

 دنبالت. امیبا هوتن ب ییبگو کجا ؟ی... تو خوب هیسرت سا يفدا نیماش -

 نه بهش دادم و اون گفت همون جا باشم تا خودشو برسونه.به خو کینزد یادرس هی

 .ستادمیکه به بهنام ادرس داده بودم ا ییراه انداختم و رفتم سمت خونه.همون جا نویسرعت ماش با

 .زدیخلوت بودو پرنده پر نم ابونیخ

 دروغو حلو فصلش کنم. نیا يبودم چجور مونده

از جاش کنده  يبد يبا صدا نیپدال گاز فشار دادم ماش يپامو با تمام قدرت رو یناگهان میتصم هیانداختم تو  یاطراف نگاه به

 که روبه روم بود راه افتاد. یچراغ برق ریشد و با سرعت به سمت ت

 یپدال گاز خال نویبود.تمامشو داشتم سر ماش نیماش نیتقصر ا زیام بغضم،انگار همه چ م،تمیتم،ناراحتیحرصم،عصبان تمام

 .کردمیم

 رویشد به ت دهیبا سرعت کوب نیشده بود.ماش رید گهیافتاد کمر بندمو نبستم اما د ادمیلحظه  هیچراغ برق بودم که  ریت کینزد

 متوقف شد.

به  يسر منم به جلو پرتاب شدو محکم خورد به فرمونو درد بد نیبا برخورد ماش کردمیبود که فکر م یاز اون شتریضربه ب شدت

 داغون شده. نیماش دونستمی.م دیچیسرم پ ياشتم توکه از قبل د يدرد يعالوه 

 فرمون بردارمو نداشتم. يسرمو از رو یحت نکهیاز تنم رفته بود توان ا حس

وهمون لحظه خونو پشت لبمم حس کردم که از دماغم  رهیم نییاز کنار صورتم داره به سمت پا یگرم عیکردم ما احساس

 شده بود. ریسراز

برار شده بود هم  2واقعا.هم سرم خون افتاده بود هم دوباره خون دماغ شده بودم هم سر دردم  شهیمبهتر ن نیاز ا ینی ایخدا

 محاله. یهمه خوشبخت نی.واقعا منو اکردیبغضم داشت خفه ام م

از بخورم.در ب تونستمینم یتکون چی.اما هکنهیو منو صدا م زنهیم شهیداره به ش یچقدر گذشته بود که احساس کردم کس دونمینم

 شدو صدا واضح تر.

 .زمیجان ... عز هی... سا هیسا -بهنام

فرمون بلند کردم و برگشتم  يسرمو از رو دموی.اروم خودمو باال کش یبده به صندل هیبدن منو تک کردیم یدر همون حال سع و

 سمت بهنام.

 : دیماتش بردو رنگش پر بهنام

 ...  هیسا -
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 خودشو به بهنامم کمک کرد سوار شه و راه افتاد. نیماش يگذاشت تو رونویاوردم ب نیحلو اومدو بغلم کردو از ماش عیسر هومن

 .مارستانیبرو سمت ب گهیهوتن بگاز د -بهنام

 .رهینم نیاز ا شتریبه خدا ب -هوتن

 گفتم:  يگرفته ا ينشستمو با صدا یسخت به

 خونه. میبر -

 انداختو گفت:  یبه سرم نگاه یبرگشت سمتمو با نگران بهنام

 ...  دیبا زمیعز -

 داشتم کنترلش کنم تا کمتر بلرزه گفتم:  یکه سع یپر بغض يصدا با

 برم خونه. خوامی.مکنمیخواهش م -

 به هوتن گفت:  دینگامکردو با ترد یکم بهنام

 دور بزن -

*** 

 اخ ...  -

 کم تحمل کن ... آهان ... تموم شد. هی زمیعز دیببخش -بهنام

 سطل اشغال. يچسبارو انداخت تو يفاصله گرفت و اشغاال ازم

 صورتمو گفت:  يزل زد تو ینگران با

 .رنیعکس از سرت بگ هی میبذار بر هیسا -

 دکتر. ياقا مونهیجاشم نم یحت گهینبود که.تموم شد.دو روز د یخاص زینه بهنام چ -

 حال نشسته بود. يتن که توهو شیتخت دراز بکشم و خودش از اتاق خارج شد و رفت پ يزدو کمکم کرد رو يلبخند بهنام

 زار زدم. کیتار هیزندگ نیسرمو به حال خودمو ا يرو دمینتونستم بغضمو نگه دارم.پتو رو کش گهیبسته شدن در اتاق د با

*** 

 و از نبود بهنام استفاده کردم:  ای.دلمو زدم به درکردیترك م ویبود که داشت مهمون ينفر نیاخر هوتن

 هوتن -

 منتظر بهم چشم دوخت. ودی شیکت اسپرت مشک دنیکه درحال پوش هوتن

 .ستادمیتر و رو به روش ا کیمن من کردن نبود رفتم نزد وقت

 نگفتو نگام کرد. يزیبازم چ هوتن

 اروم شروع کردم به حرف زدن. دمویکش قینفس عم هیبستمو  چشمامو

 .يبهم بد یقول هی خوامی.ازت میدوست بهنام نیهوتن تو بهتر -
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 نگام کردو سرشو تکون داد. یجیت گبا حال هوتن

 ...  یلیوقت من نبودم به هر دل هیاگه  يدیقول م -

 سا ...  -هوتن

 باال اوردمو ساکتش کردمو ادامه دادم:  دستمو

نه  رهیکه چه قدر بهم وابسته ست.اگر من نباشم نه شرکت م یدونیول کنه.م شویهوتن ،نذار بهنام زندگ یلیبه هر دل -

خونه حبس کنه.باشه؟ قول  ياجازه نده خودشو تو یطی.مواظبش باش.باشه؟ در هر شراکنمیازت خواهش مدانشگاه.هوتن 

 هوتن؟  يدیم

 زدمو گفتم:  یسرشو تکون داد.لبخند تلخ شیتر از پ جیگ هوتن

 نفهمه يزی.خواشا بهنام چیفهمیحرفامو م لیبعدا دل -

 جلو بردمو گفتم:  دستمو

  ؟يدیقول م -

 با چشماشو بازو بسته کردو گفت:  هیدو دستمو فشر هوتن

 دمیقول م -

 يشدم که صدا زیم يمشغول جمع کردن بشقابا از رو دمویکش یقیهوتن از خونه خارج شد.نفس عم مویکرد یهم خدافظ از

 .دیچیگوشم پ يبودم تو دهیوقت بود نشن یلیبهنام که خ تاریگ نیدلنش

 بهناموگفتم: رفت باذوق برگشتم سمت  ادمی مامیناراحت تمام

 .میما صداتوتو بشنو نی.چه عجب افتخار داديوا -

*** 

 کنار گوشم گذاشتم. ویاتصالو زدمو گوش يدکمه  دمویکش یقیعم نفس

 جان. هیسا امیاالن م -

 زدمو گفتم:  يعجول بودنش لبخند نیا به

 بابا بذار منم حرف بزنم بعد. -

 بگو. دیخب ببخش -

 .میبخور رونیب میبرشامو  ایبگم زود ب خواستمیم -

  رون؟یب -

 بده؟  -

 .امی.االن ممیخوبه بر میلینه خ -

 که بهنام با هول گفت:  کردمیقطع م داشتم
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 هی.ساهیسا -

 جانم؟ جانم؟  -

 امیتو اسانسور خودم م ایبگم دوباره پا نشو ب خواستمیبال.م یجانت ب -

 گفتم:  دمویخند

 باشه -

 قطع کردم. و

بهش بگم که  میاالن مستق تونستمیبا خودم کلنجار رفتم.نم یلینه؟ خ ایدرسته که االن بهش بگم  مدونستیفکر بودم.نم يتو

 .تونستمیترکت کنم.نم خوامیم

 خوردمو به خودم اومدم. یصدام کرد تکون یبهنام کنارم قرار گرفت و تازه وقت یک دمیفکر بودم که نفهم يتو نقدریا

  ؟ياومد یا؟ ک -

 تو؟  ییاالن .کجا نیهم -

  م؟یدورو ورا.بر نیهم -

 .میبر -

 راه افتادم. نویماش يتو مینشست

 .کردمیبحثو عوض م شدمویبزنم اما منصرف م یتا حرف کردمیرستورانم نتونستم بهش بگم.همش لب باز م يتو

 مونهیولش مق يرو دونستمیاز رفتن نزدم اما بازم همون خوب بود.م یخونه ازش قول گرفتم هر چند حرف يباالخره تو اما

 تر از سوختن صورتم بود. دیشد یلیمهم نبود سوزش قلبم خ یلیخوردم که خ میلیس هی.البته 

*** 

اما  زدمیبال بال م دنشید يبودم.واسه  دهیبهنامو ند یحواست هست؟ چند وقت بود درست حساب ایکنینابودم م يدار ایخدا

 شم. کیبهش نزد تونستمینم

نقشم فرو رفتمو صورتمو از هر  يمثه چند روز قبل تو دمویکش یقیخونه متوقف شدم.نفس عمپشت در  يگرفته ا ي افهیق با

 درو وارد شدم. يانداختم تو دویکردمو کل یخال یحس

 کالفه ست. ویکه عصب دمیفهمیاتاق.بهنامم پشت سرم وارد اتاق شد.م يکردمو رفتم تو یسالم یلب ریز

 بهنامم مجبورم. خشیبب

  ؟يکجا بود -

 کوتاه جواب دادم. ين سردلح با

 .رونیب -

  ؟ي.کجا بوديبود رونیب دونمیم -
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 برگشتم سمتشو گفتم:  ادیبنظر ب یواقع کردمیم یکه سع يا یساختگ تیعصبات با

 به تو جواب پس بدم؟  دیچرا با -

 چون من شوهرتم. -

 زدمو تکرار کردم:  يپوزخند

 شوهر. -

 سخت. یلیکمکم کن.سخته.خ ایتحمل کنم.خدا نیز اا شتریب تونمیدوباره برگشتم سمت کمد.نم و

 گفت:  يا یبا لحن عصبان بهنام

  ؟يبود يموقع شب کدوم گور نیتا ا گمیبهت م -

 .دهیلرزش صدام لوم م دونستمیندادم چون م جوابشو

علوم باشه لرزشش م خواستمیکه نم يبلند يبا صدا دمویکش رونیو برم گردوند.دستمو از دستش ب دیخشونت دستمو کش با

 جواب دادم: 

 .ستیبه تو مربوط ن -

  ؟يتا االن کجا بود دمی.ازت پرسهیدرست حرف بزن سا -

 مثال؟  یبکن يخوایم کاریاگه درست جواب ندم چ -

 کرد سکوت

 لب با تمسخر تکرار کردم:  ریزدمو ز يپوزخند باز

 شوهر. -

 از اتاق خارج شدم. و

 .دمیباتاق رو به رو و درو محکم کو يتو رفتم

دارم  ای.خدایمحل ین،بیر،توهیهق هقم بلند نشه.تحق يدهنم گذاشتم تا صدا ي.دستمو جلونیزم يدر سر خوردم رو پشت

 عذاب بدم. ينجوریکه تمام وجودمه رو ا یکس تونمیمن نم رمیمیم

 .لهیتکم تمیخدا؟ من طاقتشو ندارم.ظرف یکنیخالصم نم چرا

 خوابم برد. کردم که همون جاهم هیپشت در گر اونقدر

*** 

اروم ضربان قلبش که  تمیبدون بهنام بخوابم.عادت داشتم با ر تونستمی.نمبردیاون شب به بعد اتاقامونم جدا شد.شبا خوابم نم از

.هر شب تا شدمیم رهیروبه روم خ واریتختو به د يرو شستمیها فقط م وونهیبخوابم.مثه د تونستمیبود بخوابم.نم ییبرام مثه الال

 بود. نیم همصبح کار
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و فقط نگاهش  شستمیاتاق مشترکمونو کنار بهنام که خواب بود تا صبح م يتو رفتمیم شدیطاقتم تموم م گهیشبا د یبعض اما

 .رونیب زدمیشه از خونه م داریکه ب نی.صبحم قبل اکردمیم

 هوشیشگاه.اون دوساعتم بدان يکتابخونه  ياونم تو دمیخوابیدو ساعت م ای کی يروز دیها بودم.شا وونهیمثه د قایدق

 رفتمیدو ساعت بعد اون م یکیتا بهنام برگرده و  شستمیخونمون م ینییپا يروزو بعد دانشگاه کوچه  ي هی.بقشدمیم

  ؟ی.اما خودم چگذرهیسردم بهنام راحت تر ازم م يبرخوردا نیبا ا دونستمیاما م رسمیکارام به کجا م نیبا ا دونستمیخونه.نم

توش فرو  تونمیبرام بازه و نم شهیکه هم ی.حسرت اغوشنمشیبب تونمیو نم مهیتو دو قدم شهیکه هم یسک دنیحسرت د منمو

 کنم.من بودمو حسرتو حسرت. يازش استفاده ا تونمیکه کنارمه اما نم یبرم.ارامش

*** 

  ه؟یسا -

 بله؟  -

 شامو اوردن. -

 خودت بخور. خورمیمن نم -

  ؟یچ ینی -

 شده بودم. رهیجزوه ام بود خ ياما فقط به عکس بهنام که ال خوندمیتو.من مثال داشتم درس ماتاقو باز کردو اومد  در

 شامتو بخور. ایب -بهنام

 گفتم:  يرو بستمو با لحن تند جزوه

 .خورمی. نمستیگفتم؟ گرسنه ام ن یچ يدینشن -

 چته تو؟  ده؟یم یکارا چه معن نیبردار.ا يدست از بچه باز -

 : داد زدم تیعصبان با

  ؟یفهمیمن خسته شدم.خسته.م ست؟یواقعا مشخص ن ینیمن چمه؟  -

 اما الزم بود.مجبور بودم. شدمی. همراه با بهنام خودمم ذره ذره خورد مدمیشکستنشو شن يوضوح صدا به

 بلند ادامه دادم:  يبا صدا بازم

 ...  خوامیم.نمکن یزندگ ينجوریا گهید خوامیاز خودم از تو.خسته ام بهنام.نم یزندگ نیاز ا -

 حرف از اتاق خارج شد. یافتاده و ب يادامه بدم.با سر شتریب تونستمیحرفامو تحمل کنه.خودمم نم نتونست

 بسته شدو راه اشک من بازم باز شد. در

که  نهیبه دردات اضافه شه.نفرتت نسبت به خودم برام قابل تحمل تر از ا گهیدرد د هی خوامی.نمزمیبهنام .ببخش عز ببخش

 .رمیم شتیبدون خواست خودم از پ شهیهم يبرا يبه زود یفهمب

 متنفر شو تا مرگم برات قابل تحمل تر شه. ازم
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 .برنمیبرم بهنامم دارن م خوامینم من

به  زدمیکه با عکسش حرف م یبقلم گرفتم.درحال يتخت پرت کردمو عکس بهنامو تو يخودمو رو هیاتاقو قفل کردمو با گر در

 خواب رفتم.

*** 

 خواسته ام ار توعه:  نیاخر نیتخت مشترکمون گذاشتم.بهنامم ا يرو رو رقهو

 قولتو فراموش نکن. -

 فرو رفتمو با چمدونم از اتاق خارج شدم. میشگیاحساس هم یجلد ب ي.تودمیکش یقیبار بازو بسته کردو نفس عم هی چشمامو

 .زمیریکه از درون نم ییاست.چه اشکابر پ ییاحساسم چه غوغا یسردو ب ي افهیق نیپشت ا دیفهمینم بهنام

 دونستمی.مشمیم شیطوس يچشما میلحظه نگام با نگاهش برخورد کنه بازم تسل هیاگر فقط  دونستمی.مکردمینگاه نم بهش

 .خواستمینم نویو من ا شهیرفتنم سست م يلحظه به چشماش نگاه کنم پا هی.اگه فقط ارمیطاقت نم

 م..مجبور بودم که بر رفتمیم دیبا من

 .میو زدم که از شدتش هم خودم هم بهنام نابود شد یینها يضربه  شیروز پ دو

 که جفتمونو شکستو خورد کرد. يا ضربه

 ییجدا

 صداشو بشنوم. تونستمیهمون سالم خشکمم نم يبه بهونه  یحت گهی.دنمشیبب تونستمینظرم نم هی یحت گهی.دشهیهم يبرا

 .رمیمیبهنام م يکه از دور دونمیببرم ماگه بتونم از تومور جون سالم به در  یحت

مرگ منم  خواستمی.نمشدیبهنام نابود م اوردمیعمل دووم نم ریز دادویکنم و با بهنام بمونم.اگر عمل جواب نم سکیر تونستمینم

 کنه. یکه من خوشبختم بتونه زندگ نیبا فکر ا دیشا ينجوری.افهمهیکس نم چیاگرم زنده نمونم ه ينجوریعذابش بده.ا

 بدو بدتر راه بده. نیراه ب نینه اما االن ا ایکارم درسته  دونمی.نمکنهیکار نم کرمف

 .شهیاز فکر کردن بهشم تنم مور مور م یترسناکه.حت یلیو تنها مردن خ بی.اما غرترسمیاز مرگ نم ایخدا

 .نیبرم تا بهنام بمونه.فقط هم دیتر شدم.من با مصمم

 .دیدی.لرزش صداش اشک به چشمم اورد.پشتم بهش بودو حال خرابمو نمدیلرزیم راه متوقفم کرد.صداش نیبهنام ب يصدا

 به حسابت. ختمیر يتو نقد هیمهر -بهنام

 لحنش سرد باشه و نلرزه گفتم:  کردمیم یکه سع ییکه برگردم با صدا نیا بدون

 ات بود. فهیخوبه.وظ -

 در بودم.صدام زد دم

 بود. بهیبرام غرکه از گلوش خارج شد  يارومو شکسته ا يصدا

 محکم باش بهنامم.محکم باش. شهی.مثه همیبشکن يحق ندار بهنام
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 .هیسا -بهنام

 .دادنیلوم م سمیصورت خ ویاشک يچشما گشتمیاما بازم برنگشتم.اگه برم ستادمیا دوباره

 .نمتیبار ... بار اخر بب يحداقل ... حداقل بذار برا -بهنام

 یبتون دی.تو باهیقدمه.محکم باش سا نیاخر نیکرد.ا یبپوزخندم خودمم عص يازار دهنده  يصدا

 که از گلوم خارج شد خودمم متعجب کرد:  یرحم یاحساسو سردو ب یب يلب ار لب باز کردم .صدا یسخت به

 .یستین نمیا قیال یحت -

 نتونستم بمونم.با سرعت از خونه خارج شدمو درو پشت سرم بستم. گهید

 اون خونه. يهمه موند تو جودمم،ارامشم،عشقم،ویشد. زندگ موم

متحرك .من تموم شدم.حاال  يمرده  هی، هیسا هی.دینداشتم.نه روح نه احساس نه ام یچیاسمم شده بودم.ه هیواقعا شب گهید

 صبرانه منتظر مرگمم. یاما ب کشمیفقط زنده ام و نفس م گهید

پام جا  ریز يله شده  يبرافا ياز وجودم تو کهیت هی .با هر قدممداشتمیکه منتظرم بود اروم اروم قدم بر م ینیسمت ماش به

 .موندیم

 بود که نابود شد. میاول زندگ قدم

 دوم عشقم بود که خورد شد. قدم

 رفتم. نیاز ب ختمویسوم ،قدم چهارم،پنجم،ششم ... و قدم اخر خودم بودم که فرو ر قدم

انداختمو چشمامو بستم و به اشکام اجازه دادم با شدت  نیماش یصندل يخودمو رو یحال یچمدونمو ازم گرفتو من با ب راننده

 .زنیفرو بر يشتریب

گرفتمو پولو  لیشدمو چمدونو تحو ادهی.پمیدیرس قهیدق ستیراه افتاد.بعد از ب میپدر يحرکت کرد و به سمت خونه  نیماش

راست رفتم سمت  هیو داشتم.خونه ر نیا دیاوردم هنوزم دست کل رونیب فمیخونه رو از ک دیرفت.کل نیحساب کردم.ماش

 .دمیکش نمویماش يروکش رو نگویپارگ

خاطره  یلیبا بهنام خ نمیماش نیا ي.نذاشته بودم بفروشنش.خب دوسش داشتم.توخوردیداشت خاك م نجایا شدیم یسال هی

 ادم.در اوردمو راه افت نگیاز پارک نویخونه نبود. ماش چکسیوقت روز ه نی.افروختمیداشتم.من خاطره هامو نم

 چیکه ه ییشهر دور شم.از ادماش.از هواش.از خاطره هاش.دور شمو برم جا نیاز ا خواستمی.فقط مدونستمیشو خودمم نم کجا

 تنها. يکسو نشناسم.تنها  چیکس نشناستم ه

 هیبودم حاظر ن یمتیق چی.به هروندمی.هق هقم شدت گرفته بود اما بازم منمیراحت جلومو بب ذاشتی.اشکام نمدیدیتار م چشمام

 که پر از خاطره بود.در حد تحملم نبود. ییهوا نفس بکشم.هوا نیتو ا گهید قهیدق
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 ادهیپ نیاز ماش عیدهنم گرفتمو سر يدستمو جلو خوردیرفت مجبور شدم کنار اتوبان نگه دارم.حالم داشت بهم م جیگ سرم

به  نویزم ينشستم رو یحالی.با برونیدهنم بزنه باالنه که معده ام از  کردمیتو معده ام بودو باال اوردم حس م یشدم .هرچ

 دادم. هیتک نیماش

 شدمو به راه افتادم. نیربع حالم جا اومد بلند شدمو دوباره سوار ماش هی بعد

 نشسته امو زل زدم به اب. ایکنار در دمیخودم که اومدم د به

*** 

 گرفتم. ایبه خودم اومدمو نگاهمو از در زنهیم خیره که استخونام دا نیاون حالت موندم اما با احساس ا يچقد تو دونمینم

 .ای،دریقی: بهنام،موسکردیبود که ارومم م زیسه چ ایدن تو

منظره  کردویداشت غروب م دیبه اطراف انداختم.خورش ی.نگاهدهیبهم ارامش نم نایاز ا چکدومیبدون بهنام ه فهممیحاال م اما

 گذاشته بود. شیرو به نما یقشنگ ي

اب ساخته شده بود  کیکه نزد ییبایز وینقل ییالیو دنیحرکت کردم اما با د نیسه ها بلند شدمو اروم به سمت ماشما يرو از

 .ستادمیلحظه از حرکت ا هی

 نیا دنیاما با د یجا و مکان چیاومدم بدون ه رونیهدف از خونه ب ی.بدمیدیم ایهدف زدم به جاده اما االن خودمو کنار در یب

که  ییبود که دنبالش بودم.دور از مردم اون شهر.دور از خاطراتش.جا ییجا نجایتو ذهنم زده شد.ا يه الب اب جرق يالیو

 .ایدر مویی.خودمم و تنهاکنهینم دامیپ چکسیه نجاینشناسم.ا چکسوینشناستم و ه چکسیه

 دست به دست هم دادن تا من از بهنام دور تر و دور تر شم؟  زیهمه چ چرا

انگورو انار به چشم  يدرختا اطشیح يبود.تو يمتر 70 -60حدودا  يطبقه  هی يالیو هیرفتم. الیسمت وکج کردمو به  راهمو

درختا که  يخشک شده  يپر بود از برگا اطیح نی.زمدیفهم شدیبود م ختهیباغچه اش ر يکه تو یکال ياز انارا نویو ا خوردیم

کل ساختمون  ي.سقفش زرد رنگ بودو نماکردنیت محرک اطیاونطرف ح نطرفویبه ا ومدیکه م يدیباد توسط باد شد

داشت به  یبا نمک یشمال يکه لحجه  يپسر بچه ا يبودم که با صدا الیداشت.محو و ایرو به در یبزرگ ي.پنجره هادیسف

 گوش کردم:  اشزدمو به حرف يداشت.ناخوداگاه لبخند يناز ي افهیتپل بود.ق يساله  8 7پسر حدودا  هیسمتش برگشتم.

 .ستاین یوقته کس یلیخ الیو نیتو ا ن؟یکار دار یبا کس -پسر

 زانو زدم تا هم قدش بشمو در جوابش با لبخند گفتم:  جلوش

 پسر گل؟  هیمال ک الیو نیا یدونیم -

 .ومدهین الیو نیبه ا یوقته کس یلیخ دونمی.من فقط مدونهیمن نه اما مامانم م -پسر

  زم؟یعز هیاسمت چ -

 کسرا -

 مامانت؟  شیپ يبریگل منو م ياقا کسرا -
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 اونور تر اشاره کردو گفت:  الیتکون دادو به سه تا و يسر کسرا

 ماست. ياونجا خونه  -

کوچه  يتو یمیقد يالیو هیکه کسرا نشون داد  يکوچه بود و خونه ا هیسر  الیو نیکه نشون داده بود نگاه کردم.ا ییجا به

 .فاصله داشت الیو نیبا ا الیبود که سه تا و

 نگاهش کردمو گفتم:  یمهربون با

 مامانت؟  شیپ میبر شهیم -

 داشت بچه. ي.از حرکاتش خنده ام گرفته بود.چه عجله االیسمت و دیتکون داد دستمو گرفتو منو کش يسر کسرا

من  دنیبا د خارج شد الیبلند مامانشو صدا کردو مامانش از در و رونی.از همون بمیشد الشونیدرو باز کردو باهم وارد و کسرا

 گفت و من جوابشو دادم. یخوش سالم يجا خورد اما با رو یکم

 کن. يباز اطیکسرا جان برو تو ح -کسرا مادر

 تکون دادو از ما دور شد مادر کسرا رو به من گفت:  يسر کسرا

  د؟یداخل.دم در بده.مسافر دییبفرما -

به صورتش داده بود که  يادیز تیزاغش جذاب يچشما داشت اما يا ی.صورت معمولزدیساله م 8 -27کردم حدود  نگاهش

 کسرا به مامانش رفته.جواب دادم:  يچشما دمیفهم

 .هیسر کوچه مال ک يالیو نیبدونم ا خواستمی.بله مسافرم. فقط مشمینه ممنون مزاحمتون نم -

 فکر کردو گفت:  یکم

 یزندگ رازیفروش.خودش ش يهست گذاشتش برا میبهش سر بزنه. چند وقت ومدهیوقته ن یلی.خهیاونجا مال خانوم تقو -

 ته کوچه تا براش بفروشتش. یبنگاه نیسپرده دست ا نجارمی.اکنهیم

 .شدمیاز بهنام دور تر م هیخود به خود در حال حل شدن بودو من هر ثان یزدم.همه چ میبه زندگ يفکرم پوزخند يتو

 گفتم:  یلبخند مصنوع با

 .با اجازه.شمیمزاحمتون نم هگی.من دنیممنون خانوم.لطف کرد -

 کردمو از خونه خارج شدم. یکرد که برم تو اما قبول نکردم از کسرام خدافظ تعارف

الزم نبود انجام بدم  یقشنگ بود.کار خاص یلیخ رونشیهم مثل ب الیو ي.تورمیبگ لیرو تحو الیروز گذشتو فردا قرار بود و سه

کردمو  زیاز اتاقا رو تم یکینداشتم.فقط  چکدومشویه يخونه. اما حوصله  يبرا دمیخریم دیکه با یلیوسا ویکار زیتم یفقط کم

 رو به حال خودش گذاشتم تا بعد. الیو ي هیکمد گذاشتم توش و بق هیتختو  هی

 ومیدیمثل تهران نبود که بگن.خونه به زنو دختر تنها نم گهید نجایمستقر شدم.خوشبختانه ا الیو يبه نامم زده شدو من تو الیو

 زود شروع شدو زود ترم تموم شد. یلیخ زیمزخرفات همه چ نیاز ا

 شدم. رهیخ ایبه در ستادمویا الیو يسراسر يپنجره  يبه رو رو
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 نی.اخه امیما از هم جدا ش خواستنیسرنوشت همه با ما دوتا سر لج افتادن.همشون م رویقسمتو تقد ویاقا بهنام؟ زندگ ینیبیم

رو شد.انگار سالگرد  رویز مونیزندگ يدو ماه همه  یاتفاق افتاد؟ ط عیسر نقدریبود که ا ینا عادالنه به نفع ک ییجدا

 بود که ...  روزید نی.انگار هممیبه جون هم افتاده بود نایکردن د داریبود که سر ب روزید نیبود.انگار هم روزید نیازدواجمون هم

کالم  سیم هی ینگاه کردم.حت مویگرفتمو رفتم تو اتاق.گوش ایراه بود.چشم از د هیشب شتریکه ب دمیکش یپر حسرت قویعم نفس

.دوستم رهیگیازم نم یسراغ میخودش مستق دونستمیکال از هوتن داشتم.م سیتا م 50از  شتریاز بهنام نداشتم اما ب

چون فک  رهیگینم یچون گذاشت خودم راهمو انتخاب کنم.ازم سراغ زنهیمن اما زنگ نم نیداره،نگرانمه،دل تنگه درست ع

به خودم سپرد چون بهم اعتماد داشت و من چقدر ممنونشم که جلومو نگرفتو حال داغونمو  زویازش خسته ام.همه چ کنهیم

 باور کرد. رفاموح ينتفرت تو دویو چقدر خوشحالم که از تو چشمام عشقو ند رمیکه دارم به خاطر خودش م دی.نددیند

 رهیخوشرنگش خ هیطوس يکمد کتابمو در اوردمو بازش کردم.به چشما يتو تخت.از يخاموش کردمو انداختمش رو مویگوش

خودشو برام  يوقت بود جا یلیکه خ راهناشیاز پ یکیعکس بودو  نیکه از بهنام با خودم اورده بودم هم يزیشدم.تنها چ

 بغلم. يتو راهنشیبودو پ چشممکه عکسش جلو  بردیخوابم م یگرفته بودو شبا فقط وقت

اتاق شدمو بالشتو پتومو برداشتمو از اتاق رفتم  الیخیهمه جارو گرم کنه.ب تونستیروشن بود اما نم نهیسرد بود.شوم یلیخ الیو

 بغلم گرفتمو چشمامو بستم. يعکسو لباس بهنامو تو دمیپهن کردمو روش دراز کش نهیکنار شوم يمالفه ا رونیب

*** 

 اتیتمام محتو ریو مثه چند وقت اخ ییا دو خودمو رسوندم به دستشوب دموی.از خواب پرچهیپیکردم معدم داره بهم م احساس

حالت  ای.رفتیم جیگ ای کردیسرم درد م ایلحظه اروم نداشتم. هی.خوردیبهم م تیوضع نیحالم داشت از ا گهیمعدمو باال اوردم.د

 نیکم کرده باشم با ا ییلویک 5 که نخوردمو باال اوردم.فک کنم ییزایام از بس چ شده.خسته کردیدلم درد م ایتهوع داشتم 

 اوضاع.

رو زدن.با تعجب به ساعتم نگاه کردم ساعت  الیخارج شدم.خواستم دوباره برم تو جام که زنگ و ییشستمو از دستشو صورتمو

 شاد کسرا جلوم ظاهر شد. يمن کرده؟ درو که باز کردم چهره  ادیموقع روز  نیا یبعد از ظهر بود.ک 2

 سالم خاله. -کسرا

 تو. ایب ؟یخاله.خوب زمیسالم عز -

 بدم بهتونو برگردم. نوی.مامانم گفت اینه خاله مرس -کسرا

خوردن. (بچه  يسبز ویو ماست محل یقاسم رزیظرف پر م هیشده بود از  لیتشک ینیس اتیبه سمتم گرفت.محتو يا ینیس و

 رزایگفتم م نیدوست دارم واسه هم یلیخ ویقاسم رزایم یشمال ي.من تو غذا هانیتصور کن نیدوست دار ییها شماهر غذا

 ازش گرفتم:  وینیس ی) با خوشحال یقاسم

 تشکر کن. یکسرا جونم از مامانت کل -

 باشه خاله. -
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 خب. میبا هم غذا بخور ایتو؟ ب ياینم ینیمطم -

 من غذا خوردم. ینه خاله مرس -

 .زمیباشه عز -

 خدافظ خاله -

 خدافظ. -

 يداده بودم به لبه  هیمالفه و نشستم.عکس بهنامو تک يو غذا رو گذاشتم رو نهیفتم کنار شومرفتو منم درو بستم.ر کسرا

 با لبخند رو بهش گفتم:  نهیشوم

بخورم االن نگاه کن دلت بسوزه.والــا.تو دوست  یقاسم رزایم یساله نذاشت هیچه کرده واسمون.بفرما اقا بهنام  هیهمسا نیبب -

 من که داشتم. ینداشت

گول بزنم.بدود بهنام  تونمی.خودمو که نمرمیبغضمو بگ يکردم نتونستم جلو يع شروع کردم به خوردن اما وسطاش هر کارول با

غذا رو  يدست نخورده  بایظرف تقر دمویکش یقیبره. نفس عم نیاب خوردم تا بغضم از ب ی.کمرفتینم نییاز گلوم پا یچیه

 چشمام گرم شدو دوباره خوابم برد. یک دمیس بهنام حرف زدم که نفهمعک با.اونقدر دمیدوباره دراز کش دمویکش يکنار

*** 

 گفتم:  يگرفته ا ي افهیق با

 .ستیهمراهم ن شاتیاز عکسا و ازما چکدومیه ن؟یسیبرام بنو گهید شیازما هی شهیدکتر م ياقا -

 بود گفت:  نییداشت کردن شد.همون جور که سرش پا ادیتکون دادو مشغول  يسر دکتر

  ؟یتاهلم -

 بله. -

  ؟يبچه هم دار -دکتر

 نه -

 سرشو بلند کردو بهم نگاه کرد:  دکتر

  ؟یستیحامله که ن -

 بگم نه که منصرف شدم. اومدم

 .دونمینم -

مراحل  يبدن تو ستمیس يکه تو یتهوع.اختالالت جه،حالتیهم هستن.مثل سرگ هیو تومور شب يباردار میاز عال یلیخ -دکتر

که هم من هم خودت  نیا ي.براادیم شیپ ادیز صشیتشخ ياشتباه تو نیو ا هیباردار هیشب یلیخ ادیوجود متومور به  ي هیاول

 .میکنیدرمانو شروع م شاتیجواب ازما دنیو بعد از رس یستیباردار ن میش نیطمتا م سمینویم شمیازما هیراحت شه  المونیخ
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 يکار دست خودم دادم. عکسا همه تو امیحواس پرت نی.اخر با اتکون دادمو از اتاق دکتر خارج شدم میتفه يبه نشونه  يسر

 .نهیوقت عکسارو نب هیکمد بود اما بازم نگران بودم  يکه باال نیکنه.با ا داشونیبهنام پ دمیترسیخونه جا مونده بود و همش م

*** 

که بهم زده شده  ی.با بهت به حرفدمیفهمیناراحت.اصال حالمو نم ایخوشحال باشم  دونستمیکنم.نم هیگر ایبخندم  دونستمینم

 بود فکر کردم: 

 .یشیمادر م يدار گمیم کیتبر -پرستار

مطب پارك کردمو به طرف در رفتم.مسخ  ياومدم و به سمت مطب دکتر حرکت کردم.جلو رونیب شگاهیاز ازما اروم

 به خودم اومدم:  یمنش يحواسمو جمع کارام کنم با صدا تونستمی.نمهیحسم چ دمیفهم ی.نمج،خوشحال،ناراحتیشده،گ

 ...  یارمان ،خانومیخانوم ارمان -یمنش

 ادامه داد:  یبهش نگاه کردم.نمش ستادمویا

 تو. دیشما بر رونیکه اومدن ب شونیا نیداشته باش فیداخله.تشر ضیمر زیخانوم عز -

 نگاه کردم که گفت:  ی.به منشدکتر از اتاق خارج شد ضیمر قهینشستم.بعد از چند دق یصندل يتکون دادمو رو يحرف سر یب

 دییحاال بفرما -

  د؟یو عکسا رو گرفت شایجواب ازما یخب خانوم ارمان -دکتر

عکسا رفت سراغ  یدکتر.دکتر بعد بررس زیم يروبه رو هیصندل يگذاشتمو نشستم رو زیم يو عکسا رو رو شایازما

قطره اشک خالصه شدو از چشمم  هی يکه داشتم تو یمشد.تمام احساسات مبه رهیبهش انداختو بعد به من خ ی.نگاهشمیازما

 : دمیپرس يگرفته ا ي.با صدادیگونه ام چک يرو

 کنم دکتر؟  کاریچ دیبا -

 تکون دادو گفت:  يبا تاسف سر دکتر

 ...  یتونیبچه ات.تازه دو ماهته م ایخودت  ای -

 ادامه بده و با خشم گفتم:  نذاشتم

 امکان نداره. -

هم خودت هم اون  ينجوری.اادیب ایتا بچه به دن میماه منتظر بمون 7و  میکن سکیر میتونیما نم ید تر عمل بشزو دیتو با -دکتر

 .دیشیبچه تلف م

 گفتم:  یبا لحن محکم بازم

 گفتم امکان نداره دکتر. -

 کالفه گفت:  دکتر

  ؟یکن کاریچ يخوایپس م -
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 اگر خودم زنده نمونم. ی.حتخوامیبچه رو م نیکه ا نهیا دونمیکه م يزیمن تنها چ ن؟یپرسیاز من م نی.شما دکتردونمیمن نم -

 بزرگ بشه؟  یک شیپ دیبچه با نیاونوقت ا ؟يریبچه بمونه و تو بم نیداره؟ ا دهیخب چه فا ؟یچ ینی -دکتر

 گفتم:  دیلرزیکه از بغض م ییصدا با

 پدرش. -

بچه رو  نیوجودمو هم نابود کنم؟ بهنامو از دست دادم اما ا از گهید کهیت هی تونمیم يبهناممه.من چجور هیادگاریبچه  نیا

 هرگز. گهید

 شوهر تو بچه مهم تر از خودته؟  يبرا ینی -دکتر

 پاك کردمو گفتم:  اشکامو

 نه؟  ای دیبرام بکن يکار دیتونی.مدمیاز دست نم یمتیق چیبچه رو به ه نیدکتر من ا -

 گفت:  دویکش یپوف دکتر

 .گمیرو بعدا بهت م جهیمشورت کنم.نت گهیصص مغزو عصاب دبذار با چندتا متخ -

 از اتاق خارج شدم. یخدافظ هیجام بلند شدمو با  از

*** 

.الهام کردیاحساسش م شتریشکمم بودو هر لحظه ب يکه تو يپنج ماه کارم شده بود حرف زدن با بچه ا نیماه گذشت.تو ا 5

 ینداشت.وقت غیبرام در يکار چی.از هزدینمو سر سامون داد.هر روز بهم سر مهوامو داشت.خو یلیچند ماه خ نی(مادر کسرا) تو ا

دق  ییدوستامو کرده بود.اگه الهام و کسرا نبودن صد در صد تا حاال از تنها ي.چقدر دلم هواوفتادمیساحل م ادی میدیالهامو م

 کرده بودم.

 نقدریجواب بدم.ا تونستمیظه زنگ خورد ساحل بود.نمروشن کردم.همون لح لمویکه مبا گذشتیهفته از اومدنم به شمال م هی

 ازش برام اومد:  یزنگ زد تا قطع شد اما بالفاصله اس ام اس

 جواب بده. هیخاموش بود؟ سا تی.چرا گوشرمیمیم یمرگ ساحل، جون بهنام جواب بده دارم از نگران هیسا -

 : دیچیساحل تو گوشم پ يگرفته  يبالفاصه صدااتصالو زدم  يدکمه  یلرزون يزنگ خورد. با دستا میدوباره گوش و

 ...  هیخبر؟ سا یچرا ب ؟یتو؟ چرا رفت ییکجا يزم،خواهریه،عزیسا -ساحل

 دیهم زمان با بغض من ترک بغضش

 راه بودم مهین قیکه رف دی.ببخشنیکنینم دامیپ نیبدون که حالم خوبه.دنبالم نگرد نویمن خوبم فقط هم یساحل -

 ماه گذشته روشنش نکردم. 5تا االن که  گهیخاموش کردم و د مویله گوشقطع کردمو بالفاص و

 يزل زدمو خنده  کردیداشت نگاهم م نیپاکش کردمو به الهام که غمگ عیشد که سر ریاونروز دوباره اشکم سراز ياور ادی با

 کردمو گفتم:  يا یمصنوع

 قراره درد بکشم تو چته؟ .من ادایب ایچته بابا؟ مثال امروز قراره دختر کوچولوم به دن -
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 زدو گفت:  يلبخند

  ؟یدونستیم نویا یهست یدختر محکم یلیخ هیسا -

 کردمو گفتم:  يا یعصب ي خنده

 پوست کلفتم که دووم اوردم. یلیاره خ -

 گفت و همون لحظه رضا شوهر الهام و کسرا وارد اتاق شدن. يلب مسخره ا ریبا حرص ز الهام

  ه؟یسا يحاضر -رضا

 اره. -

 بزنه گفت:  یکه دکتر حرف نیلحظه دکتر و چندتا پرستارم وارد اتاق شدن کسرا قبل از ا همون

 کنم؟  يمن باهاش باز ادیم ایبه دن یخاله بچه ات ک -

 گفتم:  دمویخند

  ؟یکن يکه باهاش باز هیمن اسباب باز يخاله جون مگه بچه  -

 گفت:  کسرا

 نــه ...  -

 گفت:  دویکنه که دکتر به دادش رس یماست مال يو چجورحرفش دونستیادامه نداد نم و

 .یکن يباهاش باز یتونیتوام م شتونیپ انیزود زود اون کوچولو و مامانش م -

 نگفت.دکتر رو به من گفت:  يزیچ دویخوشحال خند کسرا

  ؟يخانوم لجباز اماده ا هیخب سا -

 اماده ام دکتر. -

 دیعمل تومور دوباره با يدستگاه بمونه خودمم ده روز بعد برا يو تو ارمیب ایبه دن یماهگ 7 يبود که بچه رو تو نیبر ا قرار

 .نی.فقط همادیب ایبود که دخترم سالم به دن نی.تمام فکرو ذکرم ایجراح غیت ریز رفتمیم

 .گهید نمشیالهام تورو خدا بذار بب -

.بعد از عملت اونم از شینیداره بب دهیچه فا یتونینم بغلت االن که يتو شیریکه بگ نهیمزه اش به ا يبابا همه  يا -الهام

 .نشیتو تا هر وقت دلت خواست بب رونیب ادیدستگاه م

 عکس ازش بهم نشون بده. يپس حداقل  -

 .ستیمعلوم ن یخاص زیدوره ها چ یلیخ -الهام

 گفتم:  یخوشحال با

 اشکال نداره بده. -
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 يبرا ایخوشحال باشم  نمیبیبار م نیاول يکه بچه امو دارم واسه  نیز اا دونستمیبهم نشون داد.نم یدر اوردو عکس شویگوش

 کیحال از نزد نیدوست نداشتم االنو با ا یلیکه داشتم فوق العاده بود.خودمم خ یدستگاه بودنش ناراحت.اما حس يتو

 نگاهش کنم. ریه دل سی.بعد عمل تا اخر عمر وقت داشتم تا نمشیبب

 گفتم: به الهام برگردوندمو  عکسو

 الهام ...  -

 گفت:  یبگم با کالفگ خوامیم یباز چ دیلحنم فهم از

 .گهید دمینه؟ فهم ای یکنیبس م هیاه سا -

 ییهمه زجر جدا نیاز مرگ من نزنه.ا یبهنام بده اما حرف لی.به الهام گفته بودم اگه زنده بر نگشتم بچه امو تحوزدیشور م دلم

 بهتر بود. موندیم يخبر یب يمردنم باخبر بشه.تو بودم که اخرش بازم بهنام از دهینکش

*** 

خودش  امین رونیاگه سالم از اتاق عمل ب کردیم دمیلحظه تهد نیرضا تا دم اتاق عمل باهام اومدن و الهام تا اخر الهامو

زور نگهش  داغ کرده بود از دستم اخرم رضا به چارهی.بدادمیسرمو تکون م دمویخندیو من فقط به حرص خوردنش م کشتمیم

نگاه  ویشده بودنو رفتن رهیبهم خ یبهشون چشم دوخته بودم که با نگران خرا يمن تا لحظه  ادویداشت تا تو اتاق عمل ن

 نداشت. یبازگشت گهید دیکه شا کردنیم

*** 

 بهنام

 دیماه بعد دوهفته مانده به ع5

که  کردمیفکر م نیبه ا کردمیکردن خونه نگاه م زیتم يخانومو اقا محسن برا يطور که به دستور دادن هوتن به فخر نیهم

 سر کردم.چقدر پوست کلفت بودم . هیماهو بدون سا 5 يچجور

ماه از  5بستو رفت موندم.اما حاال  شهیهم يدرو برا نیا هیهمون روز که سا يتو کنمیاصال گذشت؟ احساس م ایگذشت؟  زود

اما  میکرد یخونه تکون هیپارسال خودمو سا ادمهی.هیبدون سا دیع هی.هیاون موضوع گذشته و چقدر سخت بود تحمل نبودن سا

 اماده کنن. دیع يبرا زویخونه رو تم نیا ننکه بتو یهست و نه بهنام يا هیحاال نه سا

پوشه افتاد  هیکنم که  یکه بخوام خونه تکون نیشده چه برسه به ا دیع دمیفهمینم یاگر هومن نبود من حت کردمیفکر م داشتم

 لمبغ يتو

 کرد. داشیپ کردیم زیخانوم داشت اونجارو تم يکمد اتاقت بود.فخر يباال نیا -هوتن

که  يزل زدم با هر سطر هیکاغذ تا خورده هم روش بود.کنجکاو کاغذو باز کردم با بهت به خط سا هیبه پوشه انداختم  ینگاه

 .رفتمیشک فرو م ویناباور يتو شتریب خوندمیم

*** 
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 يا وانهید يپر غصه  يقصه  یتا بخوان ينامه ا سمینویمسر انگشتان لرزان  با

 يا وانهید شودیاشک ها بر هر سطور نامه ام با جوابت چلچراغان م يپا يجا

 داشته باشه اما خب ...  ینامه جواب نینکنم ا فکر

گرفته انگار  يجورصدا زدنت تنگ شده.دلم بد  ينجوریچقدر دلم واسه ا یدونیبهنام نم يبهنامم،عشقم،نفسم ... وا سالم

با  دیکه رو اوردم به نوشتن.شا دهیکارم به کجا رس نیبب يچجور دونمیشم اما نم یخال خوامیدوست داره از غصه بترکه.م

 .شهینم دونمینوشتن دردام کمتر بشه اما م

تو  يزیچ هیندارم که باهاش حرف بزنم که راحت بغضم جلوش بشکنم که سبک شم ...  چکسویتنهام ه یلیتنهام خ بهنام

 .شهیبشکنم و رها شم اما نم ینیبب مویکس یب وییو تنها يایکه تو ب نیبدون ترس از ا خوامیم کنهیم ینیوجودم سنگ

 یسخته؟ چ یچ یدونی... م یول تونمیکه بدون تو نم یدونیم یمیزندگ يهمه  یمن یِهست يهمه  یدونیتو که م بهنام،بهنامم

 ي.کار یخودت عشقتو از خودت متنفر کن يبا دستا دیدرد اونه که با یکن يدور تیهست ياز همه  دیدرده؟ سخت اونه که با

باشه  تیارامش پر پر بزنه و ارامشت تو دو قدم يوجودت برا ي.زجر اونه که همه ستیات ن نهیس يکه فکر کنه قلب تو یکن

 ...  ینتون شیمال خودت کن ینتون ياریبه دستش ب یو تو نتون

 شهینقص م یب یدردات وقت ونیکلکس یول یو با شکستنش خودتم شکسته ش یعشقتو بشکن دیکه با شهیمکامل  یوقت دردات

و تنها  کنهیدستو پنجه نرم م ییو داره با تنها رهیاس یکس یب يخودش تو تییتنها يلحظه ها يهمدم همه  یکه بفهم

 سخته یلیکس شه سخته بهنام خ یب که تنها شه يبر يتنهاش بذار ویبر یاز سنگ بش دیکه با یی،توییمسببش تو

عادت  ییکه به تنها یزجر نکش نیاز ا شتریکه ب نیا يمجبورم تنهات بذارم اما به خاطر خودت برا پرستمتیکه م یمن،من

 مثل تو شهیبه بعد تنها م نیهم از ا هی... سا یکن

تو  ی.ولکنمیاما به خاطر تو تحمل م شکنمیم که نیتو ِ با ا دنیتحملش برام راحت تر از عذاب کش يکه بدونم ازم متنفر نیا

کردم،  تتیببخش نفسم، ببخش که مجبورم تنهات بذارم، ببخش که اذ زم،ی.منو ببخش عزرمیمیبهنام وگرنه م یمنو ببخش دیبا

 ببخش که عذابت دادم.

خدا بنده  گنیه .مشد بمونینص یفعال که همش بدبخت گشتنیخوبمون برم يبه گذشته برگشت کاش دوباره روزا شدیم کاش

دوست داره.تحمل کن عشقم نبودن منو تحمل  یلی... بهنام خدا تورو خ کنهیخوبشو که دوست داره سخت تر امتحان م يها

 کن .

 یمنو بکش يخوایمنو بکش زودتر راحتم کن تو که م ای... خدا مردمیکنم م يکه مجبور شم باهات بد رفتار نیقبل از ا کاش

چشمم  يلحظه هم از جلو هیعشقم  نیغمگ ي.چشما نمیبهناممو بب دنیزجر کش تونمینم ایکن خدازود تر خالصم  کمیخب 

 ...  رمیبم خوامیم کنهیم دمو نابو سوزونهیم مویهست يداره همه  رهیکنار نم

 ای یکنیون مامتحانم يدار ؟ینیبیخدا .واقعا مارو نم یکنیزنده به گورم م ي.داریکنیاز نفسم جدام م يخدا؟ دار ینیبینم منو

 تا االن صد بار خودمو کشته بودمو خالص اما ...  دمیترسیکدومشه؟ اگه از غضبت نم ؟يفراموشمون کرد
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همون طور که من بدون اون  شهیاما بهنام بدون من نابود م کنمینم میخدا ناشکر ستمیناراحت ن شتیپ امیکه دارم م نیاز ا من

 ییچه بال ستیکنه و جاش نفرت بکاره مهم ن رونیک کن تا عشق منو از قلبش ببه خاطر بهنام بهش کم ای.خدامونمیزنده نم

 .هیمن کاف يباشه برا ختکه اون خوشحالو خوشب نیهم ادیسر من م

 با خدا هم دردو دل نکنم .هه ...  فهیباتو دردو دل کردم ح دمیبهنام؟ د دمیاز دردو دل باهات به کجا رس ینیبیم

 نیدارم ا يخودمو سبک کنم االن حس بهتر خواستمیفقط م رسهیبه دستت نم چوقتیته هنوش نیا دونمیم زمیعز ببخش

 دمیزجر کش یلیپنهان نگه داشتنش خ ي... برا چوقتیعشقم ه یاز رازم باخبر نش چوقتیه دوارمیکاغذو قلمم شده همدمم.ام

 جور پنهان بمونه. نیتا اخر هم دوارمیام

اروم سرم  یلیارت باشم اما سرنوشت بدجور باهامون لج کرده بهنامم . االن ارومم خنفس هام کن نیدوست داشتم تا اخر یلیخ

 زمیعز يدیتو نبودتم بهم ارامش م یبود اما االن سبکم ، ارومم ... ممنونتم که حت شتریب یلیاما درد دلم خ کنهیدرد م

 تو يوفا یب یعاشق ول شهیهم همسر

 هیسا

*** 

اوردم.با  رونیتوشو ب اتیروش بود نگاه کردم.پوشه رو باز کردم و محتو هیپوشه که اسم سا پام به اون يحس نامه افتاد رو یب

 .امکان نداره.ستین هیسا يعکسا برا نیعکسا خشکم زد.نه ا دنید

چقدر احمق  ؟یتنهام گذاشت نیبخاطر هم ؟یرفت نیبه خاطر هم هی.ساکردیهوتن با بهت به عکسا نگاه م ؟يکرد کاریتو چ هیسا

 ایشده باشه؟ خدا ریممکنه د ایبهنامت چقدر احمق بود.خدا هی.سایبه خاطر خودم ازم گذشت دمیچقدر احمق بودم که نفهمبودم.

 که ...  نیچه برسه به ا رهی.از فکر کردن بهشم حس از تنم مرمامن طاقتشو ندا ؟یکه ازم نگرفت مویسا

  رو به هوتن که هنوز تو شک بود گفتم: يرفته ا لیتحل يصدا با

 دنبالش. میبر دینشده با ریدنبالش.هوتن تا د میبر دیهوتن با -

 .با داد گفتم: دیمنم نشن ينخورد انگار اصال صدا یتکون چیه

 گفتم؟  یچ يدیهوتن شن -

 زمزمه کردم:  زدمینگفت.انگار که با خودم حرف م يزیخوردو به خودش اومد.بهم نگاه کرد اما چ یتکون

من ... من ... چقدر احمق بودم.چقدر  يلحظه هم فکر نکرد هی یمنم حق دارم بدونم؟ حت يدلحظه هم فکر نکر هی یحت -

 ...  هی... سا هی... سا هیسا ي.وادمیاحمق بودم که نفهم

 شونه ام قرار گرفت يرو یدست

 دنبالش؟  میبر -هوتن

 و هول سرمو تند تند تکون دادم و با لکنت گفتم:  یجیگ با

 ...  دیبا میکن داشیپ دیدنبالش با میبر دیاره ... اره با -



  

 

یاکتابخانه نودهشت کاربر انجمن نودهشتیا Y@S@M@Nو  taraneh.t  –کشاند آغاز تو  انمیبه پا          

wWw.98iA.Com ٢٩٢ 

 نزد. یحرف گهیو د دیگلوم نشست نذاشت ادامه بدمو ساکت شدم.هوتن حالمو فهم يکه تو یبغض

 .هیاز سا يو سرگردون رد مینشسته بود نیماش يساعت بعد با هوتن تو کی

  دنبالش؟ يبر يخوایکجا م ؟یکن داشیپ يخوایازش م يرد چیبدون ه ياخه چجور -هوتن

 گفتم:  یکالفگ با

 کنم.هرجا که باشه. داشیتا پ گردمیم نقدریهوتن.ا دونمینم -

اگه از  گهیکردنش مکافات بود د دایشهر بود پ نینه.اگه تو ا ایشهر مونده باشه  نیتو ا هیسا ستیاخه اصال معلوم ن -هوتن

 دستت بهش ...  گهیرفته باشه که د نجایا

 داد زدم:  تیعصبان با

کشورم مجبور باشم  نیکه شده وجب وجب تهران که سهله وجب به وجب ا یمتیبه هر ق کنمیم داشیوتن من پخفه شو ه -

 .کنمیم داشیپ گردمویم

 ادامه داد. شیبدون جواب دادن به من به رانندگ هوتن

*** 

.دلم شور میکن دایزش پا مینتونست یچی.هکیکوچ يدر پا هیاز  غیاما در میبود هیبود.دو هفته بود دنبال سا دیروز ع امروز

 که ...  يبهم برسه.خبر يخبر هیامروز قراره  کردمی.ارومو قرار نداشتم.احساس مزدیم

 لیتحو کی.نزدیلیکرد،خیم تمیاذ یلیخ هیسا یخال يو بنفشه.جا ای.من،مامان و بابام وبردمینشسته بود نیهفت س يسفره  سر

ماه بود خاموش  5که  یبود.خط هیسا يبه شماره انداختم شماره  یاهزنگ خورد.نگ میکه گوش خوندنیسال بودو داشتن دعا م

رو بشنوم اما چه اتنظار  هیسا يماه صدا 5نزدم.اتنظار داشتم بعد  یشده بود با هول جواب دادم اما زبونم بند اومده بود.حرف

 دیاز پشت خط به گوش رس يدختر يصدا يا هودهیب

 الو ... الو ...  -دختر

 : جواب دادم عیسر

 بله؟  -

 اقا بهنام؟  -

 خودمم شما؟  -

 بودم گفت:  دهیکه پرس یتوجه به سوال یب

 .دمیکه بهتون م یادرس نیبه ا دیاریب فیلطفا تشر -

 ياعالم کرد با صدا دویسال جد دویبه گوش رس ونیزیکه از تلو یبمب يرامسر بود.همون لحظه صدا يتو مارستانیب هی ادرس

 شده باشه؟  رید یلیام خ هیسا دنید يممکنه برا یعنی کردمیفکر م ونیزیشد و من مات تلو یقاط کنار گوشم یبوق ممتد گوش
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 يشدم که تو تمیمتوجه موقع ی.زمانمیبه هوتن خبر دادمو اون اومد دنبالمو به سمت شمال راه افتاد يچجور دونمینم

 .گرفتمیرو م هیسراغ سا رشیپذ يجلو مارستانیب

  د؟یخانوم دار نیا اب یشما چه نسبت -پرستار

 گفتم:  یتاب یب با

 شوهرشم. -

 به سمت ما اومدن و زن رو به من گفت:  یبگه زن و مرد جوون يزیکهدچ نیدر هم شد اما قبل از ا صورتش

 اقا بهنام؟  -

 گفتم:  خوردیکه از درون داشت منو م يخبر یاز ب کالفه

 کجاست؟  هیسا دیبگ شهیبله ... بله خودمم م -

  د؟یایلطفا دنبال من ب شهیم -

 : دمیپرس رهیگیسراغ مادرشو م ییو اشنا بهیبچه که گم شده و از هر غر هی مثل

  ه؟یسا شیپ میریم -

.مونده بودم چرا اوردتمون  ستادیبزرگ ا يپنجره  هی ي.جلومیحرف برگشتو راه افتاد.منو هوتن هم دنبالش راه افتاد یب دختر

 نوزاد اشاره کردو گفت:  یکل نیب یکیبخش زنان که به نوزاد کوچ

  د؟ینیبیاون بچه رو م -

 گفتم:  یبود انداختمو عصب دهیبه بچه که اروم خواب يا يسرسر نگاه

 کجاست؟  هیسا گمیم ن؟یخانوم منو مسخره کرد -

 که به اون بچه زل زده بود گفت:  یدر حال يگرفته ا يبا صدا زن

 ست. هیسا ادگاریاون بچه ...  -

 که ...  هیمنه؟ سا يبچه،بچه  نیا ینی ؟یچ ینی هیسا ادگاری ه؟یسا ادگاریگردنم بلند شد. يم سمت بچه که صدابرگشت يطور

 .نمیرو بب هیسا خوامیکجاست؟ م هیست؟ سا هیسا ادگاری یچ ینی -

 بغل مرد پرت کردو جوابمو نداد. يخودشو تو هینتونست تحمل کنه و با گر گهید زن

 کردمو گفتم: صدامو بلند  تیعصبان با

 زن من کجاست؟  دمیخانوم محترم ازتون پرس -

 هیمن پدر شدم؟ سا ینی.زل زدم به اون بچه.کردیبهم داده نشد.به هوتن نگاه کردم که با غم به اون بچه نگاه م یجواب بازم

  خواست؟یبچشو نم ینیخبرو بهم بده؟ نکنه بازم از دستم فرار کرده. نیکجاست که خودش ا

 بود بهم. ختهیکه مغزمو مختل کرده بود بدجور عصابمو ر يتر يقو احتمال

 باشم؟  دهیرس ریممکنه د ینی
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 کجاست؟  هیهوتن سا -

 درهمو ناراحت زل زد بهم یبا صورت هوتن

 .رید یلیبهنام.خ میدیرس رید -هوتن

 خفه شو چرت نگو هوتن ...  -

  :دمیداشت همسرشو اروم کنه و پرس یسمت اون مرد که سع برگشتم

 .نیجوابمو بد کنمیمن کجاست؟ اقا خواهش م ي هیسا ن؟یدیجواب درست به من نم چکدومی... اقا چرا ه -

 ...  هیسا -مرد

 گفتم:  یکالفگ با

 .گهید دید بگ ؟یچ هیسا -

 .اوردید ... دووم ... ن -مرد

 به چشمامم اعتماد نداشتم. چیگوشام که ه به

 وونهی.بگم ددیگیبزنم.بگم دروغ م یکردم حرف یاز گلوم خارج نشد.دوباره و دوباره سع ییبگم اما صدا يزیباز کردم تا چ دهنمو

اما نتونستم صدامو  دیتمومش کن ویمسخره باز نیحرفاست.دهن باز کردم تا بگم ا نیتر از ا يمن قو ي هی.بگم سانیشد

 .دمیرسیم جهیمتر به نتک کردمیحرف زدن تالش م يبرا شتریب یهرچگم کرده بودم. زویکلماتو جمالتو همه چ

نرفته ...  هیحرفاست.سا نیتر از ا يقو هی.ساذارهیمنو بچشو تنها نم هیشدن.سا وونهید نایا يبودم.همه  نیمطم زیچ هیاز  اما

  ؟یی... کجا هی... سا هیسا

... منِ احمق  شه،منیمبودم.مثل ه دهیرس ریکردم.مغزم به کار افتاد.من د دایکه هوتن بهم زد دوباره صدامو پ یمحکم یلیس با

 دمیرس ریبازم د

 .دمیرس ریهوتن.د دمیرس رید -

 ری.ددمیرس ری.دکردمی.مدام تکرار مشنی.اونقدر که حس کردم االن کنده مدمشونیموهام فرو کردمو کش يتو دستمو

 هیتا اجازه بده سا مکردیالتماس م يبه خودم اومدم که داشتم به پرستار یکرد ما وقت سیاشکام صورتمو خ یک دونمی.نمدمیرس

 .نمیامو بب

 ...  تونمی.من نمنیاروم باش کنمیمحترم خواهش م ياقا -پرستار

 .کنمی.اون منتظرمه.خانوم خواهش منمشیخانوم تورو خدا.جون بچه ات بذار برم بب -

 تکون داد. يچشمش جمع شدو سر يحال من اشک تو دنیبا د پرستار

 .ایبا من ب -

 ي.پشت درشدیاطراف سردتر م طیمح شدمیم کترینزد هیبه سا یاختم و به دنبال پرستار رفتم.هرچراه اند لچرویسرعت و با

 شدم:  رهیدر خ يرو ياستادمو به نوشته 
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 خانه سرد

عشقم  دنید يکه برا ریبودم؟ اونقدر د دهیرس ریواقعا د ینیاز پشت درشم حس کرد.دستام شل شد. شدیراحت م یلیخ مرگو

 .هیسا دمیرس ریچقدر د ستادم؟یا یکرده م خیقِ اتا نیپشت در ا دیبا

اون  يبودکه تو یمشک ي سهیبه من انداخت اما من نگاهم به اون ک ینگاه دی.با ترددیرو به سمت خودش کش ییکشو پرستار

دم به شده بو رهیشد.ساکت و ناباور خ انیمن نما يروبه رو یرو باز کرد و صورت سهیک پیکشو قرار داشت.پرستار به ناچار ز

 نجایکه ا هیک دهیدختر رنگ پر نیمن نبود.ا ي هیکه سا نیمن نداشت.ا يه یبه سا یشباهت چیکه ه ياون جسد.جسد دختر

  ده؟یخواب

 هیبه سا یشباهت چیدختر ه نی.اما نگفتم.استین هیکه سا نیبهش بگم ا خواستمیبا گفتن فقط زودتر از اونجا خارج شد.م پرستار

شده اش  دیسف يدختر لبا نیاما ... اما ا کردیبلندش همه رو مسخ م ییطال يموها شویصورت يلبامن  ي هیمن نداشت.سا ي

دختر اصال ... اصال مو  نی... ا نیداد.ا صیلباشو درست تشخ شدیشده بود و نم یکیاش  دهیبا صورت رنگ پر بایتقر

 يبه چشما یشباهت چیگود رفته اش ه يشماسرد نبود.چ نقدریا چوقتیمن ه ي هیبود.سا خی.دمیبه صورتش کش ینداشت.دست

منه ...  ي هیسا دهیخواب نجایادختر که اروم  نیا کردیبود که بهم ثابت م زایچ یلیو خوش حالت عشق من نداشت.اما خ ییایدر

 من. ي هیسا

 هیسا ؟ير نکرددفه صب نیتا بهت برسم.چرا ا يموندیمنتظر من م شهیتو که هم یخانوم ه؟یسا دمیرس ریگلم؟ بازم د یرفت -

 ...  ؟يدی... خانومم ... جواب نم

 شد ریسراز اشکام

دفه  نی.چرا اهیسا يانصاف نبود ... توکه عجول نبود یتو که ب هیچشمات تنگ شده.سا يدلم برا هیچشماتو باز کن.سا هیسا -

 نه؟  يبر یخواستیبه زور بردنت عشقم؟ نم ؟يچرا صبر نکرد ؟يعجله کرد

 گونه اش گذاشتم. يونمو روکرده و لرز خی يدستا

بگم غلط  ؟یکنیم یاشت دیبگم ببخش هیسا دم؟یرس ریکه بازم د یبخشیمنو م ه؟یسا یبخش یبهنامتو م ؟یبخشیمنو م هیسا -

  ؟یکنیکردم چشماتو باز م

 .زدمیرو قاب گرفته بودمو باهاش حرف م هیدست خودم نبود.با دو دستم صورت سا حالم

 ای.بی.غلط کردم خانومدیببخش هی... سا يرحم شد ی.چقدر بهیسا یمنو نداشت ي.تو که تحمل اشکا يکردیتو که قهر نم هیسا -

به خاطر من  هیسا ؟یگینم يزیچ ندفهینداره چرا ا یاشکال یگفتیم دمیرسیم رید یوقت شهی.چشماتو باز کن.تو که هممیکن یاشت

 یاشت ایتحمل قهرتو ندارم ب یدونیم ی... خانوم گهیهم بگذر د ندفهیببخش خانومم ا رمویدفه هم تاخ نیا هیچشماتو باز کن.سا

 نبود. نیسنگ نقدریاخه؟ تو که خوابت ا یخوابی.چقدر مگهیبلند شو د هی.چشماتو باز کن.سامیکن

 .دیلرزیبودنو تموم وجودم م يوار از صورتم جار لی.اشکام سکردمیکه م ییدست خودم نبود کارا دادمیوار تکونش م وونهید
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مگه  ؟يداره.مگه تو عاشق بچه ها نبود ازیاون بچه بهت ن هیاصال من به درك به خاطر بچه ات چشماتو باز کن.سا هیسا -

 ...  یخانوم هی. ساگهیخب چشماتو باز کن د ؟یکنیم يلجباز يپس چرا االن دار ؟یمادر بش یخواستینم

لجو حاال  يافتاده رو دنده  دونستمی.مدادیا جوابمو نمبلند شه.ام کردمیبچه بهش التماس م هیسردشو ناز کردم.مثل  ي گونه

تا  ختمیریاشک م کردمویو التماس م زدمی.داد مزدمیاروم صداش نم گهی.دکردی.تا ابدم چشماشو باز نمستین ایحاالها کوتاه ب

 .دادینشون نم یعکس العمل چیکنه امابازم ه زو چشماشو با ادیدلش به رحم ب دیشا

 پرستار وارد شد. ادمیدادو فر يصدا از

 .اقا ... نه ... کنمی.اقا خواهش مرونیب دیایاقا ب -

اما مدام تکرار  شدمیتر م جی.با هر بار زدن سرم به تخت گرهیجلومو بگ تونستیتخت.پرستار نم يبه لبه  دمیمحکم کوب سرمو

 کردمیم

 بلند شو ... بلندشو -

 شدم. هوشیشد و ب یچ دمیهمنف گهیبار د نیبار ... دوبار ... سه بار ... پنجم هی

*** 

 زدیبودو داشت با تلفن حرف م ستادهی.هوتن کنار تخت انمیتار بود چندبار پلک زدم تا بهتر بب دمیچشمامو باز کردم.د اروم

 : دیچشمش که به من افتاد تلفنو قطع کرد اروم پرس

  ؟يبهتر -

 ...  هیام،سا ن،بچهمارستای.بادیب ادمیدوباره  ریبود تا همه چ یکلمه کاف هی نیهم

و به بهنام گفتن هوتن و درد  دمیتخت نشستمو سرمو از دستم کش يشدن.رو ياشکام سد چشممو شکستنو جار لیس بازم

شدم به اون بچه ...  رهیخ جیبغل هوتن بود شدم.خشک شدم.گ يکه تو يندادم.اما تا بلند شدم تازه متوجه بچه ا یتیسرمم اهم

 به بچه گفت:  روشکم زده اومد سمتمو خ دیخودم.هوتن که د يبچه 

  ؟يدیرو د ییخانوم خانوما بابا -

 : دمیپرس یلرزون يشدن با صدا يبازم جار اشکام

 دختره؟  -

 زمزمه کردم:  ینگاهم کرد و سرشو تکون داد.با لبخند تلخ نیغمگ هوتن

 بابا يبهانه  -

 شدو گفت:  رهیبا تعجب بهم خ هوتن

 هان؟ ! -

 برو بچه رو بده بهش.حتما گشنشه کنه؟یم هیبچه داره گر نیا نهیبیگه نمکجاست؟ م هیسا -

 بهنام. -
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 زدم:  داد

 بذاره کنار. ویگفتم؟ برو بهش بگو لجباز یچ يدینشن -

 .نگاهش کردم.دی.دلم لرزدیبچه بلندتر شد.انگار ترس ي هیداد من گر يصدا از

 گفتم:  يبلند تر يبا صدا.ناخوداگاه کردیبودو نگام م ستادهیهنوز همونجا ا هوتن

 .گهیبرو د -

 رفتو از در خارج شد. یعقبک هوتن

*** 

 شخص سوم

اش  هیبود که سا نیا دونستیکه م يزیدرك کنه.اما تنها چ ویزیچ تونستیبودو نم جیبود.گ ستادهیقبر ا هی يبه رو رو

 نیفقط خواب بود و ا هی.سادهیجوابشو نمو  کنهیدونست باهاش قهره که چشماشو باز نم ی.مدهینمرده.زنده است و قفط خواب

اون همه ادمو  يچجور دونستی.بهنام کالفه شده بود نمدادیبه حرفش گوش نم چکسی.اما هکردیم تشیبلند اذ يصدا ها

 ارامش بخوابه. يساکت کنه تا عشقش بتونه تو

 ر قبر شد.با خودش فکر کردکنا يدیبه اطراف نگاه کردو تازه متوجه کفن سف یبود. عصب جیکرد،گینم د،دركیفهینم

 نهمهیا نجا؟یمن اومدم ا یباشم.ک هیبچه امو سا شیپ دیمن االن با کنم؟یم کاریچ نجایمرده؟ اصال من ا یک ه؟یک گهید نیا

  کنن؟یم کاریچ نجایپوش ا اهیقرار س یادم ب

 عصاب خورد کن خالص بشه. يهمه صدا نیاز دست ا تونهیم يتر شدو فکر کرد چجور یعصب

جاخوش  دیکفن سف نیا يتو یو ک هیک يبرا يو زار هیهمه گر نیبفهمه ا خواستیبه سمت اون کفن حرکت کرد.م مارو

و کنار  نییپرت کرد پا یصندل يبا حرص خودشو از رو دیرسیکفنو باز کنه اما دستش نم يدوال شد تا رو لچریو يکرده.از رو

جلوشونو گرفتن باالخره  نیرحسیکنن اما هومن و ام يریجلوگ شیعدکفن نشست.هوتن و سام به سمتش رفتن تا از حرکات ب

 .هینبودنِ سا تی.واقعومدیکنار م تیواقع نیبا ا دیبا

کنه تا اون  دایپ یکرد نتونست راه يبرد.هرکار دیسف يلرزونشو سمت اون پارچه  يبه عقب هل دادو دستا لچرویو یعصب

 تیاز زور عصبان سویشدنش خبر نداشت خ يکه هنوز از جار ییش از اشکاشده بودو صورت شتریپارچه باز بشه.لرزش دستاش ب

کردو  دیلرزیبه دستاش که م ینگاه تیپارچه رو باز کنه.با عصبان اونکرد بازم نتونست  يسرخ شده بود.هرکار یو کالفگ

 : دیبهشون توپ

 .دیدرست کار کنم.نلرز دیذارینم -

 و داد زد:  دیکوب نیبار به زم نیدستاشو مشت کردو چند ینبودن.عصببدنش گوش به فرمانش  ياز اعضا چکدومیه اما

 .ایلعنت دینلرز گمیم -

 به خودش بزنه.بهنام کالفه رو به هومن گفت:  يشتریب بیشد که اس نیبه سمتش رفتو مانع از ا هومن
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 مسخره رو باز کن. يپارچه  نیا -

 داد زد:  فقط نگاهش کرد اما بهنام بلند تر نیغمگ يبا چشما هومن

 بازش کن. گمیم -

کفن و باز کرد بدون  ياتفاقات بود کرد.مرد جلو اومدو اروم رو نیبودو نظاره گر ا ستادهیکه کنار قبر ا ياشاره به مرد هومن

 نگاه کردن به جسد از اونجا دور شد.

وم در حال مراقبت ازش داده بودو چند خان هیتک یبه درخت حالیب يگوشه ا هیاومد .مادر سا یدر نم چکسیاز ه صدا

 نیب نیداشت و در ا یکه چه عمر کوتاه کردنیدوتا جوون فکر م نیا هیبه زندگ سیخ يبا غم و چشما و صورتا ونیبودن.اقا

 .شکستیاز مرگ قبرستونو م زیبربود که سکوت ل هیسا يدوستا يهق هق خفه  يفقط صدا

 دهیکه مثل پتک به سرش کوب کردیفکر م یقتیبودو به حقشده  رهیعشقش خ ي دهیبهنام با سکوت به صورت رنگ پر یول

وجودشو  هیسا يصورت سردش حرکت داد.سرد يلرزونشو سمت صورت اروم عشقش بردو نوازش گونه رو يشده بود.دستا

جون  هیجا کنار سا نیباشه.دوست داشت هم یواقع حساسا نیو دعا کرد ا زنهینم گهیلحظه حس کرد قلبش د هیمنجمد کرد.

 اما باور ... نه. کردیمرگو با تمام وجودش حس مبده.

 .تونستیباور کنه.نه نم شویرو ، عشقشو ،تموم زندگ هیمرگ سا خواستیو نم تونستینم

 تیواقع نیکه ا یکس هی دمیشا ای گشتیم يزیچ هیبودو فقط دنبال  ياراد ریاز دست داده بود. حرکاتش کامال غ ارشویاخت

 چه وضعشه. نیات زنده است بهنام.خودتو جمع کن مرد.ا هیدروغه.سا نیگه اکه بهش ب یکیکنه. بیتلخو تکذ

 ویمشک يو گرفته و لباسا ونیو گر دهیرنگ پر يچهره ها نیبودن.ا بهیگردوند .به نظرش همه براش غر تیجمع نیب نگاهشو

 از مرگ قبرستون از کنترل خارجش کرده بود. زیجو لبر

که  نی.فکر اکردیحالش خراب تر از بهنام بود الهامه.عذاب وجدان داشت داغونش مکه  یپوش کس اهیجمع س نیا يتو دیشا

 هی دونستیاما نم رهیبچه اشو سالم بغلش بگ هیسا خواستی.الهام فقط مکردیاش م وونهید نهیبچه اشو بب هیاون نذاشته سا

.همش با خودش دیغوش مادرشو نچبار طعم ا هی یکه حت يمادرو بچه رقم خورده.بچه ا نیا يبرا یاهیسرنوشت س نیهمچ

 دی... شا دی.شاکندیازش دل نم ایراحت نیو به ا کردیم دایپ ایدن نیبا ا يتر يبود اتصال قو دهیبچه اشو د هیاگه سا دیشا گفتیم

 تر شد. دیبهنام شد تیوضع دنیالهام با د ي هی.گرکردیخوابش م یشبا ب یلیکه خ ییدای.شا دی... شا

مرگ خواهرشو باور  تونستی.اونم نمستهیبه هومن تونسته بود سر پا وا هیو تنها با تک دیلرزیانوهاش مبود.ز میساحلم وخ حال

 چیبدون ه نیحس رینشه اما ام يصورتش جار يتار کرده بودن رو دشویکه د ییخودشو نگه داشته بود تا اشکا یلیکنه.سام خ

کنه اما اون ... و  یراحت خودشو خال تونهیکه م شدیم شیحسود نیرحسیبه ام درسام چق ختویریشدن اشک م دهیاز د یترس

 .گشتیم یدنبال کس ونیاون جمع گر نینگاه بهنام همچنان ب

خودشو به ساحل رسوند دستشو بلند کردو  شدنیم یکه خاک ییبه لباسا تیبدون اهم نیزم يو کشون کشون رو یسخت به

 گفت:  کردیزار که حال خراب ساحلو خرابتر م یگرفته و حال ییساحلو گرفت.با صدا هیمشک يمانتو يگوشه 
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... ساحل با من  کنهیچشماشو باز م ي.بهشون بگو به زوددهیفقط خواب هیدروغه.به همه بگو که سا نایا يساحل بگو که همه  -

بهنامت داشت.برو بهش بگو چشماشو باز کنه ساحل.بهش بگو  يحرف شنو شتری.از تو بدهیقهره ،ازم دلخوره،به حرفم گوش نم

 شه.برو ساحل ...  داریب و.برو بهش بگو ساحل.برو بگرهیمیتو م یب

شدت گرفته و  ينشست و تنها جواب بهنام اشکا نیزم يبهنام رو ينتونست مقاومت کنه زانوهاش خم شدو جلو گهید ساحل

 ساحل بودو بس. يحال بدتر شده 

 رفتشو بشنوه. لیتحل يجلوش زانو زد تا صدا ریرسوند.ام نیرحسیخودشو به ام یشده بود به سخت دیکه از ساحل ناام بهنام

تو  یشه.برو بگو چشماشو باز کنه ... بگو بهنامت منتظره.بگو بهنام ب داریبه حرف تو گوش بده.برو بهش بگو ب دیشا ریام -بهنام

 .ینکن لعنت هی... گر گهی.برو درهیمی.بگو بدون تو مچهیه

 .که ... ستین هیسا گهیکه د کردیداشت باور م واشی واشی. دیچیقبرستون پ ينعره اش تو يصدا

 ادیفر ومدنیکه داشتن به سمتش م يرفتو سر دو مرد هی. کشون کشون به سمت ساکنهیم کاریو چ گهیم یداره چ دونستینم

 زد: 

 ...  دیکارو بکن نیا ذارمی... من نم ذارمی.من نمدیگم ش دیبر -

 : دیرسیم انیزم به گوش اطرافاما هنو رفتیم لیاروم اروم تحل صداش

به عشقم  يآزار ذارمی.من نمشهیم تیهمه خاکو نداره.اذ نیتحمل ا فشیتحملشو نداره.بدن نح هی... سا ذارمی... نم -

 .ذارمی... نه ... نم شهیم تیاذ هی.ساکهیکه،سرده،کوچیتار نیی.اون پادیبرسون

 .داد زد: گرفتیدوباره اوج م رفتیم لی... صداش تحل زدی... نعره م زدیم ادی. فر هیسا يبدن کفن پوش شده  يبود رو افتاده

 ذارمینم -

 صداش اروم شدو گفت:  دوباره

 ام تحملشو نداره. هیسا نهی... خاك سنگ ترسهیم ییتنها هیقبر.سا يتو دیمنم بذار -

التماس  زدویبکنه اما داد م یم مقامتشدن توسط هوتن و سا دهیبود که در برابر کش یتر از اون حالیالتماس افتاده بود و ب به

 : کردیم

 خوانیم نی... بب هیبلندشو سا دمیتورو جون بچمون قسم م هیبلند شو.سا هی... سا هیمنم برم ... سا دینه تورو خدا ... بذار -

 .جون بهنامت بلند شوزمیبلند شو عز هیکنن.سا کاریباهات چ

 فیاون قبر کث ياشو تو هیاجازه بده سا تونستیتا از دست هوتن خالص شه .نم کردیم زد،تقالیم ادیکرد،فریم زد،التماسیم زجه

 خاك. يبود برا فیقشنگش ح ينداشت.چشما نویتحمل اون همه خاك سنگ هیبذارن.سا

 تیجمع نیکه از کنار ا ي.چند نفرکردیکر م ویگوش هرکس زدمیکه بهنام م ییقبر بذارن.نعره ها يرو بلند کردن تا تو هیسا

 ي.نعره هاشدنیگرفته از اونجا دور م يچهره ها ویاشک ییبعد با چشما کردنویو گوش م ستادنیا یم يا قهیچند دق تنگذشیم
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اشو ازش  هیتا سا ادیچرا دل خدا به حرم نم دونستیاما نم شدیالتماساش اب م بابهنام گوش اسمونو کر کرده بود.دل سنگم 

 .رهینگ

و کم طاقت  فیبدن ظر يکه رو ی.تا خروار خروار خاکنهیا دفن شدن عشقشو نببغلش گرفته بود ت يسر بهنامو تو هوتن

 دشویشدن کفن سف دی... ناپد شوییایدر ي... مرگ عشقشو ... بسته شدن چشما دیدی.بهنام اما همه رو منهینب زنویریهمسرش م

 ایدن نیبه ا تونستیکه م يزیو تنها چنابود شد دوی.همه رو به چشم دشیخروارها خاکو ... قطع شدن نفسش ... رفتن زندگ ریز

 بودو بس. هیسا يادگاریوصلش کنه 

*** 

 بهنام ... بهنامم ...  -

که روبه روم بود به چشمام شک کردم.ذهنم قفل شده بود و با  يزیچشمامو باز کردم اما با چ ییاروم و اشنا يصدا دنیشن با

 کلمه ازش خارج شد:  هیباز شدن دهنم فقط 

 هیسا -

کرده بود اما  یچه فرق دونمیمتفاوت بود.نم یکم هینکرده بود اما سا رییتغ يزی.چمیاتاق خودمون بود يراف نگاه کردم تواط به

درست  یچ دونستمیدرست نبود.با لبخند بهم زل زده بود.ذهنم قفل شده بود نم يزیچ هیبود.اما  هیهمون سا هینبود.سا يعاد

که شروع به حرف  دمیکاویم اقیصورتشو با اشت يتمام اجزا کردمویداشتم نگاهش م.ارمهکن هیاما خوشحال بودم که سا ستین

 زدن کرد: 

 تو و دخترمونو تنها بذارم اما ...  خواستمیراه شدم ... نم مهین قیبهنامم منو ببخش ... ببخش که رف -

 ادامه داد:  دویکش یاه

.نتونستم به قولم وفا کنم و تا يکه تحمل کرد زمیونم عز. ازت ممنتیازت ممنونم بهنام به خاطر صبرت ،تحملت،مردونگ -

سالها ممنونم.بازم منو ببخش که  نی.ازت به خاطر تموم ا يکرد یبهنامم. زندگ يبمونم اما تو رو قولت موند شتیپ شهیهم

 وسط راه تنهات گذاشتم نشد که بمونم .

 گفتم:  یخشک شده به سخت یدلمو لرزوند.با دهن دیلغظ نییچشمش پا يکه از گوشه  یاشک قطره

  ؟یکنیم هیچرا گر زمیعز میما با هم ؟یچ ینیحرفا  نی.ایمن شیتو که االن پ زمیعز ه؟یسا یگیم یچ -

 وقته جدامون کردن ...  یلی.خ میستیباهم ن گهیوقته که د یلی.خمیستینه بهنامم ن -

صورتم  کیدم.چشمامو باز کردم .دستش نزداحساس نکر يزیجلو اورد تا صورتمو لمس کنه چشمامو بستم اما چ دستشو

 متوقف شده بود.

 ...  زمیمراقب خودتو دخترمون باش عز شتریبرم بهنامم ... ب دیبا -هیسا

 گفتم:  ادیو فر هی.خواستم بلند شم اما نتونستم.با گرشدیعقب داشت ازم دور م عقب

 ...  هینه سا ؟يریمنو هم ببر. کجا م هیبمون .نرو سا هینه سا -



  

 

یاکتابخانه نودهشت کاربر انجمن نودهشتیا Y@S@M@Nو  taraneh.t  –کشاند آغاز تو  انمیبه پا          

wWw.98iA.Com ٣٠١ 

وارد اتاق  هیدر اتاق باز شدو همزمان سا هوی.دیلرزیرو تنم نشسته بود و تنم م ي.عرق سرددمیداد خودم از خواب پر يصدا اب

 شد.

به طرفم اومدو  ی.با نگرانمهیزندگ يو بهانه  ستین هیکه جلومه سا يفرشته ا نیخواب در اومدمو متوجه شدم ا هیمنگ از

 تخت ينشست رو

  ؟يدیشد؟ خواب د یونت برم؟ چقرب یبابا ... خوب -

 : دیپرس شتریب هیو با نگران دیگونه ام کش يرو دستشو

  ؟يکرد هیگر -

تو اغوشم.فقط کنار  دیحرف خز ی.دستامو از هم باز کردمو به خودم اشاره کردم.ارومو بدادیمجال حرف زدن بهم نم بغض

 گفت:  يناراحتو گرفته ا ينگفتم .بهانه با صدا يزیا چام دمیکش یقی.اروم شدمو نفس عمدمیرسیدخترم بود که به ارامش م

 همه عذاب؟  نیا ستیسال گذشت بس ن 20بابا  ؟يمامان افتاد ادیباز  -

 گفتم:  يدو رگه ا يبه خودم فشارش دادمو با صدا شتریب

بابا.امشب مامانتو بعد  ي همه مدت اومد به خوابم بهانه نی.بعد ادمشیسال د ستی.باالخره بعد بوفتادمین ادشینه بابا جان. -

 .دمیسال دوباره د ستیب

.چشمامو بستمو با تموم وجودم چشما و بعد شییایدر ينوازش کردمو با دو دست قاب گرفتم و زل زدم به چشما صورتشو

 .دمیبوس شویشونیپ

 باشه. ینفس بابا اشک يچشما نمینب -من

 نگفت. يزیزدو چ يلبخند

 بابا؟  يداریچرا ب -

 زدو گفت:  یطونیش لبخند

 .دمیدیم لمیداشتم ف -

 گفتم:  دمویخند

  ؟يدیباز چشم منو دور د -

 .برهیخب تا صبحم از ترس خوابم نم ینگاه کنم.ول ییمجبورم تنها ادیخوشت نم لمایخب شما که از ف -

 داره اخه؟  دنید لمایف نیبچه؟ ا ياخه مگه ازار دار -

 قشنگه. -

 گفتم:  دمویخند

  ؟یبابا بخواب شیامشب پ يخوایم برهیخوابت نم خب حاال که تنها -

 از گونه ام گرفتو گفت:  یذوق ماچ محکم با
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 .امیخواموش کنم ب ویو یبرم ت دیشما بخوابه؟ بذار شیکه دلش نخواد پ هیک -

 .ایبرو زود ب -

 باشه. -

شده  میکنارمه.تموم زندگ هیسا کردمیبهانه کنارم بود احساس م یبود.وقت هیمثل سا زشی.همه چدمی.خندرونیب دییاز اتاق دو و

 سال ...  ستیما افتاد.بعد ب ادی ریامو کرده بود.چقدر د هیسا يبود بهانه.چه قدر دلم هوا

تخت.دوباره از حالت نشسته به حالت دراز کش در اومدمو بهانه  يزد رو رجهیهمزمان بهانه وارد اتاق شد و ش دمویکش یاه

تا االن منم  نانیشمامو بستم. چقدر خوب بود که حداقل بهانه رو داشتم.اگه اون نبود مطمام.چ نهیس يسرشو اروم گذاشت رو

 برم گردوند. ایدن نیبودمو بهانه دوباره به ا دهیبر ایدن يکه از همه  یاون موقع ها افتادم.زمان ادی.دوباره اوردمیدووم نم

مات  شویک یتو شترنج زندگ کردمیبازنده احساس م هیده بودم کننده.ش وونهی.دوماه پردرد ،سرد ،دگذشتیم هیماه از مرگ سا دو

 یبتونم حداقل از عکسش کم دیتا شا زدمیزل م هیازار.فقط به عکس سا یاما ب ونهیمرد شکست خورده و د هیشدم.مرده بودم.

 ...  غیاما در دهب نیدردمو تسک یکم دیشا رمیارامش بگ

 .هیبه عکس سا شدمیم رهیبه زور سرم زنده مونده بودم و فقط خ زدمیه حرف من خوردمیمتحرك نه غذا م يمرده  هیبودم  شده

کم تر خودتو عذاب بده خودتو جمع کن حرف بزن اما  گهیکه بسه د زدنیباهام حرف م یکل کردنیالتماس م ومدنیم ایلیخ

قفل بود انگار هنوز تو شوك بودم  بودم.زبونم دهیخودمم صدامو نشن یانگار صدامو گم کرده بودم .دوماه بود که حت تونستمینم

 کرده بودم. اور... ب ستین گهیباور کرده بودم که د یول

. هه ارنیباال سرم اورده بودن تا منو به حرف ب گهید يروانشناسو روان پزشکو هزار تا دکتر و دوا نیاون دوماه چند تو

چرا  دونستمیاما نم ومدمیکه داشتم با نبودش کنار مبود؟ من  يادیز زی. چخواستمیامو م هیبودن من فقط سا ونهی.خودشون د

 .داشتنیدست از سرم بر نم

 . شنیتکرار م یو ه زننیوقتا تو گوشم زنگ م یلی.حرفاش خشمیکه الهام اومد پ يروز رهینم ادمی چوقتیروزو ه اون

 کردمیدر اومد.فک م يصدا نشسته بودمو زل زده بودم بهش که هیعکس سا يرو به رو لچرمیساکت رو و شهیروز مثل هم هی

که  فیاما ح نیدست از سرم بردار نیداد بزنمو بگم ولم کن خواستیخسته شده بودم دلم م گهیاوردن باال سرم .د ویبازم کس

که روبه رومه  ياومد دختر ادمیتا  دیتصورم الهام پشت در بود.طول کش رخالفدرو باز کردم اما ب یحوصلگ ی.با بتونستمینم

 .کنهیم میاری کمیعذا کرد.خوبه هنوز مغزم  دمویکه اون خبر شومو بهم دادو ع هیهمون نیافتاد که ا ادمیخره .اما بال هیک

 سالم. -

 .دینشن یجواب

  د؟یخوب -

داد. پشت بهش دوباره روبه  هیدر کنار رفتم و الهام وارد شدو درو بستو بهش تک ي.از جلويزدم چه سوال مسخره ا يپوزخند

 ام. هیسا يتوجه به الهام زل زدم به چشما یشستمو بن هیعکس سا يرو
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 کم از عذاب وجدانم کم بشه ...  هی دیبگم تا شا هیاز سا خوامیاومدم که حرف بزنم.م -الهام

 دیلرز صداش

 بتونه منو ببخشه ...  هیسا دی... اگر ... اگر بتونم قفل سکوت شمارو بشکنم شا -

 ببخشتت اما نتونستمو بازم سکوت کردم. دیام با هیکه سا يکرد یداشتم بهش بگم مگه چه غلط دوست

 داد:  ادامه

 ...  دشونیبخوا دیاوردم همه رو.گفتم شا لشمیوسا -

  هیبودم به سا رهیاما من بازم خ نهیاز من بب یعکس العمل ایحرف  هی دیتا شا کردیسکوت.بعد هر جمله اش سکوت م بازم

متوجه خودش  ویا نندهیبود که هر ب قیغم تو چشماش دلمو لرزوند.اونقدر عم دمید بار اول يرو برا هیسا ی... وقت یوقت -

کرده.اول  قیعم نقدرینگاهشو ا يبوده که غم تو شیزندگ يتو یچ هیدختر به سنو سال سا هیبدونم  خواستمیبکنه.همش م

م سنگ صبورش.واسم گفت ... از .شدخوادیسنگ صبور م هی دمیشد.فهم یمیماما کم کم رابطمون ص میبود هیمثل دوتا همسا

گفت از اومدنش به  زویهمه چ هی... سا میختیریجاها اشک م یبعض میدیخندیجاها باهم م ی.بعض شیشما از خاطراتش از زندگ

 دیمسله رو حل کن نیباهم ا هکه به خاطر خودتون از شما گذشته .بهش گفتم اشتباهه.بهش گفتم برگرده و بذار نیشمال از ا

 تیبا مسؤل میکن یدکترارو راض می.با هزار جور ترفند تونستکردی.گفتم حداقل قبل عمل به شما خبر بده اما قبول نمقبول نکرد

که  سکهیحامله ست. دکتر بهش گفته بود بچه رو بندازه تا زودتر بشه عملش کرد و ر دیخودش عملش کنن.بعدم که فهم

بار التماسش کردم که به فکر خودش باشه و از بچه  نینه. خود من چندکالم بود:  هی هیبخواد بچه رو نگه داره اما حرف سا

 از بچه ام بگذرم. تونمیبهنامه .نم هیادگاری نیا گفتیکه از وجود بهناممه بگذرم؟ م ياز بچه ا يچجور گفتیبگذره اما م

 نگفتم. يزی.اما بازم چدادی.حرفاش داشت عذابم مختیریدونه دونه رو صورتم م اشکام

مردونه بغلش گرفته  راهنیپ هی دمیبمونم .موقع خواب د ششیپ ویروبه راه نبود مجبور شدم چند شب ادیه اول حالش زما کی -

 10.از هر کردیم یبا شما زندگ هی.اقا بهنام سابرهیخوابم م نایگفت فقط با وجود ا هیچ نایا دمیو عکس شما روبه روشه.ازش پرس

اما  کردنیم تشیاذ یلیبدتر بود.هم سردرداش و هم بچه اش خ یلیاخر حالش خ يا.ماهبودتاش راجع به شما  9تا جمله اش 

 بود. یبازم راض

 ادامه داد:  یلرزون يهقشو خفه کردو با صدا هق

اما ... اما منه احمق  نتشیکنم بب يکار هیاومد.ازم خواهش کرد  ایکه بچه اش به دن ویوقت رهینم ادمی چوقتی... ه چوقتیه -

 گفتمیاصرار کرد اما نذاشتم. م یلیخ رهیو م ارهیعمل طاقت نم یکی نیا ریز دونستیانگار خودش م نهیشو ببنذاشتم بچه ا

 یراخت نیو به ا کردیمقاومت م شتریبودبخاطر اونم شده ب دهیاگه بچه اشو د دیشا کنمی.همش فکر م نشیبب ایخوب شو بعد ب

 منه شبا خواب ندارم ...  ریتقص هیسامرگ  کنمیهمش فک م کشمی.دارم عذاب مشدیمرگ نم میتسل

 حرف بزنه اما با لجاجت بازم ادامه داد:  دادیامونش نم هیگر
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حداقل واسه  نهیبفهمه اگه الهام احمق نذاشت بچه اشو بب دیمنو ببخشه بذار هیسا دیبذار دیبزن یحرف هیاقا بهنام تورو خدا  -

اما  دیمحکومم کن دی.داد بزندیبگ يزیچ هیعذاب بکشم. نیاز ا شتریب دیکرده.تورو خدا اقا بهنام نذار يدیکار مف هیشوهرش 

 .دیحرف بزن

شد.الهام  کهیهزار ت واریکرده بود. با حرص گلدون کنار دستمو برداشتمو با تمام توان پرت کردم سمت د میعصب حرفاش

ه کرد.برگشتم سمتش و چنان نگاهش اش بند اومد.همون جا پشت به در نشسته بود بلند شدو با ترس بهم نگا هیگر دویترس

 يبه طرف در بردمو قفلش کردم.اومدم برم تو لچروی.ورونیخونه رفت ب زندونست و با سرعت ا زیجا شترویکردم که موندن ب

 يزیچ نیتختو درشو باز کردم.اول يبه سمتش رفتمو با خودم بردمش سمت اتاق گذاشتمش رو دمیرو د هیاتاق که چمدون سا

داشته عذاب  هیکردم که سایفکر م نیبه ا ی.وقتخوردیلباسا قرار داشت.حالم از خودم بهم م يخودم بود که رو عکس دمیکه د

که به خاطر خودم ازم گذشته بود  نی.اشدمیبه خاطر غرورم به همه پشت کرده بودم از خودم متنفر م نجایو من ا دهیکشیم

از خودم  شتریعطرم، ب ي شهیچشمم خورد به ش نیزم يرو ختمشی.عکسو برداشتمو با حرص پاره اش کردم و ردادیعذابم م

 .ختمیریاتاقو بهم م لیوسا کردمویم هیباهم خورد شد.گر نهیعطرو ا نهیکردم سمت ا پرتشبدم اومد.برش داشتمو 

 ي هیسابود. شیحاملگ يخنده ام گرفت .لباسا هیها وسط گر ونهیمثل د دمیمو د هیسا يچشمم خورد به چمدون لباسا دوباره

کم کم به ارامش  دمشونیبوسیو م دمییبویوار م وونهی.لباساشو برداشتم دزمیعز شدیتپل شده رو تصور کردم چه قدر با نمک م

ارامشمو  نیهوتن بود که ا يدرو داد زدنا يارومم کرده بود.فقط صدا هیسا يهمه مدت ارامشم برگشت . بو نی.بعد ا دمیرس

در اتاقو قفل کرده بودم.هوتن  یک ومدینم ادمیاتاق. يکسته شدو سام و هوتن پرت شدن تو. همون لحظه در اتاق شزدیبهم م

 تو اما اتاق ...  انیخونه رو داشت تونسته بودن ب دیکل

 یاون ینیکه تو دستش بود زل زده بودم. يشده ا چی.درواقع به جسم پتو پکردمیاتاقو هوتن نگاه م يبه در شکسته شده  مات

 منه؟  يه بهانه که تو بغل هوتن

 .اروم به سمتم اومد.اروم گفت: دید جموینگاه مات و گ هوتن

 بچه باش. نیبهنام.به فکر ا هیبگذر از سا -

 صورتم بود نگاه کردم.چشماش بسته بود. يبچه ام که حاال صورتش رو به رو به

 اروم تر ادامه داد:  هوتن

  ؟یدخترتو بغل کن يخواینم -

 نیام بود؟ اول هیسا ادگاری نیا ینیاما سفت بچه رو بغل کردم. دیلرزیچه رو گذاشت تو بغلم.دستام منگفتم.هوتن اروم ب يزیچ

ام از بچه ام غافل بودم.اروم چشماشو باز  هیسا ادیدو ماه خودم بودمو  نی.انمشیبب خواستمی.نمگرفتمشیبغلم م يبار بود که تو

چشماش.اروم سرمو خم  کیکوچ يایبود غرق شدم تو در هیسا هیایدر يمثل چشما قایدق ش.چشماشدیباورم نم ایکرد خدا

 هیام بود .سا هیمثل سا دنشمی.خنددیخند لیدل یچرا اما ب دونمی.اروم بود.نمکردینم هیبود گر بی.عج دمیکردمو چشمشو بوس
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کنارم  هیاروم.انگار سا یلیاروم بودم.خ گهیبود.د مبه فکر هیسا شهیگذاشته بود. بازم مثل هم ادگاریخودشو برام به  ي ندهینما

 کنار گوشش گفتم:  دمیشنیکه خودم به زور م ییبود. اروم با صدا

 .زمیعز کشهیبه بعد فقط به خاطر تو نفس م نیبابا ،بابات از ا يبهانه  -

*** 

 يده بود رو راهشو باز کر يکه با لجباز یارومو منظم بهانه بهم فهموند که خوابش برده.قطره اشک يباز کردم.نفسا چشمامو

 گونه امو کنار زدمو اروم زمزمه کردم: 

 نفس بابا. کشهیبابا هنوزم فقط به خاطر تو نفس م -

 

 

 انیپا

 سه شنبه   92/6/12

 شب  45: 20

 اسمنیو  ترانه

 

  

 

  92شهریور   : یینها انیپا

  93خرداد انتشار در سایت نودهشتیا : 
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