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 ی. روکردمیو هق هق م ختمیریمحابا اشک م یآمبوالنس، گوشم رو پر کرده بود، ب ریآژ یصدا

 داده بودم. هیرو تک ادهینشسته و پاهام رو به جدول پ رونیطرفه رو به ب هی ن،یشاگرد ماش یصندل

و لرزون، بهم  دهیهم گره خورده ام، دوختم. در هم تن یتو یزده، نگاهم رو به انگشت ها بهت

مخمصه  نیرها شدن از ا یداشتم. دلم هوا یپناه آورده بودن. گلوم پر از بغض بود و حس خفگ

 !دنینفس کش یکم یبرا خواست،یرو م

شده بود. نگاه  یکه با اون راه یطور نگاه نگران پسر نیمحو شد و هم یکیتار یتو آمبوالنس

 !دادیبه من حس آشنا بودن م به،یاون پسر غر

 رو از سر گرفتم. هیو دوباره گر دمیدستام صورتم رو پوش با

 .شدیقدم هاش هر لحظه واضح تر م یصدا اد،یداره به سمتم م یکیبعد حس کردم  یکم

که حاال رو به  یهام به کساشک یاز پشت پرده  یگاهصورتم برداشتم و ن یرو از جلو دستم

 روم بود، انداختم.

روشن کرده بود،  یرو اون جا رو هم کم ادهیاما نور چراغ برق کنار پ ک؛یبود و همه جا تار شب

 گفت: ی. با نگراندمیبعد صداش رو شن یو کم دمشید

 !؟یکنیم هیگر ی!؟ باز که داریدیشهرزاد، ترس-

که دوستم داشت و  یبهش وابسته بودم و البته کس یکه از بچگ یم بود. کسپسر عمه ا آرش،

 من عاشقش بودم. به سرعت از جام بلند شدم و خودم رو تو آغوشش حل کردم.

 !دمیرو با جدا کردنم از آغوشش فهم نیحل شدم؛ اما مشکالتم هنوز حل نشده موند. ا من

 !؟یشهرزاد، تو چت شده!؟ خوب-

اومد وسط! جواب ندادم،  یآبروم م یکه برام اتفاق افتاده بود رو بهش بگم، پا یزیچ تونستمینم

رو بست،  نیدر ماش رتم،یهم نداشتم. بدنم شل شد و باعث شد آرش محکم تر بگ ستادنیتوان ا

 عمه بود. یکه خونه  ییکرد. جا ابونیخ یمن و با خودش راه

 که پر از اضطراب بود، گفت: ییصدا با

نگه  رونیافتاد تو رو ب ادشی ییآمبوالنس که اومد، تازه دا ی! صداییجانیود تو انگفته ب ییدا-

 داشته!
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به حرفش نشون ندادم. بالخره به اون طرف  ینکردم و واکنش یبهم انداخت؛ اما توجه ینگاه

 دم در، که اونم نشست کنارم. ی. نشستم سر پله هامیدیعمه، رس یدم در خونه  ابون،یخ

 ی!؟ حاال به جایومدیبود چرا ن ادتیفراموش کرده، تو که  ییدا میریخونه؟ گ یومدیتو چرا ن-

 تو. میبلند شو بر یریکه آب غوره بگ نیا

داشت کنار  یبزرگ اطیعمه ح ی. خونه میخونه شد اطیح یاکراه، بلند شدم و همراه آرش راه با

تنها باشم،  دید باحوض نشستم و چند مشت آب به صورتم زدم. آرش، که انگار متوجه شده بو

 ی! و حتترسمینم یکیو تار ییاز تنها گهیوقته د یلیمن خ دونستیبه داخل رفت. اون نم

 برام افتاده. یکنه چه اتفاق رکد تونستینم

اون  ی! حتچکسیاتفاق نبودن! ه نیخودم و البته اون دو نفر، شاهد ا یجز خودم و خدا چکسیه

اتفاق  نیبه ا یاز سر کنجکاو ینخواد، حت ید، که کسمحله خلوت و سکوت و کور بو نیا یقدر

 سرک بکشه!

نگاه کردم.  رهیآب حوض، خ یمتالطم خودم و ماه، تو ریدادم و به تصو رونیرو با شدت ب نفسم

 !دمیلرزیو شوکه م دهیو من ترس دیرقصیبا هر تالطم م یماه از سر دلخوش

 یچشمام به سرخ یدیرده بود و سفبه خودم انداختم، چشمام پف ک یخم شدم و نگاه یکم

به تن هممون  اهیچهلم پدرم بود، رخت س روزیکرده بودم، د هیمدت گر نی! از بس که تو ازدیم

 .کردیم ییخودنما

 !زدیما پرسه م یداشت حوال لییپشت عزا. انگار عزرا عزا

 دمیرس ،یهر سخت به کهنیراه برم. تا ا یبه خوب تونستمیاز جام بلند شدم؛ اما نم جهیسرگ با

رفت. دو دستم رو به چهار چوب  یاهیو پرده رو کنار زدم؛ اما ناخودآگاه چشمام س ییرایبه در پذ

 یو نه م دمید ینه م یچیافتادم. ه نیناتوانم، سرخورد و به زم یدستا یدر محکم گرفتم؛ ول

 بود! کیهمه جا تار دم،یشن

اومدم و چشمام رو آروم باز کردم. مادرم  به خودم یصورتم، کم یسرد آب رو یحس قطره ها با

آب قند تو دستش که مدام قاشق رو توش  وانیل هیبا  ،یصندل نییاز اشک پا سیخ یبا صورت

 لرزون و خش دارش گفت: یبازم، با صدا یچشما دنینشسته بود. با د داد،یچرخ م
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 ؟یشد یطور نیمادر به قربونت بره، چت شد؟ چرا ا-

روزا موضوع  نیهم ایفردا  ایکه همه  نیشد. از ا ریچشمام سراز یگوشه آروم آروم از  اشکام

ام هم عمو و عمه یطور نی! همشدی. اون وقت اوضاع برام سخت تر مدمیترسیرو بفهمند، م

به اطراف کردم فقط  ی! نگاهنمیکنم اون روز رو به چشم نب یکار دیمن رو ندارن! با دنیچشم د

 شتریبرم. چند قدم ب ییم کنارم بودن. بلند شدم تا به دستشوامامانم و آرش و شوهر عمه

 .دمیمامانم رو از پشت سرم شن یبرنداشته بودم، که صدا

 شهرزاد، حالت خوبه؟-

با پشت دست اشک هام رو پاک کردم و برگشتم. لبخند  ارم،یبه زبون ب یزیچ تونستمینم هنوزم

تا به دنبالم  کردمیکار رو م نیا دین دادم. باتکو دییتا یبه لب زدم و سرم رو به نشونه  یتصنع

 مرو باز کردم و پشت سر یی! در دستشوارنیانجام بدم سر در ن خواستمیکه م یو از کار انین

که نگاه کردم  یزیچ نیدادم. چشمام رو با اکراه بستم و باز کردم و به اول هیبستمش و بهش تک

 ود!توالت افتاده ب زیم یبود که رو یغیت یجعبه 

اش رو  گهینصفش کردم. اون نصف د عیازش درآوردم و سر غیت هیبرداشتم و  عیرو سر بسته

مانتوم  بیج یرو تو غیت ی گهیانداختم و اون نصف د آبریکنار ش ،ییشودست نکیس یرو

الغر شده بود و پوستم سبزه تر  ینگاه کردم، صورتم حساب نهییخودم تو آ ریگذاشتم و به تصو

اون ها رو حفظ کرده  ییبایچشمام ز یفروغ شده بودن؛ اما همچنان درشت یم بچشما زد،یم

 یازین گهیفکر کردم که د نیدادم و به ا رونیبودن. سرم رو تکون دادم و نفسم رو با شدت ب

 اومدم. رونیلرزونم در رو باز کردم و ب یکنن! با دستا هیاتفاقات بد گر یچشم ها برا نیا ستین

داده بود و  هیتک واری. مامان هم به دکردنیشون بود، انگار داشتن بحث مسرشون تو کار همه

. کردمیسرکوبش م دیاحساسم رو گرفتم، با ی. خواستم به سمتش برم؛ اما جلوختیریاشک م

 بود نگاهش به من بود، به دستام! یآرش تنها کس

لند نکردم و به سمت پله متوجه نشدم. سرم رو ب یزیبه دستام انداختم؛ اما چ یبه تبع نگاه منم

ام دوبلکس بود و دو تا اتاق داشت؛ اما اتاق آرش عمه یرفتن به اتاق آرش. خونه  یها رفتم، برا

 دهیآرش هم اجازه م دونستمیدوم بود و بالکن داشت. م یدوست داشتم، چون طبقه  شتریرو ب
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ردم. وارد اتاق شدم و در رو ! در اتاق رو با وجود لرزش دستم باز کشهیتا به اتاقش برم. مثل هم

 بود، رفتم. شهیبالکن که از جنس ش ییبه سمت در کشو د،یپشت سرم بستم و بدون مکث و ترد

که آرش هم  شدمیو بعد متوجه م اومدمینفس تازه کردن به بالکن م یافتادم که برا ییوقتا ادی

 .کردهیمن رو نگاه م شهیاز پشت ش

داشتم و در رو باز کردم و به بالکن قدم گذاشتم و در رو پشت فکر کردن به خاطرات، دست بر از

گرفته بودن،  یدادم و کم کم سر خوردم و نشستم. دستام لرزش بد هیسرم بستم. به در تک

رو تو دست  غیحال ت نیداشتم. با ا دی. واسه کارم تردشدمیم یکه عصب ییدرست مثل وقت ها

 آن رگم رو زدم! هیکه داشتم  یو با همه ترس تمراستم گرف

 یول کردم؛یداشتم، انگار هنوز متوجه نشده بودم که چکار کردم!؟ اصال درک نم یمبهم حس

که خون سرخ رنگم  دمیفهم یرو برام قابل فهم کرد. عمق فاجعه رو وقت زیسوزش دستم همه چ

 ییرفا!؟ چه حکننیم یکه اونا بعد مرگ من چه فکر نیتر شده بودم، از ا ی. حاال عصبدمیرو د

 !؟ ناراحت بودم، به خاطر مادرم که االن تنهاش گذاشتم.زننیماجرا پشت سرم م دنیبعد فهم

 یپوست و رگم نبود که داشت از هم م یانگار فقط بافت ها دیکشیم ریتو وجودم ت یبد درد

م بود. نگاه یشد. خون هم چنان از دستم جار ی! بلکه تمام بند بند بدنم داشت از هم جدا مدیپاش

 بود! یرو از دستم گرفتم، درد نفس بر

با باز و بسته کردن دهنم، سر  ادیدردم رو بدون فر یهم فشار دادم و صدا یرو رو چشمام

به مامانم فکر  دیبا دیتا درد رو فراموش کنم. شا کردمیفکر م گهید یزایبه چ دی! بادمیکش

رو نداشت،  چکسیفرزند بود و هنداشت! مامانم تک  یگاه هیتک چیه گهیمامانم که د کردم،یم

 !چکسیه

داشت مات و مبهم تر از قبل  زی. همه چشدیو هر لحظه بسته تر م رفتیم یاهیس چشمام

 شهیدر ش یاز هوش رفتم، از رو بایآرش بود! تقر یانگار صدا دم،یشنینامفهوم م یی! صداشدیم

 افتادم. نیزم یسرخوردم و به پهلو رو یا

 باهات حرف بزنم... شهرزاد!؟ خوامیشهرزاد! برو کنار م-

 نشدم. یزیمتوجه چ گهید
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چشمم رو زد. ناخودآگاه دستم رو باال آوردم،  یکه چشمام رو آروم باز کردم، نور نیمحض ا به

 یدیکه دستم رو تکون دادم، درد شد نیکنم؛ اما به محض ا یرینور به چشمم جلو گ دنیتا از رس

از نور  یاثر گهیبعد د یمحکم بستم. کم ع،ید چشمام رو سرو از در دیکش ریتو تمام وجودم ت

نور به من،  دنیتا از رس ستاده،یجلوم ا یکی دمیپلک هام رو آروم از هم باز کردم و د د،نبو

 .دمیکه صداش رو شن نیو تار بود. تا ا دیدیرو نم زیکنه. چشمام هنوز کامل همه چ یریجلوگ

 !؟یشهرزاد، خوب-

 بود! آرش

مبهم انداختم. که مامانم رو قرآن به دست، نشسته  یام نگاه گهیش گرفتم و به طرف درو از روم

 خفه گفتم: یی. دوباره سرم رو برگردوندم سمت آرش و با صدادمید یصندل یرو

 من کجام!؟-

 .مارستانیب-

هم افتادم!  شبیاتفاقات د ادیفکر کردم، به  شتریب یکه چکار کرده بودم؟ وقت دمیفهم تازه

 شد و با بغض گفتم: ریچشمم سراز یم از گوشه اشکا

 ن؟یدیفهم ویهمه چ-

 .ارمیکدوم از کارات سر در نم چیتا االن از ه شبیرو شهرزاد!؟ از د یچ-

. هول کرده و نگران دنمیچشمام رو بستم و رو به مامانم باز کردم که با د دن،یکه نفهم نیمثل ا نه

 گفت:

 !یدختر نصف عمرم کرد-

کرده  دشیمامانم مونده بود و حاال من هم نا ام یبودم که برا یت، من تنها کسبراش سوخ دلم

 بودم!

 میبود، انداختم. عقربه ها ساعت ده و ن وارید یکه رو یبه ساعت یرفت. نگاه رونیاز اتاق ب آرش

 بودم؟ هوشیتا االن ب شبیمن از د یعنی. دادنیرو نشون م
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 کرد؛یهم افتادن؛ هرچند که مچ دستم هنوز درد م یروکردن و  ینیپلکام احساس سنگ ناخودآگاه

که از روح خرد شده  یدرد یدرد، هرچقدر هم دردناک باشه به پا نیکردم تحمل کنم. ا یاما سع

 !دیرسیام بلند شده بود، نم

شدم؛ اما نه که چشمام رو باز کنم! فقط گوشام  داریب د،یرسیکه از اطرافم به گوشم م ییصداها با

آرش رو به وضوح  یاون سر و صدا ها، صدا یهمه نی. از بدنیشن یده باش کردم برارو آما

 داشت، با همهمه بجنگه! یکه سع دمیشنیم

 شده سروان!؟ شما جواب من رو بده! یچ-

 ؟یزود نیاومده بودن سراغم!؟ به ا یعنی

 !؟مارستاننیچرا تو ب شونی... ادیمحترم لطفا، با من بحث نکن یآقا-

به باال سرم  عیسر د،یبازم رو د یکه مامانم چشما نیام رو باز کردم و به محض اچشم آروم

هم بودن که به نظر  یا گهیمامان و آرش، زن و مرد د ریگذرا به همه انداختم. به غ یاومد. نگاه

 ملتمس مامانم به خودم اومدم و نگاهش کردم. ی! با صدااومدنیم سیپل

 تو!؟ یشهرزاد، مامان چکار کرد-

کردم با دست آزادم، صورتم  یشدن و سع ریو اشکام ناخواسته سراز دیبغضم ترک ده،یترس

 توجه ام رو به خودش جلب کرد. یمردونه ا یاز اشکم رو پاک کنم که، صدا سیخ

 د؟ییشما یخانم شهرزاد فرح-

و فقط به  دیلرزیداشتم و لب هام از ترس، م یریو گلوگ نیبگم، بغض سنگ یزیچ تونستمینم

 اکتفا کردم. د،ییتکون دادن سرم، به تا

 .دیشما بازداشت-

ملتمس به  یو مبا نگاه دهیندارم. ترس دنینفس کش یبرا ییاحساس کردم هوا یلحظ ا یبرا

 یبود و اشک تو چشماش حلقه بسته بود؛ اما اشک نم یاطرافم نگاه کردم. آرش عصب یآدما

 گفت: یبهت و ناباوربا  د،ینگاه من رو متوجه خودش د ی! آرش وقتختیر

 !؟گنیم یچ نایشده!؟ ا یچ-



 

 

8 
 

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

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 

و زجه زدم.  دمیصورتم کش یملحفه رو عیاز جواب دادن به آرش، چشمام رو بستم و سر عاجز

 و به خواب رفتم. دمیصداشون رو نشن قهیبعد از چند دق

 «پرهام»

 ستهیتاقش باسپردم تا دم در ا یمی. به استوار کرمیاومد رونیپزشکش، از اتاق ب یخواسته به

که دختره داشت، فکر نکنم بتونه  یحال نیو مراقب دختره و رفت و آمد ها به اتاق باشه. البته با ا

 ومدا رونیکه پزشکش از اتاق ب نیبود. به محض ا فیو ظر فیضع یلیقدم از قدم برداره! خ یحت

 و به سمتش رفتم.

 !؟شهیمرخص م یکه ک نیاومده؟ و ا ییچه بال یدکتر، سر خانم فرح یآقا-

 جا هستن. نیتا فردا ا شونیبگم؛ ا تونمیبه شما پاسخ بدم و فقط م یلیخ تونمیمن نم-

 تر گفتم: یبره، که جد خواست

 تو پرونده درج بشه. دیبا نایسر خودشون آوردن!؟ ا ییدکتر، چه باال-

 و کوتاه گفت: حوصلهیب

 .یخودکش-

کردم و به محض  یهش رو گرفت و رفت. اخماز طرف من باشه، را یکه منتظر حرف نیا بدون

ام شد  رهیبود، متوجه نگاه خ ختهیبهم ر شتریافتاد که از همه ب یکه برگشتم، نگاهم به پسر نیا

 بهم رسوند. یعیهول کرده و سر یو خودش رو با قدم ها

 اسمش رو صدا ادیکه که همراهش بود، ز یآوردم، خانم ادیاسمش رو به  ستاد،یمقابلم ا یوقت

 ! آرش!زدیم

 کرده؟ کاریشهرازد چ ،یخدا بگ یمحض رضا شهیسروان، م-

 ؟یکالنتر دیایهمراه من ب دیتونیشما م-

 االن!؟-

 د؟یدار یبله مگه کار-

 داشته باشن. یکار دیشا ست،یحال درست ن نیآخه تنها گذاشتن شهرزاد و مادرش تو ا-

 د؟یندار یا گهید یکس-



 

 

9 
 

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

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 

 .دیلحظه صبر کن هی ینه! ول-

درآورد و تماس گرفت. منم تا اون داشت با تلفن  بشیرو از ج لشیفاصله گرفت و موبا زما

. هنوز رهینظر بگ ریرو ز زیبه استوار سپردم که از اون جا جم نخوره و همه چ کردیصحبت م

 که اومد. زدم،یداشتم با استوار حرف م

 .انیسروان سپردم االن مادر پدرم م-

 اش انداختم و گفتم: به صورت برافروخته ینگاه

 !دیهست یعصب-

 .کردیمادرم مخالفت م کمیبله، -

که آرش هم نشست  نی. جلو نشستم و به محض امیشد نیو سوار ماش میزد رونیب مارستانیب از

 و در رو بست، به راننده سپردم تا حرکت کنه. برگشتم رو به آرش کردم و گفتم:

 ه؟یچ یشما نسبتتون با خانم فرح-

 شون هستم. پسر عمه-

 !؟کردنیاون وقت چرا مخالفت م شن،یم یخانم فرح یپس مادرتون عمه -

 حوصله از سوال و جواب کردنا گفت: یب

 بعدا؟ شهیم-

 شدم. رهیو به جلو خ برگشتم

 .یکاالنتر یباشه تو-

بره.  رونیراست به اتاق کارم بردمش و از همکارم خواستم تا به ب هی م،یدیرس یبه کالنتر یوقت

نشست، رو به روش،  ی. وقتنهیاشاره کردم، تا بش یکه اون رفت. با دستم به صندل نیبه محض ا

 .دمینشستم و سمج پرس یصندل یرو

 کردن؟یخب، مادرتون چرا مخالفت م-

 گفت: کالفه

 شده؟ یشهرزاد مرتکب چه جرم د،یبگ شهیداره؟... م یتیموضوعع چه اهم نیا-

 به جلو خم شدم و گفتم: رو
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 .میریدر نظر بگ ویهمه چ دیته حق با شماست؛ اما ما بادرس-

 !نیهم اد،یمادر من، از شهرزاد خوشش نم-

 سابقه!؟ ایدختر بدش اومده؟ از نظر اخالق  نیا هیاز چ اد؟یخوشش ن دیچرا با-

 فهمم، سابقه!؟ یمنظورتون رو نم-

 .دیجوابم رو بد شهیم-

فکر که نه!  یعنیداشته باشه،  یبد ینم سابقه . فکر نکبیدختر نج هی... هیشهرزاد دختر خوب-

 مطمئنم.

 چرا!؟-

 ؟یچ-

 از کجا؟ د؟یچرا مطمئن-

 نیهم ب یزیچ چیو ه دمیازش ند یبد زیچ چیو ه میتا حاال با هم بود یمن و شهرزاد از بچگ-

 ما به اسم راز وجود نداره، که من ندونسته باشم.

 داره؟ یخاص لیدل یکیحس نزد نیاون وقت ا-

 مکث گفت: با

 ه؟یجرم شهرزاد چ دیبگ شهینه! م-

 رو بگم. یهمه چ عیدادم رک و راست، سر حیترج دم،یرو د شیو کالفگ یصبر یب یوقت

عمدش  ریغ ایآدم رو به قتل رسونده. البته عمد  هی شبید د،یگیکه شما م یشهرازد خانم نیا-

 .میدونیرو هنوز نم

 زده بود. خشکش

 ده!؟شهرزاد چکار کر ؟یچ...چ-

 حالتون خوبه!؟-

و به دستش دادم.  ختمیآب ر وانیل هیرفتم و براش،  زمیاز جام بلند شدم و به سمت م عیسر

 آن از جا بلند شد. هیسر خوردش و  هیگرفتش و  عیسر

 .دیلطفا آرامش خودتون رو حفظ کن-



 

 

11 
 

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

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 

 ذهنش رو پرت کنم گفتم: یکه کم نیا یبعد برا و

 !؟یآقا یراست-

 .یتای...آرش بیاتیب-

 .یاتیب یآقا میدونیقتل رو نم لیما هنوز دل-

 ه؟یمقتول ک-

 پسر جوون، به اسم بابک. هی-

 لب گفت: ریز

 پسر!-

 دست به سر جاش اشاره کردم و گفتم: با

 .دینیبش -

 نشست، منم نشستم. یوقت

 انیدو بابک احم یخانم فرح نیدعوا ب هیکه  میدیفهم ده،یکه تا حاال به دستمون رس یبا اطالعات-

کرده  جادیا یخانم فرح یبرا یمزاحمت انیکه ممکنه بابک احمد نهیمن ا ریبه وجود اومده. تعب

 باشه...

 کردم و گفتم: یمکث دمیحال خرابش رو د یوقت

 .دیازتون دارم دوست دارم کمکمون کن یسوال هی م،یبگذر-

 .دییبفرما-

 !؟دیقتل انجام شد شما کجا بود نیکه ا شبید-

 ورت داد و گفت:دهنش رو ق آب

 ادشیشهرزاد،  یعمو یعنی م،یی. دادمیآمبوالنس رو شن یصدا یمن داخل خونه بودم که وقت-

اومده و  شیپ یباز براش مشکل دینگه داشته. منم فکر کردم شا نیاومد که شهرزاد رو تو ماش

 .کنهیم هیکه داره گر دمیرفتم... که د ششیاومدم و پ نییبه پا یفور

 د؟کجا بو نیماش-

 .ابونیاون ور خ-
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 شب! یبذارن؟ اونم اون موقعه  نیرو تو ماش یشما خانم فرح ییدا دیچرا با-

 ه.شهرزاد شاهد اون اتفاقات باش خواستنیکه؛ نم نهیبه خاطر ا دیشا یول دونم؛ینم نویا-

 . کدوم اتفاقات؟دیواضح صحبت کن-

 شهرزاد به رحمت خدا رفتن. یبابا ؛یعنیبنده  ییدا-

 .امرزشیخدا ب-

من و پدرم و  یچهلمش بود. برخالف تمام مخالفت ها روزی. پرامرزهیخدا رفتگان شما رو هم ب-

 .رنیگرفتن که ارثشون رو بگ میتصم مییالبته مادر شهرزاد، مادرم و دا

 ارث!-

کنه.  یاون زندگ یمن تا تو ییخونه داشتن که دادنش دست دا هی. پدر بزرگ من یارث پدر-

پدر بزرگمون فوت کردن. مادرم و  یمادر من و دو برادر، که وقت نیشده بود ب میکه همونم تقس

 شونیکه ا نیاز ارث نزنن چون هنوز مادر بزرگمون زنده بود. تا ا یگرفتن حرف میتصم مییدا

گرفتن که سهمشون رو  میبنده و مادرم تصم ییدا گهیفوت کردن که د شیماه پ رچها نیهم

به  یلیخ یو از طرف شهیبهش وارد م یفشار عصب یلیماجرا خ نیه تو ااما پدر شهرزاد ک رن؛یبگ

تو مراسم  م،ییدا یکیکه مادرم و اون  ییها نیمادربزرگم وابسته بوده. مرگ مادربزرگ و توه

 یحرف یمدت هیاول، تا  یاون سکته کنه! بعد سکته  شهیباعث م کنن،یم ادچهلم به پدر شهرز

بار پدر شهرزاد دو تا سکته پشت سر هم  نیشد و ا دهیوسط کشنزدن؛ اما دوباره بحث ارث 

 شبیحاال که مرده تا چهلمش صبر کردن؛ اما د نیهم ی... براکننیو متاسفانه فوت م زننیم

نگه داشته  رونیاون ب نیشهرزاد رو تو ماش نیکنم بخاطر هم فکرکه  دن،یکش شیباز بحث رو پ

 بوده.

گذاشتن، اونم اون موقعه  نیماش هی!؟ اون رو تو گهید یبردن جارو چرا ن یشما، خانم فرح ییدا-

 شب!؟ ی

خسته  یلیباره به شهرزاد گفت که: حتما خ هی مییما بودن که، دا یشهرزاد با مادرش تو خونه -

 .مونهیجا واسه کمک م نیپاشو آماده شو تا ببرمت خونه... مامانت ا یشد

 موقع باهاش رفت؟ شما هم همون ییرفتن، دا یوقت یخانم فرح-
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 برگشتن. یربع ساعت هیاما بعد  م؛یهم کرد یآره رفت. باهاشم خداحافظ-

 اون جا بود که موندن تو خونه، درسته؟-

 بله.-

 شما فراموشکارن؟ ییدا-

 ؟یچ یبرا-

برنگشتن  گهیگذاشتن و د رونیب نیشب، تو ماش یدختر تنها رو تو اون موقعه  هیآخه -

 سراغش؟

 یبگم فراموشکارن نه! ول یازشون گذشته و بزرگه ماست؛ ول یادیز یسن نشوی! ادونمینم-

 !شهیفراموش کار م یگاه یخب، هر آدم

 یبرگشتن ازشون سوال یوقت م،یکه بشه فراموشش کرد! بگذر ستین یزیآدم چ هی یول-

 !؟یکه چرا زود برگشت ن،یدینپرس

 گفت باهامون کار داشته برگشته. یول م؛یدیچرا پرس-

 د؟یرو فراموش کرد تونییهم دختر دا شما-

 شهرزاد رو بـرده و االن اومده. میگفت ست،یدور ن مییدا یخونه  ینه؛ ول-

 ن؟یدیپرس ایرو بـرده خونه  تونییکه دختر دا دیشما خودتون فکر کرد-

 .میدینپرس یعنی میخودمون فکر کرد-

 لب گفتم: ریز

 رو تجربه کرده! یسخت یمرگ پدر! روزا-

 شه؟یم یقتل چ یرااما ماج-

 .دینگران نباش-

 لب با خودش گفت: ریو ز نییکردم سرش رو انداخت پا نگاش

 بود! یسر چ هیاون همه گر دمیخاک تو سر من، که نفهم-

 نگفت!؟ یزیشد؟ چ یچ نش،یدیبعدا که د د،ینگفت یراست-

 رو آورد باال، صداش خفه بود. سرش
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کرده بود و  هیگر یلیمدت خ نیشهرزاد تو ا ن،ییاومدم پا دمیآمبوالنس رو شن یصدا یوقت-

شهرزاد  ادی ییآمبوالنس هم باعث شد دا یشده بود، صدا فیضع یو به کل خوردینم یچیه

سرش اومده و دوباره غش کرده!  ییفکر کردم حتما بال نهیبهم گفت شهرزاد تو ماش یوقت وفته،یب

 کیبازه... بهش نزد نیدر ماش دمید رفتم سمتش، ی. وقتنییگفت اومدم پا ییدا ات نیهم یبرا

 ...دیمنو د ی! وقتکنهیم هیداره گر دهیترس دمیچشمم بهش خورد، د یتر شدم و وقت

 داد و گفت: رونیکرد و نفسش رو باحرص ب یمکث

بهش غر  یکرده و حت هیو گر دهیتنها بوده، ترس کردمیبردمش خونمون، من اون موقع فکر م-

شهرزاد  یرفتم تو و به همه خبر دادم که حالش خوبه؛ اما وقت بردمش خونه، من یزدم! وقت

 رونیکه ب می. وقتییبهوش اومد. بالفاصله رفت سمت دست شو یتو غش کرد وقت ادیخواست ب

و رفت تو اتاقم اولش  دیشک کردم، خودش هم فهم یعنیدست و صورتش خشکه!  دمیاومد، د

 یتو دمشیاتاقم رفتم و بعدم د نبهیهم یم و براغلبه کن میشدم؛ اما نتونستم به نگران الشیخیب

که  دونستمیداده. رفتم سمتش، نم هینشسته، تک نیزم یکه رو یبالکنه و به در بالکن، درحال

بود و  ییازش خواستم بره کنار تا باهاش حرف بزنم، در بالکن کشو نیهم یکرده. برا یخودکش

 یازش اجازه گرفتم؛ ول نیهم ی. براافتادیم نیمز یاون ناغافل به عقب، رو کردم،یاگه درو باز م

که بود، سر خورد و افتاد! منم در رو باز کردم و  یکه شونه هاش شل شدن و تو همون حال دمید

 .مارستانیب مشیکرده! به همه خبردادم و برد یخودکش دمیو فهم رونیآوردمش ب

 نگفت!؟ یزیپس چ-

 فتن.گ مارستانیکلمشون رو تو ب نیاول یبله! ول-

 گفتن؟ یچ-

 م؟یدیفهم ویکه همه چ دیازم پرس-

 پس منظورشون قتل بوده!-

 !دیدونم، شا ینم-

 .نیکرد یممنون که همکار یلیخ-

 .کنمیخواهش م-
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 .مارستانیب میر یم-

 ؟یچ یبرا-

 بکنم. یصحبت هیخوب شده باشه، باشون  یو هم اگه حال خانم فرح میرسون یهم شما رو م-

. صداش رو ضبط کردم و سپردم میرفت مارستانید بلند شد و با هم به بسرش رو تکون دا فقط

 کنن. پشیکه تا

از  ینشست و گوشه ا دیوارد اتاق شدم، تا منو د طشیدکترش و در نظر گرفتن شرا یاجازه  با

ملحفه که تو دستش بود رو تو مشتش مچاله کرد، نگاه دستاش کردم انقدر با انگشتاش به 

برداشتم و  یصندل هی رون،یبود که انگشتاش قرمز و رگ دستاش زده بود بملحفه فشار آورده 

به پرونده  ینگاه هیو نشستم، پرونده رو باز کردم و رو دستم گذاشتمش.  اشتمکنار تختش گذ

کردم و سرم رو آوردم باال و نگاش کردم، چشماش قرمز شده بود و اشک تو چشماش جمع 

 شده بود.

 !میکاملش کن دیپازله که ما با هیمل بشه! البته تو فرض کن کا دیپرونده ناقصه و با-

 به ساعتم کردم. ینگاه

 .قهیمدت زمان هفت دق-

 روش من بود. نیکردم، ا یخودم شروع م دیساکت بود. با همچنان

 سن!؟ ،یفرح تیلیاسمت شهرزاد، فام-

 باز کرد؛ اما انگار بغض داشت، باز هم سکوت! لب

 خودت بگو. یسم؛ ولپر یازت نم یچیخب ه لیخ-

 .دیلرز یم صداش

 مرده!؟-

 آره.-

 .دیصورتش کش یرو رو ملحفه

 تا بتونم کمکتون کنم. دیپس به من بگ د،یداشت یلیدونم شما دل یمن م یخانم فرح-

 به انگشتاش شد. رهیو خ دیکش نییرو پا ملحفه
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 حقش بود!-

 کرد و با تحکم، ادامه داد: نگاهم

 اگه مرد حقش بود.-

 چرا؟-

 .دیرو نپرس لشیکنم ازم دل یخواهش م-

 یدادگاه، حکم بد یشما، تو ی. ممکنه برادیبه خودتون ضربه زد دیرو به من نگ لشیشما اگه دل-

 ببرن.

 وقت اون اتفاق رو بازگو نکنم. چیه یول رم؛یمن حاضرم بم-

 کامل.از اون شاهد هاست. اون اتفاق رو بازگو کردن؛ اما نه  یکیکه  د،یبه نام وح یشخص-

 شد و گفت: کنجکاو

 ؟یچ یعنی-

طور و زبون  نیو زبون اصالن هم هم دهیو شن دهیکه د گـهیرو م یزیچ دیکه زبون وح نیا یعنی-

 یکیاالنم با  نیکه شاهد نبودن هم الزمه، هم ییزبون مقتول و زبون شما، البته زبون کسا یب

 .میزد یشون گپ

 !؟یک-

 پسر عمه تون.-

 .دیپر رنگش

 .دیبهش نگفت ویکه همه چ دیام...آرش! تو رو خدا بگ پسرعمه-

نگفتم. چون خودمون  دیو چهار ساله، به اسم بابک رو کشت ستیپسر ب هیکه  نیجز ا یزیمن چ-

 .میدونیدر رابـ ـطه با اون اتفاق نم یزیهم چ

 گفت؟ یاون به شما چ ه؟یک دیوح-

اسمشون رو هم  یشاهد، شما حتاز اون دو  یکی یعنیدوست بابک و اصالن  یرحمان دیوح-

 د؟یدونینم

 .دمیبارم تو عمرم اونا رو به چشم ند هی یمن حت-
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فرم  نیا دیاگه قادر به نوشتن قهیسه دق نی! تو اشهیوقتمون تموم م گهید قهیخب سه دق لیخ-

 گفتن. یچ یرحمان دیوح گمیمدت م نیو من هم تو ا دیرو پر کن

 .سمیبنو تونمیم-

 هم خوب! یلیخ-

 کنارش و شروع کرد به نوشتن. زیخودکار به دستش دادم که گذاشت رو م هیرو با  فرم

شما به وجود  یبرا کیکوچ یلیمزاحمت خ هی انیبابک احمد یبه ما گفتن که آقا یرحمان دیوح-

دون شما  یبه دنبال شما م انیبابک احمد یشما شده که وقت یجایب تیآوردن، که باعث عصبان

 یدیشد یزیو خون ر یبه جدول بتن خورهیو اونم سرش م دیکنیپرت م یبه طرف اون رو از عمد،

 !رنیمیو م ارنیدووم نم و کننیم

به وجود آوردن، انقدر  کیمزاحمت کوچ هیکه گفتم  ی. وقتشدیتر م یهر لحظه عصبان اون،

 الیخیکه ب ختیانقدر اشک ر قهیشده بود که هر آن منتظر فورانش بودم! تو اون سه دق یعصبان

 دم،یبلند شدم تا برم، که صداش رو از پشت سرم شن یصندل یاعترافات شدم! از رو یبرگه 

 خسته و خفه! دتبه ش یصدا هی

 د؟یبریفرم رو نم-

زدم و  یبود، که نوشته ها نا مفهوم شده بودن. لبخند ختهیبرگه ر یانقدر اشک، رو برگشتم

 گفتم:

 شک شه!پهن کرد رو بند تا خ دیکه با نویا-

 . برگه رو گرفتم.ختیلبش نشست و بازهم اشک ر یرو یکوچک یحرفم تبسم از

 تو پرونده بذارم! تونمیکه نم نویبه هر حال ا-

 بغض داشت. صداش

 ن؟یبریم یمنو ک-

 .یکه مرخص شد یوقت-

 فردا؟ -

 درسته.-
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 اعدام؟-

 زنده موندن!؟ ایاعدام  یریبگ میتصم دیخودت با یعنینه! -

 زنن پشت سرم، برام از هزار بار مردن بدتره. یکه هزار حرف م یجماعت نیدن بزنده مون-

 اعدام؟ یعنی-

 .ترسمیمن از مردن نم-

 مچ دستش اشاره کردم و گفتم: به

 .ستیراهش ن نیا یمشخصه؛ ول-

 کردن که هول کرده گفتم: یبلند گر یباره شروع کرد با صدا هی

 !دیلطفا، خونسرد باش-

 گفت: پرخاشگر

 قراره برم زندان؟... آبروم!؟ یونسرد باشم؟ وقتخ-

 !دینیرنگ زندان هم نب یکه حت دیکن یپس با ما همکار-

 بهتره. نمیرو بب لیفکر کنم رنگ عزرائ-

 هم گذشته بود. قهیدو دق قه،یزدم. از هفت دق رونیاتاق ب از

 گفتم: یاستوار کردم و جد نگاه

 کجا رفتن؟ یهمراه خانم فرح-

 اون پسره؟ ایمادرشون -

 اون پسره.-

 قربان. دونمینم-

 مادرشون!؟-

 حالشون بد شد و بردنش. شونیقربان ا-

 کجا؟-

 .دونمینم-

 د؟یشما چرا همراهشون نرفت-
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 جا جم نخورم. نیاز ا دیخودتون گفت-

 چند ضربه به در، دوباره وارد اتاق شدم. با

 ه؟یمادرتون چ یلیفام-

 ؟یچ یبرا-

 الزمه.-

 .یکمال-

 رفتم. رشیرو بستم و به سمت پذ اتاق در

 حالشون بد شده، االن کجان؟ یبه اسم کمال یخانم هی. ریوقت بخ-

 د؟یباهاشون دار یشما چه نسبت-

 آشناشونم.-

 !نیبازداشت کن نیخوا یکه دخترشون رو م نیهست ی! شما همون جناب سروانِرینخ-

 کردم و با اکراه گفتم: زیام و ررو حل کرده بود. چشم یبزرگ ینگاهم کرد که انگار معما یطور

 .دیبگ دیدونیحاال که م-

 . 120اتاق -

 پرستار بلند شد. یبرم که صدا خواستم

 آقا کجا؟-

 .برگشتم

 ! 120اتاق -

 .نیریاز دکتر اجازه بگ دیبا ن؟یبر نیخوایم یچ یکه، برا شهینم-

 .دیریبرام اجازه بگ دیخب شما بر لیخ-

 ه که گفتم:رو تکون داد و خواست بر سرش

 .نیسیوا-

 .برگشت

 شده؟ یزیچ-



 

 

20 
 

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

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 

 .نیایلحظه ب هی-

 سر جاش. برگشت

 بله.-

 بد شد؟ یکه حال خانم کمال یوقت نیجا بود نیشما ا-

 خب معلومه.-

 شد که حالشون بد شد؟ یچ-

اومدن سمت همون پسره که  گهید یخانم و آقا هیو  یتو اتاق. خانم کمال نیکه شما رفت یوقت-

خودمم رفتم سمتشون و بهشون تذکر دادم تا  یبا هم کردن، که حت یبحث هیعد با شما بود...ب

که  دمیغش کردن و منم رفتم سمتش و د یخانم کمال دمیساکت شن؛ اما تا اومدم سر جام. د

رو  شونیاون دو تا آقا و خانم که فکر کنم بابا و مامان پسره باشن به زور و بحث بردنش و منم ا

 به بخش منتقل کردم.

 !؟دمیچرا من نشن پس

 !؟دمیهمه سر و صدا بوده و من نشن نیکجا بودن که ا قایدق-

 .یدرست دم در ورود-

تا دم در هفتاد و پنج قدم  رشیانداختم و به سمتش قدم برداشتم. از پذ یبه در ورود ینگاه هی

 استوار برگشتم و گفتم: شیبود، دوباره به پ

 لحظه. هی نیبلند ش-

! بلند دونهینم یچیبوده و ه دشید هی! تو زاوریار و منم سر جاش نشستم.نخشد و رفت کن بلند

 خسته اش انداختم و گفتم: یبه چشما یشدم و نگاه

 استراحت. نیبر نیتون یم-

 اما...-

 گهیبگم تا شخص د نی. اگه هم خسته شدنیوقت استراحت دار یا قهیده دق هی نیاما نداره بر-

 !شهیجور که نم نی...اادیب یا

 گذاشت و رفت. ینگفت و شرمنده احترام یزیچ
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 مارستانیب یبه ورود ینشستم و به ساعتم نگاه کردم، ساعت سه بعد از ظهر بود. نگاه یصندل رو

فکر بودم که در اتاقش باز  یرو به خانواده اش گفته! تو یآرش همه چ زدمیانداختم. حدس م

قدم برداره  هی. خواست ستادمیرو به روش ااومده. بلند شدم و  رونیشد و ددمش که از اتاق ب

 جلوش قد علم کردم. بازکه 

 .رونیبرم ب خوامیمگه!؟ م رمیاس -

 ...حاال کجا؟دیی!؟ نفرمایریاس -

 .رونیب-

 تو اتاقتون. دییبفرما-

 تو هم رفت. اخماش

 برم. خوامیم-

جا، پس  نیا دینداره بمون یلزوم گهیخوب شده، د یلیکه حالتون خ نیکجا؟ زندان؟ مثه ا-

 !رونهیهم ب ی!؟ کالنتریببرمتون کالنتر

قورت داد که با دستم به اتاق، اشاره کردم. با حرص نگاهم  دهینگفت و آب دهنش رو ترس یزیچ

 .دمیبه اتاقش رفت. برگشتم که استوار رو د عیکرد و مط

 تمام نشده! قهیشده؟ ده دق یزیچ-

 .دیبذار یا گهید یمن کس یجا شهیم ینه؛ ول-

 .ینیگزیجا یبرا ادیب یکی دمیبله االن خبر م-

 نیا دونمیاومد. من نم رونیرو تو دستم گرفتم تا زنگ بزنم، که در باز شد دوباره شهرزاد ب تلفن

 اون سوزن سرم رو از دستش درآورده!؟ یچه جور

 شده؟ یزیچ-

 و مضطرب بود. یبشدت عصب زد،ینفس م نفس

 .شمیدارم خفه م-

 .دمیشک قینفس عم هی

 نفس بکش.-
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 .گمیم یمن از نظر روح ؟یفکر کرد یتو با خودت چ-

 ؟یخوایم یخب چ لیخ-

 ست؟ین یشکیمامانم، مامانم کجاست؟ آرش؟ چرا ه-

 که نگران نشه. گفتم: نیا یدروغ، برا به

 کنن. یاستراحت هیمادرتون همراه پسر عمه تون رفتن خونه تا -

بود  دهیبه چشماش تاب مارستان،یسقف ب یتو یها یبتو چشماش جمع شده بود، نور مهتا اشک

صورت غم زده اش  یکه تو ییبایدرشت بودن و تنها ز یلیبود، چشماش خ دهیو بهش جال بخش

 بود. کالفه دوباره به اتاق برگشت. نیداشت، هم

... 

استوار  یرو به جا یکیاز بعد از ظهر بود، که به خونه ام برگشتم.  یچهار و خورده ا ساعت

 آسوده به خونه اومدم. الیسرباز، مراقب اتاقش گذاشتم و با خ هیبه همراه  ،یمیکر

فکر ها بودم که، با  نیهم یسرم قفل کرده بودم و تو ریو دو دستم رو ز دهیتخت دراز کش یرو

 انداختم و گفتم: یاومدم و به در نگاه رونیدو تقه به در، از فکر ب یصدا

 بفرما.-

کنار  زیم یرو رو ینیبه دست، وارد اتاق شد. تو جام نشستم که، س ینیباز شد و مادرم س در

 تخت نشست. یتختم گذاشت و کنارم رو

 مادر. یخسته نباش-

 ؟یاومد ری!؟ چرا انقدر دی...خب امروز چه کارا کردیتو هم خسته نباش-

 .ستمیتو خونه ن ادیز یمدت هیفقط  ،یچیه-

 چرا؟-

 پرونده منم. یل بررسکه مسئو دهیپرونده به دستم رس هی-

 .شهیحل م ه،یمثه بق نمیخب ا-

 زدم و با ذوق گفتم: یلبخند

 ن؟یدیتدارک د یچ ینیتو اون س دییبفرما شه،یحاال که حل م -
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 کرد گفت: یا خنده

برات گذاشتم. حاال از تدارک ما  یومدیمادر به قربونت، ناهار فسنجون درست کردم. ن یاله-

 !؟یهست یراض

 .می. باز من راضیاهت، اگه شما نون خشکم جلوم بذارقربون شکل م-

 رو برداشت و بدون توجه به من، به دم در اتاق رفت. ینیبلند شد و س مادر

 .میخندق بال کن یما راه دیدیرو نم ینیداخل س اتیاِ. مادر من، پس او محتو-

 خنده گفت: به

 .ارمیبرات نون خشک ب رمیم-

 شدم و خودم رو بهش رسوندم. رو باز کرد تا بره که بلند در

 من... نیرو بد ینیس نیجان من، نه! شما ا-

 رو ازش گرفتم. ینیس

 واسه روز مبادا. نیاون نون خشک رو بذار شهیاگه م-

رو، رو به روم گذاشتم و مشغول  ینیتخت نشستم و س یکرد و رفت و من هم رو یخنده ا مادر

برداشتم  زیم یرو از رو لیاشق گذاشتم دهنم و موباق هیبلند شد.  لمیموبا یخوردن شدم، که صدا

 بهنام سالخالک بود! یبه شماره انداختم. شماره  ینگاه هیو 

 سالم جناب سروان.-

 ؟یسالم بهنام سالخالک، خوب-

 مادر چطورن؟ میما که خوب-

 خوبن، بفرما غذا. شونمیا-

 .ادیبو غذا م گمیم-

 اون وقت؟ ییچه غذا یآها، بو-

 فسنجون.-

 خونه ما؟ یتو امروز اومد نمیبب سایکلک تو از... وا یا-
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خواستم برگردم که  دیبه خونتون زدم نبود یسر هی نمیشما رو بب ینه بابا، خواستم گل رو-

من عاشق  یدونیفسنجون بود، تو که م دمیغذا. که فهم یکردن برا یتعارف هیمادرتون 

 فسنجونم.

 بود؟ یمال چ ییمظلوم نما نیاالن ا-

 !؟امیب-

 .یتلپ نجایا شهیتو که هم ایب-

 .ایدست شما درد نکنه، ما رو باش اصن تو ب-

 .شهیکه فسنجون داره تموم م ایبچه پررو، منتظرم فقط زود ب ایب-

 باشه باشه! خداحافظ.-

زدم و به سمت  رونیکنار تختم گذاشتم. از اتاق ب زیم یرو قطع کردم و تلفن رو، رو تماس

زدم و با لبخند  واری. دستم رو به دکردیپاک م یکه داشت سبز دمیامان رو دآشپزخونه رفتم و م

 نگاهش کردم و گفتم:

 دوباره بر مادر زحمت کش. یسالم-

 قربونت؟ یسالم! غذاتو خورد کیعل-

 م؟یاومدم بپرسم هنوز دار یعنینه! -

 و بلند شد و به سمت گاز رفت و در قابلمه رو باز کرد. دیخند

 ؟یخوایهست م هم یلیآره، خ-

 .خوادیگفته از اون فسنجون هم دلش م ادینه. فقط بهنام داره م-

 .دیخند بازم

 ؟یخندیچرا م-

 به مزاجش خوش نشسته، طفلک! -

 شده؟ یمگه چ-

 گاز فاصله گرفت و گفت: از

 .ختمیبراش ر یظرف هیتو  جا،نیسر اومد ا هیهم که  یظهر-
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 !خوادیشکم، خورده و هنوزم م یا-

 نگاهم کرد و گفت: یهربونم با

 .ذارمیاشکال نداره براش م-

 بشر برسم! نیاز ا یحساب هیمن  یدستت درد نکنه؛ ول-

 یعنیزود اومدن بهنام،  دونستمیمشغول کارش شد و من هم دوباره به اتاقم برگشتم. م مامان

نگ در ز یاپن گذاشتم، صدا یرو رو ینیکه س نی! غذام رو خوردم و به محض ایساعت کی هی

در گذاشته شده  یکه جلو ،یگون هیرسوندم و در رو باز کردم و با  اطیبلند شد. خودم رو به ح

 زد رو شونم! یکیباره  هیانداختم، که  یرفتم و به اطراف نگاه رونیشدم. به ب جهبود، موا

با نگاه به سر تا پاش انداختم.  هی. ستادهیبشاش جلوم ا یچهره هیبهنام با  دمیو د برگشتم

پرپشت بودن و با وجود اون حجم از تافت، خوش فرم هم شده بود،  یموهاش که حساب دنید

به  میکردم و مستق زیکردم و مثل هر بار آماده شدم تا بهش ضدحال بزنم! چشمام رو ر ینچ

 کرد و گفت: یدست شیچشماش زل زدم که پ

 تو. امیو کنار تا بمجرمم! بر کنمینگام نکن، فکر م یجورنیعوض سالم کردنته!؟ ا-

 .زنمیصفر اون موهاتو م یبا شماره  دارم،یبرم نیاالن ماش نیاگه من پرهامم هم-

 کشم. یدستت به سرم بخوره، خودمو م-

 زدم و گفتم: یبزرگ لبخند

 .شمیحاال دست به کار م نیجان! پس هم یا-

 زدم و با خنده گفتم: یشونش ضربه ا به

 !؟یسالم، خوب-

 سالم. کی! علدهنیبهار سال آ-

 دم در اشاره کردم. یگون به

 ه؟یچ نیبچه پررو ا-

 بلند کرد و سمتم گرفت و با احساس گفت: یرو دو دست یگون

 با عشق. میتقد-
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 ام رو مچاله کردم و گفتم: چهره

 ه؟یچ نیا ؟یخورده، چل شد یچته مسخره!؟ باز سرت به کدوم سنگ-

 هیوانیکن! ح گاین هیبرات کود آوردم. اتفاقا  یت گلخود دمید ارمیکوده! خواستم برات گل ب نیا-

 ها.

 ؟یآورد یچ یبزار رو سرت رشد موهات بهتر شه، دلقک کود برا نویمسخره ا-

 !؟نی...عه! سالم مادر جان، خوبخورهیبه درد تو بهتر م-

 به من کرد ینگاه هی د،یبهمون رس ی. وقتادیداره به سمتمون م دمیسمت مامان برگشتم و د به

 گفت: یو با نگاه سرزنش گر

 !؟یتعارف کن هی یستیتو بلد ن-

 دست به بهنام اشاره کردم و گفتم: با

 .خوادیکه تعارف نم نیا یچرا مادر! ول-

 !دهیکه در توانشه داره مظلوم جلوه م ییاش رو تا جانگاهش کردم، متوجه شدم که چهره یوقت

 کن. ییتو کم مظلوم نما ایتو... ب ایب-

 پشت سرش بستم. بهنام به سمت مامان رفت و گفت:رو  در

 رو آوردم. نیکه خواست یبراتون کود-

 دستت درد نکنه مادر، بذارش برام کنار باغچه.-

 ! با لحن معترض رو به مامان گفتم:هیماجرا چ دمیفهم تازه

 ؟یبهنام گفت نی. چرا به ادمیخریم یگفتیمادر من، به من م-

 مون انداخت و گفت:به هر دو تا ینگاه مامان

 شه؟ی! حاال پولش چقد منیتو و بهنام ندار-

 به خودش اومد و گفت: بهنام

 .دیاصال و ابدا! حرف از پول نزن_

 معترض گفت: مامان

 آخه چرا!؟-
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 مشتاق فسنجونم. یلیکه خ دیچراش نباش ریحاال گ-

... 

 د.مشغول خوردن ش عیپر از خورشت فسنجون رو جلوش گذاشتم که سر یکاسه

 !یخفه نش-

 آب خورد. وانیل هی

 !شمیبله م یکنیتو نگاه م طورکهنیا-

! به نگا کردن ستین التمیخ نیع ،یخوریجلو ملت م ینیشیهم م یتو ورزشگاه آزاد ییاگه تو-

 ربط نداره!

نگفتم تا غذاش رو  یزیچ گهی! ددهیم حیخوردن فسنجون رو به کل کل با من ترج دمید یوقت

 بخوره.

 بفرما. گه،ید یخورد-

 رو گاز گرفت و گفت: لبش

 .نمیگل شما رو بب ی! مگه من اومدم فقط غذا بخورم!؟ اومدم رویادب یعه! چه پسره ب-

 ؟یدید-

 گفت: دهیرو د یزینا چ یرو تکون داد و انگار که ش سرش

 االن برم!؟ یعنی... دمید گه،یآره د-

 بچه پررو. ار،یگلدون ب هیدفعه  نیآره برو ا-

 ؟یکن یهه نمکدون! چکارا مهه -

 پرونده دستمه! هی-

 ه؟یخب چ-

 گفتم: یلحن مرموز با

 قتل!-

 هست؟ یقتل!؟حاال چ-

 مسائل کار مال خوده کاره. الیخیب-
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رو برداشتم و به سمت در رفتم و در رو باز کردم و با نگاه مهربون  ینیتقه به در زده شد. س دو

 مامان مواجه شدم.

 .ینیس نمیبفرما ا-

 دستم گرفتش و تلفن رو به دستم داد. از

 ه؟یک-

 .مارستانیهمکارته از ب-

 تکون دادم و در رو بستم و تلفن رو جواب دادم. یسر

 الو، سالم جناب سروان.-

 شده؟ یزیسالم. چ کیعل-

 رو گذاشته رو سرش. مارستانیدختره ب نیقربان ا-

 .نیریخب جلوش رو بگ-

 .ادخویخب، شما رو م یول م؛یقربان گرفت-

 کنه؟یاالن داره چکار م ام،یخب م لیخ-

 فعال با دستبند دستشو بستم به تخت.-

 رسونم. یباشه خودم رو م-

تخت کنار بهنام پرت کردم و به سمت کمدم رفتم و بدون  یرو قطع کردم و تلفن رو رو تماس

رو  نیماش چیتوالت رفتم و سو زیبه سمت م عیتوجه به بهنام، لباسام رو عوض کردم و سر

 بهنام رو به خودم حس کردم، نگاهش کردم و گفتم: ینگاه ها ینیسنگ یبرداشتم و وقت

 ه؟یچ-

 ه؟یچ یهمه عجله برا نیفقط ا یچیه-

 رو گذاشته رو سرش. مارستانیدختره ب نیکار دارم، ا-

 ه؟یدختره ک-

 قتل. یمتهمه پرونده نیهم-

 ؟یخب بعد تو چکاره ا-
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 .ادیدستم برم از یکار هی یعنیزنگ زدن  یوقت-

 !؟امیمن ب-

 سر و وضع. نیبا ا ی... ولایب-

 گفت: معترض

 چمه!؟-

 ! فقط اون موهاتو درست کن.یچیه-

 نگاهم کرد و گفت: طنتیو با ش ستادیا

 بده. ریبهشون گ یحسود خان من ژنم خوبه موهام پرپشته، حاال ه-

 گاهش کردم که گفت:ن رهیو خ وردمیخودم ن یکردم؛ اما به رو دییدلم حرفش رو تا یتو

 چکار کنم!؟ دیخب االن با لیخ-

 برو سرت رو بشور، فقط زود.-

 االن! عمرا!-

... 

 .ستادمیکنار در حموم گذاشتم و منتظر دم در ا زیبه حموم رفت و منم حوله و سشوار رو م بالخره

 .ننیوضع بب نیدانشجوهات تو رو با ا یترسیآخه تو نم-

 کوله خودشه! تو یهر ک التهینه بابا تعط-

 .دنیوقت تو رو د هی میاومد رون،یب زننیباشه اونا از خونه نم التیتعط-

 .دنیحاال که ند-

 صورتش گرفتم و گفتم: یباز کرد که حوله رو جلو در

 سشوار. نمیسرت رو خشک کن ا ریبگ-

 نه.بمو اطیخودم رو گذاشتم تو ح نیماش بهنام شدم و نیشش بعد از ظهر بود. سوار ماش ساعت

 آروم تر برو.-

 ست؟ین یمگه فور-

 بکنه. تونهینم ی... کارفهیدختر ضع هینه بابا اون -
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 رو کشته. یکیفعال که -

 !کشهیرو نم یکینترس بابا تو -

ها  یرستانیبچه دب هیکوتاه به موهاش، که ساده شونه کرده بود و شب ینگفت و منم نگاه یزیچ

 شده بود، انداختم.

پارک  ییرو جا نیمن زودتر به داخل رفتم و بهنام هم رفت تا ماش م،یدیرس مارستانیبه ب یوقت

. کردیرو صرف م یادیزمان ز دینبود و با یخال مارستانیاطراف ب یادیز یکنه. هر چند که جا

و به سمتش رفتم و  دمید ستاده،یاومده بود، رو دم در اتاقش، سر پا ا یمیکر یکه جا یسرباز

 :مگفت

 ه!؟هنوزم تو اتاقش-

تو اتاق  هیساعت مین هیسالم قربان، بله تو اتاقشه... فقط دکترش بهش آرامبخش زده. االنم -

 خوابه.

 شده؟ یبگو چ قیخب، حاال دق لیخ-

 میدینفهم گهیبعد مادرشون حالش خوب شد و اومد سراغ دخترش و بعد د کمی نیشما که رفت-

 مامانش کجاست؟ میندویو االنم نم ختیبهش گفت و رفت که دختره بهم ر یچ

 دادم و گفتم: رونیب یحوصلگ یو از سر ب نفسم

 خب بعد!؟-

 ادامه داد. جانیه با

 رو کر کرد و همش... مارستانیش گوش ب هیزجه و گر یدختره صدا-

 ؟یهمش چ-

که منم به دستش دستبند زدم؛ اما باز آروم  نه،یبب خواستیو شما رو م کردیم نیهمش ناله نفر-

دکترش بخاطر  گهی. ددیمجبور شدم به شما زنگ بزنم... اومدنتون که طول کش هگینبود که د

 مجبور شد بهش آرامبخش بزنه. مارستانیآرامش ب

 نیبه در ضربه زدم و در رو باز کردم. به محض ا ینگفتم و به سمت اتاقش رفتم و تقه ا یزیچ

 یبرق مهتاب دیرفت کل واریسمت دمواجه شدم ناخودآاه دستم به  کیکه در رو باز کردم با اتاق تار



 

 

31 
 

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

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 

تخت نشسته و به نقط مقابلش که  یکه رو دمشیباره اتاق روشن شد و بالخره د هیها رو زدم. 

 کرد. یظیاخم غل د،ینگاهم رو متوجه خودش د ی! وقتکنهینگاه م رهیباشم، خ من

، وصل تختش یکنار یلهیبه دست دستبند خورده اش که به م یتر شدم و نگاه کینزد بهش

شده بود و خون اطراف زخم، خشک شده بود. نگاهم  یانداختم. مچ دستش زخم یشده بود نگاه

 و به طعنه گفتم: دمیباال کش شیاز مچ دستش به طرف صورت برافروخته و عصب

 پزشکت بهت؛ آرامبخش زده! دمی... شنیباش هوشیب کردم،یفکر م-

آخه تو با خودت  رم،یگیمن آروم نم ه،یفرار بدن من با آرام بخش ناسازگاره، خواب از چشمام-

 ؟یفکر کرد یچ

 گفتم: نیهم یکردم جو رو عوض کنم، برا یسع

 .کنمیعمل م کنم،یمن اصوال فکر نم-

 زد. یصدا دار پوزخند

هم  یبه اسم رازدار یزیچ فتیوظ ی! تویعمل کرد فتی...تو به وظیکنیآره درسته، عمل م-

 وجود داره؟

 زدم. یپوزخندخودش من هم  مثل

 بلدم. یامانت دار سیپل هیباشم؛ اما به عنوان  مارمیپزشک نشدم محرم راز ب-

 !انـتیخــ ـ ،یکرد انـتیامانت دار، خــ ـ یآقا-

 !یاما من همچنان من خونسرد بودم و اون عصب کرد؛یبلند ادا م یکلمه اش رو با صدا هر

 دست داده، خنده داره؟ رو از زشیکه همه چ یام خنده داره؟ کس افهیق هیچ-

 ،یختیریبرنامه م یاما انگار داشت ؛یتو خواب کردنیمدت اونا فکر م نیکه تو ا نهیخندم واسه ا-

 !ینذار یحرف برام باق یکه چطور جا

تا دستش رو باز  رمیدستبند رو از استوار بگ دیزدم تا برم و کل رونینگفت و من از اتاق ب یزیچ

 یرو از استوار گرفتم که دا دیکه به داخل اتاقش رفت. کل دم،یو دکنم. که هم زمان پزشکش ر

 .دمیبهنام رو از بغـ*ـل گوشم شن

 کنم! دایجا پارک پ هیمردم تا  ؟یکجا رفت هویتو -
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 .دمیاون پزشک مواجه شدم، پرس یعصب ی افهیجوابش رو بدم، که در اتاق باز شد و با ق خواستم

 شده؟ یزیچ-

 شده؟ یزیچ دیگیداغون شده اون وقت م چارهیبشده!؟ دست دختر  یزیچ-

 بزنم که دستش رو باال آورد و گفت: یباز کردم حرف لب

بگم که  دیو با دونمیرو م فمیباشه... منم وظ نیاگه به ا د،یبزن فهیحرف از وظ خوامی! نمسیه-

بگم که  دیما بوده. پس من به عنوان پزشکش با ماریکه مجرم شما بشه ب نیدختر قبل از ا نیا

 .دیدستبند به دستش بزن دینبا

 طعنه گفتم: به

 سرش نذاره! یجا رو رو نیتا سرکارخانم، بازم ا میدستش رو ببند یبا چ دیبگ شهیپس م-

 خب معلومه با پارچه.-

 .دیکنیرو قبول م تشیشما مسئول یخب با پارچه؛ ول لیخ-

 گفت: یو آروم فیضع یبا صدا ت،ینگاهم کرد و در نها دیکرد و با ترد سکوت

 آره.-

 و به سمتش برگشتم. دمیبهنام رو از پشت سرم شن یاز کنارم گذشت و رفت. صدا عیبعد سر و

 توپش پر بود!-

 اوهوم.-

دستبندش رو که دور دسته  یکنار در اتاق نشست و منم به داخل رفتم. حلقه  یصندل یرو بهنام

 گفتم: یآروم یتخت بود رو باز کردم و با با صدا

 نگفتم. یزین به خانوادت چم-

 !ضمیکردم! نکه مر یپس البد من بودم که دهن لق ؟ینگفت-

زندان! بالخره  ی! احتماال پسرعمه تون بودن. بعدشم، چه االن... چه تو دادگاه... چه حترینخ-

 نیرفتارا ا نیکدوم از ا چیکردن با من! با ه دادینه با داد و ب ت،ی. نه با خودکشدنیفهمیاونا م

 !دنیفهمی. به هر حال اونا مشدیتفاق، پاک نما
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حلقه هم که دور مچش  یکی. اون کردیبه حرفام گوش م یو بدون حرف کردینگاهم م دهیپر رنگ

 اش گرفت، مچش رو ماساژ داد. گهیمچ دستش رو، با دست د عیبود رو باز کردم. سر

و بلند  کیبار یست هاشون تکه هاد یکه تو دمیزدم و دم در دو تا پرستار رو د رونیاتاق ب از

نکردم و اون ها هم به داخل اتاق رفتن تا کارشون رو انجام بدن. کنار  یبود. توجه دیسف یپارچه

به بدنم دادم. بهنام هم با  یکش و قوس ینشستم و از سر خستگ ش،یکنار یصندل یبهنام، رو

بعد دو پرستار از اتاق  ی قهیدقنگه. چند  یزیداد سکوت کنه و چ حیخسته ام ترج یافهیق دنید

 .ستادمیاومدن، که بلند شدم و مقابلشون ا رونیب

 خب؟-

 .میکرد یو مچ دستش هم ضد عفون میدستش رو محکم بست-

 برن. خواستن

 االن چطوره؟-

 .ستین یمشکل کنهیداره استراحت م-

 زدم ، که گفت: یبهنام ضربه ا ینشستم و به زانو میصندل سر

 ها! یخسته ا-

بعد ، دوباره در اتاق باز شد. بلندشدم  ی قهیدادم. دو دق رونیحوصله نفسم رو ب ینگفتم و ب یزیچ

 ستادمیاومد. مقابلش ا رونیاز اتاق ب ری. سر به زستادیو بهنام هم به تبع باهام بلند شد و کنارم ا

گره  مرکه سرش رو باال آورد، نگاهش به پشت س نیو راهش رو سد کردم؛ اما اون به محض ا

 نگاه کرد! یخورد و به بهنام با بهت و ناباور

 !یخانم فرح-

شوکه  ی افهیبه ق یاون دختر رو صدا زده بود، برگشتم و نگاه کوتاه یلیطرف بهنام، که فام به

دهنش گرفته بود و  یاش انداختم و دوباره برگشتم و به اون دختر نگاه کردم. دو دستش رو جلو

اش اوج گرفت و دوباره به  هیباره گر هینگذشت که  ی. کمختنیشروع کرد به اشک ر صدایب

شونه اش  یاتاقش برگشت. به طرف بهنام که انگار خشکش زده بود، برگشتم و دستم رو رو

 نشستم. شیکنار یصندل یو خودمم رو نهیبش یصندل یگذاشتم و کمکش کردم رو
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 !؟شیشناسیچت شد تو؟ از کجا م-

 گفت: یفیضع یبود، با صدا یا گهید یکه تو حال و هوا یحال در

 که دوسش داشتم. یدانشجو هام و البته کس نیاز بهتر یکیدانشجوم بود... -

 نیدوباره در باز شد. ا د،ینکش یمتعجب شدم و به فکر فرو رفتم. که طول یکه زد، کم یحرف از

دختر  نیم گذشت. اسوال از ذهن هیدوباره اش فقط  دنیبار فقط من بلند شدم؛ اما بهنام نه! با د

قبل حواسم به بهنام رفت و نتونستم بابت باز کردن اون  یچطور دستاش رو باز کرده!؟ دفعه 

 بگم؛ اما حاال! یزیها، چ پارچه

 کجا؟-

 .ییبرم دستشو خوامیم-

 به استوار کردم و با سر اشاره کردم که همراهش بره. که گفت: ینگاه هی

 .رمیبم خوامی! اتفاقا مرمینترس در نم رم،یخودم تنها م-

 که زد، رو به استوار کردم و گفتم: ییتوجه به حرفا بدون

 .دیهمراهش بر-

 زد. داد

 نه. گمیم-

 اکراه دوباره نگاهش کردم و گفتم؛ با

 ؟یکن یکار یبه حالت اگه بخوا یوا یخب... ول لیخ-

 .شتونمیمرگم پ ینترس تا لحظه -

 کردیام انداخت و رفت. هنوز نگاهم داشت بدرقه اش مهم به بهن یرو گفت و نگاه کوتاه نیا

از  یکار رو کرد، نور نیکه ا نیاما به محض ا کنه؛یبا دستش داره صورتش رو پاک م دمیکه د

راهرو،  یتو دیچیپ ی. وقتوفتمیباعث شد تا به دنبالش راه ب نیدستش به چشمم منعکس شد! هم

حفظ کنم و بعد دوباره دنبالش راه افتادم. بالخره  کردم تا همچنان فاصله ام رو باهاش رصب کمی

کردم و فاصله ام رو باهاش  شتریبار سرعت قدم هام رو ب نیو من ا دیرس یبهداشت سیبه سرو
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 ع،یحرکت سر هیشونه اش گذاشتم و با  یکه برداشتم کم کردم و دستم رو رو یبا چند قدم بلند

 افتاد. نیو دستش، به زماز ت یبرگردوندمش و همون لحظه ش ودمبه طرف خ

نگاه کردم و همزمان  یو کالفه اش، جد یعصب ی افهیرو از شونش برداشتم و به ق دستم

 یکیرحمانه گرفتم و بهش دستبند زدم و اون  یدستبندم رو درآوردم و مچ دستش رو محکم و ب

خشم به بود! با  شهیش هیرو برداشتم.  یحلقه اش رو هم تو دستم گرفتم و خم شدم و اون ش

حلقه  هیکه  ینگاه کردم و بعد برگشتم و درحال شد،یم دهیهم توش د سچشماش که حاال تر

دور مچش بود، اون رو بدون توجه به مقاومتش، دنبال خودم  یکیاز دستبند تو دستم بود و اون 

 کشوندم.

ستش و از کجا به د یک دونمیرو که نم شهیمحابا، اون تکه ش یبودم که ب یعصب یقدر اون

 نکنم. شه،یشدن دستم م یکه باعث زخم نیبه ا یو توجه رمیدستم بگ یکیآورده، رو تو اون 

 .نمیبب سای!... وایدستم. آ یآ-

 داد زد. د،یمن رو د یتوجه یب یوقت

 .سایوا گمیم-

 دنی. با دمیبه طرفش برگشتم و رخ به رخ شد رمنتظرهیحرکت غ هیو با  ستادمیباره ا هی

که دوباره  م،ینگفت! دوباره برگشتم و به راه ادامه داد یچیسکوت کرد و ه دهیترس تم،یعصبان

 زبون باز کرد.

 هان؟ رم؟یبم یذاریچرا نم-

 رو ندادم. جوابش

کارو  نیبذار خودم ا رمیاگه قراره بم ؟یکنیفکر م یواسم نمونده. تو با خودت چ یچیمن ه-

زجر بکشم؟  دیبا یتا ک رم؟یبرم بم خوامیبگم م یبه چه زبون دیکنم... آخه منه بدبخت با

که  یاستادمه، کس اروی... اون یبفهم دیاما با ؛یفهمینم ؟یعوض گمیم یچ یفهمیهان؟...م

اما  ده؛یدیواسه دانشکده م یو حضوره منو افتخار کردهیم نیمن رو تو دانشگاه تحس شهیهم

 کنه؟یفکر م یآبروم رفته! اون االن با خودش چ ؟یحاال چ
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آبروش رو  دادیم حیکه به زنده موندن فکر کنه، ترج نیاز ا شتریاون ب دم،یدردش رو فهم حاال

 و به طرفش برگشتم. ستادمیقرار بده! ا تیالو

 کنه. یفکر نم یچیاون به ه-

 داد زد. کالفه

 !یکنیفکر نم یچیکه به ه ییاون تو-

باز دنبال خودم  کرد،یدن، مقاومت مکه هنوز تو راه اوم ینگاهش کردم و برگشتم و درحال ظیغ با

 ریاون جا جمع شدن و ما رو ز یادیکه متوجه شدم افراد ز م،یاتاقش بود یکای. نزددمشیکشیم

و به  ستادمیا کرد،یو البته بهنام که داشت ما رو بدجور نگاه م تیاون جمع دنینظر دارن! با د

شد و مچ دستش رو با  کیم بهم نزدقد هیکه نگاهم کنه،  نیو بدون ا عیطرفش برگشتم که سر

 اش گرفت و شروع کرد به ماساژ دادنش. گهیدست د

 !؟یهم کن یخودکش یخواستیآره!؟ بعد م کنه،یدرد م-

که بهنام رو  میادامه بد رمونیبه تاسف تکون دادم و دوباره برگشتم تا به مس ینداد. سر جواب

 گفت: یشده بود و با لحن سرد رهیشمام خبه چ ی! بهنام با نگاه سرزنش گردمیمقابل خودم د

 شده! یدستش زخم ؟یکنیچکار م یپرهام، دار-

 کنن! یخودکش خواستنیم ه،ینداره. سرکارعل یتیدستشم از مچ قطع بشه،اهم گهید-

 یول ه؛یکه عصب خوندمیاش م افهیکه از ق یمن نکرد و در حال تیبه عصبان یبهنام، توجه اما

دستم رفت و  یکیرو از دستم درآورد و بعد به سمت اون  شهیو تکه شتر شد  کیآروم بهم نزد

 نیدستنبند رو محکم گرفته بودن رو از حلقه جدا کرد. به محض ا یانگشتام رو، که دور حقله 

باعث شد تا  نیزانو زد، و شروع به زجه زدن کرد. هم نیزم یرو رها کرد، شهرزاد رو بندکه دست

 بود! دهیفا یه و پرستارا و دکترا بخوان جو رو آروم کنن؛ اما بمتشنج بش یکم مارستانیجو ب

 ستن؟ی! بابام، مامانم... آرش! اونا االن کجان؟ چرا نستین چکسیهان!؟ ه ؟یک یزنده بمونم برا-

 دار باشه!؟ آره؟ یسرم باال گهیمردن!؟ زنده بمونم که چند روز د یکنم برا یها؟...زندگ
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بلندش  نیزم یو همون موقع دو پرستار به سراغش رفتن و از رو افتاد نیزم یحالت سجده رو به

راست به سمت اون پزشک  هیرو از دست بهنام گرفتم و  شهیکردن و به اتاقش برگردوندنش. ش

 گفتم: تیرو تو هوا تکون دادم و با عصبان شهیو ش ستادمیرفتم و مقابلش ا

 خدمت شما باشه!-

بمونم بهش پشت کردم. بهنام دستش  یکه منتظر جواب نیرو جلو پاش انداختم و بدون ا شهیش

که به شونه ام آورد،  یفیکرد و با فشار خف تمیها، هدا یشونه ام گذاشت و به سمت صندل یرو رو

خراش  شه،یبه دستم که بخاطر اون تکه ش ی. من نشستم و اون رفت. نگاهنمیوادارم کرد تا بش

 یپ یجو اطرافمم آروم شده بود و هر ک بایبعد، که تقر یبرداشته بود، انداختم. کم یقیعم بایتقر

 نیبه سمتم اومد. بدون ا هیاول یکمک ها کیکوچ یجعبه  هیکار خودش رو گرفته بود، بهنام با 

 دونستمیو بعدم پانسمان کردن دستم. م یبکنه، شروع کرد به ضدعفون یکه به چشمام نگاه

 گفتم: یگرفته و آروم یکنم. با صدا حیکردم رفتارم رو توج یسع نیهم یبرا ،ناراحته

 بکنم! یرفتار نیباهاش همچ خواستمیبود وگرنه من نم یفقط به خاطر فشار کار-

 ره،یبه دل بگ یزیکه بخواد چ ستین یبهنام کس دونستمینگفت و به کارش ادامه داد. م یزیچ

استوار سپردم تا به  بعد که به اعصابم مسلط شده بودم به یادامه ندادم. کم گهید نیهم یبرا

 رید دمید یراهرو انداختم و وقت یتو یواریبه ساعت د یدست اون دختر، دستبند بزنه. نگاه

استوار از اتاق  یجا بمونم. وقت نیگرفتم استوار رو بفرستم بره و خودم شب رو ا میصموقته ت

ار داشت بمونه تا رو بهش دادم و هر چند که اصر یرو ازش گرفتم و پول تاکس دیاومد. کل رونیب

 جا برم! نیاز ا خواستیچرا دلم نم دونمیمن به خونه برم و استراحت کنم؛ اما نم

راحت  الیفرار کنه، با خ تونهیجوره نم چیه گهیکردم که د دایپ نانیو اطم دمیبه اتاق کش یسرک

 کردم و گفتم: یتو خودش رفته بود، نگاه یدر رو بستم و به بهنام که حساب

 بهنام؟-

 گفت: حوصلهیب

 هوم!_

 برو. گهیتو د-
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 .مونمینه م-

 به مادرت بده. یخبر هیپس -

 بهم انداخت و گفت: یکوتاه نگاه

 برات بخرم؟ ،یخوریم یزی! چستمیبچه که ن-

 نه.-

 گفت: انهیدل جو یلحن با

 !؟یتو خوب-

 ندادم که، از جاش بلند شد و گفتم: جواب

 گه؟ید یریم یدار-

 .گردمیمگفتم که نه! زود بر-

 یرو رو نمیسنگ یدادم و پلک ها هیتک وارینشستم و سرم رو به د یصندل یرفت و منم رو بهنام

 خوابم برد! یک دمینفهم گهیهم گذاشتم و د

و به محض  رفتیکه داشت جلوم رژه م دمیرو باز کردم، بهنام رو د که چشمام نیمحض ا به

 شدم به سمتم اومد. داریب دیکه د نیا

 ؟یدش داریب-

 ساعت چنده؟ گه،یسواله!؟ آره د نیآخه ا-

 صبح. میهفت و ن-

تماس  هیاومد،  رونیبه ب یبه صورتم زدم ووقت یآب هیرفتم و  یبهداشت سیشدم و به سرو بلند

من حساس تر  یسال ها رو نیبعد اون ماجرا، تو ا زدم،یبا مامان حرف م دیبا خونه گرفتم. با

 دل نگرون شه! یالک ذاشتمیم دیشده بود و نبا

 الو.-

 سالم مادر، منم پرهام.-

 گفت: ینگران با

 !؟ییپرهام مادر، کجا-
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 .امیخونه نم ادیز یچند مدت هیگفتم که -

 ؟یداشت یحاال کار زم،یباشه عز-

 ؟یبپرسم، خوب خواستمینه حالت رو م-

 آره مادر.-

 ؟یندار یخب خدا رو شکر...کار-

 !؟یایم ینه...فقط ک-

 اش.نگران نب امیم-

بهنام برگشتم و تو راه به  شیکردم و دوباره به پ یمطمئن شدم که حالش خوبه، خداحافظ یوقت

بمونه.  شتریجا ب نیا ستیصالح ن گهیدختر داره د نیکه ا یا هیفکر کردم که با وجود روح نیا

 هی بردمش،یم دیتا جنونش نمونده بود! با یزیآدم پرخاشگر نبود، اون چ هیاحوالش فقط احوال 

 ست! هیثان هیهم  هیانث

 کردیبود، صحبت م ستادهیکه دم در اتاق ا ی.بهنام پشتش به من بود و داشت با سرباز

 ؟یدیکجا خواب شبید-

 تو نمازخونه.-

احترام گذاشت و بهنام هم متوجه من شد و به طرفم برگشت. خطاب به  د،یتا من و د سرباز

 سرباز گفتم:

 .یکالنتر میر یم-

 :دیپرس یجکاوبا کن بهنام

 ؟یببر یخوایشهرزاد رو م-

 و کوتاه گفتم: اوردمیخودم ن یتلفظ اسم اون دختر، از زبون بهنام، شوکه شدم؛ اما به رو از

 آره.-

 !؟یدیبه خانواده اش خبر نم-

 !یالبته از کالنتر دم؛یچرا خبر م-

 «شهرزاد»
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صال متوجه احوال خودم نبودم! شده بودم و ا یوحش یها وونیبه اتاق آوردنم، مثل ح یوقت شبید

پروا  یب یداشتم اون کارا ی. من در حالنیآب شم برم تو زم خوامیم وفتمیم ادشیاما حاال که 

نره! ذهنم به بن بست خورده  نیاز ا شتریتا آبروم ب یخودکش خواستمیکه م دادم،یرو انجام م

! من داشتم یا گهیت خودم نه آدم دمرگ بود! اونم به دس دم،یدیروم م شیکه پ یبود و تنها راه

 !کردمیم یاز ترس مرگ، خودکش

 دم؛یدیتنها راه حفظ آبروم رو زنده موندن م یچند، که ذهنم پر از پارادوکس شده بود و از طرف هر

 هیعل شدیدادگاه گفته م یکه از اون شب تو یدروغ یاون وقت تمام حرفا مردمیچون اگه م

. هرچند که توان مقابله هم در خودم سهیجود نداشت تا مقابلشون واو یو اون وقت من شدیمن م

 !دمیدینم

 یحرف چیه یبه داخل اومد. حتما وقت رفتن بود. ب یفکرا بودم که در باز شد و سرباز نیهم یتو

ام گرفتم و  گهیمچ دستم رو، با دست د عیشد و دستبند رو از دستم جدا کرد. سر کمینزد

 !کردید مدر یلینوازشش کردم، خ

 جام نشستم و گفتم: تو

 ن؟یببر نیخوایمنو م-

 بود، به داخل اومد و جوابم رو داد. سیکه انگار پل یخانم چادر هیخواست جواب بده،  تا

 آره. آماده شو.-

و من اطاعت رفت  هیبره و سرباز با  رونیاشاره بهش فهموند که به ب هیبه سرباز کرد و با  رو

 مچ دستم، سرگرم بودم که گفت:همچنان با ماساژ دادن 

 لباساتو عوض کن. -

 همراهم ندارم! یلباس مارستان،یب یلباسا نیاما من جز ا-

 .میدیبه خانوادت اطالع م-

 شماره مامانم...-
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پرستار  هیچنان نشسته بودم که رفت، هم رونینکرد و ب یشماره مامانم رو بدم که، توجه خواستم

 به داخل اومد.

 ؟یبر یخوایم-

 اوهوم.-

 !؟یآدم رو کشت هیتو واقعا -

 نه به جون مامانم اون خودش مرد.-

 و گفت: دیخند

 !؟شهیمگه م-

 شد و سرمم رو جدا کرد و همزمان گفت: کمینزد ره؟یتونه بم یمگه آدم خود به خود نم خب

 ه؟عمد بوده، درست ری... احتماال قتل غیکه قاتل باش خورهینم افتیچون به ق ترسمیمن ازت نم-

 و گفتم: دمیاون شب، لب ورچ یآور ادی با

 عمد. ریآره، غ-

 دار نه! یاما باال ره؛یدار م هیتا پا گناهیاعتقاد دارم که آدم ب یلیجمله خ هینترس من به -

 زدم . به رفتنش نگاه کردم. یزورک یلبخند

... 

 باز شد. در

 سالم.-

 نبود! یشگیآرش هم یصدا نیبود؛ اما ا آرش

 چشمام جمع شد. یخسته اش، اشک تو یچهره  دنید با

 آرش...-

کردن کردم. چند لحظه  هیانداختم و شروع به گر نییسرم رو پا د،یگفتن اسمش بغضم ترک با

 یدستمال کاغذ هی دمیرو تو هوا رها کرد! سرم رو بلند کردم و د یزیبعد؛ احساس کردم که چ

 محکم بستش. تختم افتاد! و بعد نگاهم به در بود که چطور یرقصان رو

... 
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رفتن.  یحرف چیگذاشتنم و بدون ه ییآوردن و تو اتاق بازجو یساعته که من رو به کالنتر چند

 . منم که مثلشهیم دایپ یهمه جور آدم هیبیعج یجا واقعا جا نیا

و منم به تبع درخواست  رمیبگ لیوک تونمیجا! بهم گفتن م نیکس و کارها آوردن گذاشتن ا یب

 دادم. لیوک

باره در باز شد و  هیشده بودم، که  رهینامعلوم خ یگذاشته بودم و به نقطه ا زیم یرو رو رمس

بهش  میشد، سرم رو بلند کردم و مستق کمینزد یوارد اتاق شد. وقت ده،یبلند و کش یبا قد یخانم

 نگاه کردم.

 هستم. یثاقیشما م لیسالم، من وک-

 .یسالم، منم شهرزادم... شهرزاد فرح-

 ز،یرو م زایجور چ نیبرگه و پرونده و ا یسر هیزد و بعد رو به روم نشست و شورع کرد،  یلبخند

 کردن. فیرد

 !امیشهرزاد! خب پس منم ثر ،یدار ییبایچه اسم ز-

 گفتم: حوصلهیب

 جا؟ نیا یباش یکردن، اومد یباز لیواسه اسم فام کنمیفکر نم-

 ون شب!. هممیدرسته حق با توعه! پس بذار از اول شروع کن-

 نگاهم کرد و ادامه داد. دیکرد و با ترد یمکث

 د؟یبه قتل رس انیشد که بابک احمد یچ یبگ شهیم-

 ،ییجا نیاون موضوع رو بازگو کنم. اگه هم االن ا ستیوجه قرار ن چی! من به هیاشتباه اومد-

واست درخ ضه،ینبودن عر یمسخره رو امضا کردم و محض خال یورقه  هیکه  نهیفقط به خاطر ا

 دادم! لیوک

 زد و با غرور و اعتماد ه نفس، به چشمام زل زد. یلبخند

 یچاره اش فقط منم! درضمن خوب کرد دونستنیتو. چون م شیمنو فرستادن پ نیهم یبرا-

 !یرو هم امضا نکن یزیهر چ ریبگ ادیاما  ؛یامضا کرد
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 یامضا کردم، وکالت نامه اوکالت نامه رو  یکه پا یافتادم، وقت شیچند روز پ ادیحرفش  نیا با

 که به مامانم دادم؛ اما با وجود عمه و عمو!

 اومدم و گفتم: رونیاز فکر ب عیسر

 ؟یاگه موفق نشد-

 !یکنیمطمئن باش خودت ضرر م-

 رو ضرر بنا شده. میضرر!؟ من کل زندگ-

 جلو خم شد و گفت: به

 گم؟یم یکه چ یفهمیم ...یکنیرو خراب م زیبا سکوتت همه چ یول ؛یستیاالن متوجه ن-

من، مثل  یداشتم. داشتن زمان برا اجیاما انگار اونا متوجه نبودن که من به زمان احت دم؛یفهمیم

داشتم؛  اجیگنج احت نیبخش! من به ا جهیگنج بود! همون قدر راه گشا و نت ینقشه  هیداشتن 

 ارو بعد کن ابمیبود، در ختهیپازل بهم ر هیاون شب رو که مثل  یکه بتونم لحظه لحظه  نیبه ا

من افتاده  یبرا یکامل و بدون ابهام بهم نشون بده، تا بفهمم چه اتفاق یریتا تصو نم،یهم بپچ

 رو رقم زدم! ینه! من چه اتفاق ای

 !؟گهیحواست با منه د ؟ییدختر خوب، کجا-

 بله!-

 گفتم؟یم ی... من االن چیگیخب اگه راست م-

 حوصله گفتم: یو ب کالفه

 ؟یبگ گهیبه بار د هشیم-

 و... شهیم لیدادگاه تشک گهیسه روز د م،یندار یادیمن گفتم: فرصت ز-

 دادگاه!؟-

... 

 مطلق! یروح...طوس یو ب یاتاق خال هیبه بازداشتگاه برگشتم،  دوباره

 !کردیجمله رو تکرا م نیگوشم،مدام ا یتو ییمحض ورودم به اتاق، صدا به

 « دینیرنگ زندان هم نب یحتکه  دیکن یپس با ما همکار  »
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 بازداشتگاه بود!؟ دنیرنگ زندان، د دنیاز ند منظورش

فکر کردم که چطور اون  نیلب به صاحب اون صدا و بابک فحش دادم و به ا ریسر دادم و ز یآه

کنم. ذهنم انقدر آشفته بود که از  فیو تلخ بود، رو تعر کیکابوس، مبهم و تار هیاتفاق رو که مثل 

قرار  تمیمورد عنا د،یفکر کنم، جز بابک که با چکسیو ه زیچ چینخوام به ه گهیبه بعد د ییجا هی

 لب زمزمه کردم. ریز نیهم ی! براگرفتیم

اون  یشه، لعنت بهت حروم زاده... ها! حت شتریقبرت هر لحظه ب شیخدا لعنتت کنه بابک...آت-

 !هیبه ک یک دونمینم یحت آوردم!؟ من ریبود!؟ اوف منم وقت گ یک یکی...اما اون یکی

... 

بکشن؛ اما  رونیزبونم حرف ب ریجا آوردن، که از ز نیدارن! من و از صبح ا فیاالف تشر واقعا

هست که حرف  یطیو شرا یدادن اگه شرط شنهادیبهم پ دنیدلخواهشون نرس ی جهیچون به نت

حرف زدنم شرط  یراب دم،ید ییفرصت رو طال نیبگم. منم که ا کنه،یزدن رو برام راحت تر م

 کنن! شیبتونن عمل دوارمیامگذاشتم، که 

 یخبر تو یهرچند که دو ساعته رفتن و من رو ب ارن؛یخواستم تا مامانم رو به مالقاتم ب ازشون

 تنها گذاشتن! ییاتاق باز جو

فکر کردم که بدبخت تر از من هم وجود داره!؟  نیگذاشتم و به ا زیم یحوصله سرم رو رو یب

!؟ مامان که یخوایمن رو نم گهی... بابا، تو هم دوفتمیبابام ب ادیباعث شد  نیته بود و همدلم گرف

 !رهیگیازم نم یو احوال زنهیبه من سر نم چیانگار من وجود ندارم! ه چ،یه

 بعد به خواب رفتم. یدادم و چشمام رو بستم و کم رونیاز فکر کردن و غر زدن، نفسم رو ب خسته

 ست؟کجا گهیجا د نیا

منظره برام آشناست! مبهوت  نیرو به روم سرسبز بود. چقدر ا یمنظره  کرد،یچشم کار م تا

 قیکه صداش دق نیمن رو به خودم آورد؛ اما ا یدختر بچه ا یخنده  یبودم که، صدا ریتصو نیا

کس برع ی! انگار صداش، همه جا بود؛ اما نکه آزار دهنده باشه، حتدونستمیاومد رو نم یاز کجا م

 و روح نواز. نیملودارم بود! همون قدر دل نش لمیف هیمتن  یقیموس هیبش

 .وفتمایندو، االنه که ب ییبابا-
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تر  نیاون کودک هم دلنش یکه خنده اش از خنده  د،یبه گوشم رس یمرد یخنده  یصدا بعد

 بود.

بدو  یبچه اکه دختر  نم،یکردم و دلم خواست بش یاراده، احساس خستگ ی! ناخواسته و بناگهان

 راهنیپ هیبسته بود و  یرو، خرگوش شیخرما یدو... سه ساله که موها یاز کنارم رد شد. دختر

 پف داشت، تنش بود. یکه دامن یصورت

بهم برخورد و من رو به  یکیهوا،  یکه ب کردم،یلباس برام آشناست! داشتم فکر م نیا چقدر

! سرم رو باال گرفتم که کنهیداره نگاه م کردمیبود و احساس م ستادهیانداخت. باال سرم ا نیزم

 شد، مواجح شدم! ختهیسرم ر یگل رز، که رو یاز گلبرگ ها یبار با انبوه هی

بود!  دهیفا یبندازم؛ اما ب قیدق یبود، نگاه ستادهیکه باال سرم ا یمرد ریکردم به تصو یسع

 چهره اش واضح نبود.

 .خوامیمعذرت م-

اون دختر بچه از دور، به گوش  ید! هنوز تو همون حال بودم که صداچقدر برام اشنا بو صداش

 . زدیکه مدام باباش رو صدا م دیرس

 .ییاومدم بابا-

 برام آشنا بود! بابا...بابا...اون مرد بابام بود! «ییبابا»مرد به سمت دخترش رفت. چقدر لحن  اون

 .شدنیاونا دورتر م رفتم،یر مجلوت یاما هر چ دم؛یسرعت از جام بلند شدم و به سمتش دو به

 من بود! من چطور متوجه نشدم!؟ یها یاما اون دختر، بچگ شد؛ینم باورم

. شدیم ریو تند تر سراز شتریمن هم ب یو اشک ها شدنیاون ها دورتر م دم،یدویمن م یچ هر

 .زدمیداد م دیبا کردم،یم یو ناتوان یاحساس درموندگ

 بابا!-

که با صورت  نیا یافتادم و دستام رو برا نیه ناچار، با زانو هام به زمخسته شده بود و ب پاهام

 گذاشتم. نیزم یبرخورد نکنم، با ضرب رو نیبه زم

که هنوز  یمن! دست هام کوچولو شده بودن. با بهت دست هام رو باال آوردم و در حال یخدا

 .دمیبابام رو، زانو زده مقابل خودم د کردم،یداشتم نگاهشون م
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 به قربونت بره، باز دستت اوف شده؟ ییبابا یآ-

 بغض گفتم: با

 بابا...-

کردم و تمام  هیآغـ*ـوش بابام، انداتم و از ته دلم گر یبگم و خودم رو تو یزینتونستم چ گهید

 ختم؛یریو بغض داشتم اشک م یکه از سر دلتنگ نیکردم. با ا یعقده هام رو با اشک هام خال

باره به  هیو  دینکش یحس خوب رها شدن، طول نیداده بود. که ابهم دست  یباز حس خوب یول

 .دمیپرت شدم و از خواب پر ،یتونل طوالن هیمثل  اه،یس ییجا هی

 !؟یخوب-

شده بودم و داشتم به اطرفم  داریکه شوکه از خواب ب یسوال رو، از من نیبود که نگران ا لمیوک

 :دمیتفاوت به سوالش، پرس یب جواب موند و ی. هر چند که بدیپرس کردم،ینگاه م

 مادرم!؟-

 اما االن نه. اد؛یم-

 نه؟یمن رو بب خواستینم-

 !گهیاما نشد د خواست؛یچرا م-

 عوض شدن جو گفت: یانداختم، که اون برا نییپا یرو با حس شرمندگ سرم

 !یدیخواب پدرت رو د-

 کردم. نگاهش

 !؟یدیاز کجا فهم-

 ... ی. راستیزدیا مپدرت رو صد یه ،یزدیتو خواب حرف م-

 :دمیگل رز باال اومد و به سمتم گرفتش. پرس هیبود، خم شد و با  زیم نییکه پا فش،یسمت ک به

 ه؟یچ گهید نیا-

 گل رز!-

 اما مناسبتش؟ دونم؛یم-

 .یگل رز دوست دار دمیشن-
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 بهت گفته؟ یحاال ک اد؟یگل بدش ب نیکه از ا هیک-

 .ستیاونش مهم ن-

 چرا مهمه بگو.-

مورد پسر عمت  نیبدونم تا بتونم باهات ارتباط برقرار کنم. که در ا تتیاز شخص واستمخیم-

 .گهید یزایچ هیکمکم کرد... اون بهم گفت! البته به همراه 

 ؟یمثال چ-

 !شناستیم یلیاون خ ،یاز گذشتت از همه چ-

 رز خوابم افتادم! یگل ها ادیرو ازش گرفتم و بوش کردم.  گل

 از دست داد. دیوقت رو نبا م،یوع کنشر ستیخب بهتر ن-

 اما من...-

بدون  رو بذار کنار و من رو به عنوان دوستت شهیکه مانع گفتن اون اتفاق م یزیاما و اگر و هر چ-

 رو بهم بگو. زیو همه چ

وقت آزاد نبودم...  چیرفتارام محافظت شده بود و به تبع ه شهینداشتم، هم یوقت دوست چیمن ه-

 یآرش بود. اون من و گاه کردمیم یکه باهاش باز یتنها کسمراقبم بودن،  یلیخپدر و مادرم 

واسه توپ جمع  ذاشتنیم شهیمن و هم میکن یتا با دوستاش فوتبال باز رونیب بردیم یواشکی

 راه بدن. یکه من رو تو باز شدینم حاضر یچکی! آخه هنکرد

بچه ها نبودم،  هیوقت مثل بق چیو ه ردمویوقت ازش سر در ن چیکه ه یافتادم، بچگ میبچگ ادی

 وقت! چیه

 وقت رو تلف نکن! کنمیشهرزاد حواست بهم هست؟ خواهش م-

 نتونستم ازم نخواه که ادامه بدم. گهیاما اگه د گم؛یرو م زیباشه، همه چ-

 شد. خوشحال

 .یبتون دوارمی... امیتو بگ یباشه هر چ-

 از کجا بگم؟-

 الزمه. یکن یهر جا که فکر م-
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مامانم و عمه و عمو  نیجر و بحث ب یصدا یکه متوجه  خوندمینشسته بودم و داشتم قرآن م-

 نکردم و به قرآن خوندنم ادامه دادم که عموم اومد سمتم... یشدم؛ اما توجه

 رو بگم، هر چند سخت بود! زیهمه چ تونستم

... 

جرم  یمثل رفتن به صحنه  ییام کردن، اونم با کاراخسته یمدت کل نیروز گذشته بود و تو ا دو

 و تکرار اون شب مسخره!

خودم تکرارش کردم تا تونستم هضمش  یبار برا نیروز دادگاه بود. دادگاه...دادگاه! چند امروز

 کنم!

و سال از عمرم  ستیفکر کردم که ب نیداده بودم و به ا هیاز اتاق بازداشتگاه تک یگوشه ا به

 سه روز گذشت! نیکه ا دیطول نکش یگذشت؛ اما انقدر

که وارد  ییباشن، به کسا ختهیکه آب سرد روش ر یو شوکه مثل کس دهیباز شد. و من ترس در

اما حاال که  ؛یروز نیسه روز خودم رو آماده کرده بودم واسه همچ نیاتاق شدن، چشم دوختم. ا

 جا بزنم! خواستیبود، دلم م دهیوقتش رس

سر پا شدن نداشتن، کمک کردن و بلندم  یه پاهام نازن به سمتم اومدن و به من ک سیتا پل دو

 بود، متنفر بودم! فیبلند بود و تنم انقدر ضع یو پرخاشگر ادیفر یکه صدام برا نیکردن. از ا

... 

 بود! ایثر لم،یوک دمید ن،یاز بازداشتگاه تا ماش رم،یکه تو مس ییکردن و تنها آشنا نمیماش سوار

هم که بدتره. به محض ورودم، از  یاز کالنتر جانیمن! ا یخدا ی. وامیدیبه دادگاه رس بالخره

کالفه شدم و احساس کردم که گوشم داره سوت  د،یکه به گوشم رس ییجنگ و دعوا ها یصدا

 کننده! ی! فضاش شلوغ بود و عصبکشهیم

 یبرا دمیشنیاعصاب خرد کنه، دعواهاشون رو م یبازم صدا م،یرد بش میخواستیپله ها که م از

به باال  سیمقاومت کنم و از پله ها باال نرم؛ اما بازم بازوم توسط اون پل یکردم کم یسع نیهم

 شد و به ناچار از پله ها باال رفتم. دهیکش
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دعوا ها براش  نیکه انگار ا گشت،یمقصد م یو پ کردیبه اطراف نگاه م یعاد یجور سیپل اون

بحث  یکه اون جا بود و داشت با مرد ینبود! موقع رد شدن، ز یشب و روز، عاد دنیمثل د

 و شوکه دستام رو به سمت گوشم بردم! دهی. ترسدیکش غیباره و دم گوشم، بلند ج هی کرد،یم

مقابل  ،یصندل یبعد رو یبه ناچار به راهم ادامه دادم و کم کرد،یکه گوش و سرم درد م نیا با

 داشت، نشوند. یرنگ و بزرگ که جلد چرم یاقهوه یدر

 به کنارم اومد و گفت: ایثر

 صبر کرد. کمی دیبا-

 تکون دادم. دییتا یرو به نشونه  سرم

 !؟یترس که ندار-

 داد زدم. بایبودم و تقر کالفه

 نه.-

آروم شم و همزمان سرم رو چرخوندم تا به اطراف نگاه کنم، که  یتا کم دم،یکش یقیعم نفس

کرده بود و  بشیدستش رو تو ج هی !اومدیکه چهره اش بنظر آشنا م یچشمم خورد به پسر

 طلبکار و با اخم به من زل زده بود.

. سرم رو باال گرفتم ادیشدم، که حس کردم داره به سمتم م رهیرو ازش گرفتم و به جلو خ نگاهم

 و با طعنه گفت: ستادیبا تعجب نگاهش کردم. باال سرم ا

 دیاما اون کشته شده. پس؛ با د؛ایم قمیخونه رف ی! انگار که بوخورهیخون به مشامم م یبو-

 .نمیبیدستات رو! آره... هنوز خونش رو کف دستات م نمیجا باشه. بب نیقاتلش ا

قتله! خوب نگاهش  یاز اون شاهدا یکیپسر حتما  نیبود. ا بیکلمه برام غر نی! چقدر اقاتل

 !؟دیوح ایاز هموناست... فقط اصالن  یکیاومد، درسته  ادمیکردم تا بالخره 

 .دی! لطفا، مزاحم نشهیقاتل ک ستیهنوز که معلوم ن-

 ای! عمد هیدونست قاتل ک یکه اون م یحرف رو زد، در حال نیچرا ا دونمیبود، نم لمیوک یصدا

 عمد، من قاتل بودم! برگشتم و نگاهش کردم که دوباره اون پسر گفت: ریغ

 قاتله. هی نمیبیکه من م یزیاما چ-
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 .دیبس کن وح-

شونه  یکه همراهش بود، جوابش رو داد و از پشت دستش رو رو یپسر لم،یوک یابار به ج نیا

 بردش. یا گهیاش گذاشت و به سمت د

 اسمش اصالن بود! شناخت،یمن تعجب کرده بود و من رو م دنیکه، اون شب با د یاون پس

شناسمش؟ چرا اون شب با دوستاش سر من دعواش شد؟ چرا هنوزم  یچرا من نم ه؟یک اون

 گرفت!؟ یف من رو مطر

به  دمیکه آرش رو د م،یبر شدیکه دادگاه توش برگزار م یبه داخل اتاق میو خواست میشد بلند

 از مادرم نبود! یهمراه عمه و عموم... همچنان خبر

 که بغض داشت گفتم: ییام گرفت و با صدا هیگر دم،یسمتشون رفتم و تا بهشون رس به

 آرش، مامان؟-

 ه بود و آروم گفت:هم چهره اش گرفت آرش

 .ادینتونست ب-

 نیهم یبهم سر بزنه، برا ومدهیمدت ن نیسر مامانم اومده که ا ییلحظه احساس کردم بال هی

 گفتم:

 مامانم حالش خوبه؟-

 نشستم. یرو صندل ینذاشت و من رو به داخل برد و وقت سیحرف بزنه که اون زن پل خواست

و خودم رو به  دمیشده بود. ناخودآگاه ترس رهیهم خب ز،یآم دیتهد یکه با نگاه دمیرو د دیوح

 که کنارم نشسته بود، چسبوندم. لم،یوک

 شده شهرزاد؟ یچ-

 خفه گفتم: ییترس و صدا با

 .ترسمیم-

 ؟یاز چ-

 و ترس گفتم: جانیه با

 بزنم. یکه نتونم حرف نیاز ا-
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که  دمشیبالخره دکنم، که  دایرو گرفت و نوازشش کرد. سرم رو چرخوندم تا آرش رو پ دستم

 یو وقت نشستیم یصندل یداشت رو

 زدم و برگشتم. یزد و منم به تبع لبخند یمن شد و بهم لبخند یتازه متوجه  نشست،

 گفت: لمیجوابم رو از آرش گرفتم، وک من

 بگم؟ یزیچ هی-

 کردم. نگاهش

 بگو.-

 شما...-

 گفتم: نیهم یداشت، برا دیحرفش ترد ی واسه

 راحت باش بگو.-

 زدم و ادامه دادم. یخندلب

 .یازم بپرس ینتونست گهیاعدام شدم و د دیشا-

 گفت: عیکرد و سر یزیر اخم

 !؟هییتو و پسر عمت...خبرا نیبگم ب خواستمیم-

 و گفتم: دمیرو فهم منظورش

چون  مینگفت چکسیموضوع رو به ه نیاما ا م؛یآره من و آرش قرار شده که با هم ازدواج کن-

 مادر آرش... یعنیعمه ام  میدونیم

 ادامه دادم. یدیناام با

 .کنهیمخالفت م-

 .دیرسیاگه قسمت باشه بهم م یپس حدسم درست بود؛ ول-

به وجودم منتقل شده بود که باعث خشک  یترس هیاز من ،  ریاومد همه بلند شدن غ یقاض یوقت

تن من سر پا بودم همه نشس یبلند شدم. وقت لمیبه کمک وک تیشدن پاهام شده بود؛ اما در نها

 به خودم اومدم و نشستم. لم،یشدن چادرم توسط وک دهیکه با کش

 شد و دم گوشم گفت: کمینزد
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 استرس نداشته باش.-

خودش حرف  یهمچنان داشت برا ،یقاض رفتم،یم بود و داشتم با انگشت هام ور نییپا سرم

. از دمیرو شن یقاض یکه صدا دست هام بودم ریدونم؛ اما من درگ یهمه نم یبرا دمیشا ای زدیم

از ترس گرد  ی. سرم رو بلند کردم و با چشمارمیبرم و اون جا قرار بگ گاهیمن خواست تا به جا

 دور و برم نگاه کردم. یبه آدما ماشده

داشت  یبگم!؟ و از کجا بگم!؟ قاض یقرار گرفتم، مونده بودم که چطور گاهیشدم و تو جا بلند

 و سردرگم بودم. جیچون هنوزم گ شدم؛ینم ز گفته هاش متوجها یچیو منم ه زدیحرف م

 گهید یاسترس نداشته باش تو دادگاه حس نکن کس»افتادم که بهم گفته بود  لمیحرف وک ادی

 «یکنیبلند مرور م یاون اتفاق رو با صدا یخودت همه  یبرا یهم وجود داره فکر کن دار یا

 یزیو چ یا یدلگرم ای دییحرفش افتادم و دنبال تا ادیبه  بود دهینگاه کردم. انگار فهم لمیوک به

باره با  هیتکون داد. که  دییتا یلبخند زد و سرش رو به نشونه  دنمیبا د نیهم یهستم، برا

 به خودم اومدم. یقاض یصدا

 ! حواستون به من هست؟یخانم فرح-

 نه! یعنیآ. بله -

 انداختم و ادامه دادم. نییرو پا سرم

 .دیبگ گهیبار د هی شهیم-

 د؟یریپذیادعا رو م نیگفتم شما ا-

 ادعا؟... آخ چرا حواسم نبود!؟ کدوم

 شدم و گفتم: هل

 نه.-

 .میشنویم ل،یخب دل-

 یرحمان دیاون وح دمیزدم؟ من که نشن یحرف نیانداختم. آخه چرا همچ نییسرم رو پا دوباره

ا تا خواستم حرف بزنم، در باز شد و و از قض کردمیسکوت م نیاز ا شتریب دیگفت! اما نبا یچ

 همون سروان بد اخالقه وارد دادگاه شد.
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که  نه،یخواست بره تا بش یاز قاض یعذرخواه هیحواسشون به سمت سروان رفت، که با  همه

 گفت: یقاض

 د؟یوارد شد یشما به چه حق-

 کرد! رییبحث تغ شیآخ

 کردم. ریکه د خوامیالبته عذر مپرونده هستم...که  نیمسئول ا ،یمن سروان پرهام مومن-

 .دینیبش دیتونیخب، م لیخ-

 ممنون.-

 نشست. لمیکنار وک ،یصندل هی یاول و رو فیرد یرفت و تو اون

 .دییرو بفرما لتونیدل یخب خانم فرح-

 فرصت سو استفاده کردم و گفتم: از

 .دیاز اول بگ شهیرفت م ادمیمن خواستم بگم؛ اما بحث عوض شد و -

 بلند شد. دیاض وحاعتر یصدا

 !؟یتو بگو از اصال گوش داد-

 سکوت رو برقرار کرد. زشیبا زدن چند ضربه رو م یقاض

 حق با شماست من متوجه نشدم.-

 گفت: یقاض د،یوح یبار به جا نیا

کنار  یاونم به قصد تا سرش با جدول بتن د،یاون شب شما از عمد مقتول رو هل داد نکهیا-

 برخورد کنه. رو،ادهیپ

 تهمت، داد زدم. نیا دنیاز شن وکه،ش

 نه!-

بار  نیگرد شده، بهم نگاه کرد و ا ییداد من، شوکه و با چشما دنیکه مسن هم بود با شن ،یقاض

 آروم ادامه دادم.

 رو بگم؟ زیاز اول همه چ شهیم یعنینه! -

 از اول؟-
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 بودم. نیکه، تنها تو ماش یبله از وقت-

 خب بگو.-

 برهیخونه خودم، من رو م یبهم گفت که به جا میشد نیسوار ماشبا عموم  یاون شب، وقت-

 حرکت نکرد! که بهش گفتم: م،ینشست نیتو ماش یخونشون؛ اما وقت

 م؟یکنیعمو چرا حرکت نم-

داشت، نگاهش کردم  دیشد. انگار ترد یرو بگه؛ اما مانعش م یزیچ خواستیبود انگار م کالفه

 و صداش زدم.

 عمو؟-

 رد و گفت:نگاهم ک مضطرب

 ...دیهست که با زیچ هیشهرزاد  نیبب-

ادامه حرفش رو بزنه، که تلفنش زنگ خورد. عمه ام تماس گرفته بود! عمو نفسش رو  خواست

تماسش  یزد و جواب تماس رو داد. وقت رونیب نیبه دست، از ماش یداد و گوش رونیبا حرص ب

 تموم شد در رو باز کرد و رو به من گفت:

 امیها! خودم م یایب یوقت پا نش هی گمی...مامیم یچکارم داره زود نمیبب با،یفر من برم خونه-

 خونه. میسراغت تا بر

 قبول کردم. یحرف چیه یمنم ب و

اومدم، تا  رونیو باز کردم و ب نیگذشت که خسته شدم و در ماش یساعت مین هیرفتن عمو،  از

به سمت صدا  عیسر دمیسرم شن چند تا پسر رو از پشت یقهقه  یقدم بزنم، که صدا یکم

به سمتم اشاره کرد  شونیکیمن،  دنیاز دور سه تا پسر وارد کوچه شدن و با د دمیبرگشتم و د

که تو حال خودشون نبودن...البته دو  دیفهم دیشیکردن. از همون فاصله هم م تو به سمتم حرک

 تاشون!

 و گفت: دیوسط حرفم پر یقاض

 کدوم از اونا؟-

 بود که مـسـ*ـت بود. یباشه که مرده، اون همون یاما اگه بابک اون شناسمشون؛ینم ادیمن ز-
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 ؟یکیو اون -

 ه گفتم:اون اتفاق قبل از ورود به دادگا ادیانداختم، کدومشون بود!؟ با  دیبه اصالن و وح ینگاه

 مطمئنم که...-

 گرفتم و ادامه دادم. دیو سمت وح انگشتم

 بودن. شونیا-

 خب.-

بود، مضطرب شده  یدنید دیوح ی. چهره ناخودآگاه رو لبم نشست یدم و پوزخندکر دیوح نگاه

 تکون خورد و زل زد تو چشمام. نگاهم رو ازش گرفتم و ادامه دادم. یجاش کم یبود و تو

 نبود. چکسیه یکیشب تو اون تار یبودم اون موقعه  دهیاومدن، ترس یداشتن به سمتم م-

 افتادم که گفت: لمیحرف وک ادیحبت خواست. ص یبابک بلند شد و اجازه  لیوک

به  لیوک یبا صدا «یو هل نکن یوقت نترس هیمقتول ازت سوال بپرسه  لیممکنه وک ییجاها هی»

 خودم اومدم.

 ساعت چند شب بود!؟ ک،یشب بوده و تار دیشما گفت-

اون  ادیبهم دست داد.  یحس خوب دنشیکه با د دمیشده بودم و مضطرب، که آرش رو د ساکت

که باعث شد به آغوشش پناه  یتی. همون حس حماستادهیباال سرم ا دمیافتادم که د یلحظه ا

 ببرم، هرچند که کوتاه بود!

 بار با تحکم گفت: نیبابک، ا لیوک

 .دیجواب بد یخانم فرح-

 شدم و گفتم: هول

 از خونه یوقت ادمهی یاون جا نبود؛ ول یساعت چند بود! چون ساعت قیدق دونمیآ! بله...من...نم-

 .دادیشب رو نشون م کیربع به  هیعمه ام،  ی. ساعت خونه رونیدم بز

 زد و گفت: یبابک پوزخند لیوک

 یرحمان دیکه وح دیداد صیبوده پس چطور تشخ کیهوا تار د،یکه گفت یخب، پس طبق ساعت-

 !؟یمـسـ*ـت بوده، نه اصالن تهران
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 جواب دادم. عیسر

 من مطمئنم.-

 د؟یاریب لیاز کجا؟ دل-

زد؛ اما من مطمئن بودم. آها  یروزیپ یبه نشونه  یلبخند دیو اصالن انداختم. وح دیبه وح نگاه

 اومد! ادمی

که اصالن کدوم از  دمیامروز تازه فهم نیروشن بود؛ اما من هم یاون جا با نور چراغ برق کم-

اصالن تا من رو  یعنی آقا نیاون شب ا ادمهیحال من  نیبا ا د؛یطور وح نیدو نفره و هم نیا

اون تو حال خودش  میبگ میتون یمن رو شناختن، پس اون لحظه نم یتعجب کردن و حت دنید

گفت که اون ها تو حال خودشون  شهیاون دو تا، م بیو غر بیطور از حرکات عج نیهمنبوده! و 

دن و من بو یتهران یکه من رو از دست اون دو نفر نجات داد، آقا یاون شب کس ینبودن و حت

 ...یوقت

و البته آرش سخت بود. اون شب اصالن من رو تو  هیبق یجلو یحرف نیبرام گفتن همچ چقد

از او پناهگاه فرار کردم، من پناهگاهم  عیحفاظت از من! اما من سر یآغوشش پناه داد. فقط برا

اون شب آرش بود! هر چند  ادمهیاز هر زمان که  یشناختم، اون آرش بود. از بچگ یرو خوب م

 پناهگاهم روند! از عیآرش من رو سر

 گفت: یفکر بودم که قاض یتو

 .دیادامه بد یخانم فرح-

هم  یحرف زدن خواست. قاض یاجازه  ،یکه از قاض دمیاصالن رو شن یبود، که صدا نییپا سرم

و تو فکر رفتن ها و مکث هام خسته شده بود، فرصت رو  مهینصف و ن یها حیکه انگار از توض

و من هم رفتم و سرجام نشستم.  ستادیمن ا یو بهش اجازه رو داد. اصالن اومد جا دیسب دمنا

دست بهش اشاره کرد، تا صحبت کنه و بعد اصالن نگاهش رو از اون گرفت و رو  بابابک  لیوک

 گفت: یبه قاض

 از اول بگم. شهیم-

 گفت: تیبا جد یقاض



 

 

57 
 

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

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 

 .دییبفرما-

جوابش رو دادم ازم خواست  یبابک بود! وقت یرد. شماره غروب که تو خونه بودم تلفنم زنگ خو-

بابک،  یشب شد قرار شد برم خونه  یهم هست! وقت دی. گفت وحییکه شب باهاش برم جا

 دمید دم،یباال سرش رس یمنتظر موندم تا آماده بشه؛ اما در کمال تعجب وقت دمیرس یوقت

 کردمی... اصال فکر نمدمیدیرده رو مبار بود که بابک مـسـ*ـت ک نیاول یامـسـ*ـت کرده! بر

! ... متاسفانه اونم مـسـ*ـت کرده بود. اولش خواستم دیطور وح نیباشه و هم یآدم نیهمچ

دادم با اون حالشون تنها نرن و گفتم باهاشون  حیترج رون،یبرن ب خوانیم دمید یبرگردم؛ اما وقت

کردم که  ی...من اون شب رانندگارنیب هیبق ایسر خودشون  ییباشم بهتره...چون ممکن بود بال

شد و  ادهیپ ستادمیا ی. وقتسمیکوچه وا هیکه سر  کنهیاشاره م یراه، بابک ه یوسطا دمید

 حرف زدن. یکیشروع کرد با تلفن با 

 بایسرخـوش و تقر یو با همون صدا زدیحرف م یبلند بایتقر یهم با صدا شیمست بخاطر

 نامفهموش گفت:

 ت؟...کجاسامیدارم م-

 به جلو رفت و گفت: کمی بعد

 .دمشیآره، د-

قدم  نیماش هیدختر تنها داره کنار  هی دمیشدم و به سمتش رفتم که د ادهیپ نیاز ماش کنجکاو،

و البته اون دختر... اونم اون موقع  دیبهم دست داد. حال خراب بابک و وح یحس بد هیزنه  یم

 شب!

به سمتش  یجا بره؛ اما وقت نیره و بهش بگم که از ادخت شیگرفتم زودتر اون دو تا برم پ میتصم

برگشتم  نیهم ی. براانیهم پشت سرم قهقهه زنان، دارن م دیرفتم، احساس کردم بابک و وح

 نیخوشگل ا یآهو هی!اما اون گفت که میدبرگردیو به سمتشون رفتم و به بابک گفتم که؛ با

باهاش حرف زد! در واقع  شهینم ست،ین تو حال خودش یکه تا وقت دمیبرم!؟ فهم کجاجاست... 

رفتنشون رو نظاره  یو وقت ستادمیدرمونده سرجام ا نیهم یبود...برا دهیفا یحرف زدن باهاش ب

! رنیاون دختر به اون جا م یبه قصد مزاحمت برا قایکه حدسم درست و بود و اونا دق دمیکردم، د
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 یاون دختر، خانم فرح دمیجا بود که فهمو دختره رو نجات دادم... اون  دمیدو تشونبه سم عیسر

 بودن!

خواستم که بپرسه  ایکه هنوز تو شوک حرفاش بودم، از ثر یلحظه سکوت کرد. که من در حال چند

 توجه به حرفم، بهم دستمال داد! یاما اون ب شناسه؛یمن رو ازکجا م

 تعجب نگاهش کردم و گفتم: با

 !؟هیچ یبرا نیا-

 .پرسمیشه ازش ماشکاتو پاک کن، با ریبگ-

از  ای! ثرختمیریصدا اشک م یمدت داشتم ب نیا دمیموقع بود که به خودم اومدم و فهم اون

 اجازه رو داد، رو به اصالن کرد و گفت: نیبهش ا یقاض یصحبت خواست و وقت یاجازه  یقاض

 د؟یشناختیرو از کجا م یشما خانم فرح-

 یمیش یدانشجوها نیاز بهتر یکی ،یبته خانم فرحو ال دمیدانشگاه د یرو بارها تو شونیمن ا-

 یکاف لیدل نیا کنمی. فکر مدمیبنر د یرو تو شونیدانشگاه بودن و من بارها عکس ا یمحض تو

 باشه!

 نشست. یقاض یکرد و با اجازه  دییبا تکون دادن سر حرفش رو تا ایثر

 دم؟ین چرا تا به حال اون رو ند!؟ اما مدهی! تازه، بارها من رو دشناختیمن رو از دانشگاه م پس

 !دونمی! نمستین ادمی یول دم؛ید دمیشا

 به صحبت هاش ادامه داد. ،یبه درخواست قاض اصالن

 یهستن و همزمان وقت یکنم که تو چه حال شونیحال خواستمیبودم و م ریدرگ دیبا بابک و وح-

از من هم  شونیکردم! اما ا مشیقا سرم اون رو هم پشت دم،ید دهیرو تنها و ترس یخانم فرح

باعث شد تا بابک راه  نیو فرار کردن و هم دنیو من رو هل دادن و شروع کردن به دو دنیترس

 یصدا نشوندم،یجدول م یرو رو دیفاصله که داشتم وح نیبشه و دنبالش بدوه. تو ا بازبراش 

 دهیرو ترس یفرحبرگشتم و به دنبالشون رفتم، خانم  ی! و وقتدمیرو از پشت سرم شن یغیج

بود و داشت ازش خون  یجدول بتن یکه سرش رو یو بعدم بابک! بابک دمیسر بابک د یباال

 یعیبه حال طب دیخواستم که فرار کنن. اون جا بود که حس کردم وح یفرح. من از خانم اومدیم
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ع اما من مان س؛یزنگ بزنه به پل خواستیم دی! وحیشوک نیخودش برگشته، اونم بخاطر همچ

 یپا خواستمی. چون حال بابک بد بود، نممیبه اورژانس زنگ بزن دیشدم و بهش گفتم که االن با

رو بفهمه،  هیقض سیاگه پل دونستمیم یگرفته بشه! از طرف توسط باز بشه و وق نیا سیپل

خواستم که  دیآمبوالنس اومد از وح یاومد وسط! وقت یما هم م یخود بابکه و پا یمقصر اصل

بود!  یچون بشدت عصب ارهیم یسر خانم فرح ییبال هیاگه بمونه  دونستمین بره. چون مباهاشو

 دیهمش وح مارستانیب میدیرس یبابک به دنبال آمبوالنس رفتم. وقت نیمن با ماش نیهم یبرا

راهرو بودم  یکه؛ تو یخراب شه! اما درست وقت زینکنه تا همه چ ینظر داشتم که کار ریرو ز

تو بخش.  آوردنشیبود و با تخت داشتن م یکه لباساش خون دمیرو د یهوشیبدختر مجروح و 

 یهستن! گذشت تا برا یخانم فرح دمیدنبالش رفتم و د نیهم یچهره اش برام آشنا بود! برا

بودم، حواسم بود  ششیکه پ یزمان یدور شم؛ اما همه  دیاز وح یکارا مجبور شدم مدت یسر هی

 دمش،یاتاق بابک د یتو ینکنه که دردسر بشه؛ اما از بد ماجرا وقت یارو ک نهیرو نب یکه خانم فرح

باهاشون در مورد اون  ادیاما من ز ومدن؛ها ا سیبعد هم پل کمی. سیبهم گفت که زنگ زده به پل

 داریاز خواب ب د،یوح یکه با صدا یبابک، تو اتاق موندم. صبح وقت شیشب صحبت نکردم و پ

 هوشیکه ب یرو در حال شونی. بعد که ایبازه اتاق خانم فرح مهیدم در نشدم. بالفاصله من رو برد 

که  نیرو هم از ا سایتو چنگ مونه و پل هو گفت ک یبودن نشونم داد، دوباره من رو برد گوشه ا

سرزنشش  یشدم و هر چ یمن عصب یکرده، خبر دار کرده و اونا االن تو راهن! ول دایمجرم رو پ

اومدن و همون موقع بود که  ساینداشت، چون پل یا دهی!؟ فایکرد کارو نیکردم، که چرا ا

 بابک مرد. میدیفهم

از لحن صداش و طرز نگاه  نیسکوت کرد. ناراحت بود و ا یاعتراف طوالن کیبعد  اصالن

 چشماش و... همه حرکاتش، مشخص بود!

از  یو حت دونهیـناه م گـیاعتراف کرده و خودش رو ب یراست نیرو در ع زیگفت که همه چ اون

 منم چند بار دفاع کرد!
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 یچرا!؟ مگه بابک دوستش نبود! چرا طرف اون رو نگرفت!؟ درسته که گناهکار اون بود؛ ول اما

دادگاه رو  یادامه  یافکار و ابهامات بودم که متوجه شدم، قاض نیچرا از من دفاع کرد!؟ غرق ا

 گذاشته. یا گهید یجلسه  یواسه 

 یکرد!؟ وقت یجا چکار م نی! اما ای... بهنام احمددمیاستادم رو د م،یزد رونیاز دادگاه ب یوقت

 یبد اخالقه، بهگوشه ابه سمتمون قدم برداشت، که سروان  عیباهام توچشم تو چشم شد، سر

کشوندش و مشغول حرف زدنش کرد؛ اما استاد بهنام سرش رو به سمتم چرخوند و نگاهم کرد 

با دستش، صورت بهنام رو به سمت  عیسروان! دور نموند و سراز چشم جناب  گاهشن نیو هم

 خودش برگردوند.

اصالن  یحرفا ادی نیح نیتفاوت نگاهم رو ازش گرفتم و من به راه خودم ادامه دادم. تو ا یب

 افتادم!

 !زنهیحرف م یکیداره با تلفن با  دمید »

 کجاست؟ ام،یدارم م-

 بعد و

 «... دمشیآره، د-

 دم،یراه پله ها د نییبود، که عمه رو پا ریکه اصالن زده بود، هنوز ذهنم درگ ییاحرف یآور ادی با

 روش رو ازم گرفت! یتفاوت یبا ب

 نیتو ذهنم زده شد! که با فکر ا یآن جرقه ا هی م،یسوار بش میو خواست میدیرس نیبه ماش یوقت

از بازوم گرفت و  د،یمن رو د یمعطل یوقت سی! پلخوردیکه درست باشه، حالم داشت بهم م

 عی. البته اگه تا االن نرفته! سرایسراغ ثر رفتمیم دیبنشونه، اما من با نیکرد، من رو تو ماش یسع

بخوام فرار کنم، با  دیفکر که شا نیقدم برنداشته بودم، که با ا هیاومدم و  رونیدستش ب ریاز ز

و من رو بهش چسبوند. از  نیبازو هام رو گرفت و هلم داد به سمت ماش عیقدم من، سر نیاول

ن، یماش یفلز یکه بدنم به خاطر اصابت به بدنه  یشده بودم و ضربه ا دهیدرد بازو هام که کش

 زدم. یبلند ادیبود. ناخودآگاه فر دهید
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به  یمن رو بشنوه و هل کرده از دور خودش رو بهم برسونه. وقت یصدا ا،یباعث شد تا ثر نیهم

دستبندم رو باز کرد به دست خودش  یحلقه  هی سیوم کنه؛ اما پلکرد جو رو آر یسمتم اومد سع

 شده بودم با حرص گفتم: یبست. منم که عصب

 کار داشتم! لمیفرار کنم فقط با وک خواستمینم یغلط گرفت-

 بره، جلوتر اومد و دستم رو گرفت و گفت: شیآروم پ یهمه چ خواستیکه هم چنان م ایثر

 !؟یخب بگو چکارم داشت-

 گفتم: یکردم و جد یزیر اخم

 زدم! یحدس هیمن -

 شک گفت: با

 !؟یچه حدس-

 اشتباه باشه! دوارمیام یحت ستم،یمطمئن ن-

 کرد و گفت: ینچ

 به درد بخوره. دیخب، بگو شا لیخ-

 مکث گفتم: یرو حبس کردم و بعد کم نفسم

با  ی، حتعمه برگردم یخواستم به سمت خونه  دم،یکه من اون سه نفر رو د یاون لحظه ا-

سرم رو به سمت  یوقت یبود! ول دهیچسب نیکه از ترس و استرس پاهام انگار به زم نیوجود ا

 !دمیکه بهت گفتم بالکن داره، د یاتاق آرش همون اتاق یخونه چرخوندم، عمه رو تو

 خب؟-

ن رو ثابت کنه که م نیا تونهینور اتاق آرش م کنهیتلفن دستشه داره من و نگاه م هیکه  دمید-

 !؟یمتوجه ا دیاون هم من رو د ی! و حتدمیعمه رو د

 کرد و با بهت گفت: یاخم ایثر

 !ومدیاما به کمکت ن-

 گفتم: جانیدستم رو که گرفته بود از دستش در آوردم و محکم مچش رو گرفتم و با ه اون

 زده! یکه با تلفن داشته حرف م دهیبابک رو د گفت؟ گفت که یکه اصالن چ ادتهی-
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 خب!-

 گفتم: یزده و عصب جانیه

 !؟کردیم یبابک چه صحبت-

 داد زد: بایکرد و تقر زیرو ر چشماش

 کجاست!؟ ام،یدارم م -

 گفتم: یاما جد جانیه با

جز من تو  ی! اون موقع کسدمشیحرکت کرد و گفت: آره د کمیکه بعد اصالن گفت بابک -

 گفتهیم یرو داشته به ک نای!بنظرت اگهیمن بودم د دن،ینبوده پس اون منظورش از د ابونیخ

 خط!؟پشت

 گفت: یانداخته بود، جد نیدو ابروش رو چ نیکه ب یبا اخم ایثر

 !شناختهیکه تو رو م یکس-

 کردم و ادامه دادم: دشییتا

تلفن  نکهیعمو زنگ خورد، عموم بعد ا یبودم و هنوز حرکت نکرده، گوش نیگفتم تو ماش ادتهی-

 برگشت خونه عمه!رو قطع کرد

 حرفم رو قطع کرد و گفت: ایرث

اصال خود عمه ات  ایعمه ات بوده،  یاز افراد تو خونه  یکیکه پشت خط بوده  یاون یعنی نیا-

 بوده!

 تکون دادم و ادامه دادم: دییرو به تا سرم

من با آرش ازدواج کنم!  خوادینم اد،یشده نبوده!؟ عمه از من بدش م یزیبرنامه ر نیبه نظرت ا-

آرش شاهد  دیبودم و با دیپل ینقشه  هیرش رو دنبال من بفرستن! چون من وسط آ دیچرا با

 یبه عمه بدن که آرش رو بفرسته چون من، همه  ینتونستن عالمت ای! اون عوضشدیماجرا م

 ییجورا هیبا کشتن بابک به نظرت برنامشون  ؟یفهمی... مختمینقششون رو ندونسته بهم ر

 بهم نخورده!

 دادم:اطراف کردم و ادامهبه  ینگاه کالفه
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من پاپوش درست کنن و آرش  یتا برا نییعالمت بودن که آرش رو بفرستن پا هیمنتظر  دیشا-

که عمه از من براش ساخته  یریو بشم همون تصو شناختهیکه م ستمین یفکر کنه من اون آدم

 اون شب بوده! بیعج یآمبوالنس تنها نشونه  ریبود. آژ

 گفت: ایثر

 !شهیم نییآمبوالنس تنها فرصت فرستادن آرش به پا رینداده، آژ یابک عالمتو چون ب -

 !؟میاما ما چطور ثابت کن د؛یآره شا-

 :گفتایبودن، زل زدم. که ثر ریدستبند، اس یانداختم و به دستام که تو حلقه  نییسرم رو پا دیام نا

 !دمیفهم-

و سر پا  میمعطل کرد یادیز میدی، فهمکرد، که منم به تبع نگاه کردم سیبه خانم پل ینگاه هی

 گفت: ای. که ثرمیستادیا

 .گمیبعد اون جا بهت م ،یکالنتر میریاول م-

... 

 ه؟یچ نایخب ا-

 شما. یتلفن عمه  نتیریپ-

 ؟یمن رو آورد یتو از کجا شماره عمه -

 نگاهم کرد و گفت: یچشم ریز

 هیوقت تلف نکنم و  د،یم، به ذهنم رسکه بود نیدنبالت! تو ماش ومدمین دیاز آرش، البته ببخش-

 ارم،یرو آماده برات ب زیسره همه چ هیرو روشن کنم. گفتم  زیراست برم سر اصل مطلب و همه چ

 دم،یمقتول رو د لیداشتم که کارم رو راه بندازه، وسا قیرف هیاون جا  یقانون یرفتم پزشک

فردا  نیهم یبردم، برا یو براشون م گرفتمیاجازه م یاز قاض دی. باارمیرو نتونستم ب لشیوبام

ضبط تماس داشت به  دمیرو که د شی. گوشمیمکالمه شون رو گوش بد تا کنمیکارو م نیا

اما نگران  ه؛یبازم فرض خوب یضبط نشده باشه! ول دمیصداش ضبط شده... حاال شا ادیاحتمال ز

 بابک رو گرفتم و... یشماره  ننباش ازشو
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شده  فیکه رد یچند شماره ا یگرفت و انگشتش رو گذاشت رو کرد و برگه رو سمتم یمکث

 گفت: نیبودن، در همون ح گهیبودن و مثل هم د

 !یهستش. حدست درست بود دختر. تو واقعا باهوش انیبابک احمد یهمش شماره  نایا نیبب-

به شدم و  رهیخ یبا حواس پرت ا،یثر یمات و مبهم چهره  ریرو باال آوردم و شوکه به تصو سرم

 دومیخروج دادم! نم یاجازه  کرد،یرو تار م دمیچشمم حلقه بسته بود و د یکه تو ییاشک ها

شوکه شده بودم که انگار تازه و  یطور یرو روشن کرده بودم؛ ول هیقض نیکه خودم ا نیچرا با ا

 از چه قراره! انیپرده برداشته شده و من متوجه شدم که، جر نیا گهینفر د هیدست  هب

باشه!  دهیرو کش دیپل ینقشه  نیحد جلو رفته باشه و ا نیباور کنم عمه، تا ا تونستمینم واقعا

 یدستمال ش،یدست فیک یکرد و از تو یخسته از آبغوره گرفتن من، نچ ایتونه انقد بد باشه! ثر یم

 گفت: یو خوشحال جانیام با ه هیعوض کردن روح یرو درآورد و بهم داد. و بعد برا

 یکه، کس کنهیرو صدق م نیهمشون ا م،یکه با ذهن و هوش خودت جمع کرد یکمدار یهمه -

که تنها راه نجاتت  یبود فیکث ینقشه  هیبوده، عمته! و تو وسط  فیکث ینقشه  نیکه پشت ا

قتل از اولش هم  نیا ،یدفاع از خودت!... تو از خودت دفاع کرد ،یهمون بوده که انجام داد

ماجرا رو بدونه، درواقع االن خوده بابک، دوبله  نیا یکه قاض نیابرسه به  چهبوده،  رعمدیغ

 یرو فردا تو نیا دیبه هر حال، ما با میهرچند که حاال مرده!.. بگذر اد،یسوبله متهم به حساب م

 .شهیهم پاشون به دادگاه باز م گهید یمتهم ها یطور نیا م،یدادگاه بازگو کن

 گرفت و ادامه داد: ینفس

حکم بازداشت عمه ات  یو تا راحت برا دمیم یرو نشون سروان مومن نیالن، اا نیاصال هم-

 اقدام کنه.

 میبه بازداشتگاه برگشتم، حدودا ن یرفت. وقت ایبودم، که ثر یهمچنان در بهت و ناباور من

وارد اتاق شدم، با  یبردن. وقت رونیساعت بعدش دوباره در باز داشتگاه باز شد و من رو به ب

که با دست  یصندل یرو ،یحرف چیه یکه مواجه شدم خودش بود. جناب سروان! ب یکس نیاول

 نشستم. کرد،بهش اشاره 

 .یهست یکه خودت شاک نهیا لشیدل ییجا نیکه االن ا نیا-
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 !؟دیدونیشما از کجا م-

 گذاشت و گفت: زشیم یجلو خم شد و ساعد دستاش رو رو به

 د؟یدونستیجا بود، مگه نم نیا لتونیوک-

 لب زمزمه کردم. ریتعجب ز اب

 بد اخالقست!؟ نیا یپرهام مومن-

 زد و گفت: یپوزخند

 بپرس؟ یدار ی!؟ اگه سوالنیگفت یزیچ-

 !؟دییشما یسروان مومن-

کوچک انداختم که نوشته  یبه تابلو یاشاره کرد، نگاه زشیم یرو یانگشت اشاره اش به تابلو با

 !یبود، سروان پرهام مومن

 لباسش بود اشاره کرد. گفتم: یکه رو یکتیاره اش به اتبا انگشت اش بعد

 تنتون بود! یهمش لباس شخص مارستانیاما تو ب-

 لبش رو کش داد و با ته خنده گفت: ی گوشه

 نیا یای! گفتم بستیمهم ن ادیز ناینکردم؛ اما ا یوقت خودم رو به شما معرف چیدرسته من ه-

 م،یریحکم بازداشت براش بگ دیو خواست دیهم کردرو مت یفرح بایکه خانم فر نیا لیجا تا دل

 ه؟یچ

 به شما نگفتن؟ لمیمگه وک-

 .میکن مینامه تنظ تیشکا دیکه با نیو ا دیرو بگ تونیخود شما هم دالل دیچرا؛ اما با-

که افتاده بود، استرس نداشتم!  یبیاتفاقات عج یاول بابت حرف زدن درباره  یمثل روزا گهید

 دادم و گفتم: رونیو با قدرت ب نفسم و رو حبس کردم

 بنده... یعمه  ای یفرح بایخانم فر-

که چرا  نیا یکه چطور شد که شک کردم و حت نیماجرا رو گفتن از ا ازیتا پ ریکردم از س شروع

بودم  یبود، من وسط شوک اتفاقات بد یعیقبال وجود عمه پشت پنجره رو نگفته بودم! خب طب

 من روشن کنه، که کیذهن تار یتو یبود، تا مشعل یجرقه کاف هیفقط که برام اتفاق افتاده بود. 
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 نی... که البته انمیکرده بودن رو بب یذهنم مخف یکیکه خودشون رو تو تار یاما مهم ز؛یر فاقاتات

 !ونشمیمد ییجورا هیجرقه رو اصالن به من داد و 

 گذاشت و گفت: زیم یمن، رو یبرگه جلو هیمتاثر،  یبا چهره ا یآخر سروان مومن در

 .دیرو امضا کن نیا-

آشکار  یفکر کردم که بالخره فردا همه چ نیکردم و دوباره به باز داشتگاه برگشتم و به ا امضا

 .شهیم

و بالفاصله  دمیتخت دراز کش یکه داشتم، منتظر ناهار نموندم و رو یخاطر احساس خستگ به

 هم رفتن و به خواب رفتم! یرو نمیسنگ یپلک ها

... 

 یبلند یمطلق بود! حس معلق بودن داشتم، چشمام رو باز کردم و متوجه شدم رو یکیجا تار همه

بودن و همشون داشتن من رو نگاه  ستادهیا نییآدمم اون پا یادی! تعداد زستادمیا ادیبا ارتفاع ز

 !دنیخند یم حانهیوق ی! و حتدنیمن رو نشون م گه،یکردن و با دست بهم د یم

 نیارتفاعم تا زم یام و حت هیچهار پا هی یرو دم،یانداختم! که در کمال تعجب دبه خودم  ینگاه

 نسبت به قبل، کمتر شده بود!

طناب  هیدستم رو بردم سمتش و لمسش کردم،  نیهم یبرا کرد،یم تیگردنم رو اذ یزیچ هی

 بود!

 یاشتم، حس خفگاز خودم ند یبودم و بشدت هل کرده بودم؛ اما انگار اراده ا دهیدار!؟ ترس طناب

 اومد سراغم! یکه بختک م یبهم دست داد، درست مثل زمان

 دار نه! یاما باال ره؛یدار م یـناه تا پا گـیمن مگه پرستاره نگفت آدم ب یخدا

 دارم و طناب دار دور گردنمه! یدار هم رد کردم و االن باال یکه پا من

تالش کردم نشد! دستام از پشت به طرز  یکه هر چ ارمیطناب دار رو از دور گردنم در ب خواستم

از  دمی! که دریبودم و هنوز با خودم درگ جیبسته شده بودن! اما من که دستام باز بود! گ یبیعج

 .نهبز رونیب تیتا خودش رو از دل جمع زنهینفر داره، دونه دونه آدما رو کنار م هی تیجمع نیب
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شدت مرموز و ترسناک شده بود. به همون پرستاره است! چهره ش به  دمیکه شدم، د قیدق

بلند تر و پر تر از مژه  نشییپلک پا ی! پررنگه پررنگ! مژه هادمیدیرنگش رو م یرژ جگر یخوب

 چهره اش رو ترسناک تر کرده بود. نیبودن! و هم شیپلک باال یها

نگار که و سرش رو بلند کرد و به چشمام زل زد! ا ستادیا هیچهار پا یشد، رو به رو کمینزد یوقت

و  دیکش هیپاچهار  ی! دستش رو آروم رودمیلرز ده،یبه بدنم بخوره، از نگاهش ترس یباد سرد

 روعبود رو، تو هوا فوت کرد و بعد ش دهیرو که، به انگشتاش چسب یبعد دستش رو باال آورد و خاک

 !زدیخنده اش، انگاره که پوتک باشه، به سرم ضربه م یکرد به قهقه زدن! صدا

 !؟کردیجا چکار م نیکنه! اصال اون ا یپام رو خال ریز خواستیون ما نکنه

!؟ اون که خودش شده جالد و من گناهمیمن ب دونهیبه من دروغ گفت!؟ چرا گفت که م چرا

 مجرم!؟

 نه! خدا جون خودت کمکم کن ! داد زدم و با تموم وجود گفتم: خدا

 خدا!-

ترس و دلشوره  هی. شهیبازداشتگاه داره باز م در دمیکه چشمام رو باز کردم، د نیمحض ا به

نه هنوز  شه؟یم ریاعدامم کنن! نکنه خوابم داره تعب خواستنیبه وجودم منتقل شد، نکنه م یبد

 نشده.مشخص یزیکه چ

 ی. بستادمی. در کامل باز شد و من ادمیاز عرقم کش سیبه صورت خ یجام نشستم و دست تو

 صله به دستام دستبند زد.به طرفم اومد و بالفا یحرف چیه

 !کردینگاهم م بیراستش عج دم،ینزد؛ اما از طرز نگاهش ترس یکه حرف درسته

 فکر، گفتم: نیا با

 افتاده!؟ یاتفاق-

 گفت: یجد

 !امیهمراه تو ب دی... من فقط بادونمینم-

 زدم و معذب گفتم: یلبخند

 !؟دینگاهم کرد یطور هینه آخه -
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 زد و گفت: یلبخند

 !یتا االن خواب بود وزریاز د -

من! از  یراهرو انداختم. خدا وارید یبه ساعت رو ینگاه عیحرفش شوکه شدم و سر نیا با

تو دادگاه  یتا حاال خوابم من؟ ساعت ده صبح بود. پس امروز روز دادگاه بود و همه چ روزید

 .شدیمشخص م

به  دیبا یول دونم؛یکارو کنن! نم نیتو دادگاه ا خوانینه م ایعمه رو باز داشت کردن  روزید حتما

روم رو ازش  دنش،یمن باشم که با د نیحاال ا خواستی! دلم مهیک یهمه ثابت شه مقصر اصل

 !رمیگیم

! دمیرو ند ایور اون ور کردم؛ اما ثر نینگاه به ا هی. دمیرو د یسروان مومن م،یدیکه رس رونیب به

 بهش گفتم: دنیبه محض رس

 پس... گه؟یدادگاه د میبر میخوای!؟... االن مستنین ،یثاقیخانم م لم،یوک-

 ادامه حرفم رو بزنم که گفت: خواستم

 !میرینه. دادگاه نم-

 از ته چاه در اومده گفتم: یبودم، بهت زده و با صدا دهیکه د یکابوس یادآوری با

 م؟یریپس کجا م-

 گفت: یکرد و جد یزیر یاخم

 .یفهمیخودت م-

. میو تر از ما راه افتاد. من هم به همراه اون دو تا خانم دنبالش رفترو گفت و برگشت و جل نیهم

مورد نظرش  نیماش تیبه اطرف انداخت و در نها ینگاه یسروان مومن میدیبه محوطه رس یوقت

 یسروان احترام نظام دنیبود که با د ستادهیا نیکنار ماش یکرد و به سمتش رفت. سرباز دایرو پ

شاگرد، نشست که در  یصندل یو خود سروان جلو، رو نیم عقب ماشگذاشت. من و اون دو خان

 نیکه ب نیشدن و ا ریخانم هم کنار نشست، من، با حس تحق یکیسمت چپ هم باز شد و اون 

 نکردم. یاون دو تا نشستم تا مبادا فرار کنم، کنار اومدم و اعتراض
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رو  رونیب شهیاز پشت شسمت راستم انداختم و  یبه پنجره  یحرکت کرد و من نگاه نیماش

گذشت؛ اما هنوز متوجه نشده بودم که کجا دارن  یکه مدت نینگاه کردم و به فکر فرو رفتم. با ا

 !؟برنمیم

 شترینگاه کردم هر چند که نصف ب یرخ سروان مومن میسرم رو برگردوندم و به ن نیهم یبرا

 نیبلند تر بایتاهش بود. تقرو کو یمشک یرو گرفته بود، پشت سرش و البته موها دمیکه د یزیچ

پاسگاه،  ی! عزمم رو جزم کردم و دوباره سوالم رو که تودیرسیبه دو سانت م دیموش شا یدونه 

 .دمیجواب نداده بود رو پرس

 ن؟یکرد ریام رو دستگ د؟عمهیبریمن رو کجا م-

 .دنینداد که دوباره لب باز کردم به حرف زدن و سوال پرس یجواب

 !نینکرد داشیچراخب؟ آها بگو پ ن؟ینکرد ریدستگ-

 گفت: یبرگشت و با من رخ به رخ شد و عصب عیسر

 .یفهمیگفتم خودت م-

جواب اون رو داده باشم، به خودم طعنه زدم و با  شتریکه ب نیچرا لج کردم و عوض ا دونمینم

 گفتم: تیعصبان

 تو بگو! فهممیمن نفهمم نم-

 زد و برگشت و با تمسخر گفت: یپوزخند

محض که آوازه اش همه جا رو پر کرده نفهم  یمیش یرشته  یدانشجو نیبهتر دونمیم دیبع-

 باشه!

 بودم. یتر حرف بزنم؛ هر چند که عصب یدفعه منطق نیکردم ا یسع

مشت درسه که از قبل نوشته شده و هزاران نفر اون رو  هیباهوشم چون  یمن از نظر درس-

! نیبریکجا م نیکه من رو االن دار نیاما ا ام؛یاونا برب احمق باشم که نتونم از پس دیخوندن، با

 !دوننینوشته نشده و هزاران نفر اون رو نم ییکه از قبل جا هیزیچ

 نیدفاع نکردم! اون آروم شده بود و ا یرو کردم؛ اما بازم از خودم درست و حساب میسع تمام

 !کردیتر م یمن رو عصب
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 نیا یمقصر اصل ایشما نقش اول  یکه عمه  نیچون ا ،یاریبهونه م یدار کنمیاما من فکر م-

 !دینوشته بوده که شما از پسش بر اومد ییرو جا نی! نکنه ایدیماجراست رو تو فهم

 ،یدیم لمیتحو هیچرت و پرتا چ نی!؟ ایبریمنو کجا م یکلمه بگو دار هیاظهار فضل کرد!  باز

 آخه!

 قایساکته، آرومم هست!؟ االن دق یهر ک گهیم یا کبود؛ ام یدختر ساکت میاکثر اوقات تو زندگ من

 آخر رو داد زدم: می! زدم به سدمیآقا م نیرو نشون ا دهیند ادیز یرو که کس ییهمون رو

!؟ یاونم سروان! نکنه بعدشم قراره سرگرد بش ؟یسیبه تو گفته پل یک دونمیمن نم ه؟یچ یدونیم-

جهت تر اظهار  یو ب یکنیفکر م یخودیب شهیآخه تو هم ه؟یچ یدونی! میخدا نکنه تو سرگرد بش

 یخودیو تازه برعکس ب یکنیتو کال فکر نم کردم،یمن اصال اشتباه م د،ی! نه شایکنینظرفضل م

 !؟یهمه بحث رو کش بد نیبهتر نبود تا ا یبر یمنو کجا م ی! آخه اگه از اول بگیدیجواب م

 گفت: و با صورت برافروخته و سرخ شده نگاهم کرد و برگشت

تو رو حل کنم سرگرد بشم!  یلعنت یبگم که قراره، اگه پرونده  دیبا یدرسته حق با توعه؛ ول-

تو حلقت نگه  شتریب کمیکنم! در ضمن اون زبونت رو اگه  تیحال دیبا گهیجور د ای یشد فهمیش

 !؟یدیفهم شه،یبه نفعت م یلیخ یدار

تو خودم رفتم. صداش از  ن،یماش یتو یساکت شدم و منم مثل جو مات و مبهم زده  دهیترس

 یرو طور «یدیفهم»فرق کرد و اوج گرفت!  یلیکلمه اش خ نیکه گفت تا آخر یکلمه ا نیاول

اشک از ضعف نبود! از  نیگفت که گوشام انگار کر شد و ناخودآگاه اشک تو چشمام جمع شد. ا

 بود. تمیعصبان

نگران  یبار با چهره ا نیکه ا شد،ینفسام هر لحظه بلند تر م ی! صدایتنفس عصب هیباز  و

 گفت: یآروم تر ینگاهم کرد و با صدا

 دیبا یهست یعصب یدادم که وقت ادیبهت  مارستانیرفته تو ب ادتینفس نکش! مگه  یطور نیا-

 !؟یچطور نفس بکش

 حرف رو بهم زد، افتادم. نیکه ا یوقت ادی

 .شمیدارم خفه م- »
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 .دیکش قینفس عم هی

 نفس بکش.-

 .گمیم یمن از نظر روح ؟یفکر کرد یخودت چ تو با-

 ؟یخوایم یخب چ لیخ-

 ست؟ین یشکیمامانم، مامانم کجاست؟ آرش؟ چرا ه-

 «کنن.  یاستراحت هیمادرتون همراه پسر عمتون رفتن خونه تا -

مامانم تنگ شده بود. چرا  یکردم. چقدر دلم برا هیصدا شروع به گر یو ب دیبغضم ترک بالخره

اما انگار  دمش؛ی! فقط چند روزه که ندرمیمیمن م نتم،ینخواد بب گهی!؟ اگه دنهزیبهم سر نم

. آخه من نمشیبار هم که شده بب کی یکاش فقط برا ی! ادمشیهاست ازش دورم و ندسال

 فراموش کنم!؟ یلحظه ا یزدم! چطور دلم اومد مامانم رو برا یدست به خودکش یچطور

گونه  یو رو خوردنیچشمم سر م یودشون پشت هم از پااشکام نداشتم و خ یرو یکنترل گهید

پروا  ی. با دست هام صورتم رو پوشوندم و بکردنیاز اشک م سیو صورتم رو خ افتادنیهام م

 کردم. هیتر گر

! سرم رو بلند کردم و از کنهیحرکت نم گهیمتوقف شده و د نیکه گذشت متوجه شدم، ماش یکم

مدت با مرگ پدربزرگ  نیکه ا ییجا م؟یبهشت زهرا بود یتو انداختم. ینگاه رون،یپنجره به ب

 باهاش آشنا شده بودم! یلیو مادربزرگ و بعدم که بابام، خ

 شو. ادهیپ-

که سمت راستم نشسته بود، در رو باز کرد و خواست مجبورم کنه  ینشدم، که خانم ادهیمن پ اما

 بهشون اشاره کرد و گفت: یبشم؛ اما سروان مومن ادهیکه پ

 .دیش ادهیفعال خودتون پ د،یولش کن-

 شدن. ادهیبه جز من و راننده، پ همه

بهم دست داده بود، انگار  ی!؟ حس بدکنمیجا چکار م نیکه ا دونستمیبودم و نم جیهنوز گ من

افته؛ اما من خودم رو به  یم یاتفاق بد هیبهم بفهمونه که داره  خواستینفر از درون م هیکه 

 !زدمیم دنیو نفهم دنینشن
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دادم. و مثل ماتم زده ها به کف  هیزانوهام گذاشتم و چونه ام رو به دستام تک یهام رو رو دست

من رو متوجه خودش  نیبازشدن در ماش یبودم که، صدا تیزل زدم. تو همون وضع نیماش

 !دمیبه در باز شده برگشتم، آرش رو د یساخت و وقت

فقط نگاهش  یحرف چیتو شوک بودم، بدون هبه داخل خم شده بود و من همون طور که  رو

 گرفته اش گفت: یکه با صدا کردم،یم

 شو. ادهیشهرزاد پ-

 زبون تو دهن چرخوندم و گفتم: یسخت به

 لباس چرا هنوز تنته!؟ نی!؟ اجانیمن رو آوردن ا یچ ی!؟ برایکنیجا چه کار م نیآرش ا-

من خارج شد؛  دیاست کرد و از دقد ر عیگونه اش افتاد و سر یچشمش رو یاز گوشه  یاشک

عمه  یبرا یاتفاق یعنی. کردمیاشک و حال زار آرش فکر م لیاما من هنوز تو شوک بودم و به دل

 افتاده!؟

در آورد و خم شد و فقط کاغذ  بشیج یرو از تو یکه کاغذ دمیلحظه بعد، دست آرش رو د چند

اون  دونمیرو بست! نم نیماشدر  یحیگذاشت و بعد بدون توض یصندل یرو نیرو داخل ماش

کردم به دل ماجرا  یفقط سع نیهم ی! براگرفتیم تیحس دلشوره ام چقدر داشت رنگ واقع

بود! با  ختهیدادنش به من انقدر بهم ر ینوشته شده که آرش برا یچ کاغذبرم و بفهمم تو اون 

 اون کاغذ رو تو دستم گرفتم. یبه لرزه افتاده، به سخت یدستا

شد... کاغذ رو با تمام لرزش دستم بازش  قیبه وجودم تزر یحس تلخ هیمش دستم، گرفت یوقت

آگاه به چشمام هجوم آوردن و نذاشتن خوب خودکردم و با دقت نگاهش کردم، اشک هام نا

 بهتر بشه. دمیزدم که باعث شد د یپلک نم،یبب

 بود! میترح یآگه هی

 دیتا رو آروم و با ترد نم،یخوب بب تونستمینم کاغذ تا خورده بود و یبود؟ باال یک میترح یآگه

 نیبود؟ با ا یکنارش اسم ک یعنیکه به چشمم خورد، عکس گل رز بود!  یزیچ نیباز کردم و اول

که به نفعم  نمیرو بب یزیچ دمیترسیبود نگاهم رو به سمت اسم سوق بدم؛ اما م یکه فقط کاف

 نباشه!
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 اسم! یرد روکه داشتم چشمام سر خو یتمام مقاومت با

 !یکمال الیل

 فداکار. یمهربان و همسر یمادر

انداخته شده  رونیاز آب ب یکاغذ مثه پوتک تو سرم خوردن! شوکه و مثل ماه یرو یها نوشته

 باشه! دیبا یعنیممکنه! مامان من زنده ست،  ریغ نیزل زدم. ا یبه آگه

 دیبا زدمیداد م دی. باکنمیم هیگر شهی! من که همستین ینداشتم؛ اما کاف یاشک هام کنترل رو

!؟ وفتهیمن ب یوار برا نویاتفاقات بد دوم نیا دیچکار کنم؟ چرا با ای. خدازدمیبه صورتم چنگ م

 خودت حاال هم مامانم!؟ شیپ یبابام رو که برد

اومد!  یم رونیبود که از حنجره ام ب ادیفر هینبود،  هیزمزمه شب هیصدام به  گهیخدا؟ چرا؟ د چرا

 بزنم. با تمام وجود داد زدم. ادیفر نایبلندتر از ا دیبزنم با غیج دیدم، باز غیج

 خدا.-

 چرا؟ چرا من!؟ چرا مامانم؟ آخه

. کردیم هیکه داشت گر دمیزدم، آرش رو د رونیب نی. از ماشزدمیم غیو ج کردمیم هیگر

 :و با التماس گفتم ستادمیام رو به روش ا دهیخم یشدم و با شونه ها کشینزد

 آرش بگو که دروغه، بگو!-

اش رو گرفتم و با  قهیدستبند زده ناتوانم  ینگفت! با دست ها یزیانداخت و چ نییرو پا سرش

 گفتم: هیگر

 بزن. یحرف هی-

و به  زدمیافتادم. زجه م نیاش رو ول کردم و با زانو رو زم قهیباره دست و پام شل شد و  هی

 کدوم زخمم مرحم بشم!؟ یکنم!؟ برا هیوم عزا گرکد یبرا دونستمی. نمزدمیصورتم ضربه م

 خواستیکه ازم م دمیآرش رو شن یرو گرفتن و دستبند رو از دور دستام باز کردن، صدا دستام

 بلند بشم!

 .شدیم دهیحال شن نیاما با ا د؛یچیپیبرام گنگ بود و تو سرم م صداش
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. از شدیم دهیکش نیزم یادم. پاهام روکمک اون دو تا خانم بلند شدم و به دنبال آرش راه افت به

. کنارش قبر مامانم میدیو به سر قبر بابام رس میپا گذاشت ریو قبر ها رو ز میبوته ها گذشت یال

 بود.

 !؟شدیبود بزنم کنار که مامانم رو بغـ*ـل کنم؛ اما چرا نم یپارچه! کاف هیخاک و  یکل

بلند شدن  دن،یمن رو د یو زنش بودن! وقتکه دور خاک بودن، عمه و شوهرش، عمو  ییکسا تنها

نداشتن! چشمام پر از اشک بود، چشمام رو بستم.  یخاک! اشک هام تموم یو من نشستم پا

 یقشنگ ریتصو چیو تار بود، ه رهیت زیکه همه چ میشد. درست مثل زندگ کیو تار رهیت یهمه چ

 !اشتمند میاز زندگ

رو به روم نگاه  ریبکنم! فقط ماتم زده به تصو تونستمینم یکار چیرو باز کردم، ه چشمام

 رو خاک و آروم سرم رو، روش گذاشتم. یبه پارچه  دمیدست کش ی! با ناباورکردمیم

 دونستم،یوجود م نیمونده بودم؛ با ا تیشوک زده تو همون حال و وضع ،یا قهیچند دق یبرا

! اومدیجوش و خروش درمدر اعماق وجودم داشت به  یدست بذارم و حس یدست رو تونمینم

که تجربه کرده  یاتفاقات تلخ یشدم اوضاع از چه قراره! همه  یانگار که تازه داشتم متوجه م

حاال هم دارن به  نیتصورشون کردم که انگار هم یآن به ذهنم هجوم آوردن و جور هیبودم، تو 

 !دنیچشمم رخ م یجلو ت،یهمون قدرت و واقع

و  ستادمیسر قبر بلند شدم و به سمت عمم رفتم و رو به روش ا حرکت از هیتو  عیسر ناگهان،

! اما بازم دمیخندیداشتم م یبه چ دونستمیخنده! نم ریکرده باشم، زدم ز یکه اراده ا نیبدون ا

شد به  لیپروا، که همه تعجب کرده بودن! اما کم کم خنده ام تبد ی. اون قدر بلند و بدمیخند یم

 !هیگر

حرکت  نیشونه ام قرار گرفت؛ اما هم یبود که، از پشت سرم اومد و رو یکسدست چه  دونمینم

شونه ام با ضرب  یکه برگردم و نگاهش کنم، دستش رو از رو نیبشم و بدون ا یباعث شد عصب

 به عمه ام زل بزنم! نهیکنار بزنم و با ک

که  دینکش یلخنده و دوباره طو ریشدم، زدم ز رهیو متعجبش خ دهیترس یبه چهره  یوقت اما

 !هیگر ریزدم ز
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رو تجربه  یثبات یوقت به عمرم انقدر حس معلق بودن و ب چیرفتارم اصال کنترل نداشتم. ه یرو

 یکه عمه ام با چشما یحرکت، درست لحظه ا هیها شده بودم. تو  ونهیبه د هینکرده بودم! شب

 یکه فقط برا یادرزده اش بهم زل زده بود، چادرش رو تو مشتم گرفتم. چ رونیاز حدقه ب

 یقاتل شهیمن عزادار بود!؟ مگه م یالیمگه اون از مرگ مامان ل یول کرد؛یبه سر م اه یعزادار

و شونه هاش رو  دمیحرکت چادرش رو از سرش کش هیکنه!؟ تو  یمقتول خودش عزادار یبرا

 محکم تو دستام گرفتم و تکونش دادم.

 زدم. پر از بغض و پر از خش دارم، سرش داد یصدا با

! چرا بابام رو هیتوعه عوض ریتوعه، اگه بابام مرد. اگه مامانم مرد، همش تقص ریهمش تقص-

... شمیساکت نم گهی... بدبخت با توام! تا حاال ساکت بودم؛ اما د؟یچرا؟ هان؟ سر چ ؟یسکته داد

 !گمیبه همه م گم،یرو م یهمه چ

پر از ترحمش  یبا لحن مسخره  کرد خودش رو کنترل کنه و یسرخ شده بود؛ اما سع صورتش

 گفت:

 ...ایب ستیشهرزاد جان، االن حالت خوش ن-

 ادامه بده که با تمام وجود داد زدم. خواست

 .ارین فتیخفه شو... اسم منو به زبون کث-

 موند و داد زد. جهینت یحفظ ظاهر، ب یتالشش برا تمام

 ؟یگیم یچ یفهمیم چیاحمق!... ه یخودت خفه شو دختره -

! اگه بابام مرد، اگه مامانم مرد، اگه من دنیبه نفهم یزنیکه خودت رو م ییتو نیا فهممیه مآر-

 توعه! هینشدن ریحرص و طمع س ریتوعه...تقص ریبدبخت شدم... همش تقص

که همراهم بودن به طرفم اومدن  یزن سیکه، دو تا پل زدمیحرفام رو م دادیداشتم با داد و ب هنوز

اون  کردمیم ین و از عمه ام جدام کردن و به عقب بردنم. با تمام تالشم سعو بازو هام رو گرفت

 تساک دینکنم. با تمام تالشم بالخره تونستم به سمت عمه ام برگردم... نبا یها رو همراه

 !شدمیم
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... یدیاز هم پاش مونوی! تو زندگیهچل انداخت نیا ی! تو منو تویتو اون بابک آشغال رو فرستاد-

 !یفهمیم چیزنده بود... ه المیاالن مامان ل ،یکردیکارو نم نیاگه ا یعوض یتو

 شهرزاد.-

آرش، که اسمم رو صدا زده بود، روم رو از عمه ام گرفتم و به سمت صدا برگشتم؛  ادیفر یباصدا

 طرف صورتم سوخت! هیکه برگشتم  نیاما به محض ا

 زد!؟ یلیبود، که من و س آرش

 رهیداره ت زیکه حس کردم همه چ دینکش هیشماش زل زدم. به ثانشده بودم و با بهت به چ الل

 پاهام شل شد و از حال رفتم. شه،یو تار م

 .دیفشارشون افتاده نگران نباش-

 ممنون.-

و تار، چشمم درد گرفت و فورا بستمش.  رهیت ریچشمام رو باز کردم؛ اما به خاطر تصاو یال آروم

بهتر شده، چشمام رو کامل  دمیعد که احساس کردم دکم کم شروع کردم به آروم پلک زدن و ب

نشسته بود و سرش رو  یصندل یکه رو دمیباز کردم. به محض باز شدن چشمام، آرش رو د

اما سرم  نم؛یکردم بلند بشم و تو جام بش یبود و هنوز متوجه من نشده بود. سع هانداخت نییپا

 .دیچیپیتو سرم م یبود و درد جیگ

 آخ!-

بود، از جاش بلند  دهیبردم و آرش که حاال صدام رو شن کرد،یسمت سرم، که درد مرو به  دستم

 شد و به سمتم اومد و هول کرده گفت:

 شه...شهرزاد خو...-

 رو قطع کردم و گفتم: حرفش

 من کجام!؟-

 کیتار ینگاه کردم. اتاق کم یشتریندادم و به اطراف با دقت ب یتیکرد و جواب نداد. اهم سکوت

شد و تنم  قیبه وجودم تزر یزدگ خیکه هوا سرد نبود؛ اما ناخودآگاه حس  نیا ابود و ب
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که االن مامانم  نیتموم اتفاقات انداخت. ا ادیمن رو ترسوند، من رو  یاتاق کم یکی...تاردیلرز

 بود...نه! مامانم مرده بود! دهیو خفه کننده تر، خواب کتریاز جا تار ییجا هی

 که آرش به من زد! یلیکه کردم... س ییها دادیب من و عمه... داد و یدعوا

حرکت برگشتم و سرم رو قطع  هی یبود و تو دهیهجوم اتفاقات تلخ، سرم به حد انفجار رس از

 گفت: عیکردم و آرش، که حاال هول کرده بود و سر

 ... شهرزاد با توام!؟یکنیچکار م یدار-

بود،  یچ زیاون چ دونستمیبرم و نم یزیچ هیبه دنبال  خواستمیندادم و انگار که م محلش

 نداشتم! یرو گم کرده بودم و اصال حس خوب یزیچ هی کردمیسردرگم شده بودم...حس م

اومدم،  نییکه پا نیاومدم؛ اما به محض ا نییبود از تخت پا یتر شده بودم و به هر سحت کالفه

 ی! همون قدر زجر آور و بوزنه وصل بودن هیانگار که بهش  شه،یم نیحس کردم سرم داره سنگ

 اراده سرم به گردش در اومده بود.

 رو به سرم گرفتم، تا تعادلم رو حفظ کنم. یکیدستم رو به تخت و اون  هی

 !یراه بر دی. نباستیشهرزاد فشارت افتاده حالت خوب ن-

نکرده  گم یزیجا برم، من چ نیاز ا خوامیچرا م دمی. حاال فهمستادیسمتم اومد و رو به روم ا به

حرف ها  یکه همه  نیلحظه هم آرش رو تحمل کنم! با ا هیقادر نبودم  گهیبودم، در واقع من د

 مزد تا دهن یلیبود؛ اما اون طرف مادرش رو گرفت و به صورتم س دهیرو فهم قتیو حق دهیرو شن

نه، که آرومم ک نیمادرش بردارم! اون احمق، عوض ا یرو ببندم و دست از جار زدن گـ ـناه ها

ماجرا من رو از خودش رونده بود! پس حاال  نیبار بود که تو ا نیدوم نیمن رو جلو همه زده بود! ا

 نوبت من بود.

رو  یاز بخت بد، قدم بعد یقدم به جلو برداشتم؛ ول هیتمام توانم هلش دادم و کنار زدمش و  با

بار عالوه  نیاتاق نبود. ا تو یبه هوش اومدم کس یبار وقت نیبرنداشته، دوباره از هوش رفتم. ا

 !دیکشیم ریو ت کردیبر سرم، چشمام هم درد م

 یمامانم، برا یگاهم. برا هیتنها تک نم،یزتریاز دست دادن عز یکنم. برا هیگر خواستیم دلم

 میکه تو زندگ یهر درد یبرا م،ییتنها یکنم. برا هیخودم هم گر یبرا خواستیبابام! دلم م
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بزنم؛  غیج خواستمینداشتم! م یاشک گهیکنم؛ اما د هیگر خواستمیت! منداش یو درمون دمیکش

به بعدم،  نیاز ا ییتنها یبرا خواستمیکه زد، دهن من رو بسته بود! م یلیقبلش با س یکیاما 

 کنم! هیبزنم... هم گر غیهم ج

م بهار به اس یمن، فصل یزندگ ینبود! تو یکنم؛ اما بهار هیگر یخواست مثل ابر بهار یم دلم

غم پرست شدم که غم، از رگ  کردم،یبود. احساس م یزییپا یمن، پر از غروب ها ینبود! زندگ

 تر شده بود! کیگردن بهم نزد

 یرو به روم زل زدم. بغض کردم و اشک تو واریافکار غم زده، تو جام نشستم و به د نیا با

 یم رو پاک کردم. سروان مومنزدم و اشک ها یپلک عیچشمام حلقه زده بود، که در باز شد و سر

 و گفت: ستادیسرم ا یبود! اومد و باال

 .گمیم تیمتاسفم! تسل-

 لب گفتم: ریز

 ممنون.-

 داد و گفت: رونیرو ب نفسش

 حالتون بهتره!؟-

 !دیفهمیم دیندادم، از وضع و اوضاعم با یجواب

 توجه به حرفش گفتم: یب

 !هیک یقصر اصلبه همه ثابت کنم که م دیشد!؟ من با یدادگاه چ-

 افتاده. یهست که چه اتفاق انیدادگاه در جر-

 ام نسبت به عمه ام، با بغض گفتم: نهیک یادآوریبا  ،یسکوت طوالن هی بعد

 !گذرمیمن نم-

 که گفت: دیرو از کالمم فهم یچ دونمینم

 کنم. یدرکتون م-

 گذشت و گفت: یهم سکوت! کم باز
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 میدیها فهم هی! ما هم از همساستیخونه ن یکس میدیفهم م،یدیعمه تون رس یبه خونه  یوقت-

برگشته خونه، دق  مارستانیهمون شب که از ب گفتنیمادرتون دو روزه به رحمت خدا رفته! م

 انیگفتم اول شما در جر نیهم یبهشت زهرا رفتن، برا میدی... فهممیآدرس رو گرفت یکرده! وقت

 تلخش! یار اومد، حتکن تیبا واقع دی... به هر حال باهترهب دیباش

 گرفت و ادامه داد: ینفس

 .میما عمتون رو با حکم دادگاه بازداشت کرد دیبود مارستانیدرضمن، شما که ب-

... 

 شنهادیبهم پ یبردن. البته سروان مومن یدکتر مرخصم کرد، من رو به کالنتر یروز بعد وقت صبح

 هی دیدونم چرا!؟ شا یا قبول نکردم، نممن رو سر قبر مادرم ببره؛ ام تونهیداد، که اگه بخوام م

 به سر خاکش نرم! رمیرو نگ المیقانون نانوشته که تا انتقام مرگ مامان ل هیعهد بود... 

انداختم  نییمرگ آلوده بود! سرم رو پا نیدست عمه ام به ا ل،ییبعد از عزرا دونستمیخوب م و

النگو، تو مچ دستم  یقراره به جا یتا ک دونمیسرد، که نم یشدم، دستبند فلز رهیو به دستبندم خ

 جا خوش کنه!؟

 ستادهیسرم رو با اکراه باال آوردم. آرش مقابلم ا دم،یهمون حالت بودم، که دو تا پا رو مقابلم د تو

 بود!

 گفتم: یهام رو باال انداختم و با نفرت نگاهش کردم و با لحن سرد ابرو

 ؟یخوایم یچ-

 بود. مضطرب

 اهات حرف بزنم.ب دیشهرزاد... با-

 رو تکون دادم و گفتم: سرم

 نمونده. یحرف چیه-

آرش  ی. چند قدم به جلو برداشتم که دوباره صدامیکه همراهم بود، اشاره کردم که، بر یسیپل به

 .دمیرو، شن

 بزنه. یکار نی! مادر من محاله دست به همچیکنیاشتباه م یچرا مونده. شهرزاد، تو دار-
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 فت:کرد و با تحکم گ یمکث

 !یریرو پس بگ تتیکه شکا خوامیازت م-

 داد زدم: بایشدم و برگشتم و تقر یعصب

 محاله!-

 آوردم و با تحکم گفتم: نییبه اطراف کردم و صدام رو پا ینگاه ده،یبعد ترس و

 اشتباهه!؟ هان!؟ یچ گهیمادرته، د هیهمه مدارک عل یوقت-

 ث ترسم شد.بود که باع یزیچ هیقدم به جلو اومد، تو نگاهش  هی

 به نفعته. نیا یریگیرو پس م تتیشهرزاد، شکا-

 زده از لحن حرف زدنش گفتم: بهت

 ؟یگیم یچ یفهمیبه نفعمه!؟ م ی!؟ چیچ-

 اشاره اش رو به سمتم گرفت و گفت: انگشت

 ییتو نیا یگناهه؛ ول یمادر من ب شه،یشهرزاد! تهش هم مشخص م شه،یماجرا تموم م نیا-

 .یباش دهیفهم دوارمی! امیدیمکه همه رو از دست 

 اساسش گفتم: یب یاز حرفا یعصب

شد؟  یباره چ هیفهممت آرش! نه خودت رو، نه حرفات رو!  ینم گهی! دفهممینم گهینه، د-

 !یعوض شد

رفتار طلبکار قبلش  خواستینگاهم کرد که، انگار م یبار طور نیحرفم به خودش اومد و ا نیا با

 بده! حیتوضرو جبران کنه و خودش رو 

 شهرزاد... من همون آرشم.-

 رو از هم باز کرد و ادامه داد. دستاش

انگشت اتهامت رو به سمت مادرم  شهینم لیدل نیا یبد بود؛ ول کمیدرسته که مادرم با تو -

 .یریبگ

 !یستین گهیاما د ؛یهمون آرش بود-
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داش رو ازپشت سرم ادامه دادم. ص رمیحرف بزنه که معطل نموندم و برگشتم و به مس خواست

 .دمیشن

 منو... گهید ای یریگیرو پس م تتیشکا ایشهرزاد -

 داد زدم و گفتم: بایتقر تیبرگشتم و با عصبان عیسر

 آرش!؟ یچ ؟یچ رم،یرو پس نگ تمیاگه شکا ؟یتو رو چ ای-

 گفت: اومد،یم رونیکه انگار از ته چاه ب ییو صدا دیدهنش رو قورت داد و با ترد آب

 و فراموش کن.من ر ای-

رو گفت و از کنارم رد شد و رفت!  نیحرف رو داشتم؛ اما شوکه شده بودم. ا نیکه انتظار ا نیا با

حرفش  نیمدتش! اما ا نیا یمتنفر هم شده بودم بابت رفتارا یازش دلخور بودم و ازش حت

 بود. نیسنگ یلیبرام خ

 از چشم هم افتاد! یحت کنم،یشد! و حس م ریو تحق کیبار کوچ نیشکسته بود؛ اما ا قلبم

به من  یطوالن یاومد و نگاه یرو از سر گرفتم. سروان مومن هیناخودآگاه بغضم گرفت و گر بازم

 انداخت و بعد گفت:

 .دی! لطفا حرکت کنیخانم فرح-

و رو  ستادمیکه ا م،یاشک هام رو پاک کردم و راه افتادم. چند قدم برنداشته بود یحرف چیه یب

 کردم و گفتم: ینبه سروان موم

 درخواست دارم. هیمن -

 کرد و با شک نگاهم کرد و بعد گفت: زیرو ر چشماش

 !؟یچه درخواست-

 نیا دونستمیکنم!؟ اما م یدرخواست نیهمچ خواستمیچرا م دونمیانداختم، نم نییرو پا سرم

 نیهم یراکنم! ب یکار نیهمچ کردیشده از طرف آرش داشت من رو وادار م دارحهیجر ی هیروح

 گفتم: تیعزمم رو جزم کردم و سرم رو باال گرفتم و با جد

 .مینیعمه ام رو بب خوامیم-

 کرد و گفت: دییسر تا با
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 طول بکشه. یچون ممکنه کم ،یصبر کن کمی دیباشه، فقط صبر با-

رو معطل موندم، تا بالخره تونستم به مالقات  یساعت مین هیحرفش عمل کردم و تو راهرو  به

نشسته  یدر کس نیتا مامور در رو باز کنه. پشت ا ستادم،یمنتظر ا یبرم. پشت در فلز یفرح ابیفر

 بود که بشدت ازش نفرت داشتم!

 به مامور کردم و گفتم: رو

 !؟دیکنیدستبندم رو باز نم-

 هاش رو باال انداخت و گفت: ابرو

 .مینگرفت یمورد دستور نینه! در ا-

 کردم و گفتم: دییتا دهنم رو قورت دادم و با سر آب

 تو!؟ می... بعد برمیچند لحظه صبر کن هی شهیم-

 و شونه انداخت باال و گفت: دیرو ورچ لباش

 !یباشه هر جور راحت-

عمه انگار  یریمتهم به قتل بودم و دستگ یبازداشت هیبه دستبندم انداختم، من هنوز هم  ینگاه

 یچ دونستمینم یحت ای!؟ نمشیبب رمیدارم مچرا  دونستمیبده! نم رییرو تغ یزینتونسته بود چ

تو  زدمیفقط زل م دمیشا ای کردمیتموم رو تموم م مهین یدعوا دیبهش بگم!؟ شا خواستمیم

 !ماشچش

 که گفت: دمیمامور رو از پشت سرم شن یو در رو هل دادم که صدا دمیکش یقیعم نفس

 !دیرفتارتون باش. مراقب دیتحت کنترل هست رونیهست، از ب نیتو اتاق دورب-

 ممیبود من تصم نیا قتشیبه مامور بندازم، وارد اتاق شدم. حق یکه برگردم و نگاه نیا بدون

فقط به چشماش زل بزنم،  خواستمی! میبود و نه سوال و جواب کردن ییرو گرفته بودم. نه دعوا

 باشه، چه نباشه! نی! چه دوربنیهم

 گهیپلک بزنم و د ییجا هیزدن به چشماش،  موقع زل دمیترسیانقدر خسته بودم که م من

مدت خوردم،  نینبود که تو ا ییبرم! مهم تعداد ضربه ها یچشمام رو باز نکنم و به خواب ابد
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و بزدالنه اش،  مهینصفه و ن یخوردم! آرش بالخره بعد ضربه ها ییبود که از چه کسا نیمهم ا

 رو زد! یکار یامروز ضربه 

 چیه یبود، هم آتش زده بود! و هم سوخته بود! ب ختهیر نیهم بنزرو که  یکس دمش،ید بالخره

 نگاهش کردم و رو به روش نشستم. یحس

 گفتن نداشت! مثل زبونش. یبرا یحرف چیاونم ه ی. چشم هامیسکوت کرده بود هردومون

 تونستمیبگم!؟ چکار م تونستمیم یپژواک نفس هامون بود. چ د،یرسیکه به گوش م یزیچ تنها

که با آدم رو به روم  یلیاز پدرم! فام یلیفام هیاسم از خودم و  هیمونده بود!؟  ی!؟ از من چبکنم

 !یو شهرزاد فرح بایبود. فر یکی

 !کردیم ییحال دستبند تو دست هردومون خودنما نی! با ایقربان یکیمجرم...  یکی

د و من همچنان به انداخته بو نییسرش رو پا گهیبه همون منوال گذشت. اون د یا قهیدق چند

 که سرش رو باال آورد، گفت: نیبعد به محض ا یبودم. کم رهینه کالفه اش، خ ایشرمنده  لیشما

 شه...-

 ی. از اتاق بدیبلند شدم و تو شوک، حرف تو دهنش ماس عیو سر ارهیاسمم رو به زبون ب نذاشتم

بود،  حیتوج شدیگفته م یچ جا هر نی! اموندیواسه دادگاه م دیزدم. حرف ها با رونیب یمکث چیه

 اعتراف! شد،یگفته م یفردا هر چ

ضرب گرفته بودم.  نیزم ینشسته و با پام رو یرو لم،یدوم دادگاه بود. کنار وک یجلسه  امروز

 ی. البته رو شدن دست هاشدیبه همه ثابت م میگناه یبرام مهم بود، چون ب یلیدادگاه خ نیا

 !دیطور گناهکار بودن بابک و وح نیمهم تر بود! و هم برام ،یفرح بایآلوده به گـ ـناه فر

من رو  یشروع شد. قاض یبعد جلسه بصورت رسم یو کم میستادیوارد شد و هممون ا یقاض

قرار گرفتم و همه رو از  گاهیجا یتو یاسترس چیه یبار ب نی. ارمیقرار بگ گاهیجا یصدا زد تا تو

 بابک! کانیو چند نفر از نزد دین، وحآرش و مادرش، عمو، اصال لم،ینظر گذروندم. وک

 رو به من کرد و گفت: یقاض
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که چطور شد که بابک  دیاز زبان شما ناقص موند. اول بگ انیبابک احمد یقتل آقا یماجرا-

که باعث شده انگشت اتهام به سمت خانم  یلیسرشون به جدول خورد، بعد هم دال انیاحمد

 .دیکن انیرو با صداقت کامل ب دیریبگ یفرح بایفر

بستم. تمام اتفاقات به سرعت از جلو چشمام گذشت، انگار که  یا هیچند ثان یرو برا چشمام

 چشمام رو باز کردم و شروع کردم به گفتن: عی! سردمیدیکابوس م هیداشتم 

 نی. تو حدمیرو پشت سرم شن یکس یپا یکه صدا کردم،یمن داشتم از دست اون ها فرار م-

... داشت دنبالم انهیبابک احمد نیدوندم که متوجه شدم اون آدم، همسرم رو برگر دنیدو

 نداشت! یسرعتش با من فرق یکه مـسـ*ـت بود؛ ول نیبا ا د،یدویم

باعث شد اون فرصت رو  نیو هل کردم و پاهام سست تر شد و هم دمیترس دمشید یوقت

کردم  یسع یلیکنه. من خ و بکشه تا بتونه من رو متوقف رهیشالم رو بگ نییو پا نهیمناسب بب

کرد  شتریکه شالم تو دستش بود سرعتش رو ب یتا خفه نشم؛ اما اون در حال رمیشالم رو پس بگ

 یشالم دستش بود! عصب نییو اون هنوز پا ستادمی. ناچار استادیو رو به برم ا مو زد جلو دیو دو

گرفته  شیاونم انگار بازکار هم کردم؛ اما  نیکردم که شالم رو از دستش بکشم. ا یشدم و سع

جدول خورد!  یکشمکش اون کنترلش رو از دست داد و به عقب افتاد و سرش به لبه  نیبود، تو ا

بودم و گلوم رو انگار  دهیبلند چون ترس ادیزدم؛ اما نه ز غیج دمیترس دم،یخونش رو د یمن وقت

 متوجه ما بشن. باعث شد اون دو تا هم ف،یضع غیحال همون ج نیچلونده بود. با ا یکس

کردنش، سرم رو باال  انیسخته! و سخت تر ب زایچ یبعض یادآوریانداختم، چقدر  نییرو پا سرم

 خسته و گرفته ام گفتم: یآوردم و با صدا

 .دیدونیماجرا هم که م یباق_

 یهاش صحبت کردن کم یشروع کرد با کنار دست یسکوت همه جا رو پر کرد، که قاض هیثان چند

 من کرد و گفت:بعد رو به 

 دهید کیرو، از نزد خورهیکه مقتول سرش به جدول ضربه م یهم بوده، که اون زمان یشاهد-

 بوده! دیشما ها و اصالن و وح نیب یادیز یفاصله  ادیباشه؟ چون به نظر م

 متاسفانه... نه!-
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 ه!؟بودن، درست ریهم که باهم درگ یو اصالن تهران یرحمان دیوح یعنی گهیاون دو نفر د-

 بله.-

 گذاشت و گفت: زیم یرو رو دستاش

 ماجرا وجود داره!؟ نیا یهم تو یگریکه متهم د یاما تو ادعا کرد-

 گرفتم و گفتم: یسوال جون تازه ا نیهام رو عقب دادم و با ا شونه

 .یفرح بایبله، خانم فر-

 .دینیبنش دیتونیخب، فعال شما م اریبس د،یهم به دادگاه ارائه داد یمدارک-

! همچنان شهیبود؛ اما غرورش رو حفظ کرده بود. مثل هم دهیکه ترس نیعمه نگاه کردم، با ا به

 و نگاهم رو ازش گرفتم. امی. به خودم بدمیرو شن یقاض ینگاهم بهش بود، که صدا

 .رنیقرار بگ گاهیجا یتو یفرح بایخانم فر-

 خارج شدم و سر جام نشستم. گاهیجا از

 یقرار گرفت. قاض گاهیجا یگفت و رفت، تو یزیگوش شوهرش چ دم یواشکیبلند شد و  عمه

 رسا گفت: یباال انداخت و با صدا یشونه ا

رو سراغ خانم  انیشما بابک احمد کنه،یکه ادعا م دهیبه دست ما رس یمدارک ،یفرح بایخانم فر-

 د؟یدار قبول د،یماجرا هست نیا یادعا رو که شما پشت پرده  نیا ای. آدیفرستاد یشهرزاد فرح

 رسا گفت: یچپش رو طبق عادتش باال انداخت و با صدا یابرو عمه

 نه.-

انداختم، که باعث شد اون از جاش بلند بشه و بدون توجه به  ایبه ثر یشوک برگشتم و نگاه با

 رو به عمه کنه و با تحکم تو صداش بگه: ،یقاض

 !شهیتموم نم ینه! همه چ هیبنده اعتراض دارم! با گفتن -

 گفت: یکرد و جد ایرو به ثر یقاض

 رو بگن! لشونیمتهم دل دیو اجازه بد دیلطفاً. نظم جلسه رو بهم نزن دینیبنش یثاقیخانم م-

 رو به عمه کرد. یکرد و نشست و دستم رو گرفت. قاض یکرد و عذرخواه دییبا سر تا ایثر

 شماست. هیمدارک عل یهمه  د؟یهم دار یلیدل ب،یتکذ نیشما بابت ا-
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 گفت: ره،یدست بگ رونیاون ب یجا رو هم مثل زندگ نیجو ا خواستیه هنوز هم مک عمه

 ادیو ز زنمیچون من دو تا تشر بهش م کنه،یفکر م نیشده! ا نیدختر بدب نیا ،یقاض یآقا-

 کارو کردم!؟ نیحتما من ا ست،یروابطمون با هم جور ن

 چرا رابـ ـطه تون با هم خوب نبوده؟-

 دیگفته آب دهنش رو قورت داد و لباش رو جمع کرد و با ترد یباشه چ دهیانگار که فهم عمه

 گفت:

 الزمه بگم!؟ یعنینداره،  یخاص لیدل-

 که انگار کالفه شده بود تو جاش صاف تر نشست و گفت: یقاض

رو  قتیحق دیکن ی... فقط سعدیپرونده مربوطه و الزمه گفته بشه، بگ نیکه به ا یزیبله هر چ-

 !دیبگ

 خوردیبهش م یحت ای کردیسکوت کرد، انگار که داشت فکر م یانداخت و کم نییو پاسرش ر عمه

 باره گفت: هیباال آورد و  عیداد و سرش رو سر رونیکم آورده باشه! نفسش رو ب

 فرستادم. انیمن بابک احمد-

 بود، دهیزدم! انگار فهم یپوزخند دمیشا ایسالن باال رفت. ناخودآگاه لبخند  یپچ پچ تو یصدا

انجام  دیجز اعتراف کردن نبا یزیو مدرک به عنوان متهم تو دادگاه قرار گرفته، چ لیبا دل یوقت

متعجبش و دهن از شوک باز شده اش با غرور  یشد، به چشما دهیبده! نگاهم به سمت آرش کش

 کردم. اهنگ

 رسا گفت: یجو رو آروم کرد و با صدا یقاض

 سکوت لطفا!-

 رو به عمه کرد و گفت: بعد

 .دیادامه بد-

 هیرو پنهون کنه.  یزیچ خواستیلرزونش رو به سمت صورتش برد، انگار که م یدستا عمه

 حال گفت: نی! با ااهشیرو س یمثل چهره  یزیچ
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 خواد؛یکه شهرزاد رو م گفتیبود، مدت ها بود که آرش پسرم بهم م گهید زیچ هیاما من هدفم -

 ستادیبار آرش تو روم ا نیبا اون ازدواج کنه؛ اما چند پسرم خواستمی. نمکردمیاما من مخالفت م

 .کردمیبازم من قبول نم یکرد! ول یو پا فشار

 ادامه داد. یمکث کرد و با لحن تند و تلخ تر یکم

که دختره عروسم  نیبه حال ا یوا گهید ستادهیبه خودم گفتم از االن آرش تو روم ا نیواسه هم-

 متنفر بشم. شتریباعث شد، از شهرزاد ب نیشه! هم

 کرد! سکوت

نشست! پس آرش به خاطر من چند بار  شتریجمالت اعتراف به گوش من ب نیا نیجمله از ب هی

من  یاون مال قبل بوده. آرش االن تو رو رم،یقرار بگ ریتحت تاث دی! اما نه! نباستادهیتو رو عمه ا

 افتادم؛ روزشید یحرفا ادی! ستادهیا

 من و... گهید ای یریگیس مرو پ تتیشکا ایشهرزاد - »

 آرش!؟ یچ ؟یچ رمیرو پس نگ تمیاگه شکا ؟یتو رو چ ای-

 «من رو فراموش کن.  ای-

که قبال دوستش داشتم عمل کنم، باشه آقا  یکس یبار هم که شده به خواسته  نیآخر یبرا دیبا

 عمه من رو به خودم آورد. یفکر بودم که صدا ی! همچنان توکنمیآرش فراموشت م

بدم، که سهم  یتنها بچه ام رو به دختر کس خواستمیز برادرم متنفر بودم، از پدر شهرزاد! نما-

 !دهیارث مون رو باال کش

نکرده. اون فقط داشت به هر  یکار نی!؟ پدر من همچیچ یعنیزده نگاه عمه کردم،  بهت

مطمئنم ،  دروغش گم کنه! من یحرف ها یرو، ال به ال یتا موضوع اصل زد،یچنگ م یسمونیر

 داشتم! نانیبه پدرم اطم یعنی

 گفت: یابروش رو باال انداخت و جد یتا هی یقاض

 ه؟یارث چ انیجر د،یمنظورتون رو واضح تر بگ-

 تکون داد و گفت: دییتا یسرش رو به نشونه  عمه
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 ازدواج کرد، تو یوقت نیهم یپدر شهرزاد برادر کوچکتر ما بود. برا م،یداشت یپدر یخونه  هیما -

 شیکرد. بعد مرگ پدر و مادرمون، موضوع ارث رو پ یکنار پدر و مادرم زندگ یپدر یخونه 

که اون خونه رو  میدیکه روز چهلم مادرمون فهم نیدست دست کرد تا ا یاما اون ه م؛یدیکش

 آب هم روش... هیو  باال دهیکش

مراسم  یگ و دعوا ها تواون جن دمیفهمیحاال م اومد،یم ادمیداشت  ییزایحرفا چ نیا دنیشن با

 بود؟ یچهلم سر چ

 کرده بود!؟ یکار نیواقعا پدرم همچ یعنی

 هی ی! حتکردهیکه از پدر رو مادرمون مراقبت م یمدت نیاون ادعا داشت که اون خونه حق ا-

خود پدر اون خونه رو زده  یشده بود؛ خونه ماله برادرمه! حت دینامه هم نشون داد، که ق تیوص

و از پدرم  میبار قرض بود ریکه ز یچرا وقت دم،یبرادرم. تازه اون موقع بود که فهمبود به نام 

! در واقع اون ستیکار رو نکرد و گفت دست من ن نیا رهیخواستم با سند خونه برامون وام بگ

 تونستمیکه سند رو به نام برادمون کرده! من چطور م میتا زنده است ما متوجه بش خواستینم

 اومدیدختر بدم م نیرو عروس خودم کنم!؟ اونم آرش، تنها فرزندم! من از ا یآدم نیدختر همچ

 ...نچو

پدرمم به  یپا خواستیکه انگار م ییجورا هی کرد،یم فیرو تعر انیجر نیا جانیتند و با ه تند

بسازه تا  ییتا ماجرا کردیرو بهم وصل م زیهمه چ شهیدادگاه باز کنه! اون عادت داشت، هم نیا

 دیبشه؛ اما با میقا یو در آخر، خودش پشت همه چ رونیبکشه ب یا گهید یزش مقصر هاا

 !یبحث خانوادگ هیخونه اش، اونم وسط  ییرایجا دادگاه بود نه پذ نیا دونستیم

 !شدیمانعش م یزیچ هیبگه؛ اما  یزیچ خواستیانداخت، انگار م یکرد و به من نگاه کوتاه یمکث

 کالفه گفت: یقاض

که چطور به ذهنتون  دینفرت از دختر برادرتون نبود!؟ لطفا بگ یبرا یکاف لهیدل نیخب؛ اما ا لیخ-

 !؟دیبفرست یرو به سراغ خانم شهرزاد فرح انیبابک احمد د،یرس

 انداخت و ادامه داد: نییسرش رو پا عمه
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 یعزادار اول یازدواج، همون روزا یپدر شهرزاد مرد، اصرار آرش برا یبله، حق با شماست! وقت-

جا بود که دل نگرون تر شدم، به خودم گفتم  نیسرش باشه! ا ی هیسا خواستیشد! م شتریب

 رهیج یپسرمم با داماد اون خونواده شدن نوکر ب خوامینم گهید دم،یکش یعمر خودم بدبخت هی

رو  که آرش نمیبرنامه بچ هیبود  نیاونم ا دیبه ذهنم رس یفکر هیکه  نیشون بشه. تا ا بو مواج

 یرو ادهیپ یپارک برا یروز تو هیکه  نی! تا استین یزندگ یبرا یمتقاعد کنم، شهرزاد دختر خوب

که با هم رابـ  دمیفهم کردنیکه با هم خوش و بش م دمیرو د یپسر و دختر یرفته بودم و اتفاق

البته  ،دمشید گهیدختر د هیباز همون پسر رو با  یرو ادهیبعد موقع برگشت از پ کمیـطه دارن ، 

!؟ نشیبب ادیاون دختره ب ترسهیپسره نم نی. با خودم گفتم ادادیبار داشت به دختره شماره م نیا

 نیتو ذهنم زده شد، متوجه شدم که ا ی! که جرقه اشهیشون شکرآب م ونهیکه م نشیاگه بب

 ششیبابک بود. پ نیکم که گذشت از هم جدا شدن. اون پسر، هم هیکاره است.  نیا ه،پسر

و  گمیکه م یبه اون آدرس ادیشده، ب نییحرف، ازش خواستم که تو اون زمان تع کمیتم و بعد رف

بود هر  ییاون دخترا کرد، پسر خوش بر رو یرو کنه که برا ییشهرزاد هم همون کارا یبرا

کار رو انجام بده، منم همون  نیا خواستمیم ارهیبه دست ب تونستیم خواست،یرو م یدختر

شهرزاد تا دچار سوءتفاهم بشه و بعدم قرار بود ادامه  شیبفرستم پ یبه بهانه ا موقع آرش رو

کنه که شهرزاد عاشقش شه  یازش خواستم کار ی! حتیزیمدرک و هر چ لمیدار بشه عکس، ف

که مبلغ پول رو باال بردم و عکس شهرزاد رو  نینکرد تا ا بولو دست از سر آرش برداره اول ق

مال منه!  گهیماجرا شهرزاد د نیکه، بعد ا نیبه شرط ا رمیگیول رو نمنشونش دادم. گفت که پ

آقا  نیکه ا نهیبدزدمش منظورم ا خوامیبهم گفت که نترس نم ه؟یو گفتم منظورت چ دمیترس

قبول کردم؛ اما اون نگفته بود که قراره دوستاشم  ماجرا نیاز ا یآرش، واسم شر نشه! منم راض

 و مـسـ*ـت کنه! ارهیب

حرف ها  نیا دنیشده بود. شن نیو سرم سنگ خوردیحرف ها، حالم داشت بهم م نیا دنینش از

حرف بزنه.  تونهینم گهی. متوجه شدم عمه هم دکردمیتحمل م دیبرام واقعا سخت بود؛ اما با

داره  نبود که درک کنم اشک تمساح یطور تیموقع کرد،یم هیحالش بد شده بود و داشت گر

 که کرده! یرم زده است بابت کارش عاواق ای زهیریم
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 دو رگه شده اش، ادامه داد: یو با صدا دیرو باال کش شینیب

آمبوالنس  ریآژ یکه صدا نینشد! تا ا یبده که من آرش رو بفرستم؛ اما خبر یعالمت هیقرار بود -

غش  ی! اما با وجود سابقه دادیاون به من م دیکه با ستین یعالمت نی. به خودم گفتم امیدیرو شن

 !دهیند یزیرفته چ یآرش وقت میدیو بعد فهم میو ضعف شهرزاد، ما آرش رو فرستاد

 گفت: تیبا جد یقاض

 !؟دیرو فرستاد انیکه شما بابک احمد دیریپذیدر آخر م د،یکرد فیکه تعر ییهمه ماجرا نیبا ا -

 بله.-

 ساعت تنفس. مین-

 یصدا ای رمیترحم بگ خواستیلم نمواکنش نشون ندادم. د زیچ چیچشمام رو بستم و به ه فقط

جواب مونده  یذهنم ب یتو یرو بفهمم! اما هنوز سوال جهینت خواستیرو بشنوم. دلم فقط م یکس

 من انقدر براش ساده بود!؟ یکردن با زندگ یباز یعنیبود! 

 .میستادیقرائت حکم ا یبه خودم اومدم و برا یقاض یبعد با صدا یکم

 .رندیقرار بگ گاهیادر ج ،یخانم شهرزاد فرح-

 دوختم که گفت: یرفتم و منتظر چشم به دهن قاض گاهیبه سمت جا نیسنگ یقدم ها با

حادثه از آبرو و جان خود در مقابل  نیا یدر پ شانیشود، ا یقرائت م یحکم خانم شهرزاد فرح-

 بدون مجازات است. که بر اساس رعم،یقتل غ کیقتل  نیخطر، دفاع مشروع انجام داده و ا

 .شوندینم یمجازات چیو شامل ه شوندیگـ ـناه محسوب م یب شانیا یقانون مجازات اسالم

با شوق و بدون توجه به  ایچکار کنم؟ ثر دونستمینم جانیو ه یشده بودم، از خوشحال شوکه

اما  ختم؛یاومد و من رو بغـ*ـل کرد. با تمام وجودم بغلش کردم و اشک ر گاهیبه سمت جا هیبق

از جنس آرامش به سر  یاز شوق بود. بدون توجه به همهمه و سر و صدا ها من در سکوتبار  نیا

 همه رو متوجه خودش کرد. یقاض یبعد صدا یبردم. کم

 ساعت تنفس. کی شود،یقرائت م یفرح بایبعد حکم خانم فر یتا ساعت-

حجم  نیمل اباعث شد بدنم تح نیزده بودم و هم جانیفرو رفتم، ه لمیتو آغـ*ـوش وک دوباره

سرم شدم و از بغلش جدا شدم و دستم رو به سرم  ینیرو نداشته باشه. متوجه سنگ جانیاز ه
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کم کم چشمام بسته  دم،یشنینفس هام رو، بلند م یتار شده بود و فقط صدا زیگرفتم. همه چ

 !دمینفهم یزیچ گهیشد و د

 انداختم. یو آروم باز کردم و به اطراف نگاه چشمام

 اوف!-

که به لب داشت، به سرعت  یکه متوجه من شده بود، با لبخند ای. ثرکردیسرم درد م چقدر

 بگم، گفت: یزیتختم رسوند. تا خواستم چ یخودش رو به باال

 حالت خوبه خانم غش غشو!؟-

 گفتم: یناراحت با

 باز از حال رفتم؟-

 .یخوشحال باش دیبا فعال ال،یخی... حاال ب ؟یشد یطور نی! چرا ایبود یآره، تو که دختر قو-

 گفتم: یجیتوجه به حرفش با گ بدون

 من رو ببخش.-

 رو گرد کرد و گفت: چشماش

 !یکنیهم م یعذرخواه ی!؟ از حال رفت دهیوا مدل جد-

 حال گفتم: یو ب کالفه

 ؟یحاال چرا انقد شاد-

 گفت: عیو سر فرز

 حدس بزن!-

 ادمی ییزایچ هیدادگاهم افتادم! داشت  ادیبرسم،  یا جهینت هیحرفش تو فکر رفتم، تا به  نیا با

 اومد که گفت: یم

 بذار برات بگم... یول ؛یزد ییچه حدسا دونمینم-

 و گفتم: دمیخواست ادامه بده، وسط حرفش پر تا

 شد!؟ یعمه چ-

 به خودش گرفت و گفت: یطلبکار افهیق
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 وسط!؟ نیبود ا یباره عمه ات چ هی! یغش کرد یاومد!؟ از خوش ادتیماله خودت -

 کردم و گفتم: ینچ

 شد!؟ یاومد، تو بگو حکم اون چ ادمیآره -

 تخت نشست و گفت: یهاش رو باال انداخت و لبه  شونه

که مرتکب  یخود دادگاه بابت جرم یکردینم تمیاگه تو ازش شکا یشهرزاد، عمه ات حت نیبب-

کم ده سال حبس دختر! کم  هیکردن  تیآدم شر، واسه اذ هیکردن  ریاج نیهم یعنیشده، 

 !؟دیبریم

 رو تکون دادم و گفتم: سرم

 !؟کشهیتو زندان بپوسه! حاال بگو چقدر حبس م دینداره، اصال تا آخر عمر با یتیبرام اهم-

 هاش رو باال انداخت و گفت: ابرو

 رو پس نگرفتم!؟ تیخوب کردم شکا تیلیپس من به عنوان وک-

 گفتم: کوتاه

 آره.-

 ت رو به پونزده سال حبس محکوم کرد.خب، دادگاه عمه ا لیخ-

چشمام  هویآرش  ادیکه آرش تو ذهنم اومد، با  دینکش یحس آرامش چشمام رو بستم؛ اما طول با

 رو باز کردم و گفتم:

 داشت؟ قتیحق یکه گفت ینیا-

 !؟یشد!؟ االن ناراحت شد یخب، آره. چ-

 کنم و گفتم: رونیکردم تا آرش رو از ذهنم ب یاخم

 .دونمینم-

چرا دلم  دونمیداشتم!؟ نم یچه حس دونمیداشتم، نه خوشحال بودم، نه ناراحت! نم یحس هی

 دلم خنک شد! کردم،یبراش نه سوخت!؟ نه اون طور که تصور م

 «پرهام»
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تا  اومدیم دیبا ینبود؛ اما تا کالنتر میزندان زدم،یبودم و دم در اتاق شهرزاد قدم م مارستانیب تو

که سرمش، تموم  یبعد وقت ی. کممیبوز=ط به پرونده اش بود، رو انجام بدکار که مر یسر هی

نزد، انتظار داشتم خوشحال تر  یحرف چیراه ه ی. تومیرفت یشد و حالش بهتر شد به کالنتر

 نکرده بود! یاون رو راض جهیکه نت نیاما مثل ا نمش؛یبب

مثل خانواده، عشق،  ییزایچرو از دست داده بود،  یادیز یزایچ ریمس نیا یهم داشت، تو حق

 اعتماد و...

دو سه قدم دنبالم  یاون هم پشت سرم با فاصله  رفتم،ی. من جلوتر راه ممیدیرس یکالنتر به

که، بعد چند تا قدم متوجه شدم، دنبالم  نیتا ا دمیشنیقدم هاش رو م ی. هنوز صدااومدیم

ه بود. رد نگاهش رو گرفتم، داشت شد رهیخ ییبود و به جا ستادهی! به سمتش برگشتم، اادینم

 .کردیعمه اش رو نگاه م پسرعمه و 

 صاف کردم و گفتم: یالک یرو با سرفه ا صدام

 ؟یشده خانم فرح یزیچ-

اون طرف  کییچند موزا یدورتر بود، به فاصله  ییجا هیجا نبود!  نینداد. اصال حواسش ا یجواب

 تر!

ه به طور واضح مشخص بود، بازم حواسش اون که متوجه من شد، هر چند ک ستادم،یا مقابلش

 از نگاهش رو به من قرض داد و گفت: یحال کم نیجاست؛ با ا

 !؟دیداشت یکار-

 ابروم رو باال دادم. یتا هی

 شده؟ یزیچ دم،یپرس-

 گفت: یجیگ با

 بله!؟-

 دست بهش اشاره کردم و گفتم: با

 .میبر ،یندار یجا کار نی! من جوابم رو گرفتم، اگه ایچیه-
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 یمکث راه افتادم؛ اما وقت یکرد و جلو تر از من شروع کرد به راه رفتن، من هم با کم دییسر تا با

 هیتا  م،یآهسته اش، کالفه ام کرد ازش جلو زدم. اونم به دنبالم اومد. به اتاق کارم رفت یقدم ها

انگشتش  اثرو  برگه ها رو با امضا یحرف چیه یشهرزاد هم ب م،یالزمه رو انجام بد یکارا یسر

فرستادمش.  یگانیبا یو در آخر هم حکم دادگاه رو به پرونده اش چسبوندم و برا کردیآغشته م

وجود نداشت! انگار که هنوزم  یحس آزاد چیآزاد شده بود، هر چند که تو چهره اش ه گهیحاال د

ها انتظار  شده بود، که بعد سال یزندان هی هیداشت! درست شب یقفس بوده باشه، حس خفگ یتو

 شیشونیها هنوز رو پ لهیم یها چسبونده، جا لهیرو به م شیشونیآزاد شده؛ اما چون مدت ها پ

 ننگ! هیمونده... مثل  یباق

 زدم و گفتم: یحس و حالش، لبخند رییتغ یفکر کردن بهش دست برداشتم و برا از

به بعد سرنوشتتون  نیاز ا دوارمیاما ام د؛یداشت ی. سرگذشت سختدیخوشحال شدم که آزاد شد-

 خوش باشه.

رفت.  رونیبرگشت و از اتاق ب یحرف چیه ینشون نداد. انگار هنوز حواسش نبود. ب یواکنش چیه

! چند قدم به دمشیزدم؛ اما ند رونیبدم. به دنبالش از اتاق ب لیتحو دیرو با لشیافتاد وسا ادمی

 .دمیپشت سرم شن که صداش رو از نمش،یبب دیجلو رفتم که شا

 !؟دیدنبال من بود-

 .برگشتم

 بگم... خواستمیآره، م-

 ادامه بدم و گفت: نذاشت

 سر خاک مادرم. نیمن رو ببر شهیم-

 .دیریپس بگ دیتونیکه ازتون گرفتن، رو م دیتو بازداشتگاه داشت یا لهیآره حتما، فقط اگه وس -

 گهیاگرم داشت، د ای نداشت یچیه یعنی نیانداخت و به سمت در سالن رفت. ا نییرو پا سرش

رد کنم که، آرش  یساعت یرو بردارم و مرخص چییبراش مهم نبود! برگشتم که به اتاق برم و سو

 . خودش رو بهم رسوند و به سمتش برگشتم.دمیرو د

 گفت: یمقدمه ا چیه یب
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 داشتم. یسوال هیجناب سروان  دیببخش-

 گفتم: یکردم و جد یاخم

 .دییبفرما-

 شهرزاد آزاد شد!؟-

 شلوارم کردم. بیراستم رو تو ج دست

 .نیدیرو که تو دادگاه هم فهم نیبله، ا-

 گفت: عیتکون داد و سر دییرو به تا سرش

 !؟گهیکه االن رفته د نهیمنظورم ا یبله؛ ول-

 آره، چطور!؟-

 کنم. یباهاتون صحبت خواستمیم-

 کوتاه به در سالن انداختم. ینگاه

 االن!؟-

 .ییجا هی میبر شهیبله. م-

 مادرشون. سر خاک رو ببرم یخانم فرح دیاما من با-

 مکث گفت: یکرد و بعد کم زیرو ر چشماش

 .شهیموضوع به مادر شهرزاد هم مربوط م-

 !؟هیچ ،یکالفگ نیا لیدل دمیفهمیم دینگاهش کردم، با کالفه

 تو اتاقم. دییخب بفرما لیخ-

 ش نشستم.رو به رو یصندل ینشست، منم رو ی. وقتمیاتاق شد وارد

 .ادیممکنه ب ی! خانم فرحیدار یکم یلیفقط زمان خ د،ییخب بفرما-

 گفت: عیسر

 رو نداره که بره. ییجا چیاون حاال که آزاد شده، ه-

 که زد، فقط نگاهش کردم. که گفت: یهام رو باال دادم و با تعجب از حرف ابرو
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به فروش خونه شد، اونم به  یانقدر با مادر شهرزاد بحث کردن، تا اون راض مییمادرم و دا-

 انجام شد. عیسر یلیفروش خونه هم خ یجور کرده بود. کارا مییکه دا یمشتر

 گفتم: یجلو خم شدم و عصب به

 !؟ خونه مگه انحصار ورثه نشده بود!؟دیکار رو کرد نیچطور ا-

 قبال از شهرزاد وکالت نامه گرفته بود. ییآره؛ اما زن دا-

 هام رو بستم و با اکراه باز کردم، با دستم بهش اشاره کردم و گفتم:دادم و پلک  هیعقب تک به

 !؟هیتموم شد داستان شاهکارتون!؟ حرف حسابت چ-

 دوخت و گفت: نیزده از لحن تند من، نگاهش رو به زم خجالت

تو  تونمینم یمن حت کردم،یشهرزاد اشتباه فکر م یچکار کنم! من درباره  دیبا دونمیمن نم-

 ه کنم.روش نگا

 نفسم رو حبس کردم و گفتم: کالفه

 اد؟یبر م یاز دست من چه کار-

 !گمیرو به شما م نایچرا ا دونمینم-

 زد تو چشمام و ادامه داد: زل

 .دیبکن یکار هی شهیبهتون اعتماد کنم، م تونمیم کنمیفکر م یول-

هاش دارم!؟ االنم اگه با یچکار کنم!؟ چه نسبت دیشما با ییدختر دا ی!؟ من براهیمنظورتون چ-

 .نیببرمش سر خاک مادرش، دلم سوخت براش، هم خوامیم

 کردم و گفتم: یمکث

 اصال مگه تو...-

کردم  ی! سعشدینم فی!؟ اما حیندار رتیرو خوردم، خواستم بهش بگم مگه مردک تو غ حرفم

 آرامش خودم رو حفظ کنم.

 نداره! لی. اصال مگه فامدیو اجاره کنر ییشد!؟ با اون پول براش جا یچ یپول سهم خانم فرح-

 زدم و گفتم: یپوزخند

 از خودتون! ریالبته به غ-
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ندارن. ما هم  کینزد لیفام ادیز دمیدر ارتباط نبودم، هرچند که شن مییزن دا یبا خانواده  ادیز-

که از رو هم  ی! پولمییدا یخونه  یحت ای ادیما ن یشهرزاد انقدر غرور داره که خونه  دونمیکه، م

 شخرج کفن و دفن مادرش کرد، سنگ قبر هم که روز چهلم برا مییسهمش مونده بود رو دا

 .میاریم

آدم چکار کنم!؟ درسته بهش  نیبرعکس پررو بودن ا ایحجم از خام بودن  نیبا ا دونستمینم

 اشه!ب تیمسئول یانقدر هم احمق و ب دیو پنج سال نداشته باشه؛ اما نبا ستیاز ب شتریب خوردیم

 سر تا پاش رو از نظر گذروندم و گفتم: از

تنها  دیدرسته!؟ حاال هم خودش! شا د،یمدت دق داد نیتو ا یطور نیپدر و مادر شهرزاد رو هم-

 باال سرش بشه! هیسا شیپدر یهمه ماجرا خونه  نیباشه که، بعد ا نیدختر ا نیا یدلخوش

 کردم و با تشر ادامه دادم: یاخم

 سر به دخترش بزنه، آره!؟ هیماجرا ها بوده که نتونسته  نیا ریت درگمد نیپس مادرش، ا-

 دهنش رو قورت داد و گفت: آب

دو هفته فرصت داد که تو  یکی ،ییبه زن دا داریماجرا بود که دق کرد، البته خر نیآره، سر هم-

گاه شهرزاد. داد مشیکه ببر م،یسراغش رفت یکنه؛ اما فردا صبح وقت دایرو پ ییجا هیخونه بمونه و 

مدت  نیدرست مال همون دادگاه اول شهرزاد بود. تو ا نیا اد،یبد بود و نتونست ب یلیحالش خ

از دستم  ینداشت کار دهیبودم؛ اما فا ششیخودم هم پ کرد،ینم دایپ یخونه ا گشتیم یهر چ

 که شبش دق کرد و... نیتا ا اومد،یبر نم

 لب گفت: ریو ز دیکش یآه

 مرد.-

قرار دادم و انگشت هام و  یصندل یدسته ها یبرقرار شد، دو تا آرنجم رو رو ینیسنگ سکوت

 شه،یم دهیبحث کش نیتا کجا ا نمیبب خواستمیکردم آرامشم رو حفظ کنم، م یبهم گره زدم. سع

 گفتم: نیهم یکه به شهرزاد منتظر، فکر کنم، برا نیبدون ا

 امن. یخانه -

 تعجب نگاهم کرد و گفت: با
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 !؟یچ-

اون  یامن، ماشااهلل مشکالتشون کم از دخترا و زن ها یخانه  دیببر دیتونیرو م تونییختر داد-

 .ستیجا ن

 شد و گفت: شوکه

 .شمیاما منظورتون رو متوجه نم د؛یببخش-

 زدم و گفتم: یپلک

... درست کننیندارن، اون جا اقامت م یپناه چیکه ه ییزن ها و دخترا کهییامن، جا یخانه -

 .تونییتر دامثل دخ

و در آخر به دستاش!  زیکرد و بعد به م یبه در نگاه یلحظه ا یدهنش رو قورت داد و برا آب

 شده. ابرو هام رو باال دادم و گفتم: یعصب اومدیکالفه بود، بنظر م

 شده!؟ یزیچ-

حرکت بلند شد. منم به تبع  هیداد و دستاش رو زد به زانو هاش و تو  رونیرو با حرص ب نفسش

و چند قدم  دی. نگاهم کرد، مردد بود، چون دوباره نگاهش رو دزدستادمیلند شدم و رو به روش اب

 به سمت در رفت و گفت:

 .رمیم گهیمن د-

و سکوت  وفتادمیقدم هم دنبالش راه ن هیکردم.  بمیبودم و دستام رو تو ج ستادهیجام ا سر

 نوبرش بود. گهید نیاما ا بودم! دهیند تیمسئول یب یآدما نیکردم. تو شغلم کم از ا

رفت. برگشتم و  رونیانداخت و از اتاق ب نیینشون ندادم سرش رو پا یواکنش چیه دید یوقت

 .میهم، شونه ها مون رو باال انداخت دنیبه همکارم انداختم و هر دو با د ینگاه

 !؟یچکار کن یخوایحاال م-

 کردم و گفتم: زیرو ر چشمام

 من احمقم!؟-

 باال داد و گفت: لبش رو ی گوشه

 !؟یکنیفکر م یخودت چ-
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 تکون دادم و گفتم: دییرو به تا سرم

 احمقم.-

 رو برداشتم و به سمت در رفتم. چییدادم و سو رونیرو ب نفسم

 ؟یمومن یریحاال کجا م-

 .رمیگیم ینگران نباش مرخص رون،یب-

 برو. ستم،ینگران ن-

محوطه  یکردم. تو داشیرفتم و بالخره پ نرویراست ب هیرد کردم و  یساعت یخودم مرخص یبرا

تو  یشده بود. باد گرم تابستون رهینامعلوم خ ینقطه  هیبود. به  ستادهیا س،یپل نیماش هیکنار 

 دونستمی. نمدادیشهرزاد رو تکون م فیتن نح دم،یو به وضوح د دیچیپیمحوطه با شدت م

رو نداره!؟  چکسیه گهید گفتمینداره!؟ چطور بهش م ییجا چیبدم که ه حیتوض هشچطور ب

 امن!؟ یبعد بره تو خانه  نیاز ا دیبا گفتمیچطور بهش م

رو در رو شده بودم؛ اما  کیمدت بارها باهاش از نزد نیا د،یرسیاز دور شکننده به نظر م چقدر

 پروا بود. یو ب یو عصب یقو

دختر مونده بود که هنوز سر پا  نیاز ا یاراده بود. چ یو ب خوردیحاال با هر وزش باد تکون م اما

 !؟یدل بسته بود!؟ به ک ینگهش داشته!؟ به چ

که نگاهم  نیام شده بود، سرش رو به سمتم برگردوند، به محض ا رهیکه متوجه نگاه خ انگار

 کرد. به سمتش رفتم.

 !؟یمنتظر موند یلیخ-

 تکون داد و آروم گفت: نیبه طرف یرو کم سرش

 ...ازین د،یاگه کار دار-

 زدم و گفتم: یحرفش رو کامل کنه و لبخند نذاشتم

 .شهیخودمم حال و هوام عوض م ست،ین ینه مشکل-
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باعث شد  نی. تو راه اون سکوت کرده بود، که هممیشد نیو سوار ماش میرفت نگیسمت پارک به

 نیاز ا شتریدختر ب نیبذارم ا دیکه نبا نیبهم دست داده بود، ا یحس هیتو فکر برم.  شتریمن ب

 که تنهاش نذارم! نیبکشه، ا یسخت

 نگاه بهش انداختم، که باعث شد اونم نگاهم کنه. هیفکر  نیا با

 شده!؟ یزیچ-

 رو ازش گرفتم و به رو به رو زل زدم و گفتم: نگاهم

 نه.-

دست من بود. که  ریمتهم به قتل که پرونده اش ز هی؟ جوابش واضح بود،  شهیمن م هیک شهرزاد

با  دشیجد طیاز شرا دیبا کردم،یباهاش صحبت م دی! اما بانیگناهه هم یب حاال تبرعه شده و

 سرش بشه. هیقراره سا گهیسقف د هیبه بعد  نی. اون حق داشت بفهمه از اکردمیخبرش م

! دیرسیمادرش، به جنون م یمثل روز مراسم خاکسپار دیبود!؟ شا یواکنشش چ دونستمینم

هم بعد  دی. شاشدیون چه که سر پا نگهش داشته بود، تموم ما یته مونده  گه،یبار د نیا دیشا

 !شدمیآدم م هی ،یجیشدن تدر ونهیشاهد د دیماجرا، با نیا

 گفتیبهم م یحس هیاتفاق تلخ براش افتاده بود.  یکل دمش،یکه د یمدت کم نیکه تو هم یدختر

سقف  هیسقف آشنا تر...  هی... کردمیم ایبراش مه گه،یسقف د هی دیبا دیکمکش کنم! شا دیبا

و  ختنیخوابه حس فرو ر رشیز یکه وقت یسقف هینباشه،  بیو غر بیکه عج یسقف هیامن تر! 

 تموم شدن نداشته باشه!

دومش  یما دو طبقه بود. طبقه  ی. خونه دیبود که به ذهنم رس ییتنها جا نیخودمون! ا ی خونه

رو بهش  شنهادیپ نیاگه ا دونمیجماعت! نمبه دانشجو  میدادیبار اجاره م کیرو هر چند وقت 

کارش  قتیحق دنیبعد شن دیشا ایامن!  یبده بره خونه  حیترج دمینه!؟ شا ای کنهیبدم قبول م

 ی! هر چند؛ ته دلم راضزدیتو چهره اش موج م یبکشه! افسردگ مارستانیو ت مارستانیب هب

 !رهیبگ دیکه خودش با هیمیتصم نیبه اون جا بفرستمش؛ اما ا شدینم



 

 

101 
 

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

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 

بهنام افتادم،  ادی هویچرا  دونمیباشه؛ اما نم یفکر نکنم و حواسم به رانندگ گهیکردم د یسع

فکر خنده  نی! با اکردمیبراش درست م گهیسقف د هیو  دادمیبه بهنام شوهرش م دیبا دیشا

 کردم خودم رو کنترل کنم. هر چند سخت بود! یام گرفت؛ اما سع

 !کنهینگاهم م رهیخ رهیانداختم که متوجه شدم، داره خ نگاه بهش هی یچشم ریز

 !؟دیگیافتاده نم یاتفاق-

 شدم. یهام رو به عقب بردم و جد شونه

 افتادم! یزیچ هی ادینه، فقط -

 !گمیمن خنده تون رو نم-

 بغـ*ـل انداختم و گفتم: نهینگاه به آ هی

 .گمینه، حاال بعدا م-

 تم:دست راست و گف دمیچیزدم و پ راهنما

بابت پولش  م،یخریم میریهست م ادیاون جا مغازه ز یبد یخوایم یراتیاگه خ م،یرسیم میدار-

 هم نگران نباش!

 تکون داد و آروم گفت: یرو به نف سرش

 ممنونم؛ اما نه.-

 از جوابش گفتم: متعجب

 ؟یکنیچرا!؟ تعارف م-

 گفت: یو جد خشک

 زحمت بدم. نیاز ا شتریب خوامینم-

داد و سرش رو از پنجره  نییسمت خودش رو پا یپنجره  شهیاره تعارف کنم که، شدوب خواستم

خسته  یالک یو از بحث ها گردهیدنبال آرامش م دونستمیکرد و چشماش رو بست. م رونیب

 نگفتم. یزیچ م،یدیکه رس یتا وقت گهید نیهم یشده، برا

است! حق هم داشت انقدر اون نداشت که قبر مادرش کج ادی. شهرزاد به میشد ادهیپ نیماش از

نمونده باشه قبر مادرش کنار آرامگاه پدرش بوده!  ادشیکننده بوده که  جیروز براش تلخ و گ
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 شیمن تا سر خاک همراه نیهم یها رو از خاطر بـرده، برا زیچ یسر هیشوک بد،  هیانگار بخاطر 

 نیهم یز حالش بد بشه. برانگران بودم که دوباره مثل اون رو م،یدیبه اون جا رس یکردم. وقت

 که ازم خواست که، تنهاش بذارم. دینکش یموندم؛ اما طول ششیپ یکم

من باال سرش نباشم. بهش گفتم  خواستیفقط م دونستمیحالش بهتره؛ اما خوب م گفتیم

حس  چیمجسمه بدون ه هیبهش بگم؛ اما اون مثل  یمهم یزیچ دیمنتظرشم و با نیکه تو ماش

 تنهاش بذارم. دمینگفت. منم صالح د یزیزد و چ بهم زل ،یزندگ

چه کار  دیفرمون با انگشت هام ضرب گرفته بودم، حاال با ینشسته بودم و رو نیماش یتو

 هیدادم. کالفه شده بودم،  رونیفرو بردم و بعد با شدت ب نهیبه سـ*ـ قیهوا رو عم کردم؟یم

 !؟هیچ دونستمیبهم دست داده بود، که نم یبیحس عج

با خبر شده؛ اما  یاتفاق هینفر درونت وجود داره و از  هی یکنیکه حس م ییمثل وقت ها رستد

شدنم  ریحس بد بخاطر درگ نیا دمیبرات مونده! شا شیو فقط حس درموندگ یخبر یخودت ب

 ریکه پرونده اش ز یخودم رو با کس شهیبودم و هم یدختر بود. من آدم حرفه ا نیا یبا زندگ

 .کردمیم ریداشتم درگ ممیاما االن نه تنها خودم، بلکه زندگ کردم؛ینم ریگدستم بود، در

 زیام چبشه مستاجر خونه بهیدختر غر هیفکر که  نی! هر چند؛ اسوختیهم دلم براش م یطرف از

دستم بوده بخواد  ریکه پرونده اش ز یکس ،یکه اون دختر شهرزاد فرح نینبود؛ اما ا یبیعج

 بود! یبیعج زیچ ام بشه،مستاجر خونه

 دیمادرم داشته باشه. هر چند که نظر شهرزاد هم با یقانع کننده برا حیتوض هی دیاتفاق، با نیا

فرمون برداشتم و تو جام صاف  ی. دستم رو از روزدمیبه مامانم زنگ م دیاما قبلش با دونستم؛یم

 تومادرم  یبوق، صدارو برداشتم و به خونه زنگ زدم. بعد سه... چهار تا  یتر نشستم و گوش

 .دیچیپ یگوش

 الو.-

 زدم و گفتم: یصداش لبخند دنیشن از

 سالم، مادر پرهامم.-

 لحن خوش مزه اش گفت: با
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 ماهت جانم. یسالم به رو-

مامانمون قند تو دلمون  یقربون صدقه  یصدا دنیبازم با شن میپسر ها هر چقدر هم قد بکش ما

 کردم و گفتم: یکوتاه ی. خنده شهیآب م

 داشتم! یچه کار مونهینم ادمی گهیمن که د ،یزنیحرف م یجور نیمادر جان! شما ا-

 و گفت: دیخند

 !؟یداشت یخوبه حاال لوس نشو، بگو مادر چه کار-

 گفتم: یشهرزاد افتادم و به رو به روم زل زدم و جد ادیحرف،  نیا با

 بود که... یدختر هیمادر -

بگه به ما چه  دمیترسیسکوت کرد. م یتم. اولش کمرو بهش گف زیچند سخت؛ اما همه چ هر

که بهم داد،  یاما جواب ؛یاریب مونیتو خونه زندگ یجور نیهم شهیرو که نم بهیدختره غر هیمادر! 

 باعث شد تو فکر برم.

ولش  ایبه امون دن یخوایشک و شبهه نداره. فکر کن اونم خواهرته م یکه سوال و جا نیمادر، ا-

اون جا  بتیهمه عزا و مص نیچقدر براش سخته بعد ا یدونیکه خودتم م ییجا شیببر ای!؟ یکن

 اره؟یدووم ب

 و ادامه داد: دیکش یآه

 ...یخودم مثه شهرزاد دخترم، خودم ازش مراقبت م شیپ ارشیب-

داره اشک  یزیچه چ یادآوریاز  دونستمی. مدیمامانم، از پشت به گوشم رس ی هیگر یصدا

 ییحسرت بزرگ کردن و مراقبت از دخترش به دلش مونده بود... با صداکه خودش  نی! ازهیریم

 نلرزه گفت: گهیداشت کنترلش کنه تا د یکه سع

 ...ارشیمادر، ب ارشیب-

دوباره بهش زنگ بزنم!  دینبا زم،یکه خلوتش رو بهم نر نیا یبرا دونستمیرو قطع کرد، م تماس

بغض  هیبدتر از  یزیچ هی. سفت و سخت، ما رو گرفته بود ی قهیحس عذاب وجدان هنوز  نیا

 !ریگلوگ

 بزرگ شده؟ یتیافتاده و با چه ترب یاالن کجاست؟ دست ک شهرزاد
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 و... وردهیهمون شب دووم ن فش،یو نح فیو جسم ضع وفتادهین یدست کس دمی! شانه

 ثل حاال!. درست مکردیو کالفه ام م یعصب ای موندیکاره م مهین ایدوم برام  ی هیاوقات فرض اکثر

بدم؟  حیشهرزاد توض یماجرا رو برا نیکه چطور ا نیفکر کنم، مثال ا یا گهید زیکردم به چ یسع

 و سخت تر چطور راه حل هاش رو بگم!؟

عذاب وجدان در  نیبار ا ریدختر هم که شهرزاد بود! انگار قرار نبود امروز از ز نیاسم ا شهرزاد،

کنه! شونه هام افتاد و در مونده به  یادآوریبزرگ رو برام اتفاق  هیقرار بود  یکیکوچ زیبرم. هر چ

 شدم. رهینامعلوم خ ینقطه ا

 شدم. میبار هم تسل نیهم خاطرات گذشته به وجودم رخنه کردن و من هم مثل هر بار، ا باز

در حد  میداشت یمعمول ی. زندگرفتمیمون سه نفره بود، من اون موقع تازه تو نه سال، م خانواده

 بود. میکه تولد نه سالگ یوقت ادمهی! رینم بخور و

کردن که من  میقا ییجا هی. آخه بهم گفته بودن کادوم رو گشتمیخونه، دنبال کادو م تو

شده بودم، که مامانم به شکمش  یو حرص ینکردم، عصب دایپ یزیگشتن چ ی! بعد کلنمشیبینم

 «بده.  هیخواد بهم هد یکوچولو م یآبج هی» اشاره کرد و گفت که: 

تر شدم و شروع کردم با مشت، مامانم  یحاصلم، عصب یاون موقع به خاطر کادوم و گشتن ب من

 اما انگار ناخواسته ضربه ها رو به شکم مادرمم زده بودم! ف؛یرو زدن. هر چند بچه بودم و ضع

 هیاون کادو  خواستیدلم م یلیکردم. خ یحرصم رو سر اون خال ،یجدام کرد و من عصب پدرم

 دوچرخه بود!

مامانم و بابام بعد چند ساعت  ادمهیشده بودم؛ اما  یباعث چه اتفاق قایندارم، دق ادیخوب به  من

 .کردمیرفتن. من هم تنها تو خونه بودم و داشتم به رفتارم فکر م مارستانیبه ب

هم خوبه، چون وقت  یلیخواهر خ هیبودم که داشتن  دهیباعث شد آروم تر بشم. فهم ییتنها

 قایمدت متوجه نبودم که اون شب دق هیکنم. گذشت و من تا  یبا اون باز تونمیکه تنهام م ییها

کرده بودم که پدر و مادرم همش گرفته  یخواهرم افتاده. من ناخواسته چه کار یبرا یچه اتفاق

حس بد که تو خونه  نیمقصر ا دونستم،یخودم رو مقصر م شهی. همکردنیرفتار م خوردهو سر

 غالب شده بود. مون



 

 

105 
 

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

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 

 دایوقت پ چیکه بهش زد، فرار کرد و ه یتصادف! کس هیماه بعد، بابام رو از دست دادم. تو  سه

. از همون موقع بود که موندیزنده م دیشا مارستانیبه ب دیرسیاگه زودتر م گفتنینشد. دکترا م

 یایاز رو ر،یها تصوتن نیکنم! ا ریکه بابام رو کشت رو دستگ یبشم، تا کس سیگرفتم پل میتصم

 نشدم. رشیگیپ گهیگفت د شهینکردم، م داشیوقت پ چیام بود؛ اما ه ندهیشغل آ

و هم درس  کردمیهم کار م یتو نه سالگ نیهم یبدتر شد، برا یلیخ تمونیمرگ بابام، وضع بعد

رو  کردیکه مادرم درست م ییها رهیو دستگ سهیو ک فیل ای زدمیکفش واکس م ای. خوندمیم

اما انگار من زود بزرگ  د؛یرسیبه دستمون م یها، کمک هی. هر چند که از اقوام و همسافروختمیم

 بودم. دهش

که حالش  دمیپرس و جو فهم ی. بعد کمستیروز که به خونه برگشتم، متوجه شدم مامانم ن هی

رسوند.  مارستانیهامون من رو به ب هیاز همسا یکیبردنش.  مارستانیها به ب هیبد شده و همسا

اومده. بعد از اون وضع  ایکه خواهرم به دن دمیراهم ندادن؛ اما فهم مارستانیهر چند که به داخل ب

رو گرو بذاره تا از  ییاز قبل هم بدتر شد، مادرم مجبور شده بود مدارک شناسا مونیزندگ

 مرخص بشه. مارستانیب

هم در حال دوا و درمون!  شهیمو الغر بود، ه فیبود، اون بشدت ضع ادیخرج خواهرم ز یطرف از

شهرزاد دعا کنه. حاال من مجبور بودم  یشفا یتا برا رفتیمادرم اکثر اوقات به امامزاده ها م

 شتریاون ب کردم،ینم یو سخت ادیکار کنم. هر چند که من کار ز شیبقال یتو ونسی یحاج شیپ

که حقوقم  یدارم وقت ادیرست به . دآوردمیاما گدا، بار نم داد؛یبهم حقوق م یخواهریاز سر خ

اما  ره؛یبرام کادو بگ یراست به خونه رفتم. انتظار داشتم مادرم خوشحال بشه و حت هیرو گرفتم، 

 شهرزاد بدم! یپولم رو واسه دوا و دارو دیبار هم با نیا دمیفهم

صبر کنم!؟  دیبا یاون مراقبت کنم؟ تا ک ماریاز تن ب دیبا یتا ک دونستمیشدم و نم یعصب یلیخ

برن!؟ بشدت رنجور و خسته بودم. داد زدم و  مونیها از زندگ یبشمرم که همه تلخ دیتا چند با

 گفتم:

 .نهیبه وجود اومده، از پا قدم نحس ا مونیکه تو زندگ یبدبخت یهر چ-



 

 

106 
 

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

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 

حال اون حرف رو  نی! با ازدمیم دیرو زدم که نبا یحرف یندونسته، فقط از سر فشار روح من

 ه پول ها رو تو هوا پرت کردم.زدم و هم

 ی! ولآوردمیخودم نم یشده بودم؛ اما از سر غرور به رو شمونیها از هم گذشت و حاال من پ روز

 مادرم تموم نشده بود. یاما انگار اتفاق اون روز برا کردم؛یهم نم یبد خلق گهید

ع ادامه داشت. سه چهار ماهش شده بود و هنوز ضعف داشت و مراقبت ها هم به تب شهرزاد

 .دیکه اون روز تلخ سر رس نیهمچنان عوض نشده بود. تا ا یاوضاع مال

ورق جدا کردم و  هی. منم از دفتر مشقم با اکراه سمینامه بنو هیروز مادرم ازم خواست که  اون

تا بخوابه، هر چند  دادیپاهاش بود و پاهاش رو تکون م یمنتظر، نگاه مادرم کردم. شهرزاد رو

 حال مادرم شروع کرد به گفتن و من هم نوشتن. نی. با اکردیم هیهمچنان گر که اون

ننوشتم!  گهید دمیفهم یشهرزاد رو سرراه بذاره. وقت خوادیکه م دمینوشتن نامه، فهم نیح تو

 راه پشتش باشم. اون گفت که : نیکرد قانعم کنه و ازم خواست تو ا یمادرم سع

و دست از کمک  شنیخسته م یروز هیما کمک کنن. به هر حال ها هر چقدر به  هیاقوام و همسا-

 گم،یرو من نم نیممکنه ادامه داشته باشه. ا نیو ا فهیو ضع ماری. شهرزاد بکشنیکردن به ما م

 رچون معلوله! اما من و پدرت اصرا اومد،یم ایبچه به دن نیا دیاونا گفتن نبا ی! حتگنیدکترا م

 م؟یرفت مارستانیب تولدت به بش ادتهی. ادیب ایبه دن میداشت

 آره.-

باشه  ضیخواهرت بزرگ شه و هنوز مر یخوایاز همون موقع حال خواهرت بد بود... تو که نم-

 !؟یخوایو زجر بکشه، م

 کردم و گفتم: هیگر

 نه. -

 و با بغض گفت: ختنیمن هم مادرم شروع کرد اشک ر ی هیگر با

که هم پول دارن، هم مهربونن، هم  یخانواده ا هیه ب میخواهرت رو بد یحاال دوست دار ن،یآفر-

 خواهرت رو خوب کنن!؟

 تکون دادم. که گفت: دییسرم رو به تا فقط
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کار بزرگ در حق خواهر کوچولوت  هی ی. تو دارشهیخواهرت م ینامه، سند خوشبخت نیا -

 !؟یسینوی...حاال میکنیم

 شک گفتم: با

 م ببره!؟اون خانواده پولداره، ما رو ه شهیم-

 و گفت: دیبه سرم کش یترحم دست با

 نه مادر.-

 کردم و گفتم: لج

 .نمشونیبب خوامی!؟ منم مهی!؟ اصال کستیچرا!؟ مگه پولدار ن-

 گفت: دینگاه منتظر من رو د یمکث کرد؛ اما وقت یلیحرف خ نیکه مامانم سر ا ادمهی خوب

 بنده خدا. هی-

 کردم و گفتم: اخم

 ه؟یک یعنیبنده خدا! -

 .کنهیکه خدا رو عبادت م هیکس-

 تعجب گفتم: با

 !؟نیمثه شما!؟ اما شما که پول ندار یعنی-

 اما اون داره.-

 گفتم: یجیگ با

 !؟دشید شهی. حاال مدمیمن که نفهم-

 رو شونه ام و گفت: زد

 .شینیبیشب م سیتو بنو-

 حرف، منم شروع به نوشتن کردم. نیا با

رفتن به امامزاده من و شهرزاد رو هم آماده کرد. شهرزاد رو با  یاذان داد، مادرم برا یوقت شب

وجود  ی رهیاز ش ر،یش شهیش هیکرده بود، قنداق کرد و نامه و  یکه خودش گلدوز یپارچه ا

 قنداق گذاشت. یخودش، رو ال
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امامزاده و به منم گفت که سر  یکینزد ،ییجا هی. مادرم شهرزاد و برد میدیبه امامزاده رس یوقت

 .برگشت شمیکه گذشت، خودش هم به پ کمیو تکون نخورم. بعد  سمیام واج

 گفت: مادرم

 .ادیتا ب میمنتظر باش دیبا-

 من طاقت نداشتم و گفتم: اما

 !؟ادیم یک-

 چشمش به در امامزاده بود که جوابم رو داد. همچنان

 نماز و دعاش تموم شد. یوقت-

 ما!؟ شیپ ادیبعدش م-

 نه.-

 ؟!شیشیپ میریما م-

 شد و رو کرد به من و گفت: کالفه

 .دارهیو برش م نهیبیبچه رو م اد،یب رونیب ینه مادر. اون وقت-

 گفتم: دهیترس

 !؟یاون وقت چ وفته،یپول ب یب یخانواده  هی ریگ دی!؟ شایچ دیاگه ند-

 گفت: نیهم یکنه، برا یداشت دلهره اش رو مخف یکه سع مادرم

درسته!؟  توننی!؟ نمانیبر ب گهیبچه د هیاز پس خرج  توننیمپول هم مثه ما،  یب یخانواده -

 .افتهیاونا نم ریپس گ

شونه ام  ی. دست هاش رو رورهیشد سمتم که باعث شد چادرش باز بشه و دورم رو بگ خم

 گذاشت و گفت:

 دیناراحتم چون بچمه دوسش دارم؛ اما با شتریمن از تو ب ستم؟یمن ناراحت ن یپسرم فکر کرد-

خانم مهربونِ که  هیکنه،  یم دایکه خواهرت رو پ یخانم نی. امیاون هم فکر کن یوشبختبه خ

بهش بچه  خوادیو از خدا م کنهیم هیامامزاده گر نیا ادیوقتا هم م شتریب خواد،یدلش بچه م

 اما نداره و... ؛بده
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 وسط حرفش و گفتم: دمیپر

 م داشته باشه!مثه شما بچه ه دیبنده خداست. پس با دیاما شما گفت-

هلم و داد و به جهت  یشونه ام برداشت و گذاشت پشت شونم و کم یدستش رو از رو مادرم

 مخالف حرکت کرد و من هم به تبع حرکت کردم که گفت:

 دل کندن آسون تره. یطور نی. امیبهتره برگرد اد،یاالن هاست که ب-

 من که جوابم رو نگرفته بودم گفتم: اما

 !؟یدیچرا جوابم رو نم-

 کالفه گفت: مادرم

 !؟یتکرارشون کن یبازم دوست دار کنن،یم تیحرفات من رو اذ یپرهام جان! اگه بدون-

 گفتم: عیسر

 نه.-

 و گفت: دیکش یقیعم نفس

 تکرار نکن. گهیپس د-

 چشم.-

 و گفتم: رمیحرفم رو بگ یچند لحظه بعد باز نتونستم جلو اما

 !؟مشینیبیبازم م-

 گفت: هیگر با

 .میکنیم داشیو پ میگردیبعدا دنبالش مآره، -

 بدم و گفتم: شیکردم دلدار یسع دمیمادرم رو د ی هیگر یوقت

کنم، هم  دایشدم هم آدم بده که بابام رو کشت و پ سیپل یوقت دمینکن. قول م هیمادر گر-

 شهرزاد رو... خوبه!؟

 زد و گفت: یزورک لبخند

 .یدیت مو ما رو نجا یشیم سیآره پرهام جان. تو پل-
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خواهرم رو فراموش  یچند ساعت یبرا شم،یم سیمن پل دونهیکه مادرم م نیخوشحال از ا من

 من باعث معلول شدنش شدم... کردم،یفکر م یکه هر از گاه یکردم. خواهر

 یرد چیچون ه م،یشهرزاد رو نگرفت یپ ادیاما ما ز گذره؛یو سه سال م ستیاون موقع تا حاال ب از

رو بعد  شیزندگ میو نخواست میو آرامش اون فکر کرد یبه بعد به خوشبخت ییجا هیو از  مینداشت

و عذاب  کردیم هیروز تولد شهرزاد گر شهیحال مامان، هم نی. با امیخراب کن تیسال ها با واقع

 وجدان داشت.

کار کرد و منم همچنان درس  یدیسال که گذشت وضعمون بهتر شد و مادرم رفت تو تول چند

که  نیبهتر شد تا ا مونی. گذشت و زندگکردمیکار م ونسی یحاج یمغازه  یو تو مخوندیم

 سرخط. ینقطه  نیبه ا میدیرس

دختر کجا موند!؟ نکنه  نیبه اطراف انداختم. پس ا ینگاه شهیاومدم و از پشت ش رونیفکر ب از

ک مادر و شدم و به سمت خا ادهیپ نیبه خونه اش رفته! از ماش دمیشا ایغش کرده باشه!؟ 

 شدم. یپدرش راه

تحمل کنه! تا حاال که  خوادیرو چطور م یکی نیا دونمیدختر انقد پشت هم بد آورده، که نم نیا

 خوب دووم آورده!

و به اطرف نگاه کردم؛ اما  دمیاما اون جا نبود! رو پاشنه پا چرخ دم؛یسر قبر مادر و پدرش رس به

 نبود!

 «شهرزاد»

 

 گفتم:رو ازشون گرفتم و  نگاهم

 شیپ دیکاش منم ببر ی! ادیخوب من رو تنها گذاشت یخداحافظ مامان، خداحافظ بابا... ول-

 خودتون...

 یاز جام بلند شدم. اشک هام رو پاک کردم و سع ریموند و دلگ مهیو کالمم نصفه ن دیترک بغضم

هر چقدر  که نیا دونستم،یرو خوب م زیچ هیکردم به خودم مسلط باشم هر چند سخت بود؛ اما 

 !کنمیآغـ*ـوش خانواده ام رو فراموش نم یتن ب نیغربت رو، ا نیخاک سرد باشه. من ا
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خونه و  دی؛ اما به ام! بدنم کرخت شده بودیبه قدم زدن کردم، آروم و بدون حس زندگ شروع

و  مارستانیسقف که از جنس ب هیخواب راحت داشته باشم، راه افتادم.  هیاتاق خودم که توش 

سقف که  هیخودم!  یخودمون... خونه  ی! سقف خونه است. خونه ستیداشتگاه و دادگاه نباز

 ییجا هیجونم رو  یتن خسته و ب نیو ا گشتمیبرم دی. بانمیکه کابوس بب نینه ا م،بخواب رشیز

 .دمیخوابیچند روز فقط م دیشا ی. حترفتمیفرو م قیو به خواب عم کردمیاز خونه رها م

از  شتریب خواستیسوارش شدم. دلم نم دم،یکه د یتاکس نیزدم و اول رونیب بهشت زهرا از

 نیباهام حرف بزنه؛ اما مطمئن بودم ا خوادیکنم. هر چند که گفت م تیرو اذ یسروان مومن نیا

 گفتن!؟ یداره برا یو بعد من رو به خونه برسونه. وگرنه چه حرف ششیرو گفته که برم پ

 اش موند، که گفتم: هیرو متوقف کرد و منتظر پول کرا نیام، ماش در خونه یدرست جلو راننده

 .ارمیتون رو ب هیتا کرا دیلطفا، منتظر بمون-

 .مونمیجا منتظر م نیباشه دخترم، من هم-

در خونه  یکه جلو نیشدم و به سمت در خونه رفتم؛ اما به محض ا ادهیتشکر کردم و پ ازش

 الت زده دوباره به سراغ راننده رفتم.ندارم! خج دیافتاد کل ادمی ستادم،یا

 !ستیدر خونه، همراهم ن دیرفته بود بگم...راستش کل ادمی... من زهیچ-

 زد و گفت: یلبخند راننده

 خب در بزنن در رو باز کنن!-

 از ته چاه در اومده گفتم: یصدا با

 .ستیخونه ن یکس-

 ادامه دادم. یبلند تر یمکث کردم و با صدا یکم

 !؟یباال و از داخل در خونه رو باز کن دیبر واریاز د شهیم ی! ولآقا دیببخش-

 تعجب بهم زل زد و گفت: با

حتما حواست پرت  یشده!؟ فدا سرت عزادار یدخترم، حاال مگه چ شهیبرم باال!؟ نم واریاز د-

 بنداز صندوق صدقات. ی! بعدا هر چقدر خواستیپول بد خوادیشده، نم

 اما آخه...-
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 شرمنده! تونمیکن در رو برات باز کنه، من نم دایآدم جوون تر پ هیرم، تو هم اما نداره دخت-

 زدم که باعث شد لبم بسوزه؛ اما بدون توجه بهش گفتم: یلبخند

 ممنونم.-

 خواهش، خدا به همراهت.-

پوسته زده. پلک هام رو  یو متوجه شدم حساب دمیرو گفت و رفت. انگشتم رو به لبم کش نیا

 ادم و به سمت در برگشتم. حاال من پشت در چکار کنم!؟هم فشار د یرو

دست آرش و عمو بود، عمرا  دهایدادم. حتما کل رونیدادم و کالفه نفسم رو با حرص ب هیدر تک به

 هیتا  موندمیمنتظر م دیدر رو باز کنم!؟ با نیا یاما اگه هم نرم پس چطور رم؛یبرم ازشون بگ

 دیکل هیکه  بود یه و در رو از داخل برام باز کنه، بعدشم که فقط کافکنم تا از در باال بر داینفر رو پ

 .ارمیساز ب

نشستم. تو فکر بودم و به آسفالت زل زده بودم  نیزم یهمون دم در خونه، رو ستادن،یاز ا خسته

مات و مبهوت سر  دم،یکه د یزیو هول کرده از جام بلند شدم و با چ عیدر باز شد. سر هویکه 

که در رو باز کرده بود نگاه کردم.  ی. پاهام چفت شده بودن بهم و معذب به خانممستادیجام ا

 .دادیها رو م بهیغر یدورمون باشه؛ اما همچنان بو یاز آشنا ها دیفکر کردم که شا یچ ره

 گفت: د،یسکوت من رو د یوقت

 !؟دیدار یخانم! شما کار-

 شدم و گفتم: هل

 ؟ینه، شما چ-

 گفت: یعقلم و بعد با لحن تند نیرینگاهم کرد که انگار ش یکرد و جور یزیر یاخم

 کنار، بله کارم دارم. یدر بر یو از جلو یاگه اجازه بد-

 شدم و گفتم: یلحن حرف زدنش عصب از

 شما...-

 گفتم: عیهم فشار دادم و سر یپلک هام رو رو یعصب

 !؟یکنیم کاریمن چ یتو، تو خونه -
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 فت:رو گرد کرد و با تمسخر گ چشماش

 تو!؟ یخونه -

 بازوم و هلم داد به کنار و ادامه داد: یپشت دستش زد رو با

 .نمیبرو کنار بب-

 که گفت: ستادم،یجلوش ا عیرد شه که سر خواست

 !خورهی!؟ به قوارت هم نمیری!؟ زور گیکنیم کاریعه. دختر چ-

 رو صدا زد. یکس اطیح یبه خونه اش برگشت و از تو عیسر

 داره!؟...احمد؟ کاریچ نجایدختره ا نیا نیبب رونیب ایب احمد...احمد...-

 ادیاالن احمد م نیبگه؛ بب خواستینگاهم کرد، انگار که م دیسمتم برگشت و با طعنه و تهد به

 کف دستت. ذارهیحقت رو م

 جواب نگاهش گفتم: در

ه! خونه پدر من یخونه  نی!؟ ادیهست یشما ک د؟یخوایم یمن چ یخونه  یخانم گفتم شما تو-

 ...یآقا ی

 بذارم. مهیو باعث شد حرفم رو نصف و ن دیبه گوشم رس یمردونه ا یصدا

 .میدیخونه رو خر نیباشن!؟ ما ا یخانم ک-

 که مثه پوتک به سرم خورده بود، گفتم: یاز حرف شوکه

 !؟یچ-

 !؟هی. حرفمیدیخونه رو خر نیگفتم ما ا-

از  خواستیگرفت و به خاک نشوندم. دلم م تمام تنم رو یکه داد، ضعف و درموندگ یجواب با

 یهر کار یاما انگار بختک روم افتاده بود و اراده ستم؛یجلوشون با یبلند شم و قو نیزم یرو

 .شدیسرم بارها اکو م یو صداها برام نامفهوم بود و تو دمیدیرو تار م یازم گرفته بود. همه چ

 خانم...خانم...-

بود. تا  دهیفا یکردم بازشون کنم ب یوش کردن و هر چقدر سعهم جا خ یرو نمیسنگ یها پلک

 که از هوش رفتم. نیا
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 کیروشن از دور به چشمم خورد و کم کم بهم نزد ینقطه  هیبود،  نیو جو سنگ کیتار زیچ همه

صورتم  کیزن که نزد هیباره چشمام رو باز کردم و با صورت  هیشد و نور همه جا رو گرفت و 

 شوکه به چشماش زل زدم، که گفت: بود، مواجه شدم.

 عه. بهوش اومد!-

که ازم فاصله  دمیرو بستم و تو جام صاف تر نشستم و دوباره چشمام رو باز کردم و د چشمام

به خودم اومدم و نگاهش کردم  ینگرون زن ی. با صداارمیب ادیرو به  زیکردم همه چ یگرفته. سع

 که گفت:

 !؟ادیم ادتونی یزی!؟ اصال چدیکنیچکار م انجیا د؟یهست ی!؟ شما کیخانم، خوب-

 یکه رو وانیل هیکه کنارش بود بهش اشاره کرد و اونم بلند شد و  یداشتم، مرد جهیسر گ حس

 لب گفتم: ریرو ازش گرفتم. ز وانیبود رو برداشت و به سمتم اومد. ل زیم

 ممنونم.-

هم خوردم.  گهی، دو... سه قلپ دحالم بهتر شده بود کمیقلپ ازش خوردم، آب قند بود. حاال  هی

خونه  هیبه اطراف انداختم، تو  ینگاه وانیل ی. از باالشدیم یادآوریبرام داشت  زیکم کم همه چ

 من بود! پس... یخونه  نی. آره ازدیبودم. چقدر آشنا م

به  دونه ضربه هی. اون خانمه به سمتم اومد و افتاد  نیاز دستم به زم وانیتو گلوم شکست و ل آب

ضربه رو هم بزنه با دستم مانعش شدم و  نیپشت کمرم زد. به سرفه افتاده بودم، خواست دوم

 گفتم: یخش دارم، تند و عصب یبا صدا

 !؟دیخوایم یمن چ یشما تو خونه -

 ی. برا ستادیاسمش احمدِ به سمتم اومد و باال سرم ا دونستمیحرفم اون مرد، که حاال م نیا با

 و نگاهش کنم. رمیرم رو باال بگمجبور شدم س نیهم

 دم،یخر یخونه رو از فربد فرح نیمن ا گم،ی!؟ فقط بهت مدیگیم یشما چ دونمیخانم من نم-

 تمام.

سرد وارد بدنم شده و قلب و تمام تنم رو به لرزه  یموج از هوا هیمن!؟ انگار که  ی!؟ عموفربد

نفس  یتوجه اطرافم نبودم و باز براداشتم و دهنم خشک شده بود. م یدرآورده بود. حس تشنگ
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کارا  نیجواب باز به جونم رخنه کرد، چطور تونستن ا یسوال ب هی. کردمیداشتم تقال م دنیکش

 رو با من بکنن!؟

که خانمه دستاش رو گذاشت رو شونم و شروع  کردنیگرد شده نگاهم م یشون با چشما هردو

 کرد به ماساژ دادن.

 یخونه رو قانون نیمن ا یخونه مالته؟ ول نیا یکنیکه ادعا م یهست یتو ک دونمیخانم، من نم-

 .دمیخر

از ته چاه در  یتالشم رو کردم رو خودم کنترل داشته باشم و از خودم دفاع کنم. با صدا تمام

 اومده گفتم:

 هستم. یمن...من...شهرزاد فرح-

و منتظر نگاهش کردم.  دمیکش یقینفس عم نیهم یکردم به خودم مسلط بشم، برا یبعد سع و

 اومده باشه نگاهم کرد و گفت: ادشی یزیچ هیزل زد و انگار  نیکرد و به زم یاخم

 ن،یایگفتن که ممکنه شما ب یفرح ی!؟ اتفاقا آقادی!؟ خانم چرا زودتر نگفتیشهرزاد! شهرزاد فرح-

 !؟ درسته!؟نیفروش خونه نبود انیکه در جر نیمن فراموش کرده بودم. مثل ا

 از بغض گرفته گفتم: ی. با صداکردمیاشک رو پشت پلک هام حس م سوزش

 خونه من و ماد... نی!؟ صاحب اشهی!؟ مگه مدیدیخونه رو خر نیا یچطور-

 رو خوردم و دوباره گفتم: حرفم

 !؟دیدیمن خر یاز عمو دیگیخونه ماله منه، چطور شما م نیا-

نار هم نشستن. سکوت کرده بودن و حرفم هردوشون به سمت مبل رو به روم رفتن و ک نیا با

کردم، تا متوجه من بشن و جوابم رو بدن. زنش  یکوتاه ی. سرفه کردنیبهم نگاه م یگاه

 ایتکون داد و مرد نگاهم کرد و دست هاش رو بهم گره زد. انگار مضطرب  دییسرش رو به تا

 حال گفت: نیمعذب بود؛ اما با ا

بد پشت  خوامیخونه فقط ماله تو نبوده، نم نیکه ا نیمثه ا دونمیکه من م ییراستش تا جا-

خونه فقط ماله شما نبوده. حاال به  نیکه ا نهیاونم ا گمیرو م دمیکه شن یزیچ یپدرت بگم؛ ول

خونه  نی. به هر حال ما استین یطور نیآقا فربد ضمانت کرد که ا یول ده؛یبه شما رس یقیهر طر
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که فکر کنم مادرتون باشه!؟ خالصه همون  میدیخر یکمالبه اسم...آها  یخانم هیرو ظاهرا از 

 یخونه خواستم منصرف بشم، چون اون خانم با وکالت نامه  دیخر یدگیچیاز پ کمیموقع هم 

بود، شک و گذاشتم  قمیحال بازم بخاطر آقا فربد چون رف نیبفروشه. با ا خواستیشما خونه رو م

اما ضمانت کرده که دردسر  ؛یایتو گفته بود که م یدرباره  ییزایچ هی. هرچند دمیکنار رو خر

 !؟یبرام دردسر درست کن ستی!؟ قرار نگهیبرام. درسته د ینش

 که ادامه داد. کردمیکردم و همچنان فقط نگاهش م سکوت

چون من  ریبگ التیگفته باشم! سهمت رو برو از فام دم،یبابت خونه بهت نم یدرضمن، من پول-

 دست اوناست. یداشته باش یکردن، اگه سمه میدشون تقسخو نیپول رو که دادم ب

 معذب نبود، چون انگشت اشاره اش رو به سمتم گرفت و ادامه داد. گهید انگار

ام درست کردم. پس لطف کن سقف باال سر خانواده هی یبعد عمر دم،یخونه هم بهت پس نم-

 و برامون دردسر درست نکن.

 بار ملتمسانه گفت: نیکرد و ا یمکث

. من االن تازه متوجه اصل ماجرا شدم و باور کن هم من...هم خانمم نی! ببکنمیخواهش م-

. مشکل شما میرو بکن مونیو بذار ما زندگ رینگ میتصم یاما احساس ؛یشوکه شد میکنیدرکت م

 .دیهاتون حلش کن لیکه هست با فام یهر چ

! من کردیف باال سرش دفاع مسکوت کرد و به من فرصت فکر کردن داد. اون داشت از سق اون

سقف شده بودم. با تمام وجود قبول داشتم که  نیا یمدع ،یدفاع!؟ دست خال یداشتم برا یچ

باال سر من باشه، نه اونا! اما از تمام وجودم، انگار دست هام بهم خــ  ی هیسا دیسقف، با نیا

 !یاز هر مدرک و هر سند یبودن. خال یکرده بودن و خال انـتیـ

سوال رو  نیربط تر یب نیهم ی. براخوردیسکوتم، بهم م نیداشت از فکر کردن و ا محال

 فقط سکوت رو بشکنم. خواستمیانگار که م دم،یپرس

 !؟دیما اومد یبه خونه  یاز ک-

 راحت شده بود. الشیگرفت، انگار که خ ینفس مرد
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نبود. ما  ایما عمرشون به دنجا بمونن؛ ا نیکنن، ا دایکه تا خونه پ میما به مادرتون فرصت داد-

صبح اسباب  روزید نی. ما هم همالتونیکردن، البته مادرتون نه! فام یخونه رو خال میدید یهم وقت

 بود، شرمنده. یماله خستگ دمتیاولم که د هیبد خلق لی. دلمیدیتا نصفه شب چ میرو آورد

 یاله من نبود. ظاهرش هم حتم گهیخونه د نیموندن نداشتم. ا یبرا یلیسر جام بلند شدم، دل از

 رونیو انگار جون از تنم ب اومدیطور. هنوز خوابم م نیتوش هم هم یعوض شده بود، آدم ها

 بار خونه رو از نظر گذروندم. نیآخر یرفته بود. درمونده و عاجز فقط برا

. هرچند رمیسهمم رو ازش بگ خواستمی. مرفتمیآرش م شیپ دیسمت در راه افتادم، با به

 اون آقا، من رو متوقف کرد. یدر رفت که صدا رهینه! دستم به دستگ ایدارم  یسهم دونستمیمن

 لحظه! هی-

بهم انداخت. مرد  یو با تعجب نگاه هردوشون کردم. اون رفت و خانمش با ترحم نگاه برگشتم

 جعبه برگشت و به سمتم گرفتش. با تعجب نگاه جعبه کردم و گفتم: هیهمراه با 

 ؟!هیچ نیا-

 و با شک گفت: دیهاش رو ورچ لب

 دیرو با نیجا و من ا نیبه ا دیایرو عموتون داد و گفت که مطمئنا شما م نیا دونم،یواال نم-

 بهتون بدم.

قدر بود!؟  نیسهم من هم ؛یعنیزدم.  رونیتو دستم گرفتم و از خونه ب یحرف چیرو بدون ه جعبه

رو نداشتم.  ریهمه تحق نیتحمل ا گهید دم،یدیآرش رو م دی. بارمیگینه من سهمم رو پس م

 گرفته بودمش، انداختم. یبه جعبه، که دو دست یعمه راه افتادم. نگاه یبه سمت خونه 

وقت ازشون  چیدادم و نگاهم رو از جعبه گرفتم. ه رونیتنگم ب ی نهیرو از اعماق سـ*ـ نفسم

! کردنیل قضاوت و مجازات هم محا نیو در ع آوردنیمظلوم درم ی. ظالم بودن و اداگذرمینم

 کارا رو کنن!؟ نیهستن! اصال آدمن!؟ چطور تونستن با من ا ییچه آدم ها گهیها د نیا

مادرم، من شک نداشتم دق  چارهیهم بستم و بهم فشار دادم و باز کردم. ب یهام رو رو پلک

 کرد؛یدق نماون وقت  دیبودم. شا شیبودم، من تنها دلخوش ششیکاش اون موقع پ یکرده. ا
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زده بودم. مادرمم مثل  یآدم چقدره!؟ من خودمم کم آورده و دست به خودکش هی تیاما مگه ظرف

 جون سالم به در بردم. یدق کرد و من از خودکش ونمن، هرچند ا

. دیرسینم ییعمه است؛ اما ذهنم به جا یمقصد، خونه  دونستمیکه م نیشده بودم، با ا سردرگم

 .کنمیم ریام س ختهیذهنم بهم ر یم متوجه شدم دارم توبه خودم اومد یوقت

 یتوش چ یعنیتکون دادم،  یو جبعه رو کم ستادمیا وارید هیسر و ته کنار  یب یها از فکر خسته

جعبه  یرو یپاهام گذاشتم. دست یبود!؟ به سمت جدول رفتم و روش نشستم و جعبه رو رو

 پاکت! هیپارچه و  هی، به داخلش انداختم یو بازش کردم. نگاه دمیکش

 !؟دیرسیم دیبه من با بهیجعبه چرا از دست دو تا غر نیبود!؟ ا نیو سهم من ا ییکل دارا یعنی

 ینبود! عصب یچیمن رو دور نگه دارن!؟ دوباره داخل جعبه رو نگاه کردم، نه ه خواستنیم انقدر

 انداختم. یشدم و پارچه و پاکت رو دستم گرفتم و جعبه رو به طرف

 ادیبود.  ابونیعمه بودم، خونه اش اون طرف خ یخونه  یکای. نزدستادمیجام بلند شدم و ا از

هام بود. چند قدم به سمت چپ  یبدبخت یکه سرآغاز همه  یاون شب تلخ افتادم، همون شب

که  ،یساختگ یماجرا هیجا شروع شد.  نیدرست از ا زیهمه چ ستادم،یبرداشتم و سرجام ا

 تموم شده بود. یواقع انشیعمه و عموم بود. هر چند که پا ی دهآلو یساخت دست ها

 نیشدم. اون ا یسروان مومن ینگاه کردم، که متوجه  ابونیرو باال گرفتم و به اون طرف خ سرم

! نهیدادم من رو نب حیاما ترج دونم؛ی. نمرفتی!؟ داشت به سمت خونه عمه مکردیجا چکار م

 .ستادمیا به پشت درخت رفتم و منتظر عیسر

 نیهم ا یسروان مومن دیبعد آرش در رو باز کرد و با هم شروع کردن به حرف زدن. چرا با یکم

 داشت، که انقدر مهم بوده براش!؟ یدنبال من اومده بود!؟ چرا!؟ مگه چه حرف یعنیجا باشه!؟ 

عماق بغض رو از ا هیآرش  یدوباره  دنیشوکه شده بودم؛ اما د یسروان مومن دنیاز د هرچند

بود. که باعث شد خودم رو کنترل نکنم و بدون توجه به اطرافم، به  دهیکش رونیام به ب نهیسـ*ـ

 دو به سمتشون برم.
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 یرد شدم. آرش متوجه من شد و به سمتم برگشت که، باعث شد توجه سروان مومن ابونیخ از

 یدم و جلوبودم، بدون توجه به سروان بهش پشت کر دهیبه من جلب بشه. حاال بهشون رس

 .زدمینفس نفس م تیو عصبان جانی. از شدت هستادمیآرش ا

تالشم رو  دی. باآوردمیکم م دینبا گهیبهم هجوم آورده بود؛ اما د جهیاحساس ضعف و سرگ بازم

 ری. آرش متجب رفتار من رو زامیبه اطراف تکون دادم تا به خودم ب ی. سرم رو به تندکردمیم

و  فیتازه اولش بود. مرد اون شهرزاد ضع نیزدم، ا ی. پوزخندزدینم ینظر گرفته بود و حرف

 در حقم کرده بودن. ییتموم ظلم ها یدرست ال ده،ید بیآس

با  عیجراتم رو جمع کردم و تف کردم تو صورتش! بالفاصله صورتش رو جمع کرد و سر تمام

 داد زدم. تیدستش به جون صورتش افتاد. تا به خودش اومد با عصبان

آوردم؛  یاریپشت سر هم بد ب دیشا یدونی!؟ میداشته باش یرتیآرش، البته اگه غ رتتیبه غتف -

 جاش... هیاما 

 اشاره ام رو سمتش گرفتم و ادامه دادم: انگشت

 سقف نرفتم. هی ریمثل تو ز یرتیغ یکه با آدم ب نهیجا من شانس آوردم. اونم ا هی-

مردونه  یبزنه؛ اما دست یلیو باال برد تا بهم سقرمز شده بود، دستش ر تیاز حجم عصبان صورتش

 و گفتم: یمچ دستش رو گرفت. برگشتم سمت سروان مومن

 رو بهتر نشون بده. شیرتیغ ینه بذار بزنه! بذار ب-

 به سمت آرش برگشتم و ادامه دادم: دوباره

 بزن.-

اما من سکوت آورد؛  نییشدم، مچ دستش رو آزاد کرد و دستش رو آروم مشت کرد و پا کترشینز

 نکردم و گفتم:

 !؟ دِ بزن!یدیشد؟ ترس یچ ه؟یچ-

 گفت: معذب

 .میجا آبرو دار نیشهرزاد خانم، بسه! لطفا آروم تر ما ا-

 توجه به لفظ خانم تند گفتم: بدون
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 !دیسقف باال سرم رو ازم گرفت د،یدیکش یاهیرو به س می... همه زندگشمینم-

 فته بودم، باال آوردم و ادامه دادم.رو که باهاش پاکت و پارچه رو گر یدست

 پاکت!؟ هیپارچه و  کهیت هی!؟ نیمن شد ا ییدارا یهمه -

کم آورده بودم، حس  گهی. ددمیو عقب کش دمیاش کوب نهیمحکم به تخت سـ*ـ یدست دو

اما متوجه نگاه ثابت  م؛یشده و حالت تهوع داشتم. هر سه سکوت کرده بود یدرونم خال کردمیم

 دستم شدم. یتو یها لهیبه وس یسروان مومن

 گفتم: یآروم تر یگرفتم و دوباره خودم سکوت رو شکوندم. با صدا ینفس

 .دیکه بگم بهم جا بد ستین نیبه خاطر ا نجام،یمن ا ینیبیاالنم اگه م-

 ادامه دادم: یکردم و به سخت بغض

 .رمیبگ بود که سهمم رو نیجا به خاطر ا نی! اگه اومدم ادی... آب بددینون بد-

 چشماش زل زدم و با تحکم گفتم: تو

 .ارمیرو بدست ب دیکه ازم گرفت یزیخواب و هرچ یتا خودم واسه خودم آب و نون و جا-

 شدم و گفتم: کیقدم بهش نزد هی

 .کنمیمن حاللت نم ست،ینه! واسم مهم ن ای یاعتقاد داشته باش-

سکوت،  یر هنوزم منتظر جواب بودم. وقتاما انگا رفتم؛یم دیکردم و ازش فاصله گرفتم. با سکوت

کردم بدون توجه به هردو شون،  یرفتن قطع یرو برا ممیتصم دیاز حد انتظارم طول کش شیب

 .دمیمضطرب آرش رو شن یبهشون پشت کردم و قدم اول رو برداشتم که صدا

 لحظه! هی-

 تر برداشتم که هول کرده گفت: عیرو سر یبعد قدم

 نم حرفام رو بزنم...تا م سایشهرزاد... وا-

 به سمتش برگشتم و منتظر نگاهش کردم. دیو با ترد ستادمیا

 !یگفتیم دیبا شتریب دمیشا ،یها رو بهم بگ نیحقم بوده و حقت بوده که ا یگفت یهر چ-

 کرد. یمکث
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. هرچند ینیبب یتونیدفترچه ات هم تو اون پاکته م ختم،یسهمت از اون خونه رو تو حسابت ر-

 هی. دهیبه دستت رس یسهمت خرج کفن و دفن مادرت برداشته شد؛ اما بازم پول خوبقبلش از 

 .میکنیکه روز چهلم خودمون نصبش م میسنگ قبر هم سفارش داد

 . منتظر نگاهش کردم که گفت:آوردیم ادیرو به  یزیچ هیکرد، انگار که داشت  یمکث

 هست. یونیلیو چهار م ستیب هیاالن تو حسابت -

 عذاب آورش گفتم: یحرف ها از کالفه

 جواب من نبود. نیا-

 گفت: متعجب

 .یخوایسهمت رو م یاما خودت گفت-

رو برداشت کنه!  نیشده بود که از حرفام ا بهیمن گفته بودم؛ اما مگه آرش چقدر باهام غر آره

 کردمی. قبال فکر مکردیجوابم م یجور نیا دینبا آوردیها رو در م بهیغر یهر چقدر هم که ادا

خودم و خودش  نیمن و آرشه؛ اما االن فقط خود آرش بود که سفت و سخت ب نیعمه تنها مانع ب

 بود. ستادهیا

 رد و بدل شد، گفتم: نمونیکه ب ییتوجه به حرفا بدون

 !؟رمیبگ بهیغر هیجعبه از دست  هیتو  دیسهمم رو با یشدم براتون که همه  بهیانقدر غر-

 شهرزا...-

 و گفتم: دمیحرفش رو بر عیسر

هام  ییتنها دارا بهیغر هیاز  دی! فقط بگو چرا من بای! حواست باشه جواب مضخرف ندسیه-

 گرفتم؟یرو م

 پاکش کردم و منتظر نگاهش کردم. عیسر د،یاشکم چک یقطره  نیکرد. اول سکوت

 تو رو دور نگه داره. خواستیبود. اون م ییکار دا-

 کردم و تند گفتم: یاخم

 !؟ آره؟یخواستیرو م نیهم هم !؟ تویتو چ-

 توجه به سوال من ادامه داد. بدون
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دور نگهت  خواستیم نیهم ی. براستیکه خواهرم رو بندازه زندان از ما ن یگفت کس ییدا-

 داره.

 زدم. داد

تو هم  یحرفا ناینکن. ا میآدم قا نی!؟ خودت رو مثه بزدال پشت ای...خودت چیی...داییدا-

 هست. آره!؟

 ط سکوت کرده بود. که با لحن خودش گفتم:فق معذب

 حرف تو بود. آره!؟ نمیدور نگه دارم، ا دیکه مادرم رو زندان بندازه رو با یکس-

 تکون دادم و ادامه دادم. دییرو به تا سرم

 نبود! ییدا یفقط حرفا نایآره ا-

 اشاره ام رو سمتش گرفتم. انگشت

 تو هم بود. یحرفا-

 گفتم: یو جدسکوت کرده بود. خشک  بازم

 !؟یهم داشتم، اونا چ گهید یزای! به هرحال من چدیداشتینگهم م دیانقدرا هم دور نبا-

 چشمام زل زد و گفت: تو

 حراجشون کنه؛ اما من نذاشتم. خواستیم ییدست منن، دا-

نه! فقط خواسته  ایآرش هنوزم همون آرشه!؟  نکهیبرداشت کنم. ا یحرفش چ نیاز ا دونستمینم

 کرده باشه. یکار هی

 .فرستمشونیبرات م ،یکرد دایپ ییهر وقت جا-

که زده بود،  ییکرده باشه. سکوتم رو شکستم و بغض کرده از حرفا یانگار فقط خواسته کار اما

 گفتم:

 واقعا؛ اما بدون آهم پشت سرته. یلطف کرد-

 فت:آرش متوقف شدم. داد زد و گ یطاقت موندن نداشتم و برگشتم؛ اما با صدا گهید

سمت مادرم  کنه،ی. بدبخت منم که سمت تو باشم مادرم عاقم مدونمیآره آهت پشت سرمه م-

 .یکشیباشم، تو آه م
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 سمتش برگشتم و شوکه نگاهش کردم، که آروم تر ادامه داد. به

 .می. بهتره که از هم جدا باشیدونیهست که تو نم ییزایاما چ ؛یهست یشهرزاد، تو دختر خوب-

انداخت  نییبه من و سروان کرد و سرش رو پا ینگاه د،یسکوتم رو د یبودم و وقتکرده  سکوت

بلند بسته شدن در،  یو به سرعت به سمت خونه اش برگشت و در رو محکم بست. از صدا

 خوردم و به خودم اومدم. یتکون

ار چک دیگرفت و رفت!؟ حاال با دهیبه در رو، به روم بست و من رو ناد یراحت نیبه هم یعنی

برام پررنگ شده بود! چه « خانم » . چقدر حاال پسوند شدی. حرفاش تو گوشم زمزمه مکردمیم

 کرد!؟ بهیراحت با گفتن شهرزاد خانم من رو غر

عقده رو  نیا دینداشت با دهیاما فا ختم؛یریبودم و اشک م ستادهیسر جام ا یزده و عصب ماتم

گر بود انداختم. مدت فقط نظاره نیکه تو ا یبه سروان مومن ی. نگاهکردمیم یخال یکیسر 

 داد زدم. نیهم یمتوجه نگاه پر از ترحمش شدم، برا

اونا حق  یمتوجه شد ،یدیمن و فهم یزندگ زیکه همه چ نی!؟ ها!؟ با اینکرد یکار چیچرا تو ه-

 . چرا!؟یمن رو خوردن؛ اما بازم سکوت کرد

 من اون آروم بود. برعکس

 تیانجام شده، با رضا یقانون ی. چون همه چمیکن یکار میتونیه شما! نممتاسفم؛ اما نه من، ن-

شدن و بعدش هم متاسفانه فوت کردن.  یمادرتون و البته شما! درسته با زور؛ اما مادرتون راض

 کمکتون کنم. تونمیمن م دیای. با من بدیکرد. االنم نگران نباش یکار شدیم دیاگه بودن شا

 مثل خودش آروم شدم و گفتم: نیهم یبرا زدم،یسرش داد م دینبود که با یکس اون

 !؟یچه کمک-

 زد. یلبخند

 .گمیمراه رو بهتون  هیدو تا راه هست؛ اما من فقط -

سکوت من  یفقط سکوت کردم. وقت نیهم یبگه برا خوادیم یچ دونستمیشده بودم و نم جیگ

 گفت: دیرو د

 .گمیتو راه م دیایدنبالم ب-
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 کجا!؟-

رو  ریاون طرف تر پارک شده بود، راه افتاد و منم دنبالش رفتم. دزدگ یکه کم نش،یمت ماشس به

 رو روشن کنه که گفتم: نی. خواست ماشمیشد نیزد و هر دو سوار ماش

 لحظه. هی-

 کرد که گفتم: نگاهم

 .دیلطفا حرفتون رو بزن-

 گفت: دیرو د تمیجد یوقت

 .میجا درآورد نیسر از ا قرار بود زود تر باهاتون حرف بزنم؛ اما-

 گفتم: معذب

 نبوده. یمهم زیآره، من فکر کردم چ-

 رو تکون داد و گفت: سرش

 .دیجا هم مربوط بود، قرار بود باهاتون حرف بزنم که مثل االن شوکه نش نینه اتفاقا به هم-

 ماجرا خبر داشته؟ با شک گفتم: نیاون از ا یعنی

 !؟دیر داشتکه از ماجرا خب نهینکنه منظورتون ا-

 تو دستش دوخت و گفت: چییرو به سو نگاهش

 هیبگم براتون  دیبا د،یدونیحاال که م یول ؛ینیبهتون بگم. البته با مقدمه چ خواستمیآره، م-

 دارم. شنهادیپ

 بهیغر نیا یکه؛ ک نهیبود، ا بیکه برام عج یزیاما چ ده؟یچطور زودتر از من فهم دونستمینم

 شده بود؟ کیزدمن ن یانقدر به زندگ

 شک گفتم: با

 ؟یشنهادیچه پ-

حرکت  هیبگه؛ اما منصرف شد و نگفت. پرسشگر نگاهش کردم که تو  یزیباز کرد تا چ دهن

رو روشن کرد و همون طور که به  نیرو دور انگشتش چرخوند و بعد استارت رو زد و ماش چییسو

 شده بود گفت: رهیجلو خ
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 بهتره. ینطوریآره، ادرست و درمون...  یجا هی میاول بر-

زل زدم که  رونیشدم و به ب لینگفتم و به سمت پنجره متما یزیتعجب نگاهش کردم؛ اما چ با

 .دمیصداش رو شن

 شاپ خوبه!؟ یکاف-

 هام رو باال انداختم و گفتم: شونه

 .کنهینم یفرق-

از اون که دلم غذا  شتریانتخاب رو کرده بود. من گرسنه ام بود؛ اما ب نیاون بهتر کرد،یفرق م اما

. حس کردمیآب قند هم بسنده م نیریبودم، اون قدر که به طعم ش نیریطعم ش هیبخواد. دنبال 

 ارو برام داشت. هردومون ت یتلخ نیا یحکم پاک کننده  ینیریش نیا شتریضعف داشتم؛ اما ب

وت داشت، سک یهم که حرف یسروان مومن ینداشتم؛ اما حت ی. من حرفمیمقصد سکوت کرد

 کنه. یتا مقصد حرفاش رو سر هم بند خواستیکرده بود. انگار که م

... 

. اون میو نشست میبه در رو انتخاب کرد یو صندل زیم نیتر کینزد م،یشاپ که شد یکاف وارد

سکوتش  ی. هم چنان سکوت کرده بود. وقتیتوت فرنگ کیبرش ک هیقهوه سفارش داد و من 

 گفتم: دمیرو د

 .خوامیمن واقعا عذر م-

 اومده باشه، هل کرده گفت: رونیکه با حرفم از فکر ب انگار

 بابته!؟-

 رو تر کردم و گفتم: لبم

 یکه شما م نیهم کنمیفکر م یجا؛ اما هر چ نیا میاومد یشنهادیگفتن چه پ یبرا دونمینم-

 .هیخودش لطف بزرگ ن،یبهم کمک کن نیخوا

 دوختم و ادامه دادم.هم گره خورده ام  یتو یرو به انگشت ها نگاهم

 .شمیواقعا خجالت زده م وفتمیکه در حقتون کردم، م یاون همه بد رفتار ادی یمن وقت-

 نگهش کردم و ملتمسانه گفتم: دوباره
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 .دی. لطفا من رو ببخشخوامیکه معذرت م نهیبابت ا-

 و گفت: یزد ینگاهش عوض شد و لبخند رنگ

 نیحرفه ام کم از ا ی. تورمیگیمن به دل نم ن،یبود یتیاون زمان تو چه وضع کنم،یمن درک م-

 اتفاقات، تجربه نکردم.

 داد و ادامه داد. هیعقب تک به

 راستش من... د،یبهش فکر نکن-

 نشیریش یافتاد، مزه  یتوت فرنگ کیچشمم به ک یاومدن سفارش ها، حرفش نصفه موند. وقت با

رو فراموش کردم و  زیهمه چ یلحظه ا یزبونم حس کردم و انقدر دلم ضعف رفت که برا ریرو ز

تکه ازش جدا کردم و خوردم. چشمام رو بستم و با لـ*ـذت مزه مزه اش  هیبا چنگال  عیسر

به خودم اومدم و چشمام  یسروان مومن یگوشه لبم نشست. با صدا یلبخند گاهکردم. ناخودآ

 رو باز کردم.

 !؟یانقدر خوشحال نمیبیم هیبار نیاول نیا-

 زدم و خجالت زده گفتم: کیچنگال رو تو ک عیاومدم و سر خودم به

 !دیزدیحرف م دی. شما داشتخوامیمعذرت م-

 زد و گفت: یلبخند

 دادم سکوت کنم. حینه اون قدر حواست پرت شد که ترج-

 به جلو خم شد و گفت: یکم

 .میبعد صحبت کن یرو بخور کتیچطوره اول تو ک-

 ادامه داد. نگاهش به قهوه اش اشاره کرد و با

 .خورمیمنم قهوه ام رو م-

به اندازه بود،  شینیریمشغول شدم. ش کمیکردم و به خوردن ک دییمخالفت نبود. با سر تا یجا

 امروز! یها یتموم تلخ یدرست اندازه 
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نگاه  کردیکه داشت قهوه اش رو مزه مزه م یرو هم خوردم به سروان مومن کیآخر ک ی تکه

زد و فنجون قهوه اش رو سر جاش گذاشت. ناخودآگاه  یام شد لبخند رهینگاه خ یکردم. متوجه 

 بود! یتعجب کردم. فنجون خال دمیکه د یزینگاهم با حرکت دستش هماهنگ شده بود و از چ

قهوه اش رو خورده بود و بخاطر معذب نشدن من اون رو به دهن گرفته بود. نگاهم رو از  اون

 که زد به خودم اومدم. یش نگاه کردم که با حرفگرفتم و با حس خوب به یفنجون خال

 سر اصل مطلب!؟ میبر-

 تکون دادم. دییبه تا سرم

 .دیآره، نشد حرفتون رو کامل بزن-

 کردم و با ته خنده گفتم: یمکث

 .دیدر واقع نشد شروع کن-

 جاش صاف تر شد. تو

 کرد. دایمنم ذهنم سروسامون پ ینجورینداره. ا ینه، اشکال-

 زدم که ادامه داد. یلبخند فقط

از ماجرا نگذشته؛  یادیزمان ز دونمی!؟ مدیدار یخودتون برنامه ا یبگم برا خواستمیراستش م-

 اقامت؟ یبرا دیرو مد نظر دار ییکه جا نهیاما منظورم ا

 فیبگم که ضع یبهش چ دونستممیسقف بود که اونم ازم گرفتن؛ اما نم هینداشتم،  ییمن جا نه

 فقط سکوت کردم. نیهم یجلوه نکنم. برا

 رو بگم؟ شنهادمینداره من پ یاگه اشکال-

 گفتم: عیلب باز کنه به حرف، سر نکهیکردم؛ اما ناخودآگاه، قبل از ا دییسر تا با

 دارم. یفکر هیراستش من -

 رو باال انداخت و گفت: ابروهاش

 .شنومیچه خوب م-

باش  یبزن. قو یحرف هینکن و جلوه  فیضع گفتیبهم م یحس هی قتشیمکث کردم، حق یکم

 یفکر چیبودم و ه یمن از درون خال یدارم! ول ییفکرا هیخودم  یو بگو که منم واسه زندگ
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که  یفکر نیو پا افتاده تر شیپ نیهم ی. براکردیمعذبم م ،ینداشتم. نگاه منتظر سروان مومن

 به زبون آوردم. ور دیبه ذهنم رس

 بخوره. بمیبه ج شینم که گروه خونک دایرو پ ییجا هی خوامیراستش م-

اما من خوشحال بودم که  ختم؛یکه ر هیبابت نمک کردیاون فکر م دیکوتاه کردم شا یا خنده

 زد و من ادامه دادم. یرو دست و پا کنم. لبخند یفکر هیتونستم 

 .رهینگ ادیز هیباشه که کرا ییجا هی نهیمنظورم ا-

فکر  یزیزد. انگار که داشت به چ یت و لبخندسکوت کردم نگاهش رو به فنجون دوخ یوقت

 . نگاهم کرد و گفت:کردیم

 بهتر شد. یلیخ یجور نیراستش ا-

 حرفش نشدم. متوجه

 چطور!؟-

 رو تو هوا چرخ داد و با ته خنده گفت: دستش

 .دیمنم راحت تر کرد یبه هر حال کار رو برا م،یبگذر-

 یمن شد برا یبودن داشتم. اون متوجه ناراحتبهم برخورد. حس سربار  یدونم چرا؛ اما کم ینم

 به جلو خم شد و گفت: یک نیهم

 بدم. یشنهادیپ نیهمچ خواستمیچون منم م-

 داد و گفت: هیصندلش تک ینگاهش کردم که به پشت متعجب

 ما. یخونه  دیایب-

 گفتم: عیسر

 !؟یچ-

 با ته خنده گفت: د،یواکنش من رو د یوقت

 .مینبال مستاجر هم بودالبته طبقه دوم. اتفاقا د-

 فقط گفتم: نیهم یبگم؟ برا دیبا یچ دونستمیشده بودم و نم خوشحال

 !؟گهید دیگیم یجد-
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 .دیبد هیکرا ستین یازین ،دیاش هم نباش هینگران کرا یآره حت-

 رد تکون دادم و گفتم: یرو به نشونه  دستم

 .دیمطمئن باش ام،یاش بر م هینه. من از پس کرا-

 زد. یفنجون ضربه ا یبه لبه انگشتش  با

 دارم. لیراستش من بابت حرفم دل-

 چطور؟-

هم صحبت داشته  هی. منم که همش سرکارم، مادرم میاون خونه، فقط من و مادرم توش هست-

طبقه باال، که  یبرا میمستاجر دختر داشته باش هیداشت که  دیتاک یلیبهتره. اونم خ یلیباشه خ

 ه.بتونه باهاش در ارتباط باش

 حال گفتم: نیاما با ا رم؛یبگ تونستمیکه م یِشنهادیپ نیبهتر نیا دونستمیم

 بدم؟ دیحاال چقدر با د،یریبگ دیخواینم نمیکه ا دیپرداخت!؟ لطفا نگ شیپ-

 گذاشت. زیم یرو بهم گره زد و رو دستاش

و حس دو طرفه است. تو به من  نیحس ترحم بهت دست داده؛ اما بدون ا دیشا دونمیم-

 .یترحم کرد ییجورا هی ،یمادرم، البته اگه قبول کن

 زد و گفت: یکردم، که لبخند یزیمنظورش نشدم و ناخودآگاه اخم ر متوجه

و  یتیمسئول یکه ب دنی. آدما بد جلوه اش مادیکه، از رحم و مروت م ستین یبد یزیترحم چ-

 کنن. حیخودشون رو توج یبد

 نبود.اما بازم جواب من  گفت؛یدرست م اون

 .شهیپرداخت نم شیحال بدون پ نیبا ا ،یگیدرست م-

 انداخت و دوباره باال آورد و کالفه گفت: نییرو پا سرش

 .یدونیباشه هر چقدر که خودت صالح م-

 رو سمت من انداخته بود. معذب گفتم: توپ

 خوبه!؟ ونیلی! هشت مارمیسردرنم زایچ نیمن از ا-

 کرد و گفت: یا خنده
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 بده. ونیلیم هی گم،ی!؟ اصال خودم میاما مگه سر گنج نشست دم؛خنیم دیببخش-

 گفت: دیاشاره اش رو سمتم گرفت و با تهد انگشت

 نشنوم. یاعتراض-

از ته دل زدم. من ممنونش بودم.  ی. لبخندارمیخودم ن یبه رو تونستمیبودم و نم خوشحال

کاش  ی. اکردنیبهم ترحم م کاش همه یترحم برام قشنگ جلوه کرده بود، ا یچقدر حاال کلمه 

 !یتا بد ذاشتیترحم م یرو پا شیانرژ یعمه هم همه 

... 

تاشون . دور چندکردمیرو با دقت نگاه م یازمندین یکنار پنجره نشسته بودم و برگه یصندل رو

. برام سمیخودم وا یپا یشغل بودم که بتونم رو هی. دنبال دمیرو با خودکار قرمز رنگ، خط کش

حسه دوباره از نو  نیداره؛ اما ا یسخت دونستمیچالش هم سخت بود و هم ارزشمند. م هیمثل 

 .داشتیکردن سرپا نگهم م روعش

تموم  لیوسا دنیو چ یزکاریظهر بود که کار تم روزید گذره،یخونه م نیروز از اومدنم به ا سه

. خانم نیبزرگ و سنگ لیهم کردم؛ اما نه وسا دیخر یسر هی! با پولم یزکاریتم شتریشد. البته ب

 خونه اش استفاده کنم. یبرق یها لیاجازه رو داد که از وسا نیبهم ا یمومن

 یاز طرف یسر راهم قرار گرفتن؛ ول ییآدم ها نیهمچ نکهیقلبم خوشحال بودم بابت ا میصم از

 هیکردن  دایپ ،یحس شرمندگ نیتنها راه نجاتم رو، از ا نیهم ی. براشدمیخجالت زده هم م

 .دونستمیغل مش

 فرستادیکه پخته بود م ییسه روز همش برام از غذا نیبود. تو ا یزن مهربون ،یسروان مومن مادر

که انگار  کنهیباهام رفتار م یجور هی. یسفره سهم دار نیاز ا گهیتو د گفتیبا خنده م یو ه

 .نهیبینم بهیغر هیمن رو به چشم  و اصال شناسهیسالهاست من رو م

 تونمیبهم گفت که م یهم، بهم کم لطف نکرد! اون حت یها مادرش بلکه خود سروان مومنتن نه

استادمم  ارم،یرو که دست آرش بود ب لمیوسا خواستمیکه م یبا اسم کوچک صداش کنم. روز

 .دمیخونه د نیرو تو ا
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 یرجو هیکه گذشت،  کمی نیهم یاستاد بهنام هم پرهام، متوجه تعجب من شده بودن، برا هم

 پرهامه! هیمیبهم فهموندن که استادم دوست صم میمستق ریغ

 !ادمهی یخوشحاله استادم رو به خوب یچند روز گذشته؛ اما من هنوز چهره  هی نکهیا با

. در ضمن متوجه ستیسر کالس ن یمتوجه شدم اون استاد جد دم،یرفتارش رو با پرهام د یوقت

 گفت،یبهش م یزیچ هیباشه. پرهامم که هر دفعه  جانیاستاد من، قراره هر روز ا نیشدم که ا

 :گفتیبار بهش م هی

 کَنه!-

 :گفتیبار م هی

 بهنام سالخالک!-

از فکر  اطیح یباز شدن در آهن ی! با صداهیچ شینداده که سالخالک معن حیهنوزم بهم توض و

. درست حدس دمیسرک کش اطیکه بازم استادم باشه از پنجره به ح نیاومدم و با حدس ا رونیب

 بار هم استادم بود. نیزدم، ا

برداشت و انگار که متوجه نگاه من شده باشه، سرش رو باال  یشد چند قدم اطیوارد ح یوقت

 یبعد صدا یکردم. کم میخودم رو قا عیاتاق من انداخت و من سر یبه پنجره  یگرفت و نگاه

که،  نی. با حدس ادیگوشم رس به اط،یح یها کییموزا یرو ییشدن کف دمپا دهیکِرت کِرته کش

نگاه کردم؛ اما از بخت  رونیبهنام حواسش پرت شده باشه. دوباره به ب اط،یبه ح امبا اومدن پره

 .میبد با هم چشم تو چشم شد

سالم تکون دادم و اونم همون کار رو تکرار کرد؛  یزدم و سرم رو به نشونه  یسر ناچار لبخند از

 یبه پنجره یو با تعجب نگاهش کرد و بعد اونم نگاه دیبهش رس لبخند. پرهام یالبته با چاشن

 کرد. یاتاق انداخت و با سر سالم

به  یزدم و نگاه یشدنم پلک عیزدم و از پنجره فاصله گرفتم. کالفه از ضا یلبخند زورک معذب

 هی دی. من باکردیم ییاز نوشته ها خودنما یدستم، انداختم. رنگ قرمز دور بعض یتو یروزنامه 

 یکیتلفن رو برداشتم و به  عیسر یوقت تلف کرد چیبدون ه نیهم ی. براارمیب ریشغل مناسب گ

 زنگ زدم. نشو
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 .دیچیپ یتو گوش یخانم یچند تا بوق خوردن، تماس برقرار شد و صدا بعد

 .دیی... بفرما یو بهداشت یشیشرکت آرا-

 رو صاف کردم. صدام

 تماس گرفتم. ن،یها زده بود یازمندیکه تو ن یاستخدام یآگه ی. من براریسالم روز بخ-

 .دییبله بفرما-

 .دیبهم بگ دیرو اگه لطف کن طشیو شرا نیدار یبدونم هنوزم استخدام خواستمیم-

 گفتم: عیکردم و سر یمکث

 محض دارم. یمیش سانسیمن ل یآ. راست-

 ن؟یشما سابقه کار دار زمیخوبه، فقط عز-

 از چاه دراومده گفتم. یصدا با

 سابقه؟-

 بوده که به رشتتون مربوط... یبله سابقه کار، البته اگه کار-

چرا تا گفت  دونمی!؟ نمگـهیم یصداش برام واضح نبود و متوجه نبودم چ گهیفکر رفتم د به

! اگه ادیسابقه بد به حساب ب هیعمد بابک افتادم. نکنه اونم برام  ریدادگاه و قتل غ ادیسابقه 

 .کننیشتم حتما من رو استخدام نمبفهمن من پرونده دا

اومدم و تا خواستم حرف بزنم. تماس رو  رونیو از فکر ب دیچیالو الو گفتنش تو گوشم پ یصدا

 زیدستم رو به م هیجاش گذاشتم. رو سر یگوش ی. عصبدیچیپ یبوق تو گوش یقطع کرد و صدا

 رو به کمرم زدم. یکیکردم و اون  هیتک

تو عمرم  ؟یاستخدام نکن. چ ییسابقه داشتم من رو جا نکهیواسه ا اگه واقعا شه؟یم یچ حاال

 دینبا دی. شاستادمیایم میزندگ یپا دیتنه با هیمستقل فکر هم نکرده بودم؛ اما حاال  یبه زندگ

. ممربوط به رشته ام انداخت یها یبه خطوط قرمز دور آگه ی. با حسرت نگاهدمیپریباال باال م

عبور نکن. بمون پشت همون خط و حد خودت رو  گفتنیبهم م دیباقرمز  یخط ها نیا دیشا

 بدون!
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 دونمیانداختم. نم نییو کالفه سرم رو پا زیرو که زده بودم به کمرم رو هم زدم به م یدست اون

آورده  یاریبودم. از بس بدب دهیمن ترس دونستمیرو م یزیچ هی ینه؛ ول ایشده بودم  دیزود ناام

 اتفاق بد بودم. هیو هرآن منتظر  دمیدیاتفاق خوب رو محال م یاذره  گهیبودم که د

 یمعن هیخطوط قرمز  گهیبار د نیانداختم، ا یاستخدام یها یبه آگه یراست کردم و نگاه کمر

اول دو تا کار  ی. صفحه نمیرو گرفتم دستم تا بهتر بب یازمندین یبرام داشت. برگه ها گهید

 نظافت منزل! یو دوم یر در عطر فروشکا ینداشت. اول شتریب یراداریغ

در زدن، اومد. چادر  یبودم که صدا ری! با خودم درگیبرم نظافت کار سانسیمونده با ل نمیهم

رو سرم انداختم و در رو باز کردم. مادر پرهام بود. با  عیاپن برداشتم و سر ینمازم رو از رو

 دم.رو فراموش کردم و لبخند ز زیهمه چ یلحظه ا یبرا دنشید

 .یسالم خانم مومن-

 گلم؟ یماهت، خوب یسالم به رو-

 داخل. دییبله خوبم بفرما-

 .زمیممنون عز-

 عینشست. سر نیزم یدر کنار رفتم و اومد داخل و تا من در رو بستم و برگشتم، رو یجلو از

 سمتش رفتم.

 االن. ارمیرو م ی!؟ من براتون صندلنینشست جانیچرا ا -

 د باال آورد و گفت:ر یرو به نشونه  دستش

 راحته راحتم. نینه دخترم اتفاقا رو زم-

 جور که زشته. نیاما آخه ا-

 و گفت: دیخند

 زشته!؟ شیخدا چ نی! زمدیدار یزشته دخترم!؟ شما جوونا هم چه ادا اصول یچ-

 که گفت: ارمیب یینگفتم و به سمت آشپزخونه رفتم تا چا یزیچ گهیزدم و د یلبخند

 کارت دارم. نیبش ایشهرزاد جون ب-

 .ارمیب ییچا هیکه ندارم حداقل  وهی. مامیچشم االن م-



 

 

134 
 

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

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 

 اپن اومدم و ادامه دادم. سمت

 بخرم. وهیمن اصال فرصت نکردم برم م دیببخش-

 به دست رفتم و رو به روش نشستم. ینیرو درست کردم و س ییبعد چا یکم

 دست درد نکنه دخترم.-

 نوش جان.-

 و گفت: رو دستش گرفت ییچا استکان

. قرمه یخودمون باش شیو ناهارو پ نییپا یایباهام ب دیحرفام رو زدم. با نکهیبعد ا یراست-

 درست کردم. یسبز

 زدم و گفتم: یخورد، که لبخند ییاز چا یقلپ

 .نییپا امیب تونمیدستتون درد نکنه؛ اما من نم-

 چشم تو چشم شدنم با استاد بهنام، ادامه دادم. ادی با

سفارش  رونیاز ب زیچ هیسه روز مزاحمتون بودم، خودم  نیکه ا نیو هم ا دیدار آخه مهمون-

 .دمیم

 و اعتراض کرد. یرو گذاشت تو نلبک ییچا استکان

 ها! یارینشنوم لفظ مزاحم ب گهید-

 زد و مهربون تر ادامه داد. یلبخند

 هم نشنوم. اعتراض نییپا یایم ،یمونیدخترم م نیمن به روت بازه تو هم ع یدر خونه  -

مدت دوست داشتم  نیکه تو ا یسوال یکردم و از سر کنجکاو یزده از لطفش تشکر خجالت

 .دمیبپرسم و پرس

 !؟نیشما دختر هم دار یراست-

 زد و گفت: یبه خودش اومد و لبخند عیاما سر دم؛یشوک رو تو چشماش د یلحظه ا یبرا

 نه دخترم، چطور مگه!؟-

 باال انداختم. یا شونه

 !نیدختر داشته باش دی. گفتم شامونمیمثه دخترتون م نیآخه گفت دم،یپرس یجور نیهم-
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که اون  وفتهیب ادمیشد تا  یسکوت فرصت نیناخواسته برقرار شد. ا یسکوت یا هیچند ثان یبرا

 اومده. دنمیبه د یگفتن حرف یبرا

 رفت. ادتونیانقدر حرف تو حرف شد که  یول د؛یبگ یزیچ نیخواستیم یراست-

رو  ییزد و استکان چا یکه سکوت رو شکستم، منتظر نگاهش کردم. لبخند نیاز ا وشحالخ

 خورد؛ اما انگار مردد بود. گهید یبرداشت و قلپ

 چطور بگم!؟ دونمیراستش آره؛ اما نم-

 زدم و گفتم: یحال لبخند نیبا ا یاسترس گرفتم؛ ول یحرفش کم نیا با

 .دیلطفا، راحت باش-

 ت رو.مادر امرزهیخدا ب-

 کردم که ادامه داد. یلب تشکر ریکرد و ز یمکث

 چند وقته فوت کردن!؟ یراست-

! دونستمیهفته دو هفته، نم هیمادرم مرده  یک قایدق دونستمیانداختم، من واقعا نم نییرو پا سرم

 یکه من چقدر از خودم و زندگ نیتو خودم فرو رفتم ا شتریحرف ب نیروزا از دستم رفته بود. با ا

 نبود که انتظارش رو داشته باشم. یزیچ نیدور شده بودم چقدر زمان از دست داده بودم. و ا

 شده دخترم!؟ با حرفم ناراحتت کردم؟ یزیچ-

 که لب از لب باز کردم. نیبغضم نشده بودم تا ا متوجه

قبر بگم هر وقت سنگ  تونمیشدم! فقط م جیمادرم چند روزه مرده!؟ واقعا گ دونمینه! فقط نم-

 مادرم نصب شد اون روز چهلمشه...

گونه ام حس کردم. سرم  یدستش رو رو یکه گرما د،یچشمم چک یاز گوشه  یاشک ی قطره

 زد. یمیگرم و صم یاشک رو پاک کرد و لبخند یرو باال آوردم و قطره 

 .مونهیداغ ها رو دل آدم م یهرچند بعض م،یهست یما رفتن ینکن همه  هیگر-

افتاده باشه، نگاهش سرد شد و دستش رو زد به زانوش و از  یزیچ ادیار که حرف انگ نیا با

 نیبزنه هم خواستیکه م یاون حرف یعنیاز جام بلند شدم.  عیجاش بلند شد. منم هول کرده سر
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 میهم نداشتم. در سکوت حس شوک و کنجکاو دنیپرس یرو یول اومد؛یم بیبود! به نظر عج

 اهش کردم.کردم و با لبخند نگ یرو مخف

 خدا بهت صبر بده. دوارمی. امشدمیموقع مزاحمت م نیا دیدخترم من واقعا متاسفم من نبا-

 .ستادیکردم. چند قدم برداشت و دم در ا یلب تشکر ریز

که االن  یحرف نیاومد. حتما ا ریمناسب که گ تیموقع هیاما  رم؛یم گهیخب دخترم من د-

 .زنمیبزنم رو همون موقع م خواستمیم

و  ستادمیرفت. من هم دم در ا رونیهنوز متوجه منظورش نشده بودم که در رو باز کرد و ب من

 که زشت نباشه گفتم: نیا یبرا

 .دی. ممنون که به من سرزدمونمیباشه حتما من منتظر م-

 قراره بمونم! یمنتظر چه حرف دونستمیچند خودم هم نم هر

در رو باز کردم و  عیو سر دمیاز تو راه پله شن خواستم در رو ببندم، صداش رو نکهیمحض ا به

 بردم و نگاهش کردم رونیاز تنم رو ب یمین

 شهرزاد!-

 بله!-

 راه پله گرفت و گفت: یدستش رو نرده  هیبود.  ستادهیپله ها، رو به من، ا یرو

 واسه ناهار، خب؟ نییپا ییایخواستم بگم من منتظرتم ها! ب-

رد درخواستش،  یبرا دیم دوباره چشم تو چشم بشم! پس بابا استاد خواستیمن دلم نم اما

 .آوردمیم نیا ریغ یا گهید لیدل

 مزاحمتون نشم. دیاگه اجازه بد-

 کرد و گفت: یزیر اخم

 !یبا ما هم سفره شد گهیچند بار بگم دخترم، تو د-

 کرد و با ته خنده گفت: یمکث

 ی!؟ اون وقت راضارمیبرات غذا رو بباال و  امیهمه پله رو ب نیبه دست ا ینیمن س یخوایم-

 !؟یشیم



 

 

137 
 

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

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 

 دینه بد گفتمیم گفتم؟یم یچ دینذاره. االن من با یحرف برام باق یبگه که جا یچ دونستیم

 گفتمیبازم م ای! دیکنیحاال که اصرار م برمیسهمم رو م امیخودم م گفتمیم ای! ارهیپرهام ب

 زدم و گفتم: یتصنع یبخندل دمینگاه منتظرش رو د ی! وقتشمیمزاحمتون نم

 .امیو م پوشمیلباس مناسب م هیچشم، من -

 گفت: یزد و با خوشحال یا روزمندانهیپ یلبخند

 حرفت بودم. نیاز اولش هم منتظر هم-

 نداخت،ینفر م هی ادیلبخند بسنده کردم. رفتارش من رو  هیحرفش خنده ام گرفت و فقط به  نیا با

 !ینبود جز سروان مومن یاونم کس

 نییهم با همون لبخندش از پله ها پا یتکون دادم و خانم مومن یدست یخداحافظ ینشانه  به

دوختم و  ،ییپر از چا مهیدادم و ناخودآگاه نگاهم رو به استکان ن هیرفت. در رو بستم و بهش تک

اش برگشت،  هیبه حالت اول یبهش زل زدم. با بسته شدن در دوباره همه چ یهدف چیه یب

که من هنوز  نیا یادآوریو البته مرگ مادرم و  شیاستخدام یها یکردن کار و آگه دایاسترس پ

 چشم تو چشم شدن با استادم نذاشته بود! ینگران یبرا ییجا گهیهم عزادارم. د

خونه  نیحرکت از سرم برداشتم و تو دستم جمع کردمش و به سمت تنها اتاق ا هیرو با  چادر

 ی رهیاست به سراغ کمدم رفتم و درش رو باز کردم و چادر رو از گر هیرفتم. وارد اتاق شدم و 

 بود رو جدا کردم. زونیهام بهش آو یکه شال و روسر یکردم و چوب لباس زونیدر، آو یرو

رو  یگشتم نبود. چوب لباس یاما هر چ کردم؛یم دایرو پ میشال مشک دیبهش انداختم با ینگاه

و شروع به گشتن کردم.  دمیبه سمت خودم کش کمیسر جاش گذاشتم و سبد لباس هام رو 

 رفته بود که کجا گذاشته بودمش. ادمیسرم بود؛ اما به کل  روزیبار د نیآخر

 ختم،یریفقط داشتم لباس هام و کمدم رو بهم م یبه بعد عصب ییجا هیاز  یقصد خاص چیه یب

بهم گره  یلباس ها یکه، مچاله شده بود. از ال یاشده یگلدوز یکه چشمم خورد به پارچه

 .دمشیکش رونیخورده ب

که هنوز هم  ی. درست مثل االن، پارچه اانیبه چشمت م زایچ یسر هی یلیدل چیه یوقتا ب یبعض

و حاال  کردمیته کمد، پرتش م دیام که با یانقدر عصب دونستمی! فقط مهیچ انشیجر دونمینم
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توش بود که آرش  یپاکت هم افتادم مگه چ اون ادی! ناخودآگاه رمشیبعد چند روز دستم بگ دیبا

 زد؟یازش حرف م یه

فکر پارچه رو  نیتوش باشه! با ا ش،یآرش واسه کنار گذاشتن من از زندگ لیاز دال یکی دیشا

گشتم پاکت رو  یرو کردم؛ اما هر چ ریانداختم و دنبال اون پاکت، کمدم رو دوباره ز نیزم یرو

 .نکردم و دست از گشتن برداشتم دایپ

دستام  نیکه راه انداخته بودم، کردم. سرم رو ب یبه بازار شام ینگاه هوده،یاز گشتن ب کالفه

 لیلباس ها و وسا یکه از ال اهمیشال س یچشم دوختم که چشمم به گوشه  نیگرفتم و به زم

 که فراموشش کرده بودم. یزده بود، خورد. اونم درست تو لحظه ا رونیب زهیخرده ر

برداشتم و به  یرنگ از چوب لباس رهیت یمانتو هیسرم کردم و  عیو سر دمیکش رونیرو ب شالم

 یهشد یگلدوز یبه سمت در رفتم که چشمم به پارچه  ختهیتن کردم. بدون توجه به اتاق بهم ر

 افتاد. ن،یزم یرو

 یقشنگ یاپن پهن کردم. پارچه  یشدم و برش داشتم و به آشپزخونه رفتم و پارچه رو رو خم

کار شده بود. گلدون  زیبازم تم یهاش کار دسته؛ ول یگلدوز دیفهم شدیبا نگاه اول هم م بود.

 گذاشته بودم و رو برداشتم و وسط پارچه گذاشتمش. یکه توش گل مصنوع یا شهیش

رو ازم دور شده.  الیفکر و خ یلحظات یکه احساس کردم برا یبهم منتقل کرد، طور یخوب حس

که هنوز سرجاش رو  ییمت در رفتم؛ اما چشمم خورد به استکان چاازش فاصله گرفتم و به س

پارچه افتاد و  یرو یمونده برش داشتم و گذاشتمش رو اپن و نگاهم دوباره به گل ها نیزم

 زدم. یلبخند

پهن کردن سفره هم کمک  یبرا دیغذا سر برسم، با یدرست نبود سرسفره  رفتمیم دیبا گهید

پام گذاشتم و پشت در  ریز عیزدم و پله ها رو سر رونیز خونه با عی. بدون مکث سرکردمیم

و منصرف شدم  دمیرو شن یخانم مومن یبه در بزنم که، صدا ی. دستم رفت که ضربه استادمیا

 .ستادمیگوش ا فالو ناخودآگاه 

 پسرم. گمیبعدا بهش م-

 در حقم... نه واقعا ناراحت نشدم! نیکرد یدستتون درد نکنه واقعا مادر-
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 ناراحت شده. یزیاستاد بهنام بود، احساس کردم از چ یصدا

 نکن، بچه عاشق شده واسه ما. بابا جمع کن خودتو! شیهند لمیخب حاال ف-

 کرد و دوباره صداش اومد. ی. مکثذاشتیپرهام بود که داشت سر به سر بهنام م یبار صدا نیا

سالخالک  نیاز ا ی! آخه کادینم دختره از بهنام خوشش نیگفتم؟ اصن ا یمادر من، من ک نیبب-

 اد؟یخوشش م

 شتریاون، من رو ب یشوخ یاما حرفا دن؛یو بعدم خودش خند یشروع کرد به مزه پرون پرهام

بلند  یمعترض خانم مومن ی!؟ صدازدنیحرف م یک یکه اون ها داشتن درباره نیکنجکاو کرد. ا

 شد.

 !شنوهیم ادیعه. ساکت االن م-

 : خوب بشنوه!پرهام

از در فاصله  نیهم یبرا شن،یم کیحس کردم دارن به در نزد شد،یداشت واضح تر م صداشون

که اگه در باز شد فکر کنن من  ستادم،یآخر ا یپله  یبه سمت پله ها رفتم رو عیگرفتم و سر

و  ادیب دیکه نبا یاون کردمی. حس مگنیم یچ نمیکردم بب زیحال گوشام رو ت نیتازه اومدم. با ا

 منم! ،بشنوه

 .مینیبیآقا پرهام! بزار خودتم م میما که واسه شما دار-

 یو متوجه من نشدن. سرفه ا دنیخندیهول شدم؛ اما اونا داشتن م یلحظه ا یباز شد و برا در

به  یمن خنده شون رو قطع کردن و معذب نگاهم کردن. نگاه دنیکردم تا متوجه من بشن. با د

اومدم و به سمتشون  نییپله هم پا هیهمون  یبود، انداختم و از رو رفتن یاستادم، که انگار آماده 

 رفتم.

 سالم.-

 سه جواب سالمم رو دادن و پرهام به طعنه، خطاب به همه گفت: هر

 .میکه بهنام جان رو بدرقه کن میخب ما هم بر-

 کرد و گفت: یخنده ا یحرف خانم مومن نیا با

 تو بهنام جان. ایرم... بپس ایگفته!؟ تازه جمعمون جمع شده. ب یک-
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 نداشتم اون دختر من بودم. یشک گهیحاال د ذارن؛یکه دارن سربه سرش م دونستمیم خوب

 گهیکرد و رفت. به کمک هم د یحال اون، که انگار به دل گرفته و معذب شده بود، تشکر نیا با

 زیچ هیو  کردمینم یبگیاحساس غر نشونی. واقعا بمیو ناهار رو با خنده خورد میدیسفره رو چ

 یب یسروان مومن هیپسر شوخ و خندون اصال شب نیا نکهیرو خوب متوجه شده بودم، اونم ا

 !ستیاعصاب ن

از پرهام گرفتم و مشغول شستن  یشستن ظرف ها رو به سخت تیناهار موندم و مسئول بعد

 یعنی. مکردیبودم فکر م دهیکه شن ییهمش به حرفا شستمیکه ظرف ها رو م یشدم. تو مدت

 نیبهش لطف کنه و از ا دیکه با دهید یمن رو دختر ایواقعا استاد بهنام من رو دوست داشت!؟ 

 نجاتش بده!؟ یسر و سامان یب

وارد خونه شدم ساعت  یکردم و به باال اومدم. وقت یشستن ظرف ها که تموم شد. خداحافظ

مدت نماز نخوندم و به کل از  نیا افتاد تو ادمیبخوابم؛ اما  رمیسه ظهر بود. خواستم بگ بایتقر

 .دمیدست کش زایچ یلیخ

قصد داشتم نماز قضا هامم بخونم؛ اما سر سجده  نکهیوضو گرفتم و نمازم رو خوندم، با ا عیسر

شدم ساعت شش بعد از ظهر  داریاز خواب ب یسجاده خوابم برد. وقت یشکر بعد نمازم، رو ی

 یسجاده ام انداختم و عصب یدادم. نگاه رونیرو بو نفسم  دمیبه صورتم کش یبود. کالفه دست

جمعش کردم. حس کردم دهنم خشک شده، هر بار که  عیکه چرا خوابم برد، سر ودماز دست خ

آب رو  یرفتم و بطر خچالی. بلند شدم و به سمت افتادیاتفاق م نیا خوردمیم یقرمه سبز

 .دمیدرآوردم و سر کش

خانواده  نیسربار ا شهیهم شدینم کردم،یم دیخر دیتم. باانداخ میخال خچالیبه  یبعد نگاه و

که مطمئن باشم کارت  نیا یآماده شدم، برا ی. وقتدادنیباشم! وگرنه به منم لقب سالخالک م

 حترا المیو خ دمیرو باز کردم و کارتم رو د فمیک گهیبار د هینه؟  ایعابر بانکم رو همراه دارم 

 شد.
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پاکت بود و من همون روز اول کارت رو از توش درآورده بودم؛ اما بود که تو  یهمون کارت نیا

 گهیکه اون کارت رو از تو پاکت درآوردم، د نیرو نگاه کنم. بعد ا لشیوسا ی هیوقت نکردم بق

 نبود پاکت رو کجا گذاشتم!؟ ادمی

اما کمد گذاشتمش؛  ی! هرچند مطمئن بودم توادیب ادمیزدم، تا  میشونیرو چند بار به پ کارت

 زدم. رونی. کالفه از فکر کردن دست برداشتم و از خونه بآوردمینم ادیکمد رو به  یکجا

... 

. خودکار رفتمیبه سرکار م دیداشتم و با اجیبودم، من به پول احت دهیخر یازمندین یهم آگه امروز

انس بفهمم ش تونستمینظر هم م هیبهشون انداختم، با  یقرمز رنگم رو دستم گرفتم و نگاه

 ،بود یکادر به نظرم تکرار نی. اولنمیرو بب اشگهیندارم. کاغذ رو برگردوندم تا طرف د یادیز

رو  یتا االن کس روزیاز د یعنیخوب که نگاهش کردم متوجه شدم همون کار نظافت منزله، 

 استخدام نکرده!

و کار کردن  رفتمیبه سرکار م دیرو گرفتم، من با ممیزدم و تصم کیت هیخودکار قرمز کنارش  با

درنگ تماس گرفتم  یابدون لحظه عیرو برداشتم و سر ی. گوشگرفتمیم ادیمستقل رو  یو زندگ

 رو پر کرد. یگوش یمردونه ا یبعد دو تا بوق، صدا

 .دییالو بفرما-

 باهاتون تماس گرفتم. ن،یها زده بود یازمندین یکه تو یاستخدام یسالم. واسه آگه-

 !؟یازمندین-

 به شماره نگاه کردم که گفت: عیرفش سرح نیا با

 !؟دییلحظه فراموش کردم خب بفرما هیمن  دیآ! بله... بله. ببخش-

حرف  طیشرا یدرباره دیبگم!؟ در واقع اون با دیبا یچ دونستمیهول کردم و نم یالحظه یبرا

 حال گفتم: نیاما سکوت کرد و منتظر من موند، با ا زد؛یم

 حقوقش چقدره؟-

 مکث گفت: یکم بعد

 من االن وقت ندارم. دی... ببخشهیحقوقش توافق-
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 .دیبزنم که وسط حرفم پر یحرف خواستم

 ...یخب! من م-

 .میزنیجا درباره اش حرف م اون دیباش لیاگه ما گم؟یکه م یآدرس نیبه ا دیایب شهیم-

داشتم،  اجیحتبه پول ا ینه!؟ ول ای خواستمیشغل رو م نیبودم!؟ مطمئن نبودم که واقعا ا لیما

 گفتم: نیهم یبرا

 .کنمیم ادداشتیمن  دیباشه آدرس رو بگ-

 ...ابانهیخ-

 جا باشم!؟ اون یمن ک-

 .رسونمیو خودم رو به اون جا م شهیکارم تموم م گهیساعت د هیمن تا -

 باشه ممنون.-

 .نمتونیبیپس م-

 حتما.-

 دیبا نیهم یرس برام آشنا نبود برابه اتاق رفتم که آماده بشم. آد عیرو قطع کردم و سر تماس

 یا قهیده دق هیکردم و حاال  دای. آدرس رو به کمک راننده پرسوندمیزودتر خودم رو به مقصد م

 بودم. ستادهیبود که معذب به انتظار ا

تحمل  دیکار با نیرو تو ا یتوجهیو ب زیرآمیرفتار تحق نیا کردمینداشتم، احساس م یخوب حس

رو معطل خودش کنه. کالفه  بهیآدم غر هیر هم که کار داشته باشه حق نداشت کنم! اون هر چقد

که  دمیدر کمال تعجب اصالن رو د نم،یدادم و سرم رو چرخوندم تا اطراف رو بب رونینفسم رو ب

 دیفهمیم دینبا د،یدیمن رو م دیاون نبا کرد؟یجا چکار م نیا نیا اومد،یسمت م نیبه ا شتدا

انداختم که بگذره و بره؛ اما از بخت بد به طرفم  نییجا اومدم. سرم رو پا نیا یرچه کا یمن برا

 .ستادیاومد و رو به روم ا

 !؟یخانم فرح-

چهره ام خوشحال،  دنیسرم رو با اکراه باال آوردم و به محض د نیهم ینبود، برا یزیراه گر چیه

 زدم و هول کرده گفتم: یزد و منم به تبع لبخند زورک یلبخند
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 د؟یسالم خوب-

. چرا انقدر خوشحال دمیرو به وضوح د نیذوق زده چشماش برق زد و من ا م،یاحوال پرس از

 طرز نگاه کردن استاد بهنام به من بود. هینگاه شب نیشد!؟ چقدر ا

 امروز روزه شانسه منه! کهنیبله خوبم. مثل ا-

 گفتم: عیبود!؟ متعجب سر یچ منظورش

 چطور!؟-

 بشم. ییشرکت دارو هی یروز تونستم استخدام رسمراستش بالخره ام-

حال  نیکردم و از درون شکستم؛ اما با ا سهیرو باهاش مقا تمیوضع یلحظه ا یشدم و برا شوکه

 زدم و گفتم: یلبخند

 عه! چه خوب مبارکه!-

 ...دمیشما رو هم د ستین نیفقط ا-

 گفت: عیدو ابروم نشست که سر نیب یزیاخم ر ناخودآگاه

 احوالتون بشم. یایو جو نمتونیاشتباه برداشت نشه، فقط دوست داشتم ببالبته -

 گفت: یآروم تر یکرد و با صدا یمکث

که  شمیخوشحال م ادیاز دست من برم یمدت بهتون سخت گذشته، اگه کار نیتو ا دونمیم-

 کمکتون کنم.

و اطراف بود که حال حواسم به دور  نیو با ا دادمیکرده بودم و فقط به حرفاش گوش م سکوت

حاال که تونسته  خواستیاصالن رو دست به سر کنم. دلم نم نیا یجور هیاگه صاحب کار اومد 

 !نهیوضع بب نیکنه، من رو تو ا دایاش پشغل مرتبط با رشته هی

بهش ندادم و اون منتظر و حاال  یبه بعد متوجه شدم حرفش تموم شده و من جواب ییجا هی از

 گفت: دیسکوت من رو د ی. وقترهیگیکه سرگردون بود، م کنجکاو رد نگاهم رو

 من مزاحمتون که نشدم!؟ د؟یهست یمنتظر کس-

 بهت بفهمونم؟ تونستمیاما چطور م ؛یشد چرا
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من شهادت بده.  هیرفتار کنه و عل دیمثل وح تونستیبودم! اون هم م ونیمن بهش مد هرچند

 زد و گفت: یزدم. به تبع لبخند یبازم سکوت کردم و معذب لبخند نیهم یبرا

 یبدونم اگه کار خواستمیاما م کنم؛یجا معذبتون م نیبا موندنم ا دیشا دونمیم یخانم فرح-

 نیبود دنبال همچ یادیآخه مدت زمان ز ا،یکینزد نیهم یشاپ یکاف هیبه  دیایبا من ب شهیم دیندار

 رو به شما بگم. یمطلب دیبودم و با یتیموقع

درخواستش رو  دینبا لیدل یب یکردم، از طرف یاحترامیاگه بازم سکوت کنم بهش ب دونستمیم

 گفتم: نیهم ی. براکردمیرد م

 .امیبا شما ب تونمیدارم و نم یقرار کار هیمتاسفم واقعا؛ اما من -

 باال انداخت و گفت: یاشونه

 .ستیشما مهم ن یبه اندازه یقرار دارم؛ ول هیخب اتفاقا منم -

 گفتم: عیسر آگاهناخود

 من مهمه! یاما برا-

 زد و گفت: یخودش رو جمع و جور کرد و لبخند عیسر یشوکه شد؛ ول یالحظه یحرفم برا از

 .میتا شما کارتون تموم شه بعد با هم بر مونمیخب من م لیخ-

و با انداختم و در آخر بهش زل زدم  یبره. کالفه بازم به اطراف نگاه خواستینم کهنی! مثل انه

 اکراه گفتم:

 .دیباشه بمون-

 یو به ساعتش نگاه ستادیخوشحال شده. کنارم ا دیفهم شدینگفت؛ اما از نگاهش م یزیچ

که اون سکوت معذب  نیا یدستم بود، فقط برا میکه خودم ساعت مچ نیبعد با ا یانداخت. کم

 .دمیپرس یآروم یکننده بشکنه، با صدا

 ساعت چنده!؟-

 یکرد و مثل خودم با صدا یقبل هم به ساعتش نگاه کرده بود؛ اما بازم نگاه هیکه چند ثان نیا با

 گفت: یآروم

 !ستیو ب ازدهی-
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طرف بزنم، هر چقدر هم سرش  نیبه ا یزنگ هی دیتشکر سرم رو تکون دادم. با ینشونه به

 یعصب من رو یمعطل نی. از حضور اصالن کالفه بودم؛ اما اکردیمن رو االف م دیشلوغ باشه نبا

زده بود رو  رونیشال ب ریام که از زوز شده یو بعد موها دمیبه صورتم کش یتر کرده بود. دست

 .کردممرتب 

صاحب کار روش نوشته  یکه شماره  یرو به همراه کاغذ میرو گرفتم و گوش ممیتصم بالخره

اصالن بلند شد و  یگوش یدرآوردم و باهاش تماس گرفتم، که بالفاصله صدا فمیک یبود، از تو

 کوتاه بهش انداخت و رو به من گفت: یکتش درآورد و نگاه بیرو از ج شیگوش

 .امیمن االن م دیببخش-

به دست بودم و با شک نگاهش کردم، که ازم چند قدم فاصله گرفت. نکنه صاحب  یگوش من

 .دیچیکاره اصالن بوده!؟ تو همون حال بودم که صداش تو گوشم پ

 .دییالو بفرما-

 یچشم ریباشم؛ اما ز یکردم عاد یتماس رو قطع کردم و سع عیبود، هول کردم و سر خودش

ام زنگ بزنه فکر که نکنه بخواد به شماره نیزل زده بود، با ا ینگاهش کردم، متعجب به گوش

 بیج یرو تو شیپرتش کردم؛ اما اون زنگ نزد و گوش فمیرو خاموش کردم و تو ک میگوش عیسر

 تند به سمتم اومد. یقدم ها ابکتش گذاشت و 

 گفتم: عیبزنه، که سر یلب از لب باز کرد تا حرف د،یکه بهم رس نیمحض ا به

 چطور ازتون بپرسم. دونمیداشتم؛ اما نم یسوال هیراستش من -

 گفتن داره. یبرا یرفته بود خودش هم حرف ادشینگاهم کرد، انگار که  مشتاق

 ندارم. یمن مشکل د،یبپرس دیهر جور راحت-

 زدم و گفتم: یتشکر لبخند ینشونه به

 بود!؟ یبدونم اون چ شهیم د،یقرار دار هی دیشما گفت-

هستم.  یادب یکه، چه آدم فضول و ب کنهیداره فکر م دیفقط به چشمام زل زد، شا یلحظه ا یبرا

 گفتم: عیسر نیهم یبرا

 .دمیپرس یجورنیهم-
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 رو تکون داد و گفت: سرش

 مادرم استخدام کنم. یبرا ینظافتچ هی خواستمیم ،ستین ینه مشکل-

 ناراحت بود. یمکث کرد، انگار از موضوع یلحظه ا ینگاهش عوض شد و برا رنگ

جا کار  نیکه ا یفلج شدن و خانم قبل ش،یحادثه سال ها پ هی یتو ن،ییمادرم از کمر به پا-

 استخدام زدم. یآگه هی نیمنم واسه هم ومدنین گهیهم باردار شدن و د کردنیم

 کوتاه انداخت و ادامه داد. یاطراف نگاه به

 .ومدهیاما هنوز ن اد؛یقرار بود ب-

 رو به نشونه تاسف تکون داد و با طعنه گفت: سرش

 .زنهیحاال هم تک زنگ م-

 زل زد تو چشمام و با همون لحنش ادامه داد. و

 !هیادا هات چ نیخونه مردم، انظافت  یایکه م یبهش بگه آخه تو که انقدر محتاج ستین یکی-

اما بازم ناراحت شدم و  زنه؛یمن نم یحرف ها رو تو رو نیکه متوجه بودم اون از قصد ا نیا با

سر  ریکه د ییتو نیبهش بگم که، اون آدم منم و ا خواستیدست داد. دلم م ریبهم حس تحق

 حق به جانب نگاهش کردم و گفتم: نیهم ی. برایقرار اومد

 نیا ،یخانم نظافتچ نیا یدرباره دیمادرتون افتاده، متاسفم؛ اما نبا یکه واسه  یقاتفا یبرا-

 .دیحرف بزن یطور

 حرفم متعجب نگاهم کرد که بدون توجه به لحن تندم ادامه دادم. نیا با

 کنن. دایشون کار پ یلیتحص یشغل مرتبط با رشته هیتو  توننیهمه که مثل شما نم-

اصالن رو به شک انداخته  دیشا نکهیشدم، نه بخاطر ا مونیکه زدم پش یاز حرف یلحظه ا یبرا

من  یشدم چون متوجه لحن پر طعنه و حسودم شدم. اصالن انگار متوجه ناراحت مونیباشم. پش

 شده باشه گفت:

داشته  یدانشگاه التیتحص یاون حت دیدونینبود؛ اما شما از کجا م نیمن واقعا قصدم توه-

 باشه!؟
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گفتن ندارم. آب دهنم رو قورت  یبرا یحرف چیزد شوکه شدم و احساس کردم ه که یحرف با

بزنم؛ اما هر بار  یمنتظرش نگاه کردم. چند بار لب از لب باز کردم تا حرف یدادم و به چشما

 .دمیقرارش پرس یکه چرا اصال ازش درباره شدم،یم یاز دست خودم عصب شتریب

 بار آروم تر گفتم: نیزدم و ا یپلک دم،کریسکوت م نیاز ا شتریب دینبا یول

 .دیبه ذهنم رس نیا دیچون خبر استخدامتون رو داد دیگفتم، شا یطور نیخب هم-

 تکون داد و گفت: دییرو به تا سرش

 .ستنیهمه مثل من خوش شانس ن دیگیالبته که درست م-

 زد و ادامه داد. یلبخند

 !؟دیمنتظر بمون دیخوایم یا ک!؟ تیخب من که به هر حال قرارم کنسل شد، شما چ-

 لب گفتم: ریانداختم و ز نییسرم رو پا کالفه

 راستش من...-

 کردم و دوباره نگاهش کردم و فقط گفتم: یمکث

 .دونمینم-

 کوتاه کرد و گفت: یکه زدم خنده ا یحرف از

 !؟دیقرار داشت ی!؟ اصال با کدیدونی!؟ واقعا نمیچ-

 اطراف با دست اشاره کرد. به

 !؟هیکه همش آپارتمان مسکون جانیا-

 تو ذهنم زده شد و گفتم: یاحرفش جرقه نیا با

 آره.-

 نگاهش رو از اطراف گرفت و به من دوخت که گفتم: عیسر

 که اون قرارمون رو فراموش کرده. نیدانشگاه دعوت بودم؛ اما مثل ا یاز بچه ها یکی یخونه-

 کرد و گفت: یاخم

 مهمه! هیقراره کار نیکه ا دیگفت بده که؛ اما شما یلیخ نیا-

 گفتم: هیتوج یکه دادم برا یاز سوت شوکه
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 برم. ششیاز من خواست که پ نیهم یکرده بود، برا دایرو پ یکار هیدرسته اون -

 رو به تاسف تکون داد. سرش

 نی! دوست شما و امیقرار داشت یتیمسئول یب یامروز با چه آدما دینیبیقراره! م نیپس از ا-

 هستن. یتیمسئول یب یهردوشون آدما اد،ینظافت ب یکه قرار بود برا یخانم

 !ینکن نیخودم بهم توه یانقدر تو رو شهیشد بدون خجالت بهش بگم، م یکاش م یا

 کردم و بعد گفتم: یساختگ یا سرفه

 .دیانقدر آدما رو زود قضاوت کن ستیالبته درست ن-

 اال برد.ب میزد و دستاش رو به حالت تسل یلبخند معذب،

 حق با شماست.-

 کرد و ادامه داد. یمکث

 !؟میحاال بر-

 قبول کردم. یسیحرفاش رو نداشتم؛ اما تو رودروا دنیشن یکه حوصله نیا با

... 

رخت خوابم  نیهم یدادم بخوابم. برا حیبودم که ترج حوصلهیانقدر ب یده شب بود؛ ول ساعت

به سمت پنجره رفتم و بازش کردم. به محض رو به پنجره پهن کردم و  ییرایرو وسط اتاق پذ

بهم دست داد و نتونستم ازش  یبه صورتم بر خورد کرد و حس خوب یباز کردن پنجره باد خنک

بردم و حاال موهام هم با وزش باد تو هوا به  رونیاز پنجره ب شتریسرم رو ب نیهم یدل بکنم. برا

 و تاب دراومده بودن. چیپ

هام  یاز دلخوش ن،یپر بود و ا رید. هر چند ذهنم از اتفاقات اخش قیبه وجودم تزر یخوب حس

 نیاومد با ا یکس یپاها ینامعلوم زل زده بودم که صدا یا. تو فکر بودم و به نقطهکردیکم م

ذهن مخشوشم  میمادرش باشه از پنجره فاصله گرفتم و به رخت خوابم رفتم و تسل ایفکر پرهام 

 کردم. و به اتفاقات امروز فکر مشد

. زدیمختلف حرف م یزایگذاشت و رفت. اصالن، مدام از چ زیم یسفارش رو رو خدمتشیپ»

رو با  میکنه. هرچند منم کالفگ یحرف ها مخف نیرو پشت ا شیسردرگم خواستیانگار که م
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تکون  دییدر جواب حرفاش سرم رو به تا یفراموش کردم و گاه یتوت فرنگ کیبرش ک دنید

 .دادمیم

مکث کرد و با بهت نگاهم کرد. ناخودآگاه از عالقه  یالحظه یتموم شده بود و اون برا کیک برش

 گفتم: یام به توت فرنگ

 مورد عالقمه. یها یاز خوراک یکی ،یتوت فرنگ کیک-

 باال انداخت و با شوق گفت: ابرو

 !؟ارنیبگم ب دیدار لیچه خوب، اگه بازم م-

. مطمئن بودم اون خودش هم دمیرو بر زدم، خوشحال بودم که رشته کالمش یلبخند

 !شدیتموم م یزود نیبه ا یتوت فرنگ کیبحث ک نیا دی!؟ پس نباگهیداره م یچ دونستینم

 خوبه. میلیآره خ-

بار دوم سفارش  یکه کرد، شدم. اون برا یزد؛ اما متوجه تعجبش از رد نکردن تعارف لبخند

 یباز از روزا اینبودم  دنشیالقه مند به شنع ادیکه ز گفتیرو م یموضوع اصل ایگرفت. حاال 

 ها نبودم! انیکه من اصال تو اون جر کرد،یم فیدانشگاه تعر

 قطع کالمش گفتم: یاز لب باز کرد تا حرف بزنه که ناخودآگاه برا لب

 !یراست-

 مکث کردم و ادامه دادم. یفرو بست و منتظر نگاهم کرد، کم لب

 !؟دیاستخدام کن ینظافتچ هیمادرتون،  یبرا دیخوایم دیگفت-

 گفت: یو جد کوتاه

 آره، چطور!؟-

 جام صاف تر نشستم و گفتم: تو

 خودتون!؟ یحت ایکه ازش مراقبت کنه!  دیرو ندار یراستش برام سوال بود که مگه کس-

 زد و گفت: یپلک

لم د یلیاتفاق نکنم. خودم هم خ نیا ریرو درگ میمن زندگ داد،یم حیدرسته؛ اما مادرم ترج-

 خانم باشه راحت ترم. هی گهیاون م یتو کاراش کمکش کنم؛ ول خواستیم
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 کرد. یمکث

 .ذارمیاحترام م مشیمنم به تصم-

 یاز لحنش و حت یرو به خوب نیفکر کنم. ناراحت بود و ا یبود تا کم یکرد و فرصت خوب سکوت

و هم پول  دمآوریشغل رو به دست م نیکاش اصالن نبود تا ا ی. ادمیفهمیسکوتش م نیا

 .کردمیم یمادر و پسر کمک هیهم به  آوردمیدرم

هاش رو فراموش کردم و به سکوت معنا دارش  یاون پرحرف یلحظات یناراحت بودم و برا براش

بود که به نفع من شهادت  ی! اون کسکردمیچون اصالن هست کمکش م دیبا دیشدم. شا رهیخ

 کنم. دایمخمصه نجات پ نینستم از ارو گفت که، تو ییزایداد و تو اعترافاتش چ

 .شدیادا م یجورنیا نید نیا دیاومده، بهتر بود کمکش کنم. شا شیپ یفرصت نیکه همچ حاال

 شخدمتی. رو به پمیکن دایسکوت نجات پ نیسفارشم رو آورد و باعث شد هر دو از ا شخدمتیپ

 کردم.

 .برمشیم د،یرو برام تو پاکت بذار کیبرش ک نیا شهیم-

 زد. یخندلب

 حتما.-

 گفت: اصالن

 !؟دیبر دییخوایچرا!؟ نکنه م-

 بود. یفرصت خوب نیا آوردمیفکرم رو به زبون م دیبا

 نه فقط دوست داشتم بعدا بخورمش.-

 باره گفتم: هیکردم و  یمکث

 استخدام تماس گرفته بود. یام که برا یمن اون کس-

 بود تا شوکه بشه. یچند کلمه کاف نیهم

 اما آخه!-

 به مادرتون کمک کنم. خوامیحال م نیشد؛ با ا دهیچیپ کمی دونمیم-

 حرف بزنه که گفتم: خواست
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به کاراتون  یکمتر یبراتون بهتر باشه که با دغدغه  نیا دیو شا دیکرد دایشما هم تازه شغل پ-

 .دیبرس

 زدم و گفتم: یلبخند

 .کنمیمراقبت م یاز مادرتون به خوب د،ینگران نباش-

 ای کردیکه تو روم زد فکر م ییداشت به حرفا دمینگفت، شا یزیشوکه شد و چ یظه الح یبرا

بود تا حرفم رو بزنم. تو جام  ی. به هر حال فرصت خوبکردیاتفاق تعجب م نیاز خود ا دمیشا

 گذاشتم و گفتم: زیم یصاف تر شدم و دستام رو رو

 .دیپس ناراحت نباش د،یدار یچه حس دونمیمن م-

 شد و گفت: لیبه خودش اومد و اونم به جلو متماحرفم  با

 اما شما که...-

 با بهت گفت: هویکرد و حرفش رو خورد و  یمکث

 .خوامیمن واقعا معذرت م-

 زدم و گفتم: یلبخند

 بگم تا حاال کار نکردم. دیبدونم و با شتریشغل ب نیا یدرباره  خوامیمن م د،یفراموشش کن-

 گفت: عیر و سرداد و زمزمه وا هیعقب تک به

 !ستیدرست ن نینه، ا-

 کردم و گفتم: یاخم

 ن؟یبود نداده یاستخدام یچرا! مگه خودتون آگه-

 هام رو باال انداختم و ادامه دادم. شونه

 از قضا من! ادیشما ب شیپ یآگه نیواسه ا تونستیم یخب هر کس-

 گفتم: یکردم و با لحن آروم تر یمکث

 شوکه شدم. د،یهست یآگه نیشما صاحب ا دمیفهم یهر چند که خودمم وقت-

 گفتم: نیهم یبگه!؟ برا یچ کردیانگار که داشت فکر م گفت،ینم یزیکرده بود و چ سکوت

 د؟یکار رو بگ طیشرا شهیم-
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 یلحظات ینگاهش کردم، لب فرو بست و برا تیجلو خم شد و خواست حرف بزنه که با جد به

 :فقط به چشام زل زد و بعد با اکراه گفت

 اما آخه!-

گذاشت و  زیم یرو رو یرنگ دیسف یاومد و پاکت مکعب شخدمتیجوابش رو بدم که پ خواستم

 گفت:

 .خوامیعذر م-

کردم و رفت. به پاکت  دییزد که با سر تا یکردم که با دست به پاکت اشاره کرد و لبخند نگاهش

و رو به اصالن ادامه  دمیکش یبدنه اش خطوط دوران ینگاه کردم و شروع کردم با انگشتم رو

 دادم.

 رشته کالم پاره شد.-

 نگفت که معذب گفتم: یزیچ

به مادرتون کمک کنم. راستش اتفاقا حاال که صاحب  خوامیسخت باشه؛ اما م دیشا دونمیم-

 .کنمیکار رو قبول م نیا یراحت تر الیبا خ یطورنیبهتره، ا دییکار شما

 گفتم: عیحرف بزنه که سر خواست

به کاراتون  یکمتر یبراتون بهتر باشه که با دغدغه  نیا دیو شا دیکرد دایتازه شغل پ شما هم-

 .دیبرس

 کردم و انگشتم رو از پاکت جدا کردم و دستام رو بهم قفل کردم و ادامه دادم. یمکث

 .کنمیمراقبت م یاز مادرتون به خوب د،ینگران نباش-

و حاال با سکوتم  کردیبه حرفام گوش م تیجد داشتم با حرفام قانعش کنم، با یکه سع یمدت تو

 .ارهیکه تو ذهنش هست رو به زبون ب یزیبهش اجازه دادم اون چ

من  ونیشما خودتون رو مد زنمیبگم چقدر درسته! اما حدس م خوامیکه م یزیچ دونمینم-

 !دیدونیم

 گفتم: عیوسط حرفش و سر دمیپر

 نه، من فقط...-
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 .دیرف تو دهنم ماسرو باال آورد و من، ح دستش

 .دیاجازه بد-

 گفت: یتر یکرد و با لحن جد یمکث

 !؟دیپس چرا اولش منکر شد کنمیاگه اشتباه م-

 کرد و منتظر نگاهم کرد. سکوت

جز من  یاما کس د؛یزد یکه باال سر مادرتون باشه. دو روزه که آگه دیدار اجینفر احت هیشما به -

 .شمیمخالفت شما نم نیا شغل اقدام نکرده. من متوجه نیا یبرا

 زد و گفت: یپلک

 .نمیبب تیموقع نیشما رو تو ا خوامیکه من نم نهیموضوع ا-

 ادامه داد. یآروم تر یجلو خم شد و با صدا به

 .دیدانشکده بود هیمیش یدانشجو نیشما بهتر-

 بحث گفتم: یخاتمه یو کالفه برا وردمیخودم ن یناراحت شدم؛ اما به رو یلحظه ا یبرا

 .دیکار رو بگ طیشرا شهیم-

 «داد و با بهت نگاهم کرد.  هیحرفم شوکه شد و به عقب تک از

شدم و به سمت آشپزخونه رفتم تا صبحونه بخورم. سرم درد گرفته  داریب شهیزودتر از هم صبح

با گوجه  ریچند لقمه نون پن ییوسط اون همه فکر خوابم برد. سرپا یک شبید اومدینم ادمیبود و 

 ام شد، بخورم.بزرگتر هم درست کردم تا سر کار اگه گرسنه یلقمه هیدم و خور

 نهیرنگم رو تنم کردم و تو آ یسرمه ا یو مانتو ستادمیا نهییآ یاتاق رفتم و تا آماده بشم. جلو به

کار نداشتم.  نیبه ا یکنم؛ اما االن حس یتونستم اصالن رو راض روزیبه خودم نگاه کردم. د

 زدم. رونیته بودم! بالخره آماده شدم و از خونه بفقط خس دمیشا

 نیی. با عجله از پله ها پابودمیساعت هشت اونجا م دیبود و من با قهیهفت و پنج دق ساعت

 عیزدم و سر یزد و با تعجب نگاهم کرد. لبخند رونیاومدم، که همزمان پرهام هم از خونه ب

 گفتم:

 .ریسالم، صبح بخ-
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 عجله!؟ نیسالم. کجا با ا کیعل-

 انداختم و گفتم: میبه ساعت مچ ینگاه

 زود خودمو برسونم. دیکردم. امروز روز اولمه با دایکار پ-

 تکون داد و پرسشگر نگاهم کرد. دییرو به تا سرش

 حاال چرا انقدر زود!؟-

 و گفت: دیخند

 !؟یکرد دایکار پ ینکنه تو کله پز-

ازم  یجواب یبدم. وقت حیشغلم بهش توض یرهکه داشتم چقدر دربا یوقت کم نیبا ا دونستمینم

 گفت: یسرش رو تکون داد و جد د،ینشن

 نشه. رتیبرو د-

 کوتاه گفتم: نیهم یکردم ناراحت شد، برا حس

 کنم. یخانم فلج پرستار هیقراره از -

 ابرو هاش رو باال انداخت و گفت: متعجب،

 !؟یایاز پسش برب یخوای! چطور مهیکار سخت نیاما ا-

 .نیفقط قراره تو کاراش کمکش کنم، هم ست،یقدرا هم سخت ناون -

 کرد و گفت: یزیر یاخم

 !؟هیمطمئن یجا ،یریکه م ییاون جا-

 رو راحت کنم گفتم: الشیخ کهنیا یبرا زدیحرف م یچ یدرباره دونستمیم

 که تو دادگاه به نفعم شاهدت داد. هیهمون هیتهران ینه! اتفاقا آشناست. مادر آقا-

 کرد و گفت: زیرو ر شچشما

باشه. به هر حال  یدرست یآدما شهینم لیکه به نفعت شهادت داد بازم دل نیا یام؛ ولمتوجه-

 شغل رو قبول کن! نیاول مطمئن شو بعد ا

متوجهش نشده  یکه، من حت کردیبه ماجرا نگاه م یدید هیکه داشت، از زاو یبه خاطر شغل اون،

 بودم.
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... 

 نیماش نکه،یو متوجه اطرافم نبودم تا ا کردمیپرهام فکر م یشتم به حرفابودم و دا یتاکس یتو

 نیهم یاز هشت رد کرده بود برا یا قهیشدم. چند دق ادهیاصالن توقف کرد و پ یدر خونه  یجلو

رو گذروندم و به سمت  اطیزنگ در رو زدم و بالفاصله در باز شد و به همون سرعت ح عیسر

 یکه متوجه شدم کنار درب آسانسور رو نی. تا اومدیدر منتظر موندم نرفتم؛ اما هر چق سورآسان

 کاغذ نوشته شده: خراب است!

و تو  رفتمیرو باال م یادیز یپله ها دیچهار بود و با یدو از پله ها باال رفتم، خونه اش طبقه به

نبود  یزیچ نیا دینفس کردم و به هن و هن کردن افتادم. شا یبه شدت احساس تنگ نیح نیا

ن یپله رو هم رد کردم، سرم سنگ نیکه آخر نیاما به محض ا خواستم؛یروز اول کارم م یکه برا

 نشستم. نیزم یشد و همون جا رو

نفر اومد و کنارم نشست.  هیهم فشار دادم. حس کردم  یرو بستم و پلک هام رو رو چشمام

 زل زد و گفت: چشمام رو باز کردم و نگاهش کردم، اصالن بود. نگران به چشمام

 افتاده!؟ یحالتون خوبه!؟ اتفاق-

 آب دهنم رو قورت دادم و گفتم: یسخت به

 خرابه!؟ شهیآسانسور هم-

 کوتاه به راه پله انداخت و گفت: ینگاه

 !شهیدرست م گهیهفته د هیشارژ رو پرداخت کنن تا  یخراب شده! اهال روزیشرمنده، نه از د-

 دامه داد.کرد و پرسشگر نگاهم کرد و ا یمکث

 !؟مارستانیب میبر یخوایم-

 .ستادیزدم و از جام بلند شدم، که اونم همراه با من ا یلبخند

 نه االن بهترم!-

 به لباس هاش انداختم و ادامه دادم. ینگاه

 .گهید دیشده، بهتره بر رتونیشما هم حتما د-

 گفتم: نیهم یگفتن داشت! برا یبرا ینگفت؛ اما حرف یزیچ
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 .امیتر ماز فردا زود-

 تکون داد و گفت: یرو به نف سرش

 .رمیپس فعال من م ست،ین یکه مشکل نینه ا-

 کردم و برگشتم تا به خونه برم که، گفت: یلب خداحافظ ریزدم و ز یلبخند

 رو جا گذاشتم. فمیک-

... 

و تا اون موقع من  خوابهیکرد که مادرش تا ساعت نه صبح م یادآوریرفت و قبل رفتنش  اصالن

مبل گذاشتم و شالم  یدسته یو مانتوم رو درآوردم و رو فیصبحونه اش رو آماده کنم. ک تونمیم

 ،یادداشتیدفتر  هی یتو یبهم گفته بود که پرستار قبل روزیو گره زدم. د چوندمیرو دور سرم پ

 انجام بدم، نوشته. دیرو که با ییاکثر کارا

به سراغش رفتم و برداشتمش. شروع کردم  کنار اجاق گاز بود، نتیکاب یوسط یکشو یتو دفتر

صبحونه هم  یدرباره یگوشه لبم نشست. اون حت یلبخند دنشیبه ورق زدن، که بالخره با د

 رو درست کردم. جاتیسبز یاملت رول ستیاز اون ل ینوشته بود. فور

کارا  یکردم آرامشم رو حفظ کنم و همه یکه از برخوردش استرس داشتم؛ اما سع نیوجود ا با

آب پرتقال رو هم  وانیو ل دمیچ ینیس هی یرو تو زیسر و صدا انجام بدم. همه چ یرو آروم و ب

رو  ینیاز نه هم گذشته بود! س قهیانداختم، چند دق میبه ساعت مچ یتو جاش چرخوندم و نگاه

 و به طرف اتاقش رفتم. شتمبردا

بدون فکر انجام دادم.  د،یرو که نبا یکار یالحظه یبند بود، برا ینیاتاق بسته و دستام به س در

 !خوردیم زیآب پرتقال که داشت ل وانیکردم با آرنجم در رو باز کنم، بدون توجه به ل یسع

آب پرتقال به طرف خودم چپ شد و از هولم  وانیبا سماجت در رو باز کردم، ل نکهیمحض ا به

 افتاد. نیهم به زم ینیس

 یهم بستم؛ اما با صدا یشد و ناخودآگاه پلک هام رو روبلند  یآزاردهنده و گوش خراش یصدا

 مادر اصالن به خودم اومدم و چشمام رو باز کردم. یو هول کرده دهیترس

 جاست!؟ اون یکس-
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 یکه راه انداخته بودم، نگاه کردم. از همه بدتر آب پرتقال بود! صدا یو به افتضاح ستادمیا یفور

 اد،یب نییاز تخت پا خوادیکه مادر اصالن م نیبا حدس ا دیاتاق به گوشم رس یاز تو یژیق ژیق

 تختداشت از  یاما اون پشتش به من بود و سع نه؛یدر رو کامل باز کردم تا من رو بب عیسر

دو طرف تخت تشک  دمیبندازه، ناخودآگاه نگاهم به اطراف تخت رفت که د نییخودش رو پا

 پهن شده.

هول کرد و  دیکه صدام رو شن نیا سالم کردم؛ به محض ارس ییرو صاف کردم و با صدا صدام

افتضاح  نیکردنم نمونده بود. ا هیتا گر یزیو کمرش رو گرفتم. چ دمیبه سمتش دو دهیافتاد. ترس

داشت و بدن من  یپر بایتقر کلیتشک افتاده بود. ه ینبود! اون به شکم رو یجمع شدن گهید

 گردونم! برش یبود که به راحت یاز اون تر فیهم ضع

 گفتم: دهیکردم و ترس بغض

 برگردونمت! تونمی!؟ من نمدیخانم تو رو خدا خوب-

 گفت: یخفه ا یصدا با

 کمکم کن بچرخم، اون بازوم رو بکش.-

به  د،یام چکگونه یاشکم رو یقطره نیکه اول یتکون دادم و درحال دییتند سرم رو به تا تند

تم و به سمت خودم کشوندم و متوجه بودم اونم خم شدم و اون بازوش رو گرف اشگهیطرف د

 که داشتم باعث شده بود از توانم کم بشه. یاما استرس و ترس کنه؛یداره تالشش رو م

 گفتم: هیپاهام گذاشتم و با گر یتونستم برگردونمش، سرش رو رو بالخره

 حالتون خوبه!؟-

 چشمام زل زد و با ترحم گفت: به

 !؟یدیپرستار جد-

صورتم پاک و  یکردم که دستش رو باال آورد و با نوک انگشتش اشک هام رو از رو دییسر تا با

 کرد و گفت:

 !؟ستیدرشتت ن یچشما نیا فینکن ح هیگر-

 نگفتم که ادامه داد. یزیچ
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 .خوامیذره کمک م هیروش، فقط  نمیخودم بلدم بش اریرو ب لچرمیو-

دور تر از تخت  یکه کم لچرش،یسمت وگفتم و سرش رو از پام برداشتم و به  یلب باشه ا ریز

 .دمیپنجره بود، رفتم. صداش رو شن شیو پ

تخت  شیپ لچریو شهیخوابم بـرده، اصالن گذاشتم رو تخت... هم لچریرو و شبید کهنیمثه ا-

 رفته بذارش کنار تخت. ادشی شبیبود، انگار د

 که ادامه داد. ستادمیرو آوردم و کنارش ا لچریو

 !افتادمیکه نمبود  جانیاگه ا-

رو گرفتم و به  لچریو ی. دسته هانهیبش لچریو یکمکش کردم تا رو یخم شدم و به سخت یفور

 سمت در هولش دادم که گفت:

 بود!؟ نایا یپس صدا-

 گفتم: یفیضع یو خجالت زده با صدا معذب

 .کنمی. االن جمعشون مخوامیمعذرت م-

گذاشتم. آخر سر هم با  ینیس یرو تو لیوسا رو برداشتم و ینیس یزدم و فور رونیاتاق ب از

 ادیدست املت رو که چند تکه شده بود، جمع کردم و خواستم به سمتش برم تا کمکش کنم ب

 .کنهیحرکت م لچریخودش داره با و دمیکه د رونیب

 رو حرکت بدم. لچریمن و دیذاشتیکاش م یا-

 .بار نگاهش حس تاسف بهم داد نیا

 .ستین یازینه، ن-

 کرد و گفت: یمکث

 به دست و روم بزنم؟ یتا آب یکمکم کن یتونیم

 سمتش رفتم و گفتم: به

 کجاست!؟ ییآره! فقط دست شو-

کردم تمام توانم رو بذارم  یبار سع نیکه اشاره کرد، بردمش. در رو باز کردم و ا ییسمت جا به

 دم در، رد کنم. یمانع چند سانت یو از رو لچریتا و
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بابتش  دیشغل باال تر از توان و مهارتمه و نبا نیفکر کردم که ا نیم و به ادر منتطر موند پشت

 .کردمیاصرار م

! ییمربوط به حمام و دستشو یچه برسه به کارا امینتونستم از دو تا کار ساده بر ب یحت من

ناخودآگاه استرس تمام وجودم رو گرفت و هرآن ممکن بود خونه رو ترک کنم و اعتراف کنم که 

 ؟یجلوه کنم! چ تیمسئول یآدم ب هی شدیباعث م نیا یول ام؛ینم کار بر نیا یهدهاز ع

دو  زیم ی. صبحونه اش رو دوباره حاضر کردم و روکردمیم ریامروز رو ختم به خ دیطور بود با هر

بود و داشت شبکه  ونیزیرفتم، رو به تلو ییرایو به پذ دمیآشپزخونه چ واریکنار د یچوب ینفره

 که گفتم: کردیم نییباال و پاها رو 

 صبحونه حاضره.-

 زد و گفت: یرو به سمتم چرخوند و لبخند لچریو

 ممنونم دخترم.-

مادر انداخت.  یکلمه ادیدخترم شدم، اون گفت دخترم؛ اما من رو  یمحو کلمه یلحظه ا یبرا

بود.  یلنگر خوبکلمه ت نیفکر کردم که مادرم رو سال هاست از دست دادم! چقدر ا یلحظات یبرا

 به خودم اومدم و گفتم: لچریکرد که من هنوز هم عزادارم. با حرکت و یادآوریبهم 

 .کنمیمن کمک م-

رو گرفتم و به سمت آشپزخونه بردمش  لچریو یرو از چرخ ها جدا کرد و من دسته ها دستاش

 که گفت:

 .امیتی... من گمیکن یوقت نشد خودمون رو بهم معرف-

 ادِ .اسم منم شهرز-

 گفتن دارن! یبرا یاقصه شهیکه اسمشون شهرزاده، هم ییاونا گنی! مهیشهرزاد اسم قشنگ-

 کرد و با ذوق گفت: یمکث

 !؟هیتو چ یحاال بگو قصه -

گذاشتم  زیرو پشت م لچریندادم و و یجواب ن؛یهم ینموندن بود و برا ایموندن  ریهنوز درگ ذهنم

 زد. یبه صبحونه اش انداخت و لبخند یکل ینگاه رو به روش نشستم. یصندل یو خودمم رو
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 ظاهرش که قشنگه!-

 نگاهم کرد. طنتیو با ش دیخند

 !؟یباطنش چ-

 خودش گفتم: مثه

 اونم قشنگه.-

خانم مشغول خوردن شد. از نگاهش متوجه شدم  یتیسکوت برقرار شد و بعد گ یلحظه ا یبرا

عذب نباشه لقمه رو گرفتم و از آشپزخونه که م نیا یگرفت و برا یاکه خوشش اومده. برام لقمه

 زل زدم. ونیزیبه تلو یهدف خاص چیه یمبل نشستم و ب یرو ییرایزدم و تو پذ رونیب

ذهنم، داشت  یخانم تو یتیخلوت، حرف گ نی! حاال تو اکنهیپخش م یکه بفهمم چ نیا بدون

اما حضور پر رنگ و معجزه خودم داشتم. هرچند تلخ بود؛  یبرا یکه منم داستان نی. اشدیمرور م

 .ارمیها دووم ب یتلخ نیبعد ا یبیوار پرهام و مادرش باعث شده بود، به طرز عج

... 

منصرف شدنم حرف بزنم. ازش  یاما جرات نکردم درباره دم؛یکه اصالن رو د نیاز ظهر با ا بعد

 دی. باشدمیزده م از رفتار خودم خجالت افتادم،یاون همه اصرارم م ادی یاما وقت دم؛یترسینم

 تا به سر کار نرم. کردمیجور م یافردا بهونه یبرا

 !کردمیخودم رو آماده م یاستخدام یآگه هی دیخر یبرا دیبا دیشا

 زدیحرف م یکه داشت با خانم مومن دمیدر بهنام رو د یدر باز بود. از ال دم،یبه خونه رس یوقت

 و هنوز متوجه من نشده بودن.

 رو آوردم!؟ نینفهمه من ا کنمیخواهش م-

 .دیخند یمومن خانم

 !مونهیماه پشت ابر نم یباشه پسرم، ول-

بهم  ییو با خوش رو دیمن رو د یرو باز کردم و وارد خونه شدم. به محض ورودم خانم مومن در

 ینیبود و روم سنگ بیسالم کرد. بهنام هم متوجه من شد و سالم کرد. هنوز هم نگاهش عج

 .کردیم
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 !یکرد دایکار پ دمیشن دخترم-

 رو گرفت و ادامه داد. دستم

 ما. شیامشب شام پ ایب یاحتما خسته-

 فکر که ممکنه بهنام هم دعوت باشه، گفتم: نیا با

 .شمینه مزاحم نم-

 دستم رو آروم آزاد کردم و گفتم: نیهم یاز نگاه بهنام، هر چه زودتر فرار کنم؛ برا خواستمیم

 .ریشب بخ-

 بهنام متوقفم کرد. یز پله ها باال برم که صداتا ا برگشتم

 !گهیبا اجازه منم برم د-

ذوق و  گهیاز رفتارم متوجه شده بود!؟ نگاهم کرد، تو چشماش د یعنیتامل نگاهش کردم،  با

زد و نگاهش رو ازم  یتکون دادم. پلک یخداحافظ یبه نشونه یبود. سر یشوق نبود، بلکه ناراحت

 گفت: یبودم که، خانم مومن ستادهیمردد رو همون پله اگرفت و از خونه رفت. 

 !؟رهیات تو خونه سر نمشهرزاد جان، حوصله یراست-

 نگاهش کردم. متعجب

 چطور!؟-

... 

اول رو  ینشستم. لقمه ونیزیتلو یآوردمش و جلو تابهیماه املت درست کردم و تو همون شام

 نیا یسابقه یبرا یالیخ یداستان یمومن که خانم نیرو روشن کردم. با ا ونیزیگرفتم و تلو

 رو بهنام آورده! نیهم کرد؛ اما من متوجه بودم که ا سر ونیزیتلو

نگهش داشتم. هر چند که ازش  الیسر هی یتا آخر سر رو کردمیم نییها رو باال و پا شبکه

به اصالن  یزیخانم چ یتیگ دونستمیاتفاقات صبح بود. نم ریمتوجه نشدم. ذهنم هنوز درگ یزیچ

 یلیدل خواستمیم ینه! هم دوست داشتم متوجه اون افتضاحات من نشه. هم از طرف ایگفته بود 

 کنم. دایاون شغل پ رکت یبرا

... 
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اصالن راه افتادم؛ اما زود تر حرکت کردم بلکه بتونم  یکه، با اکراه به سمت خونه نیبا ا صبح

شکست و اعتراف بهش خجالت زده بودم.  نیچقدر از ا دونستیباهاش حرف بزنم. فقط خدا م

نداشتم  یابار پله ها نتونستن نفسم رو به شماره بندازن، چون عجله نیآسانسور خراب بود؛ اما ا

 .دمیاصالن رس یپام گذاشتم و به در خونه ریآروم آروم اون ها رو ز و

 یتنش بود. انگار آماده شیرونیب یهاباز شد. لباس هیکنار در رو فشردم و در بعد از چند ثان زنگ

 که گفت: میو وارد خونه شد میسالم کرد گهیرفتن بود. به هم د

 روزید میهمون تا دیکن تینبود خودتون رو اذ یازی! ننیزودتر اومد یلیخ روزیامروز بر خالف د-

 هم خوب بود.

بگم.  دیبا دونستمیم یبهش بزنم، ول ینداشتم چه حرف یآمادگ یو نگاهش کردم. حت برگشتم

 بود. دمیمتوجه نگاه پر از ترد

 افتاده!؟ یاتفاق-

 تکون دادم و گفتم: یسر

 بله. راستش من...-

 باره گفتم: هی. که کردیکردم، اون کنجکاو نگاهم م یمکث

 !امیکار برنم نیمن از پس ا-

شده.  دیمتوجه شدم، هم شوکه و هم ناام دیکه کش یقیرو ازش گرفتم؛ اما از نفس عم نگاهم

 دونستمیبود! م یکه نگاهش کردم. تو نگاهش درموندگ نیسکوت برقرار شد تا ا یلحظات یبرا

 بازم به سکوتم ادامه دادم که گفت: یکالفه شده؛ ول ممیتصم نیکه چقدر از ا

 بود!؟ یچ یپس اون همه اصرار برا دیبهم بگ شهیم-

 ادامه داد. ینگفتم که با لحن تند یزیچ

 .دیدونیمن م ونیخودتون رو مدپس حدسم درست بود! شما -

 باال آورد. م،یتسل یرو به نشونه دستاش
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بودم  یالحظه  نی! اتفاقا منتظر همچدینشدم، نه! بد برداشت نکن یعصب متونیمن از تصم-

 تونهیمراقبت از مادرم چقدر م دیدونستیم دینه انقدر زود! به هر حال شما از اول هم با یمنته

 سخت باشه.

 .دادمیکرد محترمانه تر رفتار کنه هر چند بهش حق م یرد و سعک یمکث

 موضوع آگاه بودم. نیمنم به خاطر اصرارتون قبول کردم. وگرنه به ا-

 گفت: زدیتوش موج م یکه ناراحت ییبار با صدا نیداد و ا رونیرو ب نفسش

 دیتونیم دیبر دیخوایحال اگه م نی. با ادیبه من کمک کن دیبازم ازتون ممنونم که دوست داشت-

 .رمیگیم یمن امروز رو مرخص دیبر

 خواستیدلم نم یتا به سرکارش بره! ول موندمیبعد حرف آخرش، حداقل امروز رو م دیبا دیشا

تکون  یافتضاح بود! سر هیهنوز هم  روزیخاله خرسه رو راه بندازم! اتفاقات د یدوست یماجرا

 آروم گفتم: ییدادم و خجالت زده با صدا

 .دیکن یخانم هم خداحافظ یتیام... از گشرمنده-

بهتر رفتار کرد و کار رو  یلیخالف تصورم خکه بر نیزدم. با ا رونیتکون داد و از خونه ب یسر

پله بودم که صداش  نیاول یکرد. رو ونیمن رو مد یلطفش بد جور نیهم یبرام آسون کرد؛ ول

 .دمیرو شن

 شهرزاد خانم؟-

 ت:برگشتم که گف عیسر

 باهاتون صحبت کنم. یزیدر مورد چ دیمن با-

 .دمیدیو هول شدن نم جانیجز ه یزیاش چچهره تو

... 

به  یبهت بودم. نگاه کوتاه ی. هنوز هم توکردمیاصالن فکر م یبودم و به حرفا یتاکس یتو

وابم که از ج نیزل زدم. با ا رونیکه داده بود انداختم و دوباره به ب یامکیو پ میگوش یصفحه

 ونمیحس که به اون مد نیبا ا دیبار نبا نیمطمئن بودم؛ اما باز اون اصرار داشت خوب فکر کنم. ا

 .رمیبگ میتصم
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 !؟دیکنیبا من ازدواج م-»

 نگاهش کردم که گفت: شوکه

 که من کامل حرفام رو بزنم. دیکردم؛ اما اجازه بد یادبانه از شما خوستگار یب یلیکه خ دونمیم-

 گفتن نداشته باشم. یبرا یزیوکه بودم که چانقدر ش من

 کهنی. از ااومدیدرس باهاتون هم کالس بودم از همون موقع از شما خوشم م هیترم دو، تو -

... دیتون هدف داشت یواسه زندگ کهنیاز ا د،یخوندیفقط درس م کهنیاز ا د،یدادینم یمحل کس

 .دمیترسیواکنشتون م بذارم از شیپا پ خواستمی! هروقت ماومدیخوشم م

 کرد. یمکث

 یترم تابستون یباورتون نشه؛ ول دی. شادیوقت متوجه من نبود چیو ه دیبود ییشما سال باال-

با شما داشته باشم.  یمشترک یرو پاس کنم، تا بالخره درس ها یشتریب یتا واحد ها گرفتمیم

 .نمتونیبازم بب دیکه شا

 انداختم که گفت: نییرو پا سرم

معجزه بود  هیواقعا برام مثل  دمتونیاون روز که د یول کردم؛یانقدر عجوالنه رفتار م دینبا-

موضوع رو عنوان کنم که نشد؛  نیهم خواستمیشاپ م ی! بعدشم تو کافیخوش شانس هی دمیشا

 بالخره بهتون اعتراف کرده باشم! شهیباورم نم یزدم. حت ایدل و به در گهیاما االن د

 گفت: یمونیکرد و با لحن پر از پش یمکث د،ید سکوت من رو یوقت

 .خوامیمعذرت م-

بهش  یجواب دیبار نبا نیا دونستمیم یبه خوب ،یشتریبار با تامل ب نینگاهش کردم، ا دوباره

 گفتم: نیهم یبشه. برا دواریبدم که ام

و عزادارم.  از دست دادم یبگم که پدر و مادرم رو به تازگ دیشما هستم؛ اما با ونیمد یلیمن خ-

 به کنار! ست،یجور کارا ن نیا یبرا یکه زمان مناسب نی! ادهیهنوز چهلمش نرس یمادرم که حت

 نگاهش کردم و ادامه دادم. یشتریب تیکردم و با جد یمکث

 شه! میزندگ یهایبدبخت کیشر یا گهیآدمه د خوامیازدواج کنم، نم خوامیدر اصل من نم-

 م:دست بهش اشاره کردم و گفت با
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 هرچند من از شما بزرگترم.-

 گفت: یفور

 سال! هیفوقش  ایفقط چند ماه -

 تکون دادم و گفتم: دییرو به تا سرم

لطفتون رو  تونمیکه نم خوامیجا بمونم. معذرت م نیا ن،یاز ا شتریب تونمیبه هر حال من نم-

 جبران کنم.

 تا برم که گفت: برگشتم

 .دیتا فکر کن مونمیمن منتظر م-

 کردم. هشنگا

 «نه! ایآره  دیکلمه بهم بگ هیفقط -

 که داده بود، انداختم. یامکیبه پ یاومدم و بازم نگاه رونیفکر ب از

 «. مونمینه! منتظر جوابتون م ایآره  دیفقط بگ »

 تامل، نوشتم. یاذره بدون

 نه!-

نگاه  رونیه بدوباره ب الیبرام داشته باشه، آسوده خ یفکر کنم ممکنه چه عواقب کهنیا بدون

 کردم.

... 

 هیاما اون با  دادم؛یکه جواب نم نیآرش بهم زنگ زد، با ا شبی. ددیروز چهلم مادرم رس بالخره

به تماسش جواب  ام،یقصدش رو از تماس با من، مشخص کرد. و من بعد از خوندن اون پ امکیپ

کارش  لیبا تعجب دل یوقت رفتن به بهشت زهرا. یبرا ادیکرد، که به سراغم م یادآوریدادم. بهم 

 کرد که چهلم مرگ مادرمه! یادآوریمکث کرد و بعد بهم  ی. کمدمیرو پرس

 بیعزادارم؛ اما عج دونستمیبـرده بودم. م ادیاز  زیشده بودم و به کل همه چ یدچار روزمرگ من

 نیا با یوجودم سرزنش و تاسف شده بود؛ ول یبود که چهلم ماردم رو فراموش کرده بودم. همه

 .ارمیخودم ن یکردم به رو یحال سع
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اما پرهام گفت  اد؛یب تونهیکرد و گفت نم یعذرخواه یحال بود و کل ضیمر کمیپرهام  مادر

و االن ده  ادی. آرش گفته بود که خودش به سراغم مرسونهیو خودش رو م رهیگیم یمرخص

 بودم. ستادهیمنتظر ا اطیح یکه تو شدیم یاقهیدق

نبود!  یخوب دارید دم،یکه آرش رو د یبار نیفکر کردم که آخر نیدن کردم و به ابه قدم ز شروع

 ببرم. لشیبه دل یپ خواستیو اصال دلم نم اومدیش بدم نمدوباره داریانقدرا هم از د یول

به سمت در رفتم  یمن رو به خودم آورد. فور ن،یچند تا بوق ماش یتو فکر بودم که صدا همچنان

 دم.و در رو باز کر

 بود. آرش

 م،یدیکه به مقصد رس یموند. تا زمان جوابیکرد که ب یلب سالم ریشدم و آرش ز نیماش سوار

شد بعد من! موقع راه رفتن اون جلوتر  ادهیاول اون پ م،یدیرس ی. وقتمینزد یحرف چیهردومون ه

 .رفتمیآهسته پشت سرش راه م یبود و من با قدم ها

تر از مراسم دفن بود. دلم  بانهیبار غر نیاز آشنا ها نبود. ا چکسیه م،یدیبه سر قبر رس بالخره

 هی نهویو کنار قبر نشستم و زجه زدم. قلبم ع دی. بغضم ترکسوختیو غربت م یکسیب نیا یبرا

 .سوزوندیداشت وجودم رو م شیگوله آت

رما و گالب بعد که آروم تر شده بودم شروع کردم به قرآن خوندن. آرش هم رفته بود تا خ یکم

 که؛ خوندمیبخره. هنوز داشتم قرآن م

 سالم.-

 یمشک یپشت دست اشک هام رو پاک کردم و سرم رو بلند کردم. پرهام و بهنام با لباس ها با

که  نیشد، ا قیبهم تزر یبودن. با اومدنشون حس خوب ستادهیکه به تن کرده بودن. رو به روم ا

 !ستمیتنها ن

 .دیسالم، ممنونم که اومد-

رو  هادیو خر دیکنار قبر نشستن و شروع کردن به فاتحه خوندن. آرش هم از راه رس هردوشون

 یدرباره یحینکردم و توض یکه متوجه تعجبشون شده بودم؛ اما توجه نیکنارم گذاشت و با ا

 هم بابت حضور اونا به آرش ندادم. یحیحضور آرش به پرهام ندادم و البته توض
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خرما برداشتم و به  یجعبه هیبعد  یداختم و به قرآن خوندنم ادامه دادم. کمان نییسرم رو پا و

که تو قبرستون بودن رفتم و بهشون تعارف کردم. البته آرش هم خرما پخش کرد؛  ییسمت آدما

 من نبود! ریهر چند که هم مس

به حضور توجه  یارفتن، گالب رو برداشتم و سنگ قبر پدر و مادرم رو شستم و بدون ذره موقع

 آرش، همراه پرهام و بهنام راه افتادم که، آرش صدام زد.

 شهرزاد!-

 اکراه برگشتم و با تامل نگاهش کردم. با

مطمئنم بعد خوندن اون نامه به من و مخالفت مادرم حق داده  ،یباش دهیمن رو بخش دوارمیام-

 .یباش

هنوزم  یعنیز خاطرم رفته بودن! کنه که ا یادآوریرو به من  ییزایچ کرد،یاون هنوز تالش م چرا

 یگوشه یدوگانه اش کالفه شده بودم. پوزخند یرفتار ها نیبرام مهمه! از دست ا کردیفکر م

 گفتم: شدیکه از حسم نسبت به اون بلند م یلبم نشست و با لحن بد

 برو. میکنم. از زندگ تیندارم تا حالج زهیاون قدر هم انگ فهممت،ینم گهیآرش من د-

 تر گفتم: دبلن

 برو.-

 کنه. حمیکرد توج یقدم به جلو اومد و سع هیاون  اما

 نیکه تو ا نیا لی! مادرم دلنی. ببیمن رو درک کن دیشهرزاد من دوست داشتم و دارم؛ اما تو با-

بعد خوندن اون نامه  دیکه خودتم با یلیخوب نبوده رو بهم گفته. دل ادیچند ساله، چرا با تو ز

 .یدیفهمیم

 گفت: یاکرد آروم تر و با لحن ملتمسانه یمکث

 .یبودم درکم کن دواریام-

 گرم گفتم:اون، من با همون لحن پرخاش برعکس

من رو  شدیباعث نم یبوده، اگه واقعا عاشق من بود یلی! ها!؟ مطمئن باش هر دللیکدوم دل-

 .یدور بنداز
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 !؟یتو نامه رو نخوند-

 !کردیچرا انقدر به اون نامه اشاره م نگفتم و فقط با شک نگاهش کردم، یزیچ

 .گمیبعدشم نخون؛ چون خودم بهت م گهید ش،یخب اگه نخوند لیخ-

 باشم. یکردم قو یبه تپش دراومده بود؛ اما سع جانیو ه تیاز شدت عصبان قلبم

 !یاون خانواده نبود یچون بچه ؛یمن نبود ییشهرزاد! تو دختر دا-

 حرفش و گفتم: وسط دمی!؟ پرگفتیداشت م یچ نیا

 .یگیچرت م یدار یدونیخودتم م یگیمزخرف م-

 کنه. حمیکرد توج یسع یشتریو عطش ب جانیبار با ه نینکرد و ا یاون به حرفم توجه اما

 ... یم دایامامزاده پ هیروز تو رو تو  هی نمیهم یبرا شد،یبچه دار نم ییگوش کن! زن دا-

 عمیتند و سر یرو ازش برگردونم و با قدم ها روم نیهم یگوش بدم، برا خواستمینم گهید

پروا هر  یکه ب نیاش از ااحمقانه یکارا نیبودم. از ا یجا رو ترک کردم. از دستش عصباون

 من بودن! یزندگ یها پشت پرده تیواقع نیکه ا نیو بدتر از اون، ا زدیرو تو روم م یحرف

 یصندل هیها هم  یتماشاچ گاهیتو جا و درست ستمین یزندگ نیا گریمن فقط باز کردمیم حس

پرده کنار  ام،یو نقشم کنار م یدارم با زندگ کردمیکه فکر م ییمن کنار گذاشته شده. جا یبرا

 !کنهیرو، رو م یاگهید زهیو چ رهیم

رو  یتراژد شینما نینشستم و دارم ا ،یتماشاچ گاهیجا یها یاز صندل یکی یحاال من، رو و

زودتر از من داستان رو  هیبق شهیبودم. هم گاهیبه جا یصندل نین دورترم دی. شاکنمینگاه م

هم انقدر دور نشسته بودم که  نیا دنیفهم یبرا یبود!؟ حت یچ شینما نیاما اسم ا دن؛یفهمیم

 .دمیشنیاون رو از دهن چند نفر م دیبا دنشینش یبرا

به اطراف  یگذاشتم و نگاه جا، جازدم و به محض خروجم، افکارم رو اون رونیقبرستون ب از

پارک شده بود؛ اما بدون توجه به اون،  ابونیخ یگهیکه طرف د دم،یپرهام رو د نیانداختم. ماش

 دست بلند کردم. یتاکس هی یبرا

راست  هیکه ببندمش  نیبه دو از پله ها باال رفتم و در رو باز کردم و بدون ا دم،یبه خونه رس یوقت

 ی. روختمیر رونیتوش بود رو ب یرو به شدت باز کردم و هر چ به سراغ کمدم رفتم و درش
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 دایپرت کردم تا بالخره پاکت رو پ یو لباسام رو به طرف لیوسا یبه زانو افتادم و همه  نیزم

 کردم.

پرت شدم. چشمام رو بستم  نییبه پا یااحساس کردم از دره دمیکه پاکت رو د نیمحض ا به

پاکت رو  د،یکوبیام م نهیسـ*ـ یبم تند تند و محکم به قفسهقل جانیکه از شدت ه یو در حال

 تو دستام گرفتم و فشردم.

پاکت چند تا کاغذ تا شده  یلرزونم از تو یخودم کنترل داشتم و با همون دستا یرو یسخت به

کاغذ ها رو  یاز جام بلند شدم و تا جانیرو پرت کردم و از شدت ه یدرآوردم. پاکت خال یرو

 نبودن! شتریرفته بودن رو از هم باز کردم و متوجه شدم دو تا کاغذ ب هم یکه تو

و ناآشنا و  بیو دست خطش عج یمیقد یکیدونه بازشون کردم، دوتاشون نامه بودن.  دونه

مادرم  یدادم و نامه هیرفتم و بهش تک واریبود و...دست خط مادرم بود! به سمت د دیجد یدوم

 رو شروع به خوندن کردم.

 م دخترمسال »

هر  کنم،یم تیدارم وص ییجورا هیو مردم.  ستمین گهیمن د یخونینامه رو م نیا یوقت دونمیم

 یدرباره یمرد یداره وقت یتی!؟ چه اهمکننیم تیوص یچ یآدما برا دمیوقت نفهم چیچند که ه

 !ردنخویبه درد خودت م یزنده بود یبودن وقت یبا ارزش یزای!؟ اونا اگه چیاموالت نظر بد

رفتار کنن که انگار هنوزم  یکنن و جور یهنوز دوست دارن بعد مرگشون امر و نه دمیشا ای

 قدرت دارن!؟

از خودم  ی! وقتیهست و نه اموال ی! نه مالستین یتیوص چیه هیشب تمیببخش که وص شهرزاد

دم که من فکر کر نیندارم! به ا ی!؟ من که مال و اموالسمینامه بنو تیوص دیبا یچ یبرا دمیپرس

 از تو نداشتم. ریرو غ یفکر کردن نبود، من کس ادیبه ز یازی!؟ اما شهرزاد نسمیبنو دیبا یک یبرا

 ...سمیکردن ندارم، که برات بنو فیتعر یبرا یخوب یزایکه چ زم،یببخش عز بازم

 مدیو فهم میدکتر رفت یکه کل نیاما نشد. تا ا م؛یتا بچه دار بش میها صبر کردو پدرت سال من

زخم زبون ها قلبم  دادیپناهم بود و اجازه نم شهیحال؛ پدرت هم نی. با اشمیکه من بچه دار نم

از همون روزا تا  یکیمن شروع شد.  یازهاینذر و ن گهی. همون روزا بود که دارهیرو به درد ب
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جه شدم که متو کردمیدعا م ه،یموندم. شب شده بود و من هنوز داشتم با گر تو امامزاده روقتید

وجود من بارها به اون  نیبرگردم. اون امامزاده از خونه مون دور بود؛ اما با ا دیو با روقتهید

 دم.یتو رو شن یهیگر یزدم که، صدا رونیب ونیگر یامامزاده رفته بودم. با همون چشما

 شهرزاد دخترم!

فرشته کوچولو  هی. البته یافرشته هیحس کردم  دمت،یشده د یگلدوز یاون پارچه یال یوقت

 یگلدوز یاون پارچه  ینامه از ال هی! بلندت کردم تا آرومت کنم که ونیکه هم گرسنه بود. هم گر

ده یبه دستت رس دونمی. نمشیخونده باش دوارمیشده افتاد. اون نامه از طرف خانوادت بود. که ام

 یگناهیمطمئنم که تو ب یلو ستم؛ین شتی. دخترم ببخش که پذارمینامه رو کنارش م نینه؛ اما ا ای

 .یکنیخودت رو اثبات م

ات خانواده یو پ یتمرکز کن تیزندگ یرو خوامیازت م یول ؛یشوکه شده باش کمی دیشا دونمیم

برس.  تیاتفاقات نکن و به زندگ نیا ری. خودت رو درگیو تا ابد دختر من شهیتو هم یریرو نگ

 .کنمیبهت افتخار م شهیکن و بدون! همبه هدفت تالش  دنیرس یبرا زهیبازم با انگ

 یکه قلبم به درد اومده و پناه نیبرم. با ا ایرو بهت بگم از دن تیکه واقع نیبدون ا تونستمینم

 .یجماعت بشنو نیدار ا شیاز زبون ن خوادی. دلم نمکنمیرو، برات رو م تیواقع نیندارم. دارم ا

 .یهمه سال پنهان کار نیرو حالل کن بابت ا من

 « الیدارم...مامان ل دوست

چکار کنم! مات و مبهوت اتاق بهم  دیبا دونستمیو نم ختندیریمحابا رو صورتم م یب اشکام

زدم.  رونیاز اتاق ب داشتم،یکه برم یسست یهدف و با قدم ها یرو از نظر گذروندم. ب ختهیر

 رو تو دستش گرفته بود.شده  یبود و اون پارچه گلدوز ستادهیکه کنار اپن ا دمیپرهام رو د

جا اومده که متوجهش نشده بودم! ناخودآگاه با  نیبه ا ی!؟ اون کیانگار شوکه بود؛ اما از چ اونم

 یو کم دمیکش رونیجونم به طرفش رفتم و پارچه رو از تو دستش ب یو ب آهسته یهمون قدم ها

 شد و از هوش رفتم. نیو سنگ دیکش ریبعد تمام سرم ت

... 

 «پرهام»
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مثل خوره  یزیچ هیکرده بود.  ریذهنم رو بدجور درگ شیساعت پ هی نیآرش و اتفاقات هم یحرفا

به شهرزاد  یفکر نگاه نیکه شهرزاد خواهرمه! با ا نیاونم ا کرد،یبه جونم افتاده بود و رهام نم

 بود. ومدهیانداختم؛ اما هنوز بهوش ن

. کردیم هیسر شهرزاد نشسته بود و گر یشده رو دستش گرفته بود و باال یگلدوز یپارچه مادر

که چند ماه بعد از تولدش  هیقلبش باور داشت که شهرزاد همون دختر میاون مادر بود و از صم

 سرراه گذاشتش.

ماجرا  نیما از ا یهمه یهم سردرگم شده بود همراهم به خونه اومده بود و اونم به اندازه بهنام

هممون بسته  یشهرزاد بود. هر چند شهرزاد چشماش رو به روشوکه بود. اونم نگاهش دوخته به 

 ینامهواضح نبود! روم رو ازشون گرفتم و دوباره  ادیکه ز کرد،یم ییلب زمزمه ها ریز یبود. گاه

 بهش انداختم... یتو دستم رو باز کردم و نگاه

 سالم»

 دیست. اما باور کندلم از سنگ ا دیدختر هستم. اسم او شهرزاد است. فکر نکن نیمادر ا من

 نداشتم. یگرید یچاره

 یو مثل فرزند واقع دیبچه را خوشبخت کن نیا یتوانیاست. که اگر م نیکه دارم ا یخواهش تنها

 .دی. او را برداردیخودت باهاش رفتار کن

 .ندیلحظه غم بب کیاش  یتو زندگ دیو نذار دیاست لطفا ازش مراقبت کن ماریب یکم شهرزاد

 «. خدا نگهدار سپارمشیعد به شما مبه خدا ب اول

که بلد  یو کتاب یو من با همون لحن بچگ گفتیجمالت رو مادرم با بغض و آه م نیتک ا تک

نبود. اون شهرزاد بود! همون  یشک و شبه ا یجا چی. هکردمیو رو کاغذ ثبت م نوشتمیبودم، م

 ...مارمیو ب فیضع یخواهر کوچولو

شده،  یزیو برنامه ر قیحال انقدر دق نیو در ع یانقدر اتفاق شدیم نمحال هنوز باور نیا با

روز  هیجز سرنوشت نبود!  یزیچ نیخودش برگشته باشه. ا یشهرزاد دوباره به خونه و خانواده
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 تونامه  نیاون خواهرمه و ا فهممیروزم مثه امروز م هیدستم،  ریاش زمتهم به قتل بود و پرونده

 دستمه!

 مامان، به خودم اومدم و به سمتشون برگشتم. ادیوک بودم که با فرش یتو هنوز

 بهوش اومد! شهرزاد دخترم...-

 از جاش بلند شد. یبهوش اومد و مات و مبهوت ما رو از نظر گذروند و به سخت بالخره

 افتاده!؟ ی... اتفاقد؟یکنیم هیگر دی!؟... چرا شما داریجا چه خبره؟... خانم مومن نیا-

شده که دست مادرم بود، افتاد و انگار که تازه متوجه  یگلدوز ینگاهش به همون پارچه شهرزاد

تکون  ینف یو سرش رو مدام به نشونه ختنیاتفاقات اطرافش شده باشه. شروع کرد به اشک ر

 .کردیلب تکرار م ریو ز دادیم

 ممکنه! رینه... نه! غ-

شوکه نشه، مطمئن بودم اون  نیاز ا شتریچطور موضوع رو براش روشن کنم تا ب دونستمینم

 ی. چه برسه که بفهمه اون خانوادهرهیرو بپذ ستیاتفاق، که فرزند خانوادش ن نیهنوز نتونسته ا

 !مییما شیاصل

... 

 «شهرزاد»

 شهرزاد!-

نگاهم کرد. اصال  ونشیگر یشد و با همون چشما ترکیاز جاش بلند شد و بهم نزد یمومن خانم

دستش در گردش  یتو یشده یگلدوز یچشماش و پارچه نیشتم. نگاهم بندا یاحساس خوب

 ونشیگر یخودم و چشما یها بتیمص نیب یربط تونستمینم یدرکش کنم و حت تونستمیبود. نم

 کنم! دایپ

 ؟ینامه رو از کجا آورد نیپارچه و ا نیتو ا-

بود! من  بیشون انقدر عجچرا رفتارا کرد؟یپارچه دست اون چکار م نیسوال من بود! ا نیا اما

 یو برم چ دور دونستمیو جواب پس بدم. چون خودمم نم ستمیجا بااون خواستیواقعا دلم نم

 که دست به سرشون کنم و خودم دنبال جواب برم. گفتم: نیا ی!؟ براگذرهیم
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 .ییبرم جا دیاتفاق مربوط به منه. االنم با نیکه نگرانتون کردم؛ اما ا دیمنو ببخش-

 پرهام من رو متوقف کرد. یرو گفتم و بدون توجه بهشون به سمت در رفتم، که صدا نیا

 صبرکن.-

 و کالفه نگاهش کردم و گفتم: برگشتم

 یچه اتفاق دونمی! من خودمم نمدیکنیاز من سوال م دیچرا دار دونمی!؟ من واقعا نمهیچ گهید-

 !ادیم میکوفت یداره سر زندگ

که تو دستش بود رو  ی. پرهام کاغذزدمیکه نفس نفس م یم و در حالآخرم رو با داد گفت جمالت

 به سمتم گرفت و گفت:

 .برمتیم یبر یاول نامه رو بخون. بعد هر جا خواست-

 یو سع دمیکش رونیانگشتاش ب ینامه رو از ال عیبود. به سمتش رفتم و سر یمیقد ینامه همون

 و بخونمش. رمیبگ دهیرو ناد شیکردم اون دست خط بد و لحن کتاب

نفس نفس  تیکه از شدت عصبان یکوتاه و مضخزف رو خوندم در حال یکه اون نامه نیا بعد

زدم  رونیپرتش کردم و بدون توجه به اونا از خونه ب یو به طرف با حرص تو مشتم مچاله زدم،یم

راه پله  نییپرهام متوقف شدم و همون جا پا یپام گذاشتم، که با صدا ریو پله ها رو به سرعت ز

انداختم. اونم اخم کرده  یبود، نگاه ستادهیراه پله ا یو برگشتم و با غضب به اون که باال ستادمیا

 بود و حال و روزش، دست کم از من نداشت! اما چرا؟

بگه؛ اما زبونش بند اومده بود.  یزیچ خواستیو نگاهم کرد. انگار م ستادیاومد و ا نییپله پا چند

 گفتم: یدادم و با لحن نه چندان دوستانه ا رونیبنفسم رو با حرص 

برم  دیمن با ؟یکنی. خب بگو چرا معطل میبگ یزیچ یخوایاگه م ؟یزنیچرا حرف نم ه؟یچ-

 !ییجا

 نرده گذاشت و گفت: یاومد و دستش رو رو نییچند پله رو هم پا اون

 ؟یبر یخوایکجا م-

 گهید ؟یک شی! آرش؟ عمه؟ عمو؟ پدونستمیمن قیبرم؛ اما کجا دق خواستمیدونستم! فقط م ینم

 !؟دونستمیمن خبر داشت و من نم یزندگ قتیاز حق یک



 

 

174 
 

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

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 

 برم. خوامی! فقط مدونمینم-

خودش رو کنارم  عیپشت کردم که برم؛ اما پرهام سر عیاز طرف اون نموندم و سر یحرف منتظر

که در رو باز کردم، پرهام  نینکردم؛ اما به محض ا یرسوند و همراهم تا دم در اومد. بهش توجه

 داد زدم. باینگاهش کردم و از کوره در رفتم و تقر یو جد یدر رو بست و عصب

 !ستمیمستاجرخونتم، متهم به قتله پرونده ات که ن ؟یداریچرا دست از سرم برنم ه؟یچ گهید-

 آروم گفت: آروم کردن من باال آورد و مقابلم گرفت و برخالف منه آشفته، یرو به نشونه  دستش

نزنم و  یحرف دمی. قول مبرمتیم ی. خودم هر جا بخواسای! وایبر ینطوریبذارم ا تونمینم-

 باشه!؟ ام،یباهات نداشته باشم. فقط باهات م یکار

تکون دادم و  دیینکنم. سرم رو به تا ینگم و مخالفت یزیآروم و ملتمسانه اش باعث شد چ لحن

 لب گفتم: ریز

 باشه.-

زدم و  رونیرد و منتظر موند تا اول من برم. با نگاهم ازش تشکر کردم و از خونه برو باز ک در

 نیو سوار ماش میدر پارک شده بود رفت یکه جلو نشیاونم پشت سرم اومد و هر دو به سمت ماش

 م؟یکه ازم بپرسه، به کجا بر نیو بدون ا میشد

که به صورتم  یجازه دادم بادو ا دمیکش نییرو پا شهیکرد و من هم بدون توجه بهش ش حرکت

کلمه کم آورد بود. هر چقدر هم  یواقع یاز التهاب درونم کم کنه. ذهنم به معنا د،یوز یم

بهم نشون بده،  یدرست ریتا تصو نمیمدتم رو کنار هم بچ نیا یها یاریبد ب نیا خواستمیم

و  کردمینگاه م ختهیبهم ر ی کهیپازل هزار ت نیهم مثه شکست خورده ها به ا سر! آخر شدینم

 !اومدیاز دستم بر نم یکار

. نگاهش کردم  کردیهدف حرکت م یها و پس کوچه ها ب ابونیبود که تو خ یساعت کیاز  شتریب

شده بود و انگار تو حال و  رهیاما همچنان اون به جلو خ نم؛یرو تو چهره اش بب یتا اثر کالفگ

 بود. یا گهید یهوا

 زد و گفت: یبهم انداخت و لبخند مهربون یمن شده باشه نگاه کوتاه نیکه متوجه نگاه سنگ انگار

 حالت بهتره؟-
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 بهتر شدن نداشت! یبرا یزی! حالم چنه

 نه.-

آره »چرا فقط نگفتم  دونستمینگاهم کرد. خودم هم نم یلحظات یصداقت حرفم شوکه برا از

پارک کرد و  ابونیار خرو کم کرد و کن نیبشم. پرهام سرعت ماش یهمه چ الیخیو ب« خوبم!

 رو باز کرد و تو جاش به طرفم برگشت و نگران نگاهم کرد و گفت: شیمنیکمربند ا

 ؟یباهام حرف بزن یخوایم-

! با همون رهیرو و دا زمیرو دلم چنبره زده بود رو بر یبود تا بغض کنم و هر چ یحرفش کاف نیهم

 گرفته و بغض کرده داد زدم. یصدا

باعث  ن،یاون آرش دهن ب یکاغذ و حرفا کهیباور کنم، دو تا ت خوادیدلم نم چرا؟ چرا من؟ اصال-

 هیباور کنم؟... هر آن منتظرم  دیرو با یچ دونمیرو به اون رو شه!... اصال نم نیاز ا میبشه زندگ

 !؟یرو سرم هوار بشه... آخه تا ک گهید بتیمص هیاتفاق بد و 

بلند بلند زجه  ییابا چیرتم رو پوشوندم و بدون هو با دستام صو هیگر ریشکست و زدم ز بغضم

 .ختمیصدا اشک ر یکردم تا بالخره آروم شدم و ب هیچقدرگر دونمیزدم. نم

 شهرزاد!-

مانتوم پاک کردم و سرم رو باال گرفتم و پرسشگر نگاهش کردم. غم تو  نیرو با آست صورتم

 من نبود! ونیگر یچشماش کم از چشما

 بگم. رو بهت یزیچ خوامیم-

حس  نیرو همراه خودش داره. ا گهیشوک د هیبگه  خوادیکردم اون چه که م یم احساس

نگاهش کنم و  دهیپرهام رخنه کرد و باعث شد ترس یجمله  هیناخودآگاه به وجودم با همون 

 .زمیاشک نر گهید

... 

 گشته بودم.که ازش دور افتاده بودم، بر ینبود! من به خونه و خانواده ا ریاز تقد یزیگر چیه
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 یتینگاه کنم. من تو موقع یشوخ هیبهش به چشم  تونستمینم یحت دمیپرهام رو که شن یحرفا

افتاده  یاتفاق، انقدر اتفاق نینبودم که بخواد سرکارم بذاره. اون خودش هم متوجه نبود چرا ا

 بود!

درکش واقعا  اما ن؛یهم« من دختر اون خانواده بودم»بودن!  یکلمات ساده ا زدیکه م ییحرفا

 دنیرس یخانواده ام نگردم و مثل قبل برا یازم خواسته بود که پ تشیسخت بود! مادرم تو وص

که تو دل خانواده ام  خونم،ینامه رو م نیا یدرست وقت دونستیبه اهدافم تالش کنم! اون نم

 !کنمیو روزگار سر م کشمیم نفسدارم 

رفتن و برگشتنم. اون حاال  نی. چقدر فرق بود بکردیم یسکوت کرده بود و فقط رانندگ پرهام

من رو کشوند و مانع  مارستانیب یراهرو یبه دستم زد و تو یبرادرم بود! همون که دستبند فلز

 دوباره ام شد. یخودکش

 هیبودن، که به  یو مهربون ریّخ یماجرا آدما نیداشتم. پرهام و مادرش تا قبل ا یدوگانگ حس

 شیبودن که سال ها پ یسقف باالسر داده بودن؛ اما حاال مادر و برادر پناه، یب ی بهیدختر غر

هم بودم رو سر راه گذاشتن و  ماریو ب فینداشتم و از قضا ضع شتریمن رو که فقط چند ماه ب

 کردن! دمطر

در خونه،  یرو تو ذهنم حفظ کنم!؟ پرهام جلو یمهربون و حام ریهنوز اون تصو تونستمیم چطور

 یهمون شهرزاد باشم؛ اما شهرزاد فرح دیرو گرفتم. من شا ممیک کرد. من تصمرو پار نیماش

 !ینه مومن

... 

مدت مثل سابق  نیخودم برگشتم. تو ا یو من دوباره به روزمرگ گذرهیروز از اون اتفاقات م سه

و اون ها  کردمیخودم رو انکار کنم. من ازشون فرار م زیگر تونستمی. البته نمکردمیرفتار م

 رم؛یذو اون ها رو بپ امیماجرا کنار ب نیتا با ا دادنیموضوع بودن و بهم زمان قرض م نیمتوجه ا

موضوع نداشتم. انقدر  نیا یحالج یبرا یاونقدر ها هم عالقه ا گهیکه من د دونستنینم یول

 نذاشته بود.« چرا» یبرا ییکرده بود که جا فیپرهام واضح ماجرا رو برام تعر

 چرا مونده بود. هیط حال فق نیا با
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. ربع دمیکشیم ییهدف رد ها یب شخوان،یسطح پ یعمه بود. با انگشت رو شیجوابش پ اونم

فاصله گرفتم. خواستم  شخوانیدادم و از پ رونیبود که منتظر مونده بودم. کالفه نفسم رو ب یساعت

 .شدمیبود کمک بخوام، که بالخره د ستادهیجا اکه اون یبلند شم تا از سرباز

که به مالقاتش اومدم  نیاز ا دونستمی. منمیرو بب شیشونیپ یاخم رو شدیهمون فاصله هم م از

. سرجاش نشست و گرفتمیجوابم رو ازش م دینداشت. من با یتیاما برام اهم ه؛یچقدر عصب

رو  یتر شدم و گوش کینزد شخوانیرو برداشت. من هم به پ یتامل گوش یبدون لحظه ا

 برداشتم.

 ؟ینیمن رو بب یخواست یچ یبرا-

بذارم. من هم مثل خودش  ینیمقدمه چ ی هیوقتم رو پا شتریب خواستیخوب! من هم دلم نم چه

 نگاهش کردم و گفتم: تیبا جد

...تو از اول ؟یدر گوش آرش خوند ی... چاومد؟یسال ها از من بدت م نیا یچرا همه -

 ؟یدونستیم

. البته زنمیحرف م یچ یمن درباره دونستیب مگرفت اون خو یو شاد یروزیرنگ پ نگاهش

 نیا شهیبهم بزنه، هم یاطعنه خواستی. هر وقت مشناختمیبراق اون رو م یهانگاه نیمن ا

 .انداختینگاه رو بهم م

 چیه گهیو تو د دختر! من نیبب ؟یاون کاغذ پاره ها رو خوند ایآرش بهت گفت  ؟یدیپس فهم-

 ی. اگه هم اومدادی. پس بذار بهت رک بگم... ازت خوشم نممیهم ندارکردن از  میقا یبرا یزیچ

گرم  یبگم از من آب دیبا ،یکن دایرو پ تییشه و خونواده واقع دتیعا یزیاز من چ دیجا تا شا نیا

 .شهینم

 ادامه داد. یالیخ یباال انداخت و با ب یاشونه

 خبر ندارم.گور به گورت که تو رو پس انداختن  یمن از اون ننه بابا-

 کرد و گفت: یمکث

امامزاده  یاز تو دی. تو رو شاآوردیتو رو م دیاول گفتم که نبا یبه اون مادرت هم همون روزا-

 به حالل زاده بودنت که نبود! لیکرده باشن؛ اما دل دایپ
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بزنم و از خودم دفاع  یو ناباور از وقاحتش نگاهش کردم. خواستم دهن باز کنم تا حرف شوکه

 اما انگار الل شده بودم.کنم؛ 

موضوع رو  نیا دینبا چکسی... مادرت قسمم داده بود هدیفهمیآرش هم کله اش داغ بود و نم-

 بفهمه!

 زد. یکرد و به دهنش ضربه ا یمکث

خراب شده! خب منم به آرش  نیهم که مرد... من افتادم تو ا یمنم اومم... نگفتم وقت-

 روم زا...و ح یبود یگفتم...گفتم که تو سرراه

بوق ممتد  یکنار گوشم قطار کردمی!؟ احساس مگهیم یو متوجه نبودم چ دمیشنینم گهید

 ختنیشده بود و اشکام ناخودآگاه شروع به ر نیبشنوم. سرم سنگ یزیچ ذارهیو نم کشهیم

 شهیمشت کرده ام رو به ش یبود، بلند شدم و دستا یرو رها کردم و به هر زحمت یکردن. گوش

 داد زدم. توانمو با تمام  دمیکوب

 کردم...من! دایخفه شو! خفه شو! من خونواده دارم... من خانوادمو پ-

 شهرزاد!-

به  خورد،یخون خونم رو م تیو از شدت عصبان ختمیریکه اشک م یپرهام بود. در حال یصدا

ز من !؟ پرهام نگاهش رو اکردیجا چکار م نیطرف صدا برگشتم و با بهت نگاهش کردم. اون ا

 بود، کرد و با سر اشاره کرد تا اون رو ببرن. شهیکه اون طرف ش یگرفت و رو به سرباز

 نشستم و پرهام به طرفم اومد وگفت: یصندل یرو آروم

 زندان؟ یاومد ییچرا تنها-

 رو باال گرفتم و نگاهش کردم. سرم

 ؟یکردیم بمیتعق-

 رو تکون داد و گفت: سرش

 کنهی. مادر هم که اصرار داشت همش مواظبت باشم اون فکر ممیدنگرانت بو یلیچند روز خ نیا-

 من و تو خوبه! یرابـ ـطه 

 .ونتونمیمن هنوزم مد-
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 رو نگاه کرد. یاگهیزد و طرف د یپوزخند

 !یآره بعنوان شهرازد فرح-

 عمه اشاره کرد و گفت: یخال گاهینگاهش به جا با

 بود؟ ختهیکه انقدر بهمت ر گفتیم یچ-

من دارم  ن،یدر حقم کرد شیکه سال ها پ یبه خاطر اشتباه گفتمیم گفتم؟یبهش م دیبا یچ

ها سال نیا یهمه  یعنیحروم زاده!  گنیبودم بهم م یچون سرراه گفتمی! مدمیتاوان پس م

 داشت؟ یحال گله کردن به پرهام چه سود نی!؟ با اکردیچشم من رو نگاه م نیاون به ا

 .یچیه-

 و گفت: زد یصدادار پوزخند

 ؟یکردیم دادیانقدر داد و ب یچیواسه ه-

 و خوب نگاهش کردم و گفتم: ستادمیا

 به مواظبت ندارم. یازینکن! من ن بمیتعق گهیلطفا د-

 کنارش رد شدم که گفت: از

 !یشهرزاد، به خدا بچه ا یبچه ا-

که اومد و  ستادمیو التماس بود. سرجام ا یباشه کالفگ ریاز اون که لحن تحق شتریصداش ب تو

 رو به روم قرار گرفت.

 شهرزاد، خواهر من...-

 وسط حرفش و گفتم: دمیپر عیسر

 نه!-

 !؟نهیا ریکردم! غ دایمن خانوادمو پ یگفت ؟یگفت یکه به اون زن چ دمیچرا؟ من خودم شن-

 کردم و گفتم: یاخم شیچند لحظه پ یادآوری با

 !یدیاشتباه شن-

 کرد و گفت: ینچ
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 دوارمیام ی...باشه قبول؛ ولمیکرد یآره ما در حقت کوتاه ؟یکنیچرا لج م. دمینه! درست شن-

 طیاون لحظات شرا ی. ولارمیدارم بهونه م یفکر کن دی. آره شامینداشت یما چاره ا یدرک کن

باور کن خود خدا تو رو  ه؟یچ ایموشک باز میقا نیاما ا ؛یشیقانع نم دونمی... مکردیم جابیا

 تو دامن ما. نداختا

 نگاهم کرد و ادامه داد. ملتمسانه

 .کنمیبسه خواهش م-

 یبرا یاما تالش رمشون؛یداشت قانعم کنه که بپذ ی. اون سعگفتمینم یزیکرده بودم و چ سکوت

نبود!  یوجود به حرفاش فکر کردم. راه فرار نیبکنه؛ با ا خواستینم یهمه سال دور نیجبران ا

 ستحاال که خانواده ام رو از د خواستیتم! انگار که خدا مرو نداش یاگه هم بود، به کجا؟ من کس

 شانس رو بده. نیدادم باز هم بهم ا

 یبودم که اونا خانواده رفتهیپذ یعنیگفتم؟  یبه عمه چ تیمن تو عصبان کردم؟یقبول م دیبا یعنی

 ذاشتم؟یاحساساتم سرپوش م یمنن و من فقط داشتم رو

 دارم. اجیمن به زمان احت-

 تر شد و گفت: کالفه

انقدر دور خودت غم  دی. تو نباگذرهیروزا م نیسال؟ شهرزاد ا هیهفته! دو هفته؟  هی ؟یآخه تا ک-

 !یرو تجربه کرد یمدت کوتاه متوجه شدم که چه اتفاقات تلخ نی! آره من تو همیچیبپ

 نگاهم کرد و گفت: یکرد و جد یمکث

 هیهمون آسون نیکه ا یکنینگاه نم دید نیا به اداره. چر انیهنوز جر یباشه زندگ ادتی نویاما ا-

... مادر واقعا میایو عذاب وجدان در م یهمه سال دل نگرون نی!؟ ها؟ ما هم از اهیبعد هر سخت

 نگرانته. شتریب یاالن که جلو چشمش یبوده! حت شهینگرانته، هم

هم انقدر  گرفت،یم عمل رو ازم یو آزاد کردیم تمیانداختم. حرفاش هم داشت اذ نییرو پا سرم

 ول کنم و برم. مهیحرفاش رو نصفه ن ذاشتیکننده بود که نم دواریام

رو از  نهینشو و ک یاحساس کنمی. فقط خواهش میهست یتو دختر بالغ ر،یبگ میحاال تصم نیهم-

 دلت پاک کن.
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 دیچیپیکه سکوت کرده بود هنوز صداش تو سرم م نیکرد و اجازه داد که فکر کنم؛ اما با ا سکوت

تو  یاتفاق رو معجزه ا نیو ا رفتمشونیپذیم دیبا ای شدم؟یمنکر م دی. من باشدیو تکرار م

 داد؟یخوبش رو نشونم م یمن هم داشت روزا یواقعا زندگ یعنی! دمیدیم میزندگ

که  یبا اون خاطرات دونستمیبرام بود؛ اما نم یآدم محترم بهیغر هیکردم. به عنوان  نگاهش

بهش نگاه کنم! با نگاهش بهم فهموند که نظرت!؟  یبرادر حام هیبه چشم  تونمیرد، مک فیتعر

 بالخره لب باز کردم.

 شرط! هیبه -

 و گفت: دیدستش رو به صورتش کش کالفه

 ؟یچه شرط-

 چون اونا بودن که بزرگم کردن. کنم،یمن شناسنامه ام رو با نام پدر و مادرم حفظ م-

 کرد و گفت: یاخم

 .میما هنوز شناسنامه ات رو نگه داشت ه؟یچ منظورت-

 .یام نه مومن ی. من شهرزاد فرحنهیبه هرحال شرط من ا-

 و گفت: دیموهاش کش یرو محکم ال دستش

رو  دگاهید نیهم باش. هم گهیراه حل د هیدنبال  تیخدا تو زندگ ی! محض رضایدنده ا هی-

 خودکش... یکه دو بار خواست یدار

کردم و از  ی! اخمدیکه نبا زدیرو م یخودش هم متوجه شد که داشت حرفباره سکوت کرد.  هی

 کنارش به سرعت رد شدم.

... 

اما  انداختم؛یم یاستخدام یها تیبه سا یبار هزارم داشتم نگاه یشده بود و برا کیتار هوا

و  گذاشتم نیرو کنارم رو زم یکنم. کالفه گوش دایرو پ خوامیکه م یاون شغل تونستمیبازم نم

که صبح پرهام بهم زد، فکر  ییزانو هام رو بغـ*ـل کردم و سرم رو روش گذاشتم و به حرفا

 کردم.
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داشت که  یتیشرط ساده گذاشته بودم. چه اهم هیبودم؟ اما من فقط  یرمنطقیمن آدم غ یعنی

با اون  میلیهمه سال تمام مدارک تحص نیمن از کدوم شناسنامه ام استفاده کنم؟ من که، ا

 یبهش ثابت کنم هنوز خودم رو به عنوان شهرزاد فرح خواستمینامه ام بود. من فقط مشناس

 که اون درست متوجه نشده بود. نی! اما مثه ایومننه م شناسمیم

 نهیکرده؟ مهم ا یداشت که اون چه برداشت یتیرو بلند کردم و به در چشم دوختم. چه اهم سرم

چرا دوست داشتم  دونمیبرخورد کرد. نم یرمنطقیکه غ . اون بودخوامیم یچ دونستمیکه خودم م

 .یخودت هیمنطق ریکه غ یو از خودم دفاع کنم و بهش بگم اون نییبرم پا

به در. از جام بلند  یتقه ا یبعد صدا یو کم دمیپا از راه پله شن یفکرا بودم که صدا نیهم تو

تو کمدم چادر نمازم رو درآوردم و  پرهام باشه، از دیفکر که شا نیشدم و به اتاقم رفتم و با ا

 شمشده بودم. پرهام دادا جیخودم گ یدوگانه  یاحساس و رفتار ها نیسرم کردم. خودم هم از ا

 پسر صاحب خونه! ایبود 

دسته  هی. به سمت در رفتم و بازش کردم. امیب رونیتکون دادم و تا از فکر ب نیرو به طرف سرم

اومد و مظلوم  رونیرو گرفت و بعد سر پرهام از کنارش ب دمیبود که تمام د یزیچ نیگل، اول

 نگاهم کرد و گفت:

 .خوامیمعذرت م-

کرده  میآورد و اون دستش که پشت سرش قا نییو مبهوت فقط نگاهش کردم، که گل رو پا مات

رنگ، به طرفم گرفت و با نگاهش به جعبه  دیسف یصورت ییکادو یجعبه  هیآورد و  رونیبود رو ب

 رد و گفت:اشاره ک

 دستم افتاد!-

 یزیاز چ جانیو ه یاز دستش گرفتم و در جعبه رو برداشتم و با شگفت یخودم اومدم و فور به

 گفتم: دمیکه د

 !یتوت فرنگ کیک-

 نیامروز رو از ب یتلخ تونستیم ینیریش نیفکر کردم که ا نینگاهش کردم و به ا قدرشناسانه

 زد و با طعنه گفت: یلبخند دیمن رو د جانیببره؟ پرهام که ه
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 نظر کنن. دیتجد هیقانون  نیرو ا دیراه ورود به قلب مردا از شکمشونه! بنظرم با گنیم-

 گفت: انهیعذرجو یبا لحن بعد

 یهمه دیبا کردمیشدم. حق با توعه من فقط فکر م یرمنطقیغ کمی. من، صبح خوامیمعذرت م-

 تالشم رو کنم.

... 

. هنوز نتونسته بودم به کردمیرفت و آمد م نییبا پا شترین بو م گذشتیروز از اون شب م دو

بگم  ی. هنوز سخت بود برام به خانم مومنکردنینقل مکان کنم و اون ها هم اصرار نم نییپا

 من رو دخترم صدا نزنه! ینبود به بهونه ا یا قهیاما اون دق گفتم؛یم دینبا دمیمامان! شا

 و من هم که پرهام! زدیاما همچنان شهرزاد صدام م پرهام؛

از بازار.  یهنوز نه پرهام از سرکار اومده بود و نه خانم مومن یباشم؛ ول نییبود ناهار رو پا قرار

که کنارم بود و رو  یاستخدام یبود. آگه ادیهر چند که ساعت ده صبح بود و تا ناهار وقت ز

از  یبلند یندازمش، که صدابرداشتم و مچاله اش کردم و از جام بلند شدم تا به سطل آشغال ب

 نگاه کردم. اطیبه سمت پنجره رفتم و به ح عیاومد. سر اطیح یتو

در  یطورنیوقت ا چی. هشدیم اطیداشت لنگ لنگون وارد ح یباز شده بود و خانم مومن اطیح در

. اومدیحالش به نظر خوب نم نمش،یکردم و تا خوب بب زی! چشمام رو رکردیرو با شدت باز نم

 ش رو به زانوش گرفت و فشارش داد، صورتش از درد مچاله شد.دست

 یدستم رو، رو یکرد، که کاغذ مچاله شده تو یامن درونم احساس خطر و نا یزیچه چ دونمینم

اومدم  نییزدم و پله ها رو با سرعت پا رونیپرت کردم و به سمت در رفتم و به دو از خونه ب نیزم

 و داد زدم.

 مامان!-

جلو نرفتم. تازه متوجه  گهیو د ستادمیرو باال آورد و شوکه نگاهم کرد. همون جا اسرش  عیسر

برگشتم تا برگردم که، صداش  عیراه پله گرفتم و سر یدستم رو به نرده  هیگفتم!  یشدم که چ

 .دمیرو شن

 جان مامان!-
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ه طرفش من رو ببخش. ب الیشدن. مامان ل میجز تسل اد،یاز دستم برنم یکار کردمیم احساس

و دستاش رو که  ستادمیا شیقدم هیتامل خودم رو بهش رسوندم و  یبرگشتم و بدون لحظه ا

 انداختم. نییجواب گذاشتم و سرم رو پا یبغـ*ـل کردنم باز شده بود رو ب یبرا

 که جلوتر نرم. شدیباعث م یچ دونستمینم خودمم

به خودم  عیواسه افتادن. سر شهیداره زانوهاش شل م دمیبود، د نییطور که سرم پا همون

 مینشست نیبغلش رو گرفتم و هردو آروم رو زم ریاومدم و قبل افتادن، ز

هم از چادرش  یسر زانوش و کم دمیتنه اش تو بغلم بود و خوب که نگاه به پاهاش کردم، د باال

 گفتم: یبا نگران ه،یخاک

 افتاده!؟ یچه اتفاق-

 گفت: یسخت حال به نیشده بوده با ا نیهاش سنگ نفس

از کنارم با سرعت گذشت منم هول  یدوچرخه ا هیکوچه  نی... فقط موقع اومدن سر همیچیه-

 همش پخش و پال شد. داممیکردم که بکشم کنار؛ اما افتادم و خر

 خودش رو ازم جدا کرد و نگاهم کرد و گفت: یکم

 .شدیفرود اومدم وگرنه بدتر م نیخوب شد با دستام رو زم-

تاش انداختم و تو دستم گرفتمشون، کف دستاش خراش برداشته بود و اطراف زخم به دس ینگاه

 کردم و سرزنش گر بهش گفتم: یخون خشک شده بود. اخم یها هم کم

 !؟یآخه چرا هول کرد-

باعث شد دوباره ب چشماش نگاه کنم. نگاهش  نیشدم و هم نشینداد، متوجه نگاه سنگ یجواب

 لب زمزمه کرد. ریبگه و بالخره ز یزیچ خواستیحرف داشت انگار که م

 .مایش-

 !؟یچ-

 زد. یافتاده باشه، لبخند یزیچ ادیکه  انگار

 و شهرزاد. مایاسم پرهام رو باباش انتخاب کرد. اسم تو رو هم من ... ش -

 زدم و گفتم: یبود! لبخند یمنظورش چ دمیفهم تازه
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 اسمم رو دوست دارم.-

 بهم انداخت و گفت: یبونزد و نگاه مهر یبه تبع لبخند اونم

 .میشب مهمون دار-

 گفتم: یکردم و با کنجکاو یزیر یاخم

 !؟یک-

 که ته صداش نشسته بود، گفت: یتو جاش صاف تر شد و با خوش یکم

 ییزایکنه... چ دیخر یبهنام و خانواده اش ... کمک کن بلند شم تا برم به پرهام زنگ بزنم کم-

 .خورنیمون نممه یبه درد جلو گهید دمیکه من خر

 تکون دادم و کمکش کردم تا بلند شه. دییبه تا یسر

... 

که با  میبه هم انداخت ی. نگاهدیکشیزنگ در اومد و پرهام داشت هنوز به موهاش برس م یصدا

 نگاهش اشاره داد که در رو باز کنم. سرم رو به تاسف تکون دادم و به سمت در رفتم که گفت:

 .امیتو برو منم االن پشتت م-

رفتم و در رو باز کردم. بهنام به همراه خانم  اطیباال انداختم و به سمت در ح یالیخیبه ب یا شونه

دسته گل بود!  هیدم در بودن و البته دست بهنام  اومدن،یکه به نظر مادر و پدرش م ،ییوآقا

 گفتم: ییبه هر سه شون انداختم و با لبخند و خوش رو ینگاه

 .نیاومد تو... خوش نییبفرما-

 پرهام هم از پشت سرم اومد. یصدا همزمان

 .نیی... بفرمانییبفرما-

بود که بهش  یسال انیشد. زن خوش چهره و م اطیدر کنار رفتم و اول مادر بهنام وارد ح یجلو از

 بهم دست داد و گفت: ییاز مامان، هم کم سن تر باشه. با خوش رو خوردیم

 درسته؟ دیباششهرزاد جان  دیسالم جانم. شما با-

که بهم  یبا همون حس معذب ن،یهم ی. براانداختیبهنام م ینگاه ها ادینگاهش، من رو  طرز

 زدم و گفتم: یکیدست داده بود، لبخند کوچ
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 بله.-

لبخند، به داخل رفت.  هیدست به داخل اشاره کردم، که دوباره صورتم رو از نظر گذروند و با  با

شد و در رو  اطینفر وارد ح نیبه سراغ پرهام رفت و بهنام آخر کرد و یپدر بهنام هم فقط سالم

 قدم به سمتم اومد و دسته گل رو به طرفم گرفت. هیبست و 

بود. دسته گل رو  دیسف زیر یو بنفش با گال یصورت یاز گال یبیبه دسته گل انداختم. ترک ینگاه

 ازش گرفتم و گفتم:

 !باستیواقعا ز-

تو چشماش شدم؛ به داخل دعوتش  یختم و متوجه برق خوشقدرشناسانه بهش اندا ینگاه

 کردم که گفت:

 قابل نداره.-

باز  قشیشف قیاستقبال از رف یدوباره به من انداخت و به سمت پرهام، که دستاش رو برا ینگاه

کرده بود، رفت. بدون توجه به خوش و بش اون دو تا وارد خونه شدم. به محض ورودم با نگاه 

 شدیباعث م نیپدر و مادر بهنام مواجه شدم و ا یلب ها یکش اومده رو و لبخند نیسنگ

 معذبم! چقدراحساس کنم 

 باال گرفتم و گفتم: یزدم و دسته گل رو کم یتبع لبخند به

 واقعا قشنگن، ممنونم.-

کردم.  دایشون نجات پ رهیو خ نینگاه سنگ ریاز ز بایگفت تقر شهیاومدن مامان از آشپزخونه م با

 به طرفمون اومد و با ذوق گفت: ییبا خوش رو مامان

 .نی. قدم سر چشم ما گذاشتنیخوش اومد یلیخ-

رو ترک  ییرایتا پذ دمیشدن و من فرصت رو مناسب د یو احوال پرس یها مشغول روبوس اون

گلدون  یتو یخشک شده  یاپن رو برداشتم و گل ها یکنم. به طرف آشپزخونه رفتم و گلدون رو

گلدون شدم. تمام حواسم به  یدسته گل، تو یگل ها دنیبا حوصله، مشغول چ رو درآوردم و

به جمع نداشتم.  ی. هرچند عالقه اکردمیگل بود و اصال گذر زمان رو حس نم یبرگا یرنگ و نرم

دانشگاه!  یدورم نبود، حت یادیز یآدما یبا آرش! از بچگ ایتو خلوت خودم بودم  ای شهیهم
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 نیبا ا تونمیم دونستمیو حاال نم کردمیغرق م یمیش یب ها و فرموالکتا یخودم رو ال شهیهم

 نیباره ا هی دمشونیوقت ند چیکه ه ییها لیممکنه فام یعنینه!  ایام؟یب رکنا دیجد یسبک زندگ

 نزدن باهام. یبشن! هرچند که تا االن درباره شون حرف ریجا سراز

خوش گل ها رو  یو همزمان بو ختمیریمگلدون  یخودم بودم و داشتم آب تو یحال و هوا تو

 که؛ دمیکشینفس م

 خوشبوعه؟-

 گل ها فاصله گرفتم و نگاهش کردم، پرهام بود. از

 اهوم.-

 اشاره کرد و گفت: ییرایپذ به

 ؟یایب یخوایبه خاطر تو اومدن ها! نم-

 گلدون اشاره کردم و گفتم: به

 .حاال امیتو گلدون م ذاشتمیرو م نایداشتم ا قهیدق هی-

 گوشه لبش نشست و به طعنه گفت: یکج لبخند

 .یستیاست ن قهیده دق یحواست کجاست دختر؟ باال-

 و گفتم: دمیبه شالم کش ی. من اصال متوجه گذر زمان نشده بودم! هول کرده دستشدینم باورم

 .امیخب تو برو منم م لیخ-

 گفت: زد؛ اما دوباره برگشت و رونیتکون داد و از آشپزخونه ب یسر پرهام

 .اریها رو تو ب ییچا ستیاگه زحمتت ن-

به جمعشون اضافه  ییچا یکه به بهونه  اومدیداد و رفت. بنظرم بد نم لمیتحو یبزرگ یلبخند

و تو  ختمیر کیکمر بار یتو استکان ها عیها رو سر یتو گلدون؛ چا دنمیبشم. برخالف گل چ

مادر بهنام  یصدا دنیبزنم؛ شن ونریکه خواستم از آشپزخونه ب نیگذاشتم. به محض ا ینیس

 رفتن تعلل کنم. یبرا یو کم ستمیبا امباعث شد سرج

 سراغ اصل مطلب. میکنار و بر میبذار دیبحثه با یخب هر چ-

 برقرار شد و دوباره مادر بهنام گفت: یسکوت
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شدن  دایپ یبرا کیهم بخاطر عرض تبر میدیبگم ما اگه امشب خدمت رس خواستمیم-

 !ریامر خ هی یبرا میکه اومد نیا دخترتون، هم

 مامانم اومد. یصدا بالفاصله

 .نییان شااهلل بفرما رهیخ-

 کرد و گفت: یبهنام خنده ا مادر

 باشه. تونهینم ریجز خ یزیچ ،یشب نیاونم تو همچ رهیمعلومه که خ-

 کرد و ادامه داد. یمکث

 د؟یهست شیدلباختگ انیپسر ما که در جر نیراستش ا-

بهم  ی. حسدادمیبودم و داشتم گوش م ستادهیسکوت برقرار شد. هنوز سرجام ا یلحظات یبرا

 .رسهیحرفا به من م نیته ا گفتیم

 !میانیبله. در جر-

 .اومدیسرخوش م یلیمامان بود که، به نظر خ یصدا

بهنام ما باشه  یشهرزاد جان دانشجو قایکه دق نی. استیجز سرنوشت ن یزیچ نیا دیباور کن-

ر ما چپ بره راست بره ازش حرف بزنه و اونم از قضا و قدر بشه دختر شما. بنظرتون پس نیو ا

 باشه؟ تونهیم یچ

 ؛ اما مامان گفت:«تصادف یسر هی»دلم گفتم  یتو

 .ریتقد-

اما اون موقع من  دم؛یافتادم که صداشون رو از پشت در شن یروز ادیموافق بود!؟  یعنی نیا

حال بازم موافق  نیکرده بود. با ا داشیکه تازه پ یاونم دختر مستاجر خونه اش بودم نه دخترش!

گذاشتم.  نتیکاب یرو رو ییچا ینی!؟ به عقب برگشتم و سیازدواج بود! پس نظر من چ

مامان  یبود. تو فکر بودم که با صدا ییهویبرام  یلیخبر و اتفاق خ نینه؟ ا ای برم دونستمینم

 .به خودم اومدم اومدیم ییرایکه از پذ

 یبا شهرزاد حرف بزنم؛ ول خواستمیماجرا هم من خودم م نیمنه و قبل ا زیاتفاقا بهنام جان عز-

 حاال...
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 کرد که مادر بهنام گفت: سکوت

عوض نشده بهنام همون بهنامه، تازه شهرزاد جان هم دختر خودتون  یچیبنظرم ه ؟یحاال چ-

 .دیرو دار ارشیشده و اخت

 !اریم؛ اختتکرار کرد رلبیز یناباور با

دو تا جوون با هم صحبت کنن. وگرنه که  نیا دیاجازه بد یحق با شماست؛ ول دیگیبله درست م-

 کرده است. زیعز شناسمش،یخودمه و م شیبهنام جان که سال هاست پ

 مامانم اومد. یبودم، که دوباره صدا ستادهیبرقرار شد و من مردد سرجام ا یسکوت

 ؟یاریرو مها  ییشهرزاد جان... مادر چا-

. مامان دادمیحال به خودم حق م نیاتفاق ناراحت شده بودم؛ با ا نیا یاز چ قایدق دونستمینم

من بودم که دور انداخته شده  نیکرده است؛ اما ا زیخودمه و عز شیبهنام سال هاست پ گفتیم

احت اعالم دلشم؛ االن داره موافقتش رو با ازدواج، انقدر ر زیشد من عز یبودم و بعد که مدع

 !کنهیم

ها رو عوض کردم و به  ییکردم به خودم مسلط باشم، چا یو سع دمیکش میشونیبه پ یدست

 ینیو به اعصابم مسلط باشم. س دمینشن یزیکه انگار چ کردمیرفتار م یطور دیرفتم. با ییرایپذ

رو  ینیو س رو اول سمت مامان گرفتم که به پدر و مادر بهنام اشاره کرد به سمتشون رفتم ییچا

که برخالف انتظارم، که منتظر اون  ستادمینفر باشه. مقابلش ا نیتا بهنام آخر رخوندمچ یطور

به جمع  یرو برداشت. نگاه شییاستکان چا عیبود و سر ینینگاهش بودم؛ اما اون نگاهش به س

 کنار پرهام رفتم و نشستم. یانداختم و به سمت مبل تک نفره 

بهم بفهمونه  خواستیتو حرفاش م ییجورا هیشروع کرد به حرف زدن و از همه مادر بهنام  اول

 !تهیکنه که؛ دختر خوب خواستگار یمن رو حال خواستیو اونه! به هرحال م نهیپسرمون ا

 دن،یچ یکبر یصغر ی. مادر بهنام بعد کلدمیرو شن زیکه من تو آشپزخونه همه چ دونستنینم اما

 واضح گفت: یلیزد و خ یلبخند

که  یدونسته باش دوارمیبره خونه بخت، ام دیبا یروز هی یهرزاد جان، به هرحال هر دخترش-

 .میینجایچرا ا
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. من اون رمیبگ میخودم تصم یحاال نوبت من بود که حرف بزنم و خودم برا کنمیفکر م خب

تازه  کردمیکه دوباره از آرامش دورم کنن. هر چند که احساس م ستمیقنداق ن یشهرزاد تو

 .دیرسیخوشحال به نظر م ی. نگاه پرهام و مامان بدجورنمیبیخانواده ام رو م یارم اون رود

 بگم من هنوزم عزادارم. دیبله متوجه علت حضورتون شدم؛ اما با-

 که پرهام جو رو عوض کرد. نیجمع، در سکوت فرو رفت؛ تا ا یباره همه  هیحرفم  نیاز ا بعد

 حرفا هست. نیا... وقت واسه میبخور ییحاال چا-

 صداش داشت، ادامه داد. یکه تو یو با ته خنده ا یدستش بهم اشاره کرد و به شوخ با

 .رهیدر نم ییجاست جا نیشهرزاد هم هم-

که هنوز  نیشدم. ا یمن بودم که منزو نیبار ا نیشکست؛ اما ا نیحرفش جو سنگ نیا با

امشبشون  یاز رفتار ها تونستمیمنکرده بودم، برام سخت بود.  دایرو تو جمعشون پ گاهمیجا

 !کنیدو خانواده بهم نزد نیبفهمم که چقدر ا

 یتو حال و هوا دمید یانداختم؛ اما وقت خوردیم ییتلخ و دلخور به پرهام که داشت چا ینگاه

بود، چشم  ینیس یکه تو یینگاهم رو ازش گرفتم و به تنها استکان چا کنه،یم ریس یا گهید

 میشد و فقط من و بهنام بود دهیها کش یروزمرگ یبحث درباره  یکم ییچادوختم. بعد خوردن 

 نیتحمل ا گهیو د کردمیخودم، حس م یرو شهی. نگاهش رو مثل هممیکه سکوت کرده بود

 نگاه رو نداشتم و بالخره سر بلند کردم و نگاهش کردم.

. کردیشت نگاهم مهنوز دا یکه نگاهش رو بدزده، با دلخور نیغم زده بود و بدون ا چشماش

اتفاقات تلخ؛ اما باز  نیمن باشه، اونم بعد ا یبرا یمناسب ی نهیگز تونهیکه بهنام م دونستمیم

بودم هم از ذوق و شوق پرهام و مامان حرصم  دهیبه ازدواج فکر کنم! هم ترس تونستمیهم نم

اتفاق  هین هر آن منتظر که م نیتلخ بشه! ا یتجربه  هیمنجر به  نمیکه ا نیبود. ترس از ا فتهگر

 بد بودم...

 نیشد. پدر بهنام که در تمام ا دهیچقدر تو اون حالت بودم که دوباره بحث به ما کش دونمینم

 یمدت سکوت کرده بود، تو جاش صاف تر نشست و نظر همه به سمت خودش جلب کرد. نگاه

 به من و بهنام کرد و گفت:
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 هم دارن! ییحرف ها نکهیبهتره. مثل ا یلیحرف بزنن خدو تا جوون با هم  نیا کنمیمن فکر م-

 دوختم که مامان پرسشگر اسمم رو صدا زد. نیرو به زم نگاهم

 شهرزاد جان!؟-

 .دیدیپرسینظر من رو م دیبود مامان! از اول هم با نیکردم. اصلش هم هم نگاهش

 به صالح تره. ینطوریبله بنظرم ا-

 ه سمتم خم شد و گفت:کرد. پرهام ب دییهم با سر تا بهنام

 .یاز اتاقم استفاده کن یتونیم-

گفتم و از جام بلند شدم و جلوتر از بهنام به سمت اتاق پرهام راه افتادم. در رو  یلب باشه ا ریز

 یساده و ب یلی. خدمیدیبود که اتاق پرهام رو م یبار نیاول نیباز کردم و وارد اتاق شدم، ا

 ینقطه از من رو نیلبه اش نشستم. بهنام هم دور تر یرو بود. به سمت تخت رفتم و شیآال

 یهدر بره. کم ه،یاول ی دهیفا یزمان با معذب شدن و سکوت ب ذاشتمیم دیتخت نشست. نبا

 و نگاهش کردم که باعث شد نگاهم کنه. دمیجام، به سمتش چرخ یتو

 د؟یگفتن دار یبرا یحرف کنمیخب؟ فکر م-

 عقب داد و گفت:رو تر کرد و شونه هاش رو  لبش

 راستش، همه حرفا رو زدن.-

 جا خوش کرد و گفتم: میشونیپ یناخودآگاه رو یاخم

که  نیاما مثه ا د؛یگفتن دار یبرا یو حرف دیمن اومد یخواستگار یشما برا کردمیمن فکر م-

 .کردمیاشتباه م

 کرد و گفت: هول

دو ساعت  شهی؟ سر کالسا همچرا انقدر دستپاچه شدم دونمی...راستش نمنهینه! منظورم ا-

 .کنمیم یسخنران

 کرد و ادامه داد. یا خنده

 واال خودمم تو کارم موندم.-

 .گرفتمیمن بودم که داشتم گارد م نی! ادادمیحق م بهش
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نسبت به همه  کمی ریمن شد... راستش من بخاطر اتفاقات اخ ریهمش تقص خوامیمعذرت م-

شما  دی. به هر حال دوست دارم بدونرمیگیگارد مشدم و نسبت بهش  نیو همه کس بدب یچ

 برام؛ اما من قصد ازدواج ندارم. دیمحترم

 باال انداختم. یا شونه

 .خوامیبودنمم، عذر م حیبابت صر-

 ن؟یسر و سامون بد هی تونیبه زندگ ستیبهتر ن یبهتون؛ ول دمینه حق م-

 سرم رو کج کردم و با شک گفتم: یکم

 ازدواج با شما!؟ شهیسر و سامون من م دینکیاونوقت چرا فکر م-

 گفت: عیخودش اومد و سر به

 رو گفتم! نیدونم چرا ا ی. نمخوامیکه... معذرت م نهیمنظورم ا-

 یروزا یبزنم که حرمت استاد یچه حرف قایدق دونستمی. نممیسکوت کرد یدو لحظات هر

 گفتم: نیهم یدانشگاه و رفاقتش با پرهام حفظ بشه. برا

به  کمیسرگرم کنم بلکه  یکار هیخودم رو با  خوادیدارم، دلم م اجیتش من به زمان احتراس-

 عادت کنم. دیجد طیشرا نیا

 فکر کرد و گفت: یکم

 ؟یدنبال کار-

 .دمیباال انداختم و لب ورچ یا شونه

 نکردم. دایپ یآره؛ اما هنوزکار-

 بمونه. کاریبدونم ب دیمثه تو بع یآدم باهوش-

 کردم و گفتم: شک نگاهش با

 د؟یبرام سراغ دار یشما کار-

از تهران بره.  خوادیکه! اون بخاطر کار همسرش م ادتونهیرو  یمسئول آموزشگاه خانم صمندر-

 نظرت؟ ،یهست یخوب ی نهیبنظرم گز
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 یشغل بشم! برا هیصاحب  میوسط مراسم خواستگار یو اتفاق ییهویانقدر  شدینم باورم

 گفتم: جانیزدم و با ه یقبل رو فراموش کردم. لبخند قهیچند دق نیجو سنگ یلحظات

 !شهیباورم نم ی. واهیعال-

نگاهم کرد. با  ینگاهش کردم. اونم به تبع با خوشحال یدهنم گرفتم و با ناباور یرو جلو دستم

فرصت رو از  نیا خواستمینم یتر شدن به بهنام؛ ول کینزد ؛یعنیشغل  نیا دونستمیکه م نیا

بهنام  دونستمیم یکنم؛ ول نیگزیجا یراحت نینفررو به ا هی تونستمیعد آرش نمدست بدم. ب

 بهش اعتماد کرد! شهیه که میکس

تخت گذاشتم و نگاهم رو از بهنام  یلبه  یآرش لبخند کم کم از لبم پاک شد. دستم رو رو ادی با

 دوختم که گفت: نیگرفتم و به زم

 ندادم! یشنهادیپ نیهمچ رمیکه جواب مثبت بگ نیباور کن من بخاطر ا-

 گفتم: یکردم و با دلخور نگاهش

 شغل جواب مثبت بدم!؟ هیام که با  یکس ام؟یبه نظر م نطوریا-

 خودش اومد و گفت: به

 تو فکر! دیرفت هویبود که... آخه  نیمنظورم ا خوامیمعذرت م-

 گفتم:زدم و به دروغ  یعوض کردن جو لبخند زورک یباال انداختم و برا یا شونه

 نه! ای امیاز پس شغل برم کردمیفقط داشتم فکر م ،یچیه-

 تم،یکه با هر بار موفق میهست یینگاهم کرد که احساس کردم همون استاد دانشجو یبار طور نیا

 همون طور نگاهم کرد تا بالخره لب باز کرد و گفت: ی. لحظاتدوختیبا ذوق بهم چشم م

 .یهست یتو دختر باهوش ،یایمعلومه که بر م-

 باره گفتم: هی ،یفکر چیه یب

 ه؟یپسر باهوش ک-

 گفتم! یچ دمیگرد شده نگاهم کرد، تازه فهم یچشما با

 معذر...-

 فکر کنم رو به روتون باشه!-
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 انداختم، که گفت: نییرو پا سرم

 خب...-

 کردم. نگاهش

ا هم با خانم دانشگاه ت میهفته بعد بر ایهفته  نیا یخواینمونده، اگه م زییهم تا پا یزیچ-

 هم... میصحبت کن یصمندر

 کرد که گفتم: یمکث

 .میاستخدام رو انجام بد یهم کارا-

 لبش نشست و دستش رو به زانوش زد و گفت: یرو یلبخند

 .دیگیکه شما م نیهم هم-

... 

 ییرایپذ لیوسا عیخونه موندم تا سر یبدرقه رفتن؛ اما من تو یبرا اطیو مامان تا دم در ح پرهام

مع کنم و به باال برم. حاال که تنها شده بودم دوباره همون حس بد طرد شدن به سراغم رو ج

دوباره  یعنیصدا و نگاه پرهام و مامان هنوز تو ذهنم بود.  یتو یاومده بود. اون خوشحال

 خواستن من رو از خودشون دور کنن؟یم

 شونیکه خال نیبدون ا م،ذاشتیهم م یها رو رو یدست شیاصال حواسم سرجاش نبود و تند تند پ

بذارمشون.  نکیس یهم قرار گرفته بودن به سمت آشپزخونه رفتم تا تو ینامنظم رو یلیکنم و خ

 یدست شیباره هول کردم و پ هیپرهام از پشت سرم،  یصدا دنیافکار خودم بودم که با شن یتو

 خرد شدن! ،یبد و بلند یافتادن و با صدا دستمها از 

خونه در سکوت فرو  یلحظات یصورتم گرفتم. برا یم و دستام رو جلوچشمام رو بست محکم

دستام احساس کردم، با دستاش دستام رو گرفت  ینزد. دست پرهام رو رو یحرف یرفت و کس

 .کردینگرانش بهم نگاه م یو آروم آروم چشمام رو باز کردم. اخم کرده بود و با چشما

 !؟یخوب-

. دستاش رو دورم حلقه هیگر رید کردم و بغلش کردم و زدم زباره بغض کردم و دستام رو آزا هی

 بغض کرده و خش دارم گفتم: یکرد، که با همون صدا
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 برم باال. خوامیمن م-

 صداش بود گفت: یکه تو یباره من رو از خودش جدا کرد با نگران هی

 زده! یشده؟ بهنام حرف یچ یبگ یخواینم-

 د.باال انداخت و با شک ادامه دا یا شونه

 گفته که... یزیاما اگه چ دونم؛یم دیکه بع-

 نگفته. یزینه...اون چ-

 نگاهش کردم و خواستم بگم من از شما دلخورم، نه اون! یدلخور با

منصرف شدم و سرم رو تکون دادم تا بتونم رو خودم مسلط بشم. دستام رو گذاشتم رو ساعد  اما

 یبود و با نگران ستادهیون طرف مبل ها ابه مامان که ا یدستش و کامل ازش جدا شدم و نگاه

 انداختم و گفتم: کرد،ینگاهم م

 باال. رمیم-

 به شونه ام زد و گفت: پرهام

 باشه؟ م،یزنیاما بعدا حرف م ؛یباشه هر جور راحت-

خرد شده و  یتکه ها یبرداشتم و حواسم بود که پام رو اطیگفتم و قدم اول رو با احت یا باشه

زدم و به سرعت پله ها رو باال رفتم و به  رونیبود از خونه ب یره. به هر راهها ن یدست شیپ زیت

 رینشستم و زدم ز نیکه وارد خونه ام شدم در رو پشت سرم بستم و همون جا رو زم نیمحض ا

حال خرابم شده بود. هر چند  نیطرد شدن حاال سرباز کرده و باعث ا ی. انگار که اون عقده هیرگ

بدم که چرا  یقانع کننده ا لیدل یبه کس تونستمیهنوز نم آوردمیتم سر در نماحساسا نیکه از ا

 «. ارممن هنوز عزاد» حرف رو زده بودم،  نیازدواج کنم. هم به اصالن، هم به بهنام، هم خوامینم

 لب زمزمه کردم. ریدادم و ز رونیب نیرو سنگ نفسم

 به تو گفتم: فقط

 آره.-

تخت  یرو به دستم داد و کنارم رو الیبه طرفم اومد و ظرف پف اتاق رو با پشت پاش بست و در

 گفت: یآروم یشد و با صدا لیبه سمتم متما یداد و کم هینشست و به بالشت ها تک
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 عاشقانه است. لمیف-

 گفتم: یآروم یتو دهنم انداختم و نگاهش کردم و مثل خودش با صدا الیدونه پف هی

 خب؟-

 وقته عاشقشه. یلیکه خ گهیتهش پسره به دختره م-

 خب؟-

 .شهیتو اوج تموم م لمیف گهیاوممم د-

 انداختم. مینیبه ب ینیچ

 !؟نیهم-

 مگه با عشق تموم بشه، بده!؟ گه،یآره د-

 که مردد بودم؛ اما گفتم: نیازش فاصله گرفتم. با ا یکم

 .شهیشروع م یبا عشق تازه همه چ یول-

زدم، دوباره نگاهش  ییجا یر که نکنه حرف بفک نیبا ا میهر دو سکوت کرده بود یلحظات یبرا

. منم به تبع کنهینگاهم م رهیفقط داره خ دمیکنم که د حیتوج گهیجور د هیکردم تا حرفم رو 

باره با همون لحن آرومش انگار که  هیچقدر زمان گذشت که  دونمیفقط نگاهش کردم. نم

 نشنوه گفت: یخودمون کس زج خواستیم

 !؟ی. تو هم منو دوست داردوست دارم شهرزاد..-

. من تازه هجده سالم شده کردیبود آرش به احساساتش نسبت به من اعتراف م یبار نیاول اون

 دونستمیحال هم م نیو در ع خوامیم یو ارتباط با آرش چ یکینزد نیاز ا دونستمیبود؛ اما م

 گهیبزرگ شده د باهاش یکه از بچگ یدوست داشتن ییدختر دا هیآرش صرفا به من، به چشم 

 به من عوض شده. دگاهشیکنه و دینگاه نم

رو تجربه نکرده بودم.  جانیشب، اون لحظات، تو دلم آشوب بود. به عمرم انقدر ه اون

 باز مثل خودش با همون لحن آروم گفتم: یهر آن ممکنه دوباره از حال برم؛ ول دونستمیم

 آره.-
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که  میزده شد جانی. هردو مون انقدر هدیکه آرش با چشماش خند دمیخودم د یچشما با

 .دمیخند یم زیدهنمون گذاشته بودم و ر یدستامون رو رو

به حرف  میو هردومون شروع کرد میدیند لمیاتاق آرش ف یهمه پنج شنبه شب ها، تو برعکس

 همون اعتراف به عشق بود. نشیتر نیریو ش یهمه چ یزدن درباره 

آرش رو  یواقع یکه چهره  یبه اون خاطرات، اونم وقت حرص از جام بلند شدم. فکر کردن با

به من نداشت و مادرش رو انتخاب کرده بود.  یعالقه ا گهینداشت. اون د یسود چیه دمید

شد که سر و کله  یچ دونستمینم یو حت کردمیچرا داشتم به آرش فکر م دونستمیخودمم نم

به  یاحساس چیه گهیم مطمئن بودم و دشد! من از خود دایام پ ختهیآرش وسط افکار بهم ر ی

 !چیاون نداشتم ... ه

... 

 یماجرا یخبر گذاشتنم برا یب یرو پا میگذروندم، مامان ناراحت ینیرو به همون سر سنگ یروز دو

پرهام درست  یکنه؛ ول حیداشت خودش رو توج یسع میمستق ریگذاشت و چند بار غ یخواستگار

 تکه امروز بعد ناهار گف نی. تا اکردینگاهم م شد،یم رهیقتل خ که به شهرزاد متهم به ییمثل وقتا

 !رهیجواب سواالتش رو بگ خوادیم یعنی نیکنه و ا یکمکم ظرف ها رو آبکش خوادیکه م

نگاهم کرد و دوباره به شستن مشغول  رهیخ یکردم و به دستش دادم. چند لحظه ا یرو کف وانیل

 یدستکش ها رو از دستم درآوردم و تو عیالفه و سرطاقتم طاق شده بود، ک گهیشد؛ اما من د

داد و به کلنجار  هیتک نکیو به پهلو، به س دیپرت کردم؛ اونم به تبع دست از شستن کش نکیس

 .کردینگاه م سیبند خ شیپمن با 

گرد شده  یو چشما ریبند رو هم درآوردم و خواستم اونم پرت کنم که با نگاه متح شیپ بالخره

بند و  شی. پخوردیجه شدم. لباش رو جمع کرده بود و داشت به زور خنده اش رو مپرهام موا ی

 تو دستم نگه داشتم و با حرص گفتم:

 .ریبخند جلو خودت رو نگ هیخنده دار زهیاگه چ ه؟یچ-

که  ینگاهش کردم، دستش رو جلو دهنش گرفت و با ته خنده ا یکرد و من با دلخور یا خنده

 تو صداش بود گفت:
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 چته؟ قایدق یبگ شهیم یول د؛یشببخ-

 که تو صدام بود، تند گفتم: یکردم و با حرص زیو ر چشمام

 !یچیه-

حرکت  هینگاهم کرد و بعد تو  رهیبود، خ ستادهیسکوت کرد و همون طور که ا یلحظه ا یبرا

 و کوتاه گفت: یگذاشت و جد نتیکاب یبند رو از دستم گرفت و رو شیپ

 .ایدنبالم ب-

 ییرایوارد پذ یرفت. منم با قدم ها تند به دنبالش رفتم؛ اما وقت رونین آشپزخونه، بتر از م جلو

 گفت: دنمونیمامان با د م،یشد

 .میدور هم بخور زمیبر ییچا هی نینیبده بش رتونیظرفا رو؟ خدا خ نیشست-

مش که تو کال یبهم انداخت و دوباره رو به مامان کرد و با تمسخر یبرگشت و نگاه کوتاه پرهام

 بود، گفت:

هوا به کله اش بخوره... مادر، شما دست به ظرفا  اط،یتو ح میریدختر کوچولوتون کالفه است م-

 .شورمشونیخودم م امینزن! م

 نگاهم کرد و گفت: یکه متوجه لحن بد پرهام شده بود، با نگران مامان

 ! چت شده؟یگیشده نم تیزیچ هیچند روز،  نیتو ا-

 گفتم: یفیضع یو با صداانداختم  نییرو پا سرم

 حوصله ام. یفقط ب ،یچیه-

 م؟یدکتر بر یخوایم-

 کردم و کوتاه گفتم: نگاهش

 نه.-

پله  نیدوم یرفت و منم دنبالش رفتم. رو اطینگفت و فقط نگاهم کرد. پرهام به ح یا گهید زهیچ

نگاهم کرد  داد و متفکر هیبه خونه ام نشست و دست هاش رو به زانوهاش تک یمنته یاز راه پله 

 و گفت:

 بگو چته؟-
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 رو به کمرم زدم و خونسرد گفتم: دستم

 !یچیگفتم که ه-

 .شنومیبگو م ه؟یچ یچیخب همون ه-

باال انداختم که بلند شد و رو به  یو شونه ا دمیحوصله لبم رو ورچ ینگاهش کردم و ب رهیخ رهیخ

 و گفت: ستادیروم ا

! من یاون شب ناراحت شد یدرک کنم از چ تونمیاما نم ؛یبه خاطر اون شب ناراحت دونمیم-

... میبهنام رفت و آمد دار یشهرزاد! ما با خانواده  یندادم و گفتم دلت نشکنه؛ ول ریبهت گ ادیز

بگم رفتار اون شبت اصال درست نبود! هم من هم مامان رو  دیهستن و با یدرست یلیخ یآدما

 .یزده کرد لتخجا

 .دیکش شیشونیبه پ یکرد و دست یمکث

 نشیج نیس یمامانش کل گفتیبهنام م ؟یعزادار یداشت بهشون بگ یچه لزوم فهممیمن نم-

هنوز  یعنی... دوننیتو رو نم یاصل انیعزادارم! اونا جر گهیشده که شهرزاد م یکرده، مگه چ

 که با یبود یتیتو چه موقع دوننیسر هم کرده براشون؛ اما نم ییزایچ هی. بهنام میبهشون نگفت

... دوننینم یزیاز مرگ بابک خبر ندارن، از اختالف تو با خانواده عمه ات چ ،یمن رو به رو شد

 نیا یبهنام برا یکه مردن! حت شدیمردن و چ یکه بزرگت کردن ک یمادر و پدر دوننیاونا نم

 و میقد یاون جا، حرف از روزا میریبا خانوادش حرف زده که مبادا م یکل م،یکه ما ناراحت نش

 و تمام. میبگ کیتبر هیسر راه گذاشتن تو رو، وارد بحث کنن! گفته بهشون  یماجرا

حرف زد و صداش رو باال نبرد؛ اما  کیت هیمدت  نیباره سکوت کرد و نفس گرفت. تو تمام ا هی

 تحکم تو کالمش باعث شده بود، الم تا کام حرف نزنم و فقط نگاهش کنم.

 گفت:شونه ام گذاشت و  یهاش رو رو دست

 دهیکش شیپ یخواستگار انیجر خواستهیاولش نم ی! بهنام حتنیشهرزاد جان... خواهرم... بب-

. زدهیکه ر به ر پسرش از حرف م یهست یتو همون ده،یفهم یمادرش بوده که وقت نیا یبشه؛ ول

 یخواستگار دم،یکه من د یبکشه. هر چند اون دسته گل شیهم پ یداده بحث خواستگار حیترج
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ازم نه پنهون کرده و نه  یزیوقت چ چیکه بهنام به من گفته. بهنام هم ه هیزیچ نیا یولبود؛ 

 بهم دروغ گفته. یزیبابت چ

بار من بودم که احساساتم قلقکم  نیآروم شه؛ اما ا یکرد تا کم یانداخت و مکث نییرو پا سرش

 یکه آماده  ییا چشماقلقلک خنده نبود! بغض کرده ب نیتا حرفم رو بزنم، هر چند پشت ا دادیم

چشمام رنگ نگاهش عوض  دنیشده بودن. نگاهش کردم، که دوباره نگاهم کرد و با د ه،یگر

 و آروم درگوشم زمزمه کرد. هیگر ریباره بغلم و کرد من زدم ز هیشد و 

 ه؟یچ ایبچه باز نیا میکنی. باشه ما که اجبارت نمهید آخه چته؟ ها! باور کن بهنام پسر خوب-

 ...یول

 شونه ام بود. یمن رو از خودش جدا کرد؛ اما دستاش هنوز رو دوباره

 !... آره!؟یکنیتو هنوز به آرش فکر م کنمیچرا حس م دونمینم-

 گفتم: یو بدون مکث عیسر

 نه.-

 پس چته؟-

 میاز دلخور یدو روز با سکوتم باعث شدم اونا برداشت اشتباه نی. تو اکردمیسکوت م دینبا

با همون  یول کرد؛یکه تو گلوم بود کارم رو سخت تر م یحرف زدن، با وجود بغض که نیکنن. با ا

 گفتم: دیلرزیو خشم م جانیکه از شدت ه ییصدا

که اون خواستگار بهنام بود! بخاطر  نینه بخاطر ا ،ییهوی یآره دلخورم؛ اما نه بخاطر خواستگار-

ام!... واقعا هنوز به  بهیانگار که من غر .دیکنیبهنام... بهنام م زیر هی دیکه شما همش دار نیا

منتم رو  دیآقا بهنامتون دار یام؟ که مستجره خونه تونه و بخاطر گل رو بهیدختر غر هیچشمتون 

اما حاال  د؛یکشیمنتم رو م یکه به عنوان خانواده ام قبولتون کنم حساب نیآره!؟ تا قبل ا د،یکشیم

برم! من خودم اون شب برق نگاهه تو و مامان  دیم بدشوهر عیسر دییخوایام و م یانگار اضاف

 حرفات ... نیو حاال هم ا دمیرو د

نتونستم ادامه بدم و کنار زدمش و راه پله رو به سرعت گذروندم و وارد خونه شدم و در رو  گهید

 ...هیگر ریبستم و پشت در نشستم و بلند زدم ز
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... 

از بهنام زده نشد. حداقل  یحرف چیهفته ه هی نیتو ا. میقرار بود با بهنام به دانشگاه بر امروز

و با پرهام  ستادیبود. فقط دم در ا شبیخونه رو زد اونم د نیبار در ا هیمن! بهنام فقط  یجلو

 نارک عیاتاق من انداخت؛ اما من سر یبه پنجره  یحرف زد و موقع رفتن هم نگاه یچند کلمه ا

که متوجه حضور من  دونستمیخوب م یکردم؛ ول میکه اون لحظه خودم رو قا نی. با ادمیکش

 بسته شدن در! یشده که به پنجره نگاه کرده و بعدم رفته... و صدا

و منتظر اومدنش بودم.  دمیکشیم یفرض یرو، با نوک کفشم خط ها ادهیپ یها کییموزا یرو

که  نیبدون ا یلاستخدام؛ و یکارا یبا بهنام قراره برم دانشگاه برا دونستنیمامان و پرهام م

فاصله  نمونیچند روز انقدر ب نیبودن. تو ا دهیمن بهشون بگم! چون قبل از من، از زبون بهنام شن

! چون دونستمیم یعیرو طب نینکردن و من ا یبود که از زبون من نشنون. هر چند مخالفت افتاده

 یفکر بودم که، صداتر شم! همچنان تو  کیشغل به بهنام نزد نیقرار بود با ا دونستنیخوب م

در خونه پارک شده  یو نگاهش کنم. درست جلو رونیب امیبهنام باعث شد از فکر ب نیبوق ماش

 بود.

 یرو خاروندم و بعد دستم رو به نشونه  میشونیمتوجه اومدنش نشدم! با نوک انگشتم پ چطور

رو باز کرد، راه افتادم. خم شد و از داخل در سمت من  نشیسالم بلند کردم و به طرف ماش

 اقیلب کردم و جوابم رو با همون حس اشت ریز یشدم. سالم نشیزدم و سوار ماش یلبخند

 رو روشن و حرکت کرد که گفتم: نیداد. ماش شیشگیهم

 .مینیرو بب گهیدم دانشگاه هم د میتونستیسراغم؛ اما م دیممنونم که اومد-

 گفت: یخت و با لحن خاصبهم اندا یگوشه لبش نشست و از گوشه چشمش نگاه یلبخند

 باشه، من باشم و شما... نیماش شهیمگه م-

 کرد که کنجکاو شدم و پرسش گر گفتم: یمکث

 شما!؟-

 ساده گفت: یلیبار خ نیا شیکرد و برعکس لحن قبل نگاهم

 تا اون جا!؟ دیایب دیوفتیتنها، تنها راه ب د،یباش قمیرف نیشما که خواهر بهتر-
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کردم و در  گهیروم رو طرف د عیبرق نگاهش، سر دنینشست که با د رو لبم یلبخند ناخودآگاه

 لب گفتم: ریبودن ز گهیهم د ریدستم درگ یکه انگشتا یحال

 .دیرسونیرو م تونیرفق نیکه خواهر بهتر نیبه هر حال ممنونم. هم بخاطر شغل، هم ا-

کوتاه؛ اما چند باره  یکه متوجه نگاه ها ییوقت ها ینگفتم. حت یزیبه مقصد چ دنیتا رس گهید و

 کردمیدستم سرگرم م یو انگشتا فیو خودم رو با بند ک کردمیم یتوجه یو ب شدمیبهنام م ی

رفتن به دانشگاه، نشون ندادم. هر چند که اون پشت  ریشدن مس یبه طوالن یواکنش چیه یو حت

 که من بشنوم زمزمه کرد. یلب طور ریچراغ قرمز ز نیمسو

 قرمزا! چراغ نیامان از ا-

آهنگ  کنمیرو که فکر م شد،یکه از ضبط صوت پخش م یآهنگ یتو همون لحظات صدا قایدق و

 یول کرد؛ی. در واقع خودش سکوت مکردیتر م ادیهاش فکر شده انتخاب شده بودن، رو ز

راه برگشت رو خودم  شدمیداشتم مطمئن م گهی. درسوندیبه گوشم م میمستق ریحرفاش رو غ

 جلب توجه ها معذب تر نشم! نیبار ا ریز یدم؛ ولبرگر ادهیپ

 که گفتم: میدانشگاه بود کیو نزد میدیبه دانشگاه رس بالخره

 رو هم که بلدم. خود... شگاهی. آزماشمیم ادهیمن پ یممنونم؛ ول-

 نگیدر پارک یجلو عیکرد و سر شترمیادامه بدم و نه تنها سرعتش رو کم نکرد تازه ب نذاشت

 اشاره کرد و گفت: نگیا دستش به پارکقرار گرفت و ب

 .نگیتو پارک میرفت نینه بابا! آ بب-

 لب به طعنه گفتم: ریرو ازش گرفتم و ز نگاهم

 !دیبله، رفت-

کردم و  یلب تشکر ریشدم و ز ادهیپارک کرد و من بالفاصله پ دیاسات نگیپارک یرو تو نیماش

 خواستیمت آسانسور راه افتادم. دلم نمتند و هول کرده، به س یکم یدر رو بستم و با قدم ها

رو فشار دادم  نگیپارک یطبقه  ی! دکمه زدی. هرچند که اطراف پشه هم پر نممیبش دهیبا هم د

. اومدیفاصله گرفته بود و داشت به سمتم م نشیبه پشت سرم انداختم بهنام از ماش یگاهو ن

و دستم رفت دکمه طبقه چهارم که در آسانسور باز شد واردش شدم  نیبرگشتم و به محض ا
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بهم  یبه لب داشت نگاه یا روزمندانهیکه لبخند پ یرو بزنم، که وارد آسانسور شد و درحال

و منتظر موند تا دکمه رو بزنم. دکمه رو زدم و خودم رو با  ستادیکنارم ا نسردخو یلیانداخت و خ

 ، سرگرم کردم، که گفت:نبودن یچندان جذاب و سرگرم کننده ا یزایکه چ فمیداخل ک لیوسا

 د؟یجا گذاشت یزیچ-

 گفتم: عیگرد شده، نگاهش کردم و سر یکرده با چشما هول

 نه!-

در آسانسور  یباال شیبه صفحه نما یو نگاه ستادمیرو بستم و مثل خودش خونسرد ا فمیک پیز

بهنام  نگاهش کردم، که رهیهمون طور خ یلحظات ی. برادادیسه رو نشون م یانداختم، که طبقه 

 گفت:

 وقته سر سه مونده. نه!؟ یلیخ-

 گفتم: دهیکردم و نگاه بهنام کردم و ترس زیرو ر چشمام

 خراب شده؟ دیگیم یعنی-

 .دیبهم انداخت و نگران پرس یگوشه چشمش نگاه از

 !؟یخوب-

خورد و دوباره حرکت کرد. نفس حبس شده ام رو  یخواستم جوابش رو بدم آسانسور تکون تا

 که گفت: دادم رونیب

 خوبه.-

 . ابرو هاش رو باال انداخت و گفت:کنهیداره لبخند به لب نگاهم م دمیکردم، د نگاهش

 . هوم؟میایبرگشتن از پله ها ب-

زدم و برگشتم و  رونیب عیلحظه در آسانسور باز شد و من بدون جواب دادن بهش، سر همون

نگاهم  رهیونده بود و داشت، خهمون جا سر جاش م یلحظات یبه بهنام انداختم. برا ینگاه

 گفتم: عیکه سر شد،یدر داشت بسته م کرد؛یم

 .گهید رونیب نیایب-
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بهم انداخت و جلوتر از من راه افتاد. سرم  یزد و نگاه رونیمن خونسرد از آسانسور ب برخالف

ر با تکون دادم، اون ناراحت شده بود. انگار که تازه متوجه شده بودم رفتارم چقد نیرو به طرف

 لدوستانه هم نبوده، به خودم اومدم و شرمنده بهش نگاه کردم. به هر حا یبهنام بد بوده و حت

دفعات قبل هم دست  یعنیبار لحنم دست خودم نبود!  نیواقعا ا یول گه؛ید خورهیاونم بهش برم

تمام زود واکنش نشون  لیدل نیدچار ضعف اعصاب شدم و هم کردمیخودم نبود! احساس م

استخدام من رو راه  ی. اون داشت کاراآوردمیاز دلش در م یجور هی دیهام بود. با دادن

 ! من چم شده بود؟کردمیم یبد رفتار یجور نیوقت من ا ناو انداخت،یم

 ؟یخانم فرح-

صدام  یبلند بایتقر یانداختم، بهنام بود! با صدا یکه صدا اومد نگاه ییتعجب به سمت جا با

بودم و  ستادهیدر آسانسور ا یبود و من جلو شگاهیدر آزما یت اون جلونداش یزده بود. تعجب

خودم صدا  یلیبود که من رو با فام نیکه باعث تعجبم شده بود، ا یزیچ یفاصله بود؛ ول نمونیب

 یبهم فهموند، دار یجور هی! هنوز تو شوک بودم که دستش رو تو هوا چرخوند و ینه مومن ،زده

 هیکردم با  یتند خودم رو بهش رسوندم و سع یدادم و با قدم هاتکون  یسر ؟یکنیچکار م

رو نزد و فقط گوشه  یشگیقبل رو جبران کنم؛ اما برخالف انتظارم اون لبخند هم قیلبخند دقا

داشتم  دیبود شا یبه من با دست به داخل اشاره کرد. حس بد یو بدون نگاه ادلبش رو کش د

رو  کردیبودم و معذبم م یاشتم همون نگاه رو که ازش فراراما انتظار د کردم؛یبزرگش م یادیز

به  ییبا خوش رو یشدم. خانم صمندر شگاهیکردم وارد آزما یلب تشکر ریبهم بندازه. ز

 شد. دهیبالخره بحث به استخدام من کش یو احوال پرس سالماستقبالمون اومد و بعد 

 ارج کنم.از ذهنم خ شهیرو مگه م یدست شما درد نکنه، خانم فرح-

 کرد و ادامه داد. یا خنده

کنجکاو  شتریو البته از همه ب کردیرو ترک م شگاهیآزما هیاز بق رترید شهیبود، هم یکله شق هی-

 بود.

لبم نشست و سرم رو  یرو گذشت،یها بود ازشون ماون روزا، که انگار سال یادآوریبا  یلبخند

 ایکرده بود. من  رییوسط تغ نیا یزیچ هی ید؛ ولانداختم. هر چند اون قدرا هم نگذشته بو نییپا
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با  ه. هنوز تو فکر بودم، کافتادیروزهام م نیکه بود، داشت مثه خوره به جون ا یهر چ طم؟یشرا

 به خودم اومدم و نگاهش کردم. یخانم صمندر یصدا

 بله!؟-

 کرد و گفت: یکوتاه یاخنده

جا رو متعلق به خودت  نیتا آخر سر، ا یکرد یاطالعات هیو من رو تخل یو رفت یاومد یه گمیم-

 !یکرد

ذره هم  هیکردم  یحال سع نیبه لبم نشست با ا یزده شدم و لبخند بزرگ جانیه فشیتعر از

 متواضع باشم.

 قمیکه؛ باز خودم رو با عال نهیفقط به خاطر ا نجامیجا تعلق خاطر دارم... اگه ا نیراستش به ا-

 سرگرم کنم.

تو  یکه شاد یباال انداخت و درحال ییمن خوشش اومده بود ابرو ریتعب که از یصمندر خانم

 به بهنام نگاه کرد و با سرش به من اشاره کرد و گفت: زد،یچهره اش موج م

 !یرو آورد یخوب کس-

 باال انداخت و گفت: یکرد و شونه ا نگاهم

 یرودرواسیب یو نداشتو عالقه ات ر هیروح نیبهت بگم اگه هم یواال شهرزاد جون بزار خودمون-

 نیدانشگاه ا سییچون ر یول رم؛یسخت گ یادیز دیشا دونمی. نمیاستخدام بش ذاشتمینم

خودم بذارم که صرفا به خاطر پول و  یرو جا یدادم کس حیرو به من محول کرد، ترج تیمسئول

 نباشه! بتی.. .بعد رفتنم پشت سرم غگهیکه د نیباشه و ا ومدهیدرآمد ن

 و ادامه داد. کرد یا خنده

از خودم و استاد  یانامه یو معرف ی. من روزمه ات رو که در واقع خودتگهید یعه، به سالمت-

 ینبود با سواال یازی. واقعا هم ندمیخبر استخدامت رو هم م گهیو د دمیم سییرو نشون ر یاحمد

 رو و اال ماشاال. تیاخالق حرفه ا شناسمیم یکنم تا حدود تتیاذ یالک

چکار کنم؟ نگاه  دونستمینم ینگاهم کرد. از خوشحال یبه لب نشوند و با مهربون یبزرگ لبخند

 . تشکر کردم.دیلرزیم جانیکه صدام از فرط ه یبه هردوشون انداختم و در حال یا قدر شناسانه
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... 

که  یجانیرو به بهنام کردم و با همون ه عیو قدم اول رو بر نداشته سر میزد رونیب شگاهیآزما از

 بخاطر به دست آوردن شغلم داشتم، گفتم:

 م؟یاز راه پله بر ستیبهتر ن-

که راه پله بود  یینبود. با دستش به سمت جا ینگفت؛ اما از اون نگاه سردش هم خبر یزیچ

تند به سمت راه پله رفتم. انقدر خوشحال بودم،  یدادم و با قدم ها لشیتحو یاشاره کرد. لبخند

 .نمچکار ک دونستمیکه نم

لـ*ـذت ببرم. بند  ینییسر پا نیپام بذارم و از ا ریبه سرم زد، پله ها رو با سرعت ز نیهم یبرا

اومدم  نییام پا هیاول جانیاون چهار طبقه رو با همون ه یگرفتم و تمام پله ها یرو دو دست فمیک

بودم، با داشت به من برسه. هرچند که مطمئن  یکه اونم سع دمیشنیبهنام هم م یپا یو صدا

 .کردیکار رو م نیا داد،یدانشگاه از خودش نشون م یکه تو یمتانت

 یشده. درحال ادیکه احساس کردم چقدر ارتفاع ز ستادم،یباره ا هیو  دمیپله رس نیبه آخر بالخره

 نیحاالست که به زم نیشده بود و حس کردم هم نیپله است! سرم سنگ هیفقط  دونستمیکه م

 .شدیم دهیکش نییوصل شده بود و به پا ینیسنگ یبه وزنه . سرم انگار وفتمیب

 سقوط کردم و افتادم. نیبا سرعت به سمت زم افته،یداره م یکه متوجه بشم چه اتفاق نیا بدون

حالم رو بلند کرد و تو آغوشش گرفت و همون  مهیخودش رو بهم رسوند و بدن ن عیسر بهنام

 صورتم رو به طرف خودش چرخوند. ،مینشسته بود نیزم یطور که هر دو مون رو

بلند شدن از  هیبخورم و با  یباز کردن چشمام رو نداشتم. چه برسه که بخوام، تکون ینا اصال

داشت تا من رو  یو سع گفتیم ییزاینامفهومش چ یخالص بشم! بهنام با صدا تیاون وضع

 یلحظه ا یته بود. برابهم چشم دوخ دهی. بالخره تونستم نگاهش کنم. نگران و ترسارهیبهوش ب

 میشونیقدرت بلند کردن دستم و لمس پ یاما حت سوزه؛یو م کنهیدرد م میشونیحس کردم پ

 نداشتم.

 حالت خوبه؟-
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 نمیکردم و نفس سنگ یهم گذاشتم و سع ینگفتم و پلک هام رو رو یزی! حالم خوب نبود.چنه

 بدم! یبعدم دم به خودم زندگ بازدم و هیرو که حبس شده بود رو دوباره راه بندازمش و با 

 بود و از هوش رفتم. دهیفا یتالشم ب نیآخر

... 

نامفهوم  یی... و کم کم هم صداهازنهیم یآروم یداره به صورتم ضربه ها یکس کردمیم احساس

باره چشمم رو باز کردم و تو جام به جلو خم شدم و  هیشد.  سی... و بعد پوست صورتم که خ

 دنیبلع یام گذاشتم و فشارش دادم. دهنم رو باز کرده بودم، برا نهی*ـقفسه سـ یدستم رو رو

 !هوا یذره ا

 دمیشنیم ییکردم، نه صدا ریخال گ هی یتو کردمیاحساس م هیچند ثان یشده بودم و برا شوکه

 یتو یزن و مرد ینکرد و من کم کم صدا دایادامه پ تیوضع نیبزنم؛ اما ا تونستمیم یو نه حرف

 .دمیرو شن شد،یو زمزمه م دیچیپیگوشم م

 دکتر. مشیببر دیبا-

 ... شهرزادجون؟مشیبریشد م ازیاگه ن-

بود. نگاهم رو اطراف  یاومد برگشتم. خانم صمندر یطرف صدا که از بغـ*ـل گوشم م به

ام زانو زده بود و مضطرب نگاهم  گهیدانشگاه بودم. بهنام هم طرف د یچرخوندم، هنوز تو

 که نگاهش کردم، گفت: نیا . به محضکردیم

 مارستان؟یببرمت ب ؟یبهتر-

. روش با انگشتم سوختیگرفتم و هنوز م میشونیتکون دادم و دستم رو به پ یرو به نف سرم

 که بهنام گفت: دم،یکش

 زخمش نکن. کهیخراش کوچ هیدست نزن، -

 یحلقه شد. نگاه بهنام دور دستم یکردم از جام بلند شم. که دستا یدادم و سع رونیرو ب نفسم

 .ستمیبهش انداختم؛ اما اون نگاهش رو ازم گرفت و کمکم کرد با

 مارستان؟یب میبر یخواینم یشهرزاد جون مطمعن-

 گفتم: یفیضع یلب باز کردم و با صدا یسخت به
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 .نیرفته، هم جیفقط سرم گ ستین یازینه ن-

 رو تجربه کردم. نیدلم اضافه کردم که قبال هم ا یتو و

راست به خونه  هیو از بهنام خواستم  دمیدراز کش یصندل یرو نیه برگشت من عقب ماشرا یتو

فکر نکنم و خودم رو غرق  یچیکردم به ه یببرتم. خواب نبودم؛ اما چشمام رو بسته بودم و سع

 نامنظم و متحرک پشت پلکم، کنم. یها ریتصو

... 

راه پله نشستم و وقتم  یپله  یوساعت ر میشدم و تا ن داریساعت شش بود که از خواب ب صبح

که به خونه اومدم حالم بهتر شده بود  نیبعد از ا روزیدم صبح پر کردم. د یرو با آسمون و هوا

ش یراز دار ینداشتم؛ اما باز هم رو نانینگه. هر چند که اطم یبه کس یزیو از بهنام خواستم که چ

ام با مامان و ت شدن رابـ ـطهدرس یبشه برا یبهونه ا نیا خواستیحساب کردم. دلم نم

که بابت رفتار اون  نیبهونه محبت هاشون رو شروع کنن بدون ا نیبه ا خواستمیپرهام. نم

 بهم بدن. یدرست و حساب حیروزشون توض

دارم.  اجیاحت یزیچ نیبه همچ کردمیبگذرونم. حس م یرو ادهیامروز رو به پ خواستیم دلم

که به  کردیم بیبود و هوا من رو ترغ زییپا یکایده بود. نزدبدجور به سرم ز رونیاون ب یهوا

 یاتفاقات کم نیکنم و از بطن ا دایخودم رو پ یکم شدیخلوت باعث م نیا دیبرم. شا رونیب

 هی دنیحس خوب با پوش نیا دیراست به اتاقم رفتم. شا هی. به خونه برگشتم و رمیبگفاصله 

 رهیسرد و ت ی. بعد چهلم مامان کم کم رنگاشدیتر مروشن، کامل  یدست لباس، اونم با رنگا

 که به خودم برسم. دهیوقتش رس کنم،ینفوذ کرده بود؛ اما حاال فکر م میمشک یلباسا یال به ال

 نیکه اتفاق افتاد و هم یپشت سرهم یپوش شده بودم. اونم بخاطر مرگ ها اهیماه ها بود س من

 شتریبه حال و هوام ب کمیبه خاطر خودمم شده  دیبا باعث حال گرفته ام شده بود. امروز دیشا

 برسم.

رنگ با  یساتن زرشک یبا روسر یبه خودم نگاه کردم. مانتو کت نهیآ یآماده شدم و تو بالخره

 دهیرنگ پاش دیو سف اهیس ریتصو هیاومد. انگار که به  ی... به نظر خوب میسارافون بلند کرم

که داشتم رو درآوردم  یرو برداشتم و از توش تنها رژ میدست فیبودم. به طرف کمدم رفتم و ک
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نکرده بودم.  شیلبم گرفتم. مدت ها بود که آرا یرفتم و مردد در رژ رو برداشتم جلو نهیآ یلوو ج

ظاهر آراسته داشته  هی کردمیم یسع شتریو ب کردمینم شیآرا ادیها ز بتیمص نیهرچند قبل ا

 رژ رو... نیا یباشم؛ ول

ماه قبل  هیبود. درست  دهیرژ رو آرش خر نیفاصله گرفتم. ا نهیانداختم و از آ نییارو پ دستم

کردم  یفرصت نشد ازش استفاده کنم. چشمام رو بستم و سع گهیمرگ مادر بزرگ، بعد اون د

که  یهرکار دیخودم رو خالص کنم. امروز قرار بود ماله من باشه و من با هوده،یاز فکر خاطرات ب

برگشتم و  نهیرو گرفتم و به سمت آ ممیحالم خوب بشه رو انجام بدم. بالخره تصم بود، تا مالز

 من رو برنجونه، رژ رو زدم. یو قبل از اون که فکر ستادمیجلوش ا

نرفته  نییبه پا روزیبود. از د میشونیپ یخراش هنوز رو یبه صورتم انداختم. جا یآخر نگاه در

 روزیپرهام نشه که به اتفاق د یبرا یخوب بشه تا سرنخ زخم زودتر نیبودم که ا دواریبودم و ام

 برسه.

 یحت خواستیزدم. دلم م رونیسر و صدا ب یآروم و ب یلیهشت صبح بود که از خونه خ ساعت

سوپر مارکت خورد،  هیاز خونه دور شده بودم که، چشمم به  یبخورم. کم رونیصبحونه ام رو ب

 خوامیکجا م دونستمی. خودم هم نمدمیکاکائو خر ریو ش کیک هیواردش شدم و  یبدون معطل

 برم!

 گرفتمیم واریو انگشت اشاره ام رو به د بستمیچشمام رو م یو گاه زدمیهدف قدم م یب فقط

 .دمیکشیو م

 یتیاومد؛ اما اهم یکه اولش به نظرم آشنا م دمیسبز رس یفضا هیربع به نه بود که به  هی ساعت

عده  هینگاه کردم  کردن،یکه داشتن ورزش م ییستم و به آدمانش مکتین هی یندادم و رو

 شتریدر گردش بودن و ب یورزش لهیبه اون وس یورزش لهیوس نیعده هم از ا هی دن،یدویم

کاکائو رو درآوردم و بازشون کردم و در  ریو ش کیک فمیک یداشت. از تو یرگرمبراشون حس س

 ریقلپ ش هیو  زدمیم کیگاز از ک هی. کردمیبه اطراف نگاه م یهدف خاص چیکه به ه یحال

 .خوردمیم
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کجام؛ اما حس  دونستمیو هنوز نم زدمیخودم تو کوچه پس کوچه ها پرسه م یبعد برا یکم

به اطرافم بندازم؛ اما از  یسرجام بمونم و نگاه یلحظات یباعث شد برا نیداشتم و هم ییآشنا

 بودم! میمیقد یخوردم، من تو محله  کهی دمیکه د یزیچ

رو تو  میبود که خاطرات بچگ یبه من تعلق نداشت! چند متر اون طرف تر خونه ا گهیکه د ییجا

 ادامه دادم. رمیتکون دادم و به مس نیخودش حبس کرده بود. سرم رو به طرف

تلخم بود.  یبار از مقصد خودم مطلع بودم. اون جا منشا روزا نیبه کجا! ا رسمیم دونستمیم

رفت؛ اما انگار  ایو از دن دیوسط به قتل رس نیعمه ام شدم. بابک ا ینقشه ها یربانکه ق ییجا

. انقدر جلو دمیکشیداشتم نفس م ایدن نیتفاوت که هنوز تو ا نیمن بودم که کشته شدم با ا

که عمه از  ییعمه! اون بالکن...جا ی. درست مقابل خونه دمیو رفتم، تا به اون نقطه رس مرفت

 .کردیم یبود و داشت روند نقشه اش رو بررس ستادهیش اپشت پنجره ا

 یبالکن درحال یخودم رو تو تونستمی. هنوز منمیکه من رگ خودم رو زدم، تا نباشم و نب ییجا

بالکن نبود و من تو خون خودم  یا شهیپشت در ش یبار آرش نیاما ا نم؛یبب زدمیکه رگم رو م

 وزسر دادم. امروز قرار بود ر یانداختم و آه نییرم رو پابار شهرزاد مرد! س نیخفه شده بودم...ا

حاال  یشده بودم؛ ول یشدم که دچار روز مرگ گهیاتفاقات د ریمدت از بس درگ نیمن باشه؛ اما ا

نقطه  نیا یجا تو نینقطه مقابل شهرزاد زخم خورده باشم، بازم ا خواستمیکه م یدرست زمان

 !کردمیتجربه کردم، فکر مکه  یتلخ ییزایبودم و به چ ستادهیا

. یریحال خوش امروزم رو بگ یتونیسرم رو باال گرفتم و به خونه نگاه کردم، نه! تو نم دوباره

رفتم، که با  یادامه بدم. چند قدم رمیبه سمت چپ برگشتم تا به مس عیتونه. سر ینم چکسیه

گرده شده بهش  یشمامن با چ کردیپرهام روبه رو شدم. برخالف اون که اخم کرده نگاهم م

 که گفت: بودمزل زده 

تو رو  گهی. ارزشش رو داشت؟ اون دیایکنم؛ منتظر موندم تا ب داتیپ تونمیم نجایا دونستمیم-

راه  یصبح اول صبح یرو ول کرد ستادهیا ی... بهنام که دوست داره و انقدر پات جدخوادینم

 ؟نجایا یایبشه؟ که ب یتو کوچه و پس کوچه که چ یافتاد
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. رهیحرف زدنش نفس بگ کیت هیبعد  خواستیم دمیشا ایکم شه  تشیکرد تا از عصبان سکوت

 نکرده بودم! ی! من کار بدشدمیمتوجه نم یچیاز حرفاش ه

 گفت: یکنترل شده ا یبار با صدا نیباز کرد و ا لب

انقدر زود  کردمیفکر نم یول رسه؛یروز به گوشت م هی دونستمیشهرازد... خواهر من ... من م-

 .یبفهم

 شونه ام و گفت: یرو گذاشت رو دستش

 خونه اره؟ یومدین گهید نیهم یبرا ؟یدیمن و مامان رو شن یحرفا روزید-

بهش بدم. مطمئن بودم اون دچار  یچه جواب دونستمیو نم کردمیو مبهوت فقط نگاهش م مات

تم تا باهاشون چشم تو چشم به باال رف عینموندم و سر اطمیتو ح یحت روزیسوتفاهم شده من د

 نشم .

من شده بود، نگران نگاهش رو تو صورتم  ی. انگار متوجه بهت زدگزدیحرف م یاز چ پرهام

به خودم اومدم و  عیثابت موند که سر میشونیپ یزخم رو یلحظه نگاهش رو هی یچرخوند. برا

 گفتم: یو اخم کردم و با لحن جانب دار دمیعقب کش

 ؟یردکیم بیتو منو تعق-

 شد و گفت: یحرفم دوباره جد نیا با

 شده؟ یچ تیشونیپ-

 شهیبارم مامان گفته بود؟ داداش داشتن هم نیا ؟یکنیم بی! تو چرا انقدر من رو تعقیچیه-

 انقدر سخته؟

 نسبت به قبل گفت: یقدم به جلو اومد و با لحن آروم تر هیرو از هم باز کرد و  اخماش

آرش بهم  یخبر نامزد دنیحدس بزنم بعد شن تونستمی! ممینگرانتما واقعا  ؟یستیچرا متوجه ن-

 دست خودت بد... یکار یو باز بخوا یزیبر

 وسط حرفش و گفتم: دمیادامه بده و شوکه پر نذاشتم

 !؟یچ-
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من  نیا یافتاده؛ ول یچه اتفاق شدینگفت و با شک نگاهم کرد. انگار تازه داشت متوجه م یزیچ

من  دیبگه، شا گهیبار د هی خواستیافتاده! دلم م یده بودم چه اتفاقبودم که هنوز متوجه نش

 گفتم: یبلند بایتقر یبا صدا یبار عصب نیبودم. ا دهیاشتباه شن

 ؟یزنیحرف م یچ یدرباره  یدار-

 زده گفت: بهت

 تو...-

 ؟یمن چ-

دستش و دوباره نگاهم کرد و با  دیموهاش کش یانداخت و کالفه دستش رو ال نییرو پا سرش

 به پشت سرش اشاره کرد و گفت:

 .میزنیتو راه حرف م میبر ایب-

 تکون دادم و گفتم: یرو به نف سرم

 ! جوابمو بده.امیجا نم چیمن ه-

 .دیغر رلبیز

 لعنت بهت پرهام.-

 و گفت: دیطرفم اومد و مچ دستم رو محکم گرفت و کش به

 .شهیکه نم ابونیوسط خ نجایا گمیتو راه بهت م ایتو ب-

رو روشن و حرکت کرد. دلم  نیماش عیشدم و اونم سر نیو سوار ماش دهیاراده دنبالش کش یب

 بود؟ یمنظورت از اون حرفا چ ؟یگفت یبازم بپرسم چ خواستیم

آرش بود! چرا  یخبر نامزد دمیکه شن یزیاون چ دونستمیتو شوک نبودم و خوب م گهیمن د اما

 گوشم بود. یهنوز توپرهام  ی! صدازدمیخودم رو گول م دیبا

بردم و گذاشتم باد به  رونیبه طرفش خم شدم و سرم رو ب یو کم دمیکش نییرو پا شهیش

خودم  یبه رو خواستی. دلم نمدیاشکم چک یقطره  نیبزنه. چشمام رو بستم و اول یلیصورتم س

 یبهم گفت. حت ایبه آرش گفتم و آرش هم بعد بازداشت عمه چ یکه تو قبرستون چ ارمیب
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 یلحظات یبرا دیبا د،یاتفاق شوکه و ناراحتم! شا نیکه چقدر از ا ارمیب ودمخ یبه رو خواستمینم

 .کردمیهم که شده انکار م

و پا افتاده  شیآرش پ یانقدر برا یعنیاصال؟  شدیبدونم چرا؟ چ خواستیحال؛ فقط دلم م نیا با

 دونستم،یر از اشک شده بود و مو پ سوختیکنار گذاشته بشم؟ چشمام م یزود نیبودم که به ا

 ختهیصدا ر یمعطل باز شدن پلکام بودن. بالخره چشمام رو باز کردم و اجازه دادم اشکام ب

 .نبش

... 

رو خاموش کرد و تو جاش  نیدر خونه ماش یکه جلو نینزد، تا ا یحرف چیتا خود خونه ه پرهام

 نگاهم کرد. رهیو خ دیبه طرفم چرخ

 .ختمیریاشک هم نم یحت گهیل زده بودم و داما فقط به جلو ز من،

 ... یول یچرا اونجا رفته بود دونمیمن نم-

 گفت: یبلند و عصب یباره با صدا هیکوتاه،  یبعد مکث یآروم و کنترل شده بود؛ ول صداش

که باهاش  ییشهرازد جواب بده! پس اون حرفا، اون رفتارا ؟یکنیفکر م ارویتو هنوز به اون -

که در حقت کرد! اون تو رو کنار گذاشت و مادرش  یبد یاون، کارا ینه! رفتارا ای ؟یچ ،یداشت

 !یبازم انتخابش تو نبود یهم خبردار شده بود؛ ول یاصل انیاز جر نکهیرو انتخاب کرد با ا

 م؛یشد رهیبهم خ یلحظات یبهش انداختم، که سکوت کرد و برا یسمتش برگشتم و نگاه تند به

 .دیاز گوشه چشمم چک یاشک یو قطره  دیکه اون نگاه تند، تبش خواب دینکش هیاما به چند ثان

 ...یبخدا ارزش نداره گر-

 گفتم: دیلرزیکه م ییوسط حرفش و با صدا دمیرو با پشت دست پاک کردم و پر اشکم

 ؟یدیاز کجا فهم-

کوت س یشد و بعد کم رهیفرمون گذاشت و به جلو خ یدستش رو رو هیرو ازم گرفت و  نگاهش

 گفت:

 نیهم ی. برایکنیمطمئن شدم تو هنوز به آرش فکر م گهیمن د اطیبعد اون جر و بحثمون تو ح-

 نیو هم ارمیسر از کاراش درب دیبا کردمیچرا!؟ فقط حس م دونستمینم یشدم، حت رشیگیپ
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رفتن به مراسم  یداده بود، برا یمادرش درخواست مرخص شمی... چند روز پدمیشد که فهم

پسره بودم، اون روز  نیا ریگیمن انقدر که پ یموافقت نکردن باش. حت ماپسرش؛ ا ینامزد

آرش  رفتهیپذ یعنی نیزندان که به مادرش سر بزنه...ا رفتیداشت با دختره م دمشید

 رو...طرف تا زندان هم رفته.

 کرد و ادامه داد. نگاهم

 دونمی. مکنمینرسم ول نم کنم تا به جواب لهیپ یچ هیبه  یوقت ستیباورکن دست خودم ن-

که تو بهنام  نیا رفت،یتو کَتَم نم یول اد؛یکه کردم از نظرت زشت و احمقانه بنظر ب یکار دیشا

تو کارات دخالت نکنم؛ اما دلم  گهید دمی...به هرحال قول میرد کن یآدم نیهمچ هیرو بخاطر 

 بار ... نیو ا ای! بیدیکش یسخت یزده بشه...بسه هر چ بیبه احساساتت آس خوادیمن

بشه. سردرد  لیحرفاش رو نداشتم، سرم هر آن ممکن بود به هزار تکه تبد دنیتحمل شن گهید

 .کردیم میعصب شتریپرهام ب یحرفا دنیگرفته بودم و شن یبد

 ام! یطیمن تو چه شرا رهیکه در نظر بگ نیبه بهنام، بدون ا دیرسیته حرفاش م هنوزم

 امروزمم سوخت... دونستمیکنم! فقط م هیگر بتیصکدوم م یبرا دونستمینم

انداختم تو  دیکل ینزده اش تنها گذاشتم و بدون معطل یشدم و پرهام رو با حرفا ادهیپ نیماش از

راست به خونه ام رفتم و در رو پشت سرم بستم و قفل  هیخونه شدم و  اطیقفل در و وارد ح

 یپا یشده بود. صدا نیو سرم سنگ سوختیدادم. چشمام م هیکردم و برگشتم و به در تک

که شروع کرد به  دینکش هیبود. به ثان دهیانگار به پشت در رس دم،یشنیتو راه پله م زپرهام رو ا

 میعصب شتریکارش داشت ب نیو ا دادمینم یزدن و اسمم رو صدا زدن؛ اما من جوابدر ضربه 

 .کردیم

نبودم که  شیبازداشت گهیتنهام بزاره؟ من د دیکه با نیرفت؟ انقدر سخت بود درک ا ینم چرا

 .گرفتمیانقدر تحت کنترلش قرار م

هم داشت به  ی. گرسنگکردمیصداش رو نشنوم. احساس ضعف م گهیدر فاصله گرفتم تا د از

 . طاقتم طاق شده بود.کردیاضافه م میسر دردم و کالفگ



 

 

215 
 

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

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 

که دستام  یرو در آوردم و درحال قرصام سهیک نتیکاب یکشو یبه آشپزخونه رفتم و از تو عیسر

برداشتم و آب رو تا آخر بازکردم،  وانیل هیرفتم و  نکیگره اش رو باز کردم و به سمت س دیلرزیم

آرام  یقرصا سه،یک یرو بستم و از تو رآبیکرد. ش زیرو پر و سرر وانیل عیآب با شدت و سر

و هول  عیچند تا بود! انقدر سر دونمی... دو تا سه... نمختمیکف دستم ر یرو درآوردم و تو بخشم

 رو کردم که متوجه نشم! کارنیکرده ا

 نیزم یرفتم و خودم رو وسط خونه، رو ییرایزدم و به پذ رونیو از آشپزخونه ب دمیرو سر کش آب

 پرهام ندادم. یبه صدا یتیو اهم دمیرها کردم و طاق باز خواب

و از شر  نمیکه کابوس نب ارمیانقدر شانس ب بخوابم و یطوالن یساعت ها یبرا خواستیم دلم

 پرهام و اتفاقات مربوط به آرش و بهنام خبر نداشته باشم. یمضطرب کننده یصدا

اما انقدر کسل و کرخت بودم، که نخوام چشمام رو  د؛یچیپیگوشم م ینا مفهوم تو ییها صدا

م. صداها هر لحظه واضح تر کن یکار دادیروم بود و اجازه نم ینیسنگ یباز کنم. انگار وزنه

 .اومدیمرد! به نظر آشنا م هیزن و  هیدو نفر بود.  نیب کردن،ی. انگار داشتن بحث مشدنیم

 وهیبا چاقو م ایرب خراش برداشته  یخراشه! بچه، مگه من دو سالمه؟ با در قوط هیبگو  یه-

 ؟یخور

 .کردیم یاون زن داشت منم عصب یعصب یصدا زدن؟یحرف م یچ درباره

 .شهیبد م شنوهیم ادی! االن پرهام مدیبگ یزیچ هی. بابا، شما کنمیمامان، خواهش م-

 آشنا تر از اون زن بود! بهنام!؟ صداش

 ستیدختر معلوم ن نیا گمیم ی. ولزهیندارم. پرهامم مثه تو برام عز یمن که با پرهام مشکل ادیب-

 ی! ولیگیبه من نم یزیشده، تو هم که چ دایباره سرو کله اش پ هیبزرگ شده  یتو چه خانواده ا

 ؟یدختره بدبخت کن نیبزارمت خودتو با ا یجور نیهم وردمیبدون، من تو رو از سر راه ن

 مامان!-

! غیت غهیرو مچ دستشو جا ت نی... آ ببنمیبی! من که مینیبینم یکور شد ،ی! عاشق شدسیه-

با عدم تعادل  یتونیقرص خورده؟ تو نم گهیبار که د نیا ؟یگیم یچ نویخب، ا لیخراشه خ یگیم

همه سال سر همون سفره بزرگ  نیباشه خواهر پرهامه درست! اما ا ؟یایدختر کنار ب نیا یروح
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متوجه شدم... اصال تو حال خودش نبود! چه باور  دمشید میشده؟... من همون شب خواستگار

 ...زدمینم یخواستگارکاش حرف از  یدختر مشکل داره... خبرم ا نیا ،یچه نکن یکن

خدا...بابا لطفا ببرش. اصال پرهام نه! خودش ممکنه  یبسه! محض رضا کنم،یمامان خواهش م-

 آخه! دهیبشنوه توروخدا بس کن... از شما بع ادیهرآن بهوش ب

خونه. دو روزه  ایهم ب ی... بهنام تو هم به حرفا مادرت گوش کن...خواستمیبر ایخب بسه، ب لیخ-

 .اومدیم ادیبهوش ب خواستیبشه؟ م یجا که چ نیا یموند

 .کنمیلطفا...خواهش م دیبر امیخب منم م لیخ-

 یرو تحمل کردم؛ ول خوردیتونستم درد اون حرفا رو که مثه پتک تو سرم م یبا چه توان دونمینم

ه بود ک ینیسنگ یاز تحمل و صبر من نبود! از وزنه  تیوضع نیکه بود ا یهرچ دونستمیخوب م

 .کردمیروم حسش م

 کردنیشده بود که فکر م یچ دونستمی! نمزدیپروا م یبود که اون حرفا رو ب یبهنام، کس مادر

تالش  یشم؛ اما هر چ داریب خواستیبودم و حاال دلم م دهیکردم! من فقط خواب یمن خودکش

 بود. دهیفا یب کردمیم

 تونستمیکه نم نیدوباره بخوابم!؟ با ا اشتزیاما مگه سوزش چشمام م دم؛یخوابیدوباره م دیبا

کنن و از گوشه چشمم خارج  دایاشکام تونستن راه خودشون رو پ یپلک هام رو باز کنم؛ ول

 .دیبه گوشم رس یآروم و خفه ا ییبعد صدا یبشن...کم

 اگه قلبت شکست! خوام،یمعذرت م-

... 

 یروم رو برگردوندم و با اوقات تلخبه زور قاشق پر از سوپ جو رو به خوردم داد و من  پرهام

 که داشتم، گفتم:

 نداره، باور کن! ی. مزه خوبخورمیگفتم نم گهیبسه د-

 کردیم یو سع گردوندیسوپ م ی. قاشق رو تو کاسهکردیهم اخم کرده بود و نگاهم نم هنوز

 هی کردم و تو ی. نچکردینم غیخوش بهم نشون نده؛ هر چند که هنوزم محبتش رو در یرو

 صدام بود، گفتم: یکه تو یو تو دستم گرفتم و با تحکم دمیحرکت کاسه رو از دستش کش
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 نکردم؟ من فقط دو سه تا قرص آرام بخش خورد... یمن خودکش یباورکن یخوایهنوزم نم-

 خیباعث شد شوکه نگاهش کنم و حرف تو دهنم  نیاز جاش بلند شد و هم عیسر ت،یعصبان با

 بزنه. داد زد.

 سه تا دونه؟ نقل و نباته آره؟دو -

 تمسخر زمزمه کرد. به

 دو سه تا دونه!-

 داد زد. د،یلرزیکه صداش م یشد و من سرم رو عقب بردم. درحال کیقدم به تخت نزد هی

ارزشش رو داشت؟...اون تو رو  یاون عوض دت؟یبود، د یمامان تو چه حال یدونیاحمقم من؟ م-

 گـه،یم یچ یک نهیدست و پا که معطله بب یبخاطر اون احمقه ب پست زده... انداختت دور! اونوقت

 ؟یکنیم یباز تیبا زندگ یکنه، دار ادهیپ شیکه بره رو زندگ

 اما من...-

 صورتش گرفت. یسکوت جلو یاشاره اش رو به نشونه  انگشت

 ها؟ ه؟یچقدر از حرفات منطق یکنیواقعا فکر م ،یچرت و پرت بگ خوامینم گهی! دسیه-

گفتن نداشتم،  یبرا یحرف گهیکرد و منتظر جوابم موند؛ اما من برخالف لحظات قبل د وتسک

 شدم. رهیمثل خودش سکوت کردم، نگاهم رو ازش گرفتم و به دستام خ

به همون منوال گذشت. پرهام، که حاال آروم تر شده بود. دوباره سرجاش نشست  یا هیثان چند

 بار کنترل شده بود، گفت: نیه اک ییو دستاش رو بهم گره زد و با صدا

تحمل  تونمیآرش نباشه! چون نم لتیدل گهیکن. فقط د دایبهنام پ یبرا یجواب هیفکراتو کن و -

 ال قبا ارزش کنار گذاشتن بهنام رو داره! هی نیکنم، ا

از چشم پرهام دور نموند  نیهم رفت و ا ی. اخمام تودمیکه از مادر بهنام شن ییحرفا یادآوری با

 گفت: یتر یبا لحن جد و

اتفاقات  نیتا قبل ا دونمیغش و ضعف؟ من نم ارویوقت اون اخم و تَخمه! اون قیچرا؟ بهنام ال-

 ؛یکنیبهش فکر م یترکت کرده دار نکهیتو و آرش بوده که هنوز با وجود ا نیب یچه رابـ ـطه ا
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وجود  گهی. اون دستیاوضاع مثه قبل ن گهیکه د یرو خب متوجه شده باش نیا دوارمیام یول

 !ستیهست؛ اما کنار تو ن یعنی اره،ند

 بلند شده شده بود گفت: یکه از سر دلسوز یبار با لحن نیکرد و ا یمکث

 بود. شتیهمش بهنام پ یبود هوشیکنارته؟ تو اون چند روز که ب یحاال ک نیتو هم بب-

 گفتم:نگاهش کردم و  یبا دلخور نیهم یسکوت کنم و برا تونستمینم گهید

 یگفتی. خودت ممیدور هم باش میکرد دایرو پ گهیحاال!... دوست داشتم حاال که هم د یتو کنارم-

 دایبوده که خانوادمو پ نیاتفاقا ا نیحکمت ا ی...تو گفتهیبعد هر سخت یهمون آسون نیا دیشا

 ترکتون کنم و با بهنام ازدواج کنم؟ دیخوایحاال م یکنم؛ ول

 دایکنترل پ د،یلرزیکردم به خودم و صدام که م یتکون دادم و سع نیسرم رو به طرف یعصب

 کنم.

قدر من رو قضاوت تنهام. هنوزم تنهام... من مطمئنم خانواده بهنام همون یلیخ کنمیمن حس م-

 یراه هیبازم دنبال  کنمیبه حرفات اعتماد کنم!حس م تونمینم گهی...دنیکه شما کرد کننیم

 .دیرو دور کنتا دوباره من  دیهست

کردم بغضم رو تو گلوم  یانداختم و سع نیینتونستم ادامه بدم. سرم رو پا گهیکردم و د سکوت

 نشه. لیتبد هیحبس کنم، تا به گر

. تو و هیکینزد نیازدواج تو با بهنام ع م؟یتو رو دوباره دور کن میخواست ی!؟ ما کهیمنظورت چ-

. دلمون مییخوای. من و مامان فقط صالح تورو مدیایب جا نیا دیتونیبهنام هر وقت دلتون بخواد م

و خوشبخت  یکه دوست داره داره ازدواج کن یبا کس یدیکه کش یبعد اون همه رنج خوادیم

 .یش

 گفت: یو شوخ انهیبار با لحن دلجو نیکرد و ا یمکث

 ؟یتا آخر عمر ور دل ما بمون یخوایبعدشم تو مگه م-

 فت ادامه داد.از من نگر یجواب و واکنش یوقت

کارتم به قرص خوردن  ینجوری! ازیتو خودت نر یخور شددل یبه بعد؛ اگه از هر ک نیاز ا-

 !کشهینم
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 بهش نگاه کردم که گفت: یدینا ام با

مدت، چه  نیتو ا کنمینبود. اصال حاال که فکر م یکه قصدت خودکش کنمیباشه! من قبول م-

 دمیبهت حق م ،یدیاون احمق رو شن یخبر نامزددست آخرم  نیو ا یخودت کرد شیپ ییفکرا

خودت  شیلحظه هم پ هی یبرا یبدون حق ندار یول خوام؛یبهم...ازت معذرت م یزیبر کمی

من  شترمی. از همه بمیکرد داتیما تازه پ وونه،ی. دمتیدور بنداز مییخوایم نمن و ماما یفکر کن

...پس بدون، یرو تحمل کرد یبتیچه مص دمیدچون تو اون اتفاقات، کنارت بودم و  کنم؛یدرکت م

 خوشبخت شدنت. یبرا ستمیاینفرم که کنارت م نیبازم من اول

 رو گرفت و گفت: دستم

 .کننیبهنام محترم و خوبن. پس بدون قضاوتت نم یبهنام هم به اندازه  یخانواده-

 دمیکه شن ییزایاز چاگه  دونستمی. مگفتمینم یزینگران و ناراحتش بودم و چ یبه چشما رهیخ

 میمدت باز سکوت کردم و دلخور نیا یمثه همه  نیهم یاز اونا دفاع کنه. برا خوادیبگم بازم م

 .ختمیخودم ر یرو تو

... 

که  ینیس هیمرخص شدم و به همراه بهنام و پرهام به خونه اومدم. مامان با  مارستانیاز ب صبح

شدم.  اطیکه وارد ح نیبود و به محض ا ادهستیدر ا یجلو کردیتوش اسپند که داشت دود م

 هیکه گر یرو از دست مامان گرفت و مامان من رو محکم بغـ*ـل کرد و درحال ینیبهنام س

 گرفته و نگرونش گفت: یصدابا  کرد،یم

 مادر؟ یبود کرد یچه کار نیآخه ا-

 یقصد خودکشمن  کردینگفتم. مامان هم فکر م یزیدادم و چ رونینفسم رو به تاسف ب کالفه

 یشونه هاش گذاشتم و کم یداشتم! دستام رو از دور کمرش، رو

 میشونیاون خراش ساده رو پ کردمیخودمون فاصله انداختم و تو چشماش نگاه کردم. فکر م نیب

 نیبرسم؛ اما حاال با ا یبشم تا به جواب قانع کننده ا یکینزد نیمانع ا تونمیرو پنهون کنم، م

و  دیکشیطور من رو درآغوش م نیقلبم و احساساتم برداشته بود، مامان اکه  یاتفاق و خراش

 .کردیاون طور قضاوت و شماتتم م پرهام
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 گفتم: شد،یخسته ام بلند م ی هیکه از روح یلحن سرد با

 مامان، ببخش؛ اما خسته ام.-

د به پرهام فقط شوکه نگاهم کرد و بع نیهم یرو ازم نداشت. برا یبرخورد نیانتظار همچ انگار

و  مایرو با ا یپرهام چه حرف دونمیپرسشگر انداخت. نم یبود، نگاه ستادهیکه پشت سرم ا

 .میو با هم به خونه رفت ستادیاشاره رسوند، که مامان دستم رو گرفت و کنارم ا

حوصله کنترل به دست،  یناهار بهنام و پرهام کمک مامان، سفره رو پهن کردن و من فقط ب یبرا

پرهام باال سرم اومد و  کهنی. تا اکردمیم نییشده بودم و شبکه ها رو باال پا رهیخ ونیزیبه تلو

 حوصله گفت: یآروم و ب یرو خاموش کرد و با صدا ونیزیکنترل رو از دستم گرفت و تلو

 ناهار بخور. ایب-

 رو باال گرفتم و نگاهش کردم و گفتم: سرم

 ه؟یغذا چ-

 گفت: یبعد با همن لحن قبل فقط نگاهم کرد و یلحظه ا یبرا

 .یغذا بخور دیبه هرحال تو با کنه؟یم یبادمجون...اصال چه فرق مهیق-

 و مثل خودش با اخم بهش زل زدم و گفتم: ستادمیا

 !نیهم ه،یغذا چ دمیفقط پرس-

بهنام نشستم  یواکنشش نموندم و نگاهم رو ازش گرفتم و به سر سفره رفتم و رو به رو منتظر

 بشقابم رو پر از غذا کنه! خوادیمامانه! البد م تیمامور دونستمیکنارم نشست. م و پرهام هم

رو برداشت و بشقابم  ریرفت، پرهام زودتر کفگ ریکه دستم به سمت کفگ یطورم شد وقت نیهم و

نکرد  ینظر گرفته بودمش؛ اما اون توجه ریرو به دستش گرفت و پرش کرد. شوکه و درمونده ز

 یدست بهنام داد که ظرف خورشت کنارش بود. بهنام هم اول نگاهم کرد و درحال و بشقابم رو به

 داشت خنده اش رو کنترل کنه رو به پرهام کرد و گفت: یکه سع

 بشقابو! یچه خبره پر کرد ؟یاریاشکش رو درب یخوایم-

 یخندکرد و من ناخوآگاه لب یخال سید یبشقابم رو تو ینگاهم کرد و نصف برنج تو یمهربون با

 کم شده بود گفت: شیزدم. پرهام که حاال از ناراحت
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 .فهیغذا بخوره بدنش ضع دیاسکلته... پزشک گفته با شمیجور نیکن هم یآره خال-

 کردم و گفتم: نگاهش

 همه برنج خوردن؟ نیباره ا هیاون حرف بشه  یکه معن یانتظار ندار-

 کرد و به طعنه گفت: یخنده ا بهنام

 زورگو. یبخر آقا لیجبراش آ یگیراست م-

 ها برداشت به طرف بهنام پرت کرد و گفت: یسبد سبز یاز تو یترب پرهام

 .خرمیتو نخود نشو... اونم م-

و  دمیخندیبه بعد منم همراه بهنام م ییجا هیکه از  شدیچ دونمیجو عوض شد و نم ناخودآگاه

 .ومدایخوشم م شتریب کرد،یپروا با پرهام رفتار م یکه ب نیاز ا

 .زدیلبخند م یفکر بود و گاه یحال؛ فقط مامان، تو نیا با

... 

طرز برخورد پرهام،  نیناهار برخالف انتظارم، بهم اجازه ندادن برم باال و من هم کالفه از ا بعد

 تخت نشسته بودم. یاتاقش، رو یتو

م به اتاقش خواست سفره رو جمع کنه، بهنام مانعش شد و با پرها یهم بعد ناهار وقت مامان

سرخوشانه  یرفتارا نیا دنیبشکنن، بشورن. د کهنیفرستادنش و قول دادن ظرفا رو بدون ا

خنده و  یرو با کل شبندیپرهام پ یبود! بهنام، برا بیواقعا برام عج دن،یرسیبهم م یشون وقت

 نهیتخت سـ*ـ دیبست و بعد با خنده دستکش ها رو کوب« ! یچقدر ناز شد» که  قهقربون صد

 پرهام و گفت:

 خرم از پل گذشت دستکشاتو خود چالغت دستت کن. گهید-

 یسر بهنام و بعد که حساب یتو دیدستکشا، اونا رو کوب دنیو قبل پوش وردیپرهام هم کم ن و

 دلش خنک شد، اونا رو دستش کرد.

 یاهموندن و باال رفتن سرگردون بودم. پرهام نگ نیکه ب یهم سفره رو جمع کردم و در حال من

 گفت: یبهم انداخت و جد

 برو تو اتاق من استراحت کن.-
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به حرفش  یبحث چیبار جوابش رو ندم و بدون ه نیدادم ا حینگاهش کردم و ترج یدلخور با

پرهام زد، هر چند که  یشده. با آرنجش آروم به بازو نیجو دوباره سنگ دیگوش بدم. بهنام که د

 از چشم من دور نموند!

لب زمزمه  ریدادم و ز رونیو سرم رو با دستام گرفتم و نفسم رو ب دمیکشفکر کردن دست  از

 کردم.

 ره؟یباشم؟ بهنام چرا نم جانیا دیبا یآخه من تا ک-

 یجلو شهیشدم. نم مونیجام بلند شدم به سمت در رفتم و خواستم در رو باز کنم؛ اما پش از

. واقعا انقدر رفتمیبه باال م دین بام شدیهم نم ینجوریا یبا پرهام کل بندازم؛ ول یبهنام ه

 سخت بود دوباره بهم اعتماد کنن!؟

 بود! اهیمشخص نبود و س یزیرو نگاه کنم؛ اما چ رونیدر، ب یرو یدیشدم، تا از سوراخ جا کل خم

باره باز شد و محکم به  هیدرست شه، که در  دمیدر تالش بودم و چندبار پلک زدم تا د هنوز

 سرم خورد.

 آخ!-

سرم گذاشتم و به پرهام که حاال وارد اتاق شده  یو دستم رو رو ستادمیدر فاصله گرفتم و ا از

 شدم و گفتم: رهیبا شماتت و سرزنش خ کرد،یبود و داشت با تعجب نگاهم م

 آخه؟ کننیباره در رو باز م هی-

م شد و و خ کیقدم بهم نزد هیو لطافت نشون نده؛ اما  یداشت از خودش نگران یسع نکهیا با

 نگاه کرد و گفت: تیبا جد میشونیبه پ

 .نمشیبه در... نچ... بب یدیتو چرا چسب-

 نگفتم، که گفت: یزیچ

 قرمز شده. قشنگ رو زخمته!-

 شیتا راض دمیدیکه فرصت رو مناسب م یو در حال دمیکش میشونیبه پ یو دست دمیکش عقب

 کنم که به باال برم، گفتم:

 .ستمیجا راحت ن نیباال؟ امن برم  گمیفراموش کن...م-
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 یالک یمامان، ه یدو سه روز به سرکار خانم سخت بگذره به ما هم آسون! تو باال باش هی-

 .شهینگرانت م

 ؟یتو چ-

 ابروهاش رو باال انداخت و به طعنه گفت: یتا هی

 هم که... دایخانم رو بدم و بعدم گزارشش رو به مامان... جد کیکش یه دیمنم با-

خودم رو به  یول ه؛یمنظورش چ دونستمیاشاره کرد و حرفش رو خورد. م رونیدر بسر به  با

 که پرهام اشاره کرد، انداختم و گفتم: ییبه جا یطعنه اش زدم و نگاه دنینفهم

 بره؟ خوادیبهنام نم-

کرد و نگاهش رو ازم گرفت و به سمت کمد لباساش رفت و منم به دنبالش رفتم و اون  یاخم

 تو کمدش بود که گفتم:مشغول گشتن 

 زدم؟ یحرف بد-

 کرد و گفت: نگاهم

 ؟یکنیفکر م یخودت چ-

گفتم؛ اما من  یمشغول گشتن شد و من لبم رو به دندون گرفتم، تازه متوجه شدم چ دوباره

درآورد و جلوم گرفت و  یدست لباس راحت هیبود. پرهام از تو کمدش  یا گهید زهیمنظورم چ

 گفت:

 ؟ینیبیرو م نایا-

متوجه نشده بودم با تعجب  یزیکه چ یدستش، انداختم و درحال یتو یلباس و شلوار راحت نگاه

 نگاه پرهام کردم و گفتم:

 خب؟-

 .نجاستیامروز ا-

 سمت در رفت، که گفتم: به

 ؟یشب چ-

 رفت. رونیباال انداخت و از اتاق ب یکه به سمت من برگرده شونه ا نیا بدون
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... 

سفره پهن کردن، کمک کردم و سر سفره هم خودم تو کاسه  یبرابرخالف ظهر، من هم  شب

باعث شد بهنام خنده  نیو نذاشتم پرهام باز باهام مثل بچه ها رفتار کنه و هم ختمیام آبگوشت ر

 هم به پرهام بندازه و پرهام، هم نمکدون رو به سمتش پرت کنه. یا کهیکنه و ت یا

بمونم  نییشبم باز قراره پا دونستمیو نظاره گر بود. نم دزیمن بودم که فقط لبخند م نیبار، ا نیا

شب هم  یعنیها تنشه؟  یفکر کردم چرا بهنام هنوز همون لباس راحت نیبه ا یحت اینه؟  ای

 بمونه؟ خوادیم

 نجایا شهیهم نکهیبهنام شب بمونه! با ا دمیند کردم،یم یزندگ نجایکه ا یدو...سه ماه نیا تو

 بود!

 نیدوست نداشتم ا ینه! ول ایفکر و قضاوتم چقدر درست بود  دونستمیم. نمنداشت یخوب حس

 !افتادیتر بشه، که اونوقت واقعا از چشمم م کیباشه که به من نزد نیکارش بخاطر ا

قرار بده!  قهیمن رو تو مض نیاز ا شتریب ذاشتمیم دی! نبانیکرده بود، هم یخواستگار هیفقط  اون

از  یاز اون که من عضو شتریتحمل کنم. ب نیاز ا شتریرو ب یبگیغرحس  نیا تونستمیمن نم

 بهرمند بود. ایمزا نیبهنام بود که از ا نیکنم ا یخانواده باشم و احساس راحت نیا

که پرهام بهم زد به خودم اومدم و از نگاه کردن به بهنام دست برداشتم. معذب  یسقلمه ا با

خورده افتادم و  سیخ یداختم و با قاشق به جون نون هاان نییبه همه کردم و سرم رو پا ینگاه

فکر کردم که، نکنه افکارم در مورد بهنام  نیبه بهنام نگاه نکردم و به ا گهیلحظه د نیتا آخر

 نه! یشده باشه، من با اخم بهش زل زده باشم!؟ وا باعث

که هول  یو در حال از جام بلند شدم زه،یتوش بر دهیپرهام کاسه ام رو گرفت تا گوشت کوب یوقت

 گفتم: یو مرتعش فیضع یکرده بودم با صدا

 بخوابم. رمی... من مرمیواقعا س-

تند خودم رو به  یاون جا رو ترک کردم و منتظر اعتراضشون نشدم و با قدم ها یمعطل بدون

 اتاق رسوندم و در رو، پشت سرم بستم.
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و به سقف زل  دهیتخت دراز کش یاتاق پرهام موندم. رو یتو ن،ییبهنام موند و من هم پا شب

سوال داشت، که  ی. اون قدر موندن بهنام برام جابردیبود و خوابم نم ریزده بودم. ذهنم درگ

 یسع یهر چ رفت؟یبه خونه اش نم یچ یآرش فکر نکنم. آخه برا یلحظه هم به نامزد هی یبرا

و  دمیتو جام به پهلو چرخ .دیرسیبه ذهنم نم یزیهم فکر کنم، چ یا گهید یها نهیکردم به گز

 سرم گذاشتم و به کمد لباس پرهام زل زدم. ریدستم رو ز هی

 نه، امکان نداره! یاز ذهنم گذشت... ول یفکر یلحظه ا یبرا

 کردمیسر م هودهیب یرو داشتم با فکرا شبیدادم. کل د یجام نشستم و به بدنم کش و قوس تو

کار پرهام  زیاومدم و چند قدم به م نییاز تخت پاخوابم بـرده بود!  یک قایدق دونستمیو نم

که  نیبرداشتم و بدون ا یصندل یپشت یو شالم رو از رو دمیبه صورتم کش یشدم. دست کینزد

دست داد،  یحس بهتر ،یخال ییرایپذ دنیزدم. با د رونینه برم، سر کردم و از اتاق بیآ یجلو

 رو به رو بشم! یاصال دوست نداشتم با کس

در رو باز کردم  نکه،یرفتم و دست و صورتم رو شستم؛ اما به محض ا ییبه دست شو راست هی

. با رفتیم اطیبود و داشت به ح ستادهیا ییدست شو یبا مامان رو به رو شدم که چند قدم

 زد وگفت: یو نگاهم کرد و لبخند ستادیا دنمید

 .ری... صبحت بخ؟یشد داریبالخره ب-

که با هوله دستام رو  یو درحال رونیزدم ب ییو از دست شورو لبم نشست  یکوچک یلبخند

 گفتم: کردمیخشک م

 !؟ستنین هی. بقریصبح بخ-

تو اتاق اومد و رفت.  یلی...پرهام صبح خرونیپرهام که رفت سرکار، بهنامم همراهش رفت ب-

 بد خوابت کرد، آره؟ یلیحتما خ

 باال انداختم و گفتم: یا شونه

 .متوجه هم نشدم یمن حت-

 رو سرجاش گذاشتم و به سمت آشپزخونه رفتم و گفتم: هوله

 .خورمیم یزیچ هیمن خودم -
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 رفت و گفت: خچالیپشت سرم وارد آشپزخونه شد و به سمت  مامان

که! پرهام صبح رفت برات  ینجوریا شهیصبحونه خوردم!...نم یگیم ،یخوریلقمه م هیآره -

 بدمت! لشیخورد کت بسته تحوو گردو گرفت... گفته اگه همش رو ن میهل

 کرد. یا خنده

 که! شیشناسیم-

 گوشه لبم نشست و به طعنه گفتم: یخاطرات لبخند تلخ یادآوری با

 دستبندش به مچ دستم خورده. یآره! پ-

رو گرم کرد و منم گردو ها رو ازش گرفتم و  مینگفت و برام هل یزیچ گهیسکوت کرد و د مامان

 شدم.خودم مشغول خورد کردنشون 

 رینشسته بود. تا ته خوردم و ز زیمامان که رو به روم، پشت م نینگاه سنگ ریام رو ز صبحونه

گذاشتم و آب باز کردم و مشغول شستنش شدم که  نکیس یکردم و ظرف رو تو یلب تشکر

 برنگشتم و دست از شستن برداشتم. یول دم؛یمامان رو شن یصدا

داشتن حرف  اطیساعت تو ح هیبا پرهام  شبید...ست؟ین بیعج کمیبنظرت رفتار بهنام -

 شب! کی... اونم ساعت زدنیم

 یکه سع یباال انداختم و در حال یشده؟ شونه ا ریمامان هم مثل من ذهنش درگ یعنی نیا

 تفاوت نشون بدم گفتم: یخودم رو ب کردمیم

 به؟ی...از نظر شما عجدونمینم-

 دم و گفتم:دا هیتک نکیو دستام رو از پشت به س برگشتم

 ن؟یپرسیچرا از پرهام نم-

 همن. شیفرصت نشد...همش پ-

 .دمیسوالم رو پرس دم،یرو تر کردم و با همه ترد لبم

 دفعه هم مثه قبل... نی!؟ خب ااومدیجا نم نیبهنام، مگه قبال ا گمیم-

 کرد و گفت: ینچ

 واده بهنام کرج بودن.جا موند...اون موقع خان نیسرباز بود شب ا ینه فقط دو...سه بار وقت-
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 تعجب نگاه مامان کردم و گفتم: با

 زنهیاوقات بهش طعنه م شتریکه ب نهیبهنام سالخ...منظورم ا گـهیآخه پرهام همش بهش م-

 و... یینجایکه چرا همش ا

صحبت کردن  الیخیباعث شد ب نیهم یول کردم؛یبرداشت م دیاز نگاه مامان با یچ دونمینم

 برگردم. عیو سرباره بشم  نیدر ا

 خداست. بی...حب گهیمهمونه د الیخیاصال ب-

 که تو صداش بود، گفت: یکردم که مامان با ته خنده ا یآب رو باز کردم و ظرفم رو آبکش ریش

 .یکردیخدا رو بد نگاه م بیحب نیا شبید یول-

 تم:رو بستم و ظرف رو سرجاش گذاشتم و برگشتم و خجالت زده نگاه مامان کردم و گف آب

 کردم؟یبد نگاه م یلیخ-

 نگاهم کرد. یزد و با مهربون یلبخند

 نه...فراموشش کن.-

اتفاق رو فراموش کنم.  نیا تونمیبدم که م دیکردم، به خودم ام یرو تکون دادم و سع سرم

آسانسور جلو چشمام  یرو فراموش کنه! هنوز رفتار بدم تو نیبود؛ بهنام ا نیهرچند که مهم ا

 جمعش کنم؟ یرو چجور یکی نیا ونستمدیبود و نم

 مامان متوقفم کرد. یزدم که صدا رونیآشپزخونه ب از

 بپزم؟ فسنجون خوبه!؟ یبنظرت ناهار چ-

 تفاوت گفتم: یو ب دمیرو ورچ لبم

 .رمیمن که س کنه،ینم یفرق-

 فسنجون خوبه...بهنام هم دوست داره. شه،یحاال تا اون موقع گرسنه ات م-

 .دونمینم-

 لب گفتم: ریزدم و ز رونیآشپزخونه ب از

 گردو، هم سهم فسنجون شد!-
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بود. مامان، مشغول بار گذاشتن خورشت فسنجون  ریاز چشم پرهام، انگار باال رفتن امکان پذ دور

. هوا خواستیدوش آب گرم م هیفرصت استفاده کردم و به باال رفتم. دلم  نیبود و من هم از ا

 نیمن رو از ا تونهیمصمم بودم، حموم م گهیحال... د یکرخت و ب سرد شده بود و من هم هنوز

 نجات بده. تیوضع

 باشه! یخوب نهیگز تونستیفکر نکردن به بهنام هم، م یبرا یحت و

شستن تن، روحم رو بشوره. بلکه از  یحموم رفتم و آب گرم رو باز کردم و اجازه دادم به جا به

 کنم. دایغم نجات پ ینیسنگ نیا

روز  نیفکر کردم، که امروز اول نیرو کف دستم زدم و شروع کردم به شستن موهام و به ا شامپو

 که افتاد و تموم از دست دادناش... ییمهرِ! بالخره تابستون نحس تموم شد...با تموم اتفاقا

 گذشته برگشت... یذهنم به ماجرا ها ناخودآگاه

 بابک اتفاق افتاد...مامان رو از دست دادم! قتل

 .دمیموهام کش یرو محکم تر ال امدست

 رو از دست دادم! میاز چشمم افتاد...خونه و زندگ آرش

 آب گم شد. زیقطرات ر لیس یاشکم البه ال یقطره  نیموهام چنگ زدم و اول به

 به بازگشت آرش رو از دست دادم! دمیام ینفس ها نیاز چشم آرش افتادم...و من آخر من

 !آرش

نشستم و زانو هام رو بغـ*ـل کردم و ناخوداگاه بلند بلند  نیزم یرو هام سست شد و آروم زانو

 .هیگر ریزدم ز

. قرار بود به بهنام فکر زدیسر و تنم ضربه م یشدن ارتفاع محکم تر رو ادیآب بخاطر ز قطرات

 نکنم؛ اما آرش رو از قلم انداخته بودم!

داشتم  یسع ایش کرده بودم مدت آرش رو فرامو نیواقعا ا دونستمیداشتم نم یسردرگم حس

 فراموشش کنم!

... 
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آدم رو  هیغذا تونسته  هیسفره از همه خوشحال تر، بهنام بود. دوست داشتم باورم نکنم که  سر

شد.  یافتادم، رفتارش برام عاد یتوت فرنگ کیخودم و ک ادی یزده کنه؛ اما وقت جانیانقدر ه

نذاشت و باز هم غذا با گوش دادن به کل کل پرهام هم مثل دفعات قبل تو کل کل با بهنام کم 

خودم رو مشتاق به بحث  یو گاه کردمیم یحوصله با غذام باز یدوتا گذشت. من اما ب نیا یها

 من فوکوس کنن. یتا مبادا باز رو دادمیبهنام و پرهام نشون م نیب یها

 مینشسته بود ونیزیتلو یپا ییرایپذ یو ما سه تا تو دیناهار، مامان مسکن خورد و رفت خواب بعد

 وانی. پرهام حواسش به اخبار بود و من با دو دستم لمیخوردیرو که بهنام آورده بود رو م ییو چا

نداشتم؛ اما  یلی. مدمیکشیسر م یقلپ یرو گرفته و به بخارش زل زده بودم و گاه ییگرم چا

 و رد کنم.ر ینتونستم چا« مراده.  ده،ینطلب یچا» گفت:  یبهنام به شوخ یوقت

 تونستمیاما م داد؛یگوش م کرد،یکه پرهام نگاه م یهم به ظاهر داشت به همون اخبار بهنام

زدم و نگاهش کردم. حدسم  ایخودم حس کنم. بالخره دلم رو به در یرو رو نشینگاه سنگ

. انتظار داشتم نگاهش رو بدزده و منکر میبا هم چشم تو چشم شد یلحظات یدرست بود. برا

به پرهام انداختم که  یبگه. نگاه کوتاه یزیچ خواستی. انگار که مکردیم نگاهماما هنوز  بشه؛

 .کردیرو نگاه م ونیزیداده بود و هنوز داشت تلو هیمبل تک یبه دسته 

باره از جام بلند شدم و نگاه  هیاما به سرم زد تا فرصت حرف زدن رو بهش بدم.  دونم؛ینم

 زدم و گفتم: یگذاشتم و لبخند زیم یرو رو انویبهش انداختم و ل یکوتاه

 ممنون. ییبابت چا-

آروم و خجالت  یمن گذاشته بود. با صدا یاش و ناراحت رهینگاه خ یکه انگار رفتن من رو پا اون

 گفت: یزده ا

 نوش جان.-

 خطاب به پرهام گفت: رم،یکه نگاهم رو ازش بگ نیا بدون

 !رمیباال نم اط،یتو ح رمیمن فقط م-

 یو وقت دمیبا شک بهم زل زد و پرهام برگشت و نگاهم کرد و منم به تبع به طرفش چرخ نامبه

 که لب باز کنه، گفتم: نی. قبل ادمیرو تو نگاهش د یدلخور
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 .یفقط خواستم بدون-

داره نگاهم رو از پرهام گرفتم و کوتاه به بهنام  یحرف دونستمی!در واقع خواستم بهنام بدونه، م

راه پله نشستم  یپله نیدوم یرفتم و رو اطیکه متوجه شده باشه، به ح نیا دیبه امچشم دوختم و 

 مونیپش اشتمد گهی. هوا سرد بود و دومدیمنتظر موندم؛ اما بهنام ن یو دستام رو بهم گره زدم. کم

 یبرا یحرف چیو ه کردهیفقط داشته نگاهم م شهیو مطمئن شده بودم که اون مثل هم شدمیم

 ه!گفتن ندار

 یاومد. کت تک سرمه ا رونیسردم رو به زانوم زدم تا بلند شم که در باز شد و بهنام ب یدستا

 رنگ پرهام هم دستش بود.

خوش نشون دادم  یزدم و رو یلبخند یکه معطل شده بودم؛ ول نیو مردد نگاهم کرد. با ا ستادیا

 م گرفت و گفت:گذاشت و به سمتم اومد و کت رو به طرف اطیتا بالخره پاش رو به ح

 بپوشش. شه،یسردت م-

کت کردم. حس  بیج یسردم رو تو یو دستا دمیکردم و کت رو گرفتم و پوش یلب تشکر ریز

اونم لبخند  دمینگاه بهنام کردم د یرو لبم بنشونه. وقت یگرماش، انقدر خوب بود که لبخند بزرگ

 .ورهخیبود که انگار داره خنده اش رو م ییجورا هیزده؛ اما  یبزرگ

 خنده دار شدم؟-

 که تو صداش بود گفت: یته خنده ا با

 اما... د؛یخنده دار شد یلیآره خ قم،یرف نیبعنوان خواهر بهتر-

که تو تن  یدرحال ش،یبه چشمام زل زد و برخالف لحن قبل یکرد و با نگاه معنا دار سکوت

 بود گفت: نیصداش حس تحس

 قشنگن!-

 گفتم: شد،یدرشتم م یشامل چشما فشیاون تعر دونستمیمکه  نیو با ا دمیرو ازش دزد نگاهم

 کت!؟-

نگاهش دوباره  یتو متیصم یو گرما یشگیباعث شد نگاهش کنم. لبخند هم نینداد و هم جواب

 گفتن داره، پس اجازه دادم تا بگه. یبرا ینگفتم و هنوز هم معتقد بودم حرف یزیشد. چ بمینص
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 خبر خوب دارم... هیراستش -

 که حرفش رو کامل کردم.کرد  مکث

 خبر بد. هیو -

 تکون داد و گفت: یرو به نف سرش

 مامانم متاسفم. یحرفا ی... من واقعا برایعنی... ستین ینه خبر بد-

 و خودم رو به ندونستن زدم. دمیرو ورچ لبم

 کدوم حر...-

 گفت: عیاون نذاشت حرفم رو کامل کنم و سر اما

 .دیپلکات لرز دمینه منکر نشو... د-

تلخ اون روز بشم، بحث رو عوض  یوارد خاطره  نکهیکردم قبل از ا یباال انداختم و سع یا شونه

 گفتم: یازده جانیکنم. با لحن ه

 ه؟یخب... اون خبر خوب چ-

 نگاهم کرد و گفت: قدردان

 .یاستخدام شد-

 یرو که یزده و با لبخند بزرگ جانیه دمیمطمئن شدم درست شن یبهت نگاهش کردم و وقت با

 لبم بود گفتم:

 .هیعال یلیکه خ نیا یوا ؟یگیم یجد-

 کرد و گفت: یا خنده

 !گفتمیاول م نویکاش ا یا-

 موندگارتره. شیبهتره. خوشحال یطور نینه، ا-

 سرش رو تکون داد و گفت: دییتا به

 حق با توعه.-

 کوتاه برقرار شد که گفتم: یسکوت

 تو... بازم ممنونم. رمیخب، من م-
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 فت و فقط لبخند زد. از کنارش گذشتم و به سمت در خونه رفتم که گفت:نگ یزیچ

 شه...شهرزاد خانم.-

 دیشد و با ترد کیبهم نزد یمکث برگشتم و پرسشگر نگاهش کردم. چند قدم یو با کم ستادمیا

 به چشمام نگاه کرد، که گفتم:

 هست؟ یزیبازم چ-

 تکون داد و گفت: دییرو به تا سرش

 راستش، آره.-

 حال به حرف اومد. نیداره؛ با ا دیحرفش ترد یاومد برا ینگاهش کردم، بنظر م تظرمن

 صحبت کردم. کرد،یات مکه معالجه یمن با پزشک ،یبود هوشیکه ب یاون مدت-

 !؟یدرباره -

هم  یوقت نکهیا دم،یاز پرهام شن ییزایچ هیکه اون روز تو دانشگاه افتاد و قبال هم  یبابت اتفاق-

 هم... دیومدا ایبه دن

 نشست که بهنام حرفش رو خورد و هول کرده گفت: میشونیپ یرو یاخم ناخودآگاه

 البته به پرهام نگفتم.-

 تفاوت گفتم: یب

 خب.-

از  نیا کمی دیکه با یکارو کردم به هر حال خواستم بدون نیکه ا یندار یحس خوب دونمیم-

 .یریتر بگ یحال رفتن ها رو جد

 تفاوت گفتم: یرفا گوش بدم، باز هم بح نینداشتم به ا دوست

 خب؟-

داشت  یکه سع یبحث ندارم، دستاش رو باال آورد و درحال نیا دنیبه شن یمن عالقه ا دید یوقت

 قانعم کنه گفت:
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 نیا ی... ولنی...من فقط نگرانم همارمیدرب خوامیپزشکا رو م یادا یفکر کن خوامینم ن،یبب-

با  یگوش کن. بعدم اگه خواست کنمیپزشکه، پس خواهش ماون  یحرفا نهیع گمیکه م ییزایچ

 باشه!؟ شش،یپ میسر بر هیهم 

 تکون دادم و گفتم: یرو به نف سرم

 نه! من حالم خوبه.-

 لج نکن.-

 گفتم: کالفه

 .شنومیخب، م لیخ-

 تکون داد و گفت: دییسرش رو به تا اقیاشت با

 آدم غش کنه. هیوجود داره تا  لیدل یکل نیبب-

 لب گفتم: ریوصله زح یب

 .دونمیم-

 گرفت و بدون مکث به حرف زدنش ادامه داد. دهینشن

 به مغز، مشکالت معده و... یرسان ژنیکمبود اکس ،یروح طیاسترس و شرا-

 و گفتم: وردمیطاقت ن گهید

 .یرسونیاون پزشک رو به گوشم م یقشنگ حرفا یدار دونم،یبله م-

 اهم کرد؛ اما من ادامه دادم.وسط حرفش نگ دمیکه پر نیاز ا دلخور

داره؟ اونم  یتیچه اهم نایعادت کردم. دونستن ا گهینداره! من د یتیباشه، اهم یهر چ لشیدل-

اراده و  چیه گهیکه از برق جداش کردن و د شمیم یربات هی هیشب رمیکه، از هوش م یوقت

 تیکه تو رو اذ لهیمشک نیا یکنی... عادت کردم. اگه فکر مگهی... من... دنینداره! بب یقدرت

 پس... کنهیم

 قدرتم رو جمع کردم و تو چشماش زل زدم و گفتم: یداشتم ول دیحرفم ترد یبرا

 میو روان یخانواده ات، بعد عدم تعادل روح یبعد ینگران دمیگوشه و برو... ها! شا هیمنو بذار -

 باشه! یغش یناموفق، داشتن عروس یخودکش هیو 
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گذاشت  مهینگاه کرد و حرفم رو ن زدم،یحرف ها رو م نیا تیکه با عصبان ینبه م رتیبهت و ح با

 و گفت:

 نیو ا یروز تنها بود هی... اگه گمینداشتم! من فقط بخاطر خودت م یمنظور نیباور کن، همچ-

چه  گهید ینداره آدما یتیاهم چی... هیریبگ شیجد دیتو با ؟یچکار کن یخوایاتفاق برات افتاد، م

 از تو دارن... یبرداشت

 شد و گفت: رهیکرد و نگران به صورتم خ یمکث

 !؟یخوب-

 که بغض کرده بودم گفتم: یتوجه به سوالش، درحال بدون

 پرهام بمون... قیلطفا رف-

 تعجب نگاهم کرد که ادامه دادم. با

 بمونم. قتیرف نیمنم خواهر بهتر-

کت رو  عیسر ده،یمبل خواب یکه رو دمیپرهام رو د یبه خونه برگشتم و وقت یرو گفتم و فور نیا

 به اتاق پرهام رفتم. میو دوباره چشم تو چشم بش ادیبهنام ب نکهیدرآوردم و روش انداختم و قبل ا

... 

 یکه اشک تو چشماش حلقه زده بود، گرفتم و بهش لبخند یرو از خانم صمندر شگاهیآزما دیکل

 زدم و گفتم:

 دل کندن سخته؟-

 گفت:و  دیبه چشماش کش یدست

 .رفتمیم دیبخاطر همسرم با ستین یاما چاره ا نجا؛یا یبرا شهیدلم تنگ م-

 د؟یخودتون دست و پا کرد یبرا یشغل-

 تکون داد و گفت: یسر

 ...ستین میلیآره، هرچند مرتبط با مدرک تحص-

 ادامه داد. طنتیکرد و با ش یا خنده

 به همسرم مرتبطه. یول-
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 گفتم: کنجکاو

 شغلتون؟-

 .ارشمیدستآره...-

 کردم و گفتم: یحرفش مثل خودش خنده ا نیا از

 خوبه که.-

 زد. یچشمک

 .نجاستیواسه ا میدلتنگ ینظرمه...ول ریچهار ساعت ز ستیآره خوبه، ب-

 شونه ام گذاشت و گفت: یرو رو دستش

تالش کن و  یمنصبه ها! ... حساب نیمن چشمم رو ا یوقت فکر نکن هیتو خوشحالم،  یاما برا-

 جربه ات اضافه کن...به ت

 ادامه داد. یبار جد نیکرد و ا یاخم

 بسوزنن... شیجا آت نیا انیکله شق مثه خودت ن یبچه مچه ها نیدرضمن حواست باشه! ا-

 زد و با دستش شونه ام فشار داد. یلبخند

 .یموفق باش-

... 

و رفت. بهنام هم شد  یمن و بهنام و البته چند تا از همکاراش، راه یبا بدرقه  ،یصمندر خانم

 جانیو من با ذوق و ه میرفت شگاهیمنتظر بمونم. به آزما یداشت و منم قبول کردم که کم یکار

 رو تو دستم گرفتم و نگاهش کردم. شونیکیو  دمیکش یها دست ریبه ارلن ما

 .دیعاشق به معشوق رس-

 دمیاه کردم که دبهش نگ یجی. با گستادهیقدم از من، ا هی یبه فاصله  دمیچرخوندم و د یسر

 گرد شده بهش زل زدم. یبار با چشما نیخنده و من ا ریباره زد ز هیو  دیلبش رو گز

 که تو صداش بود، گفت: یخنده ا با

 .خوامیمعذرت م-
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بار آزار دهنده نبود. من  نیشد و به چشمام زل زد؛ اما ا لیلبخند ساده تبد هیخنده اش به  بعد

 خودش رو از استخدام من رو کرده بود!؟ تین یزود نیبه ا یعنیبودم.  جیهنوز گ یول

 افکار خودم بودم که با نگاهش به ارلن اشاره کرد و گفت: تو

 !یکردیبا عالقه نگاهش م یلیخ-

 لب گفت: ریباال انداخت و ز یا شونه

 !نیهم-

 مبهم به ارلن تو دستم انداختم. یرو گفت و از کنارم رد شد و من، نگاه نیا

نه در مقابل من! مطمئن بودم؛ داشت وصف حال  یول زد؛یم یرفاش رو به شوخح شهیهم اون

 !نیهم گفت،یخودش رو م

نشسته و  شگاهیوسط آزما لیطو زیکنار م یها یاز صندل یکی یرو دم،یسمتش برگشتم و د به

 کی ی. به طرفش رفتم و به فاصلهکنهیداره به چراغ بونزن نگاه م

 گذاشتم و به طعنه گفتم: زیم یشستم و ارلن رو رون یصندل هی یازش، رو یصندل

 !دهینفر به معشوقش رس هیجا هم،  نیانگار ا-

 گفت: یزد و نگاهش رو از چراغ بونزن گرفت و به من نگاه کرد و با لحن خاص یلبخند

 !ادیم شیپ یچ مینیآره، تا بب-

 یخط ها زیم یگشتم روو در سکوت، با ان دمیاون تو طعنه زدن برنده شد! نگاهم رو دزد بازم

بار بحث رو به کجا  نیا دونستمی. نمشدیم یطوالن یادیسکوت داشت ز نیاما ا دم؛یفرض کش

 خونه؟ میبر گهی: خب دگفتمیم دیبا دیببرم؟ شا

و  رهیگیوقتش رو نم شتریساعت ب میاز دانشجو هاش قرار داره و ن یکیاون گفته بود، با  یول

 !شدیم یوال هم منتفس نیمن هم قبول کردم، پس ا

زنگ خورد و دستش رو باال آورد  شیبزنم که گوش یبار خواستم حرف نینگاهش کردم و ا دوباره

 لب گفت: ریو ز

 لحظه! هی-
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و تو جام به سمت  دمیکش یقیرو جواب داد و از جاش بلند شد و رفت. نفس عم شیبعد گوش و

 .دمیکه رفت، چرخ یریمس

فقط داشتم  یهدف خاص چی. بدون هزدیو داشت با تلفن حرف م بود ستادهیا شگاهیدر آزما دم

که  یزد و به سمت کس یبه رو به روش لبخند دمیکه د کردمیبه حرف زدنش با تلفن، نگاه م

 هیرفتم و  شگاهیبار کنجکاو از جام بلند شدم و به سمت در آزما نیاون جا بود، قدم برداشت. ا

که  یزیکه بهنام رفت خم شدم و از چ یبه سمت یو کم چارچوب در، گرفتم یبه لبه ودستم ر

 شوکه، بهشون نگاه کردم. دمید

 بود! اصالن

که هنوز  یهم درحال یو شونه به شونه ستادی. کنارش ایو بعد احوال پرس دیبهش رس بهنام،

از در  عیشروع به حرکت کردن. سر شگاهیو متوجه من نشده بودن به سمت آزما زدنیحرف م

شدن و من  شگاهیبعد هر دوشون وارد آزما یهیثان نیفتم و به سرجام برگشتم و چندفاصله گر

 .ستادمیجام ا سر دنشون،یبا د

 نگاهم کرد و با دست بهم اشاره کرد و گفت: بهنام

 .نجانیهم ا یاتفاقا خانم فرح-

 یملب سال ریز یحرف، اصالن سرش رو به طرفم چرخوند و متعجب نگاهم کرد؛ اما وقت نیا با

 زد و جوابم رو داد. یکردم. به خودش اومد و لبخند

. من کردنیم یکه اصالن نوشته بود رو بررس یمشغول کار با لپ تاب بودن و داشتن مقاله ا اونا

. هر چند که کردمینگاهشون م یسرجام نشسته بودم و گاه زیطرف م نیهم رو به روشون ا

حوصله نشون دادن خودم،  یتفاوت و ب یاما با ببه مقاله بندازم؛  یاصرار کردن که منم نگاه

 رو رد کردم. شوندرخواست

از اون جا  دیقرار دارم و هر آن با یاشتباه یتو جا کردمینداشتم. همش احساس م یخوب حس

 بزنه! شیاز اتفاقات چند وقت پ یحرف دمیترسی. مکردیبرم. وجود اصالن داشت معذبم م

بگم: بهش سالم  ایبهش بگم: حال مادرتون چطوره؟  موقع رفتنش، دونستمینم یحت ای

 که در حقم کرد. یباشه، اونم بعد اون لطف یادب یکار رو نکنم از نظرش ب نی! و اگه انیبرسون
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 ییو حرفا شییهوی یخواستگار ادیبود که، من با نگاه کردن بهش  نیبدتر ا نایا یاز همه  یول

 .کردیعذبم مهم م شیادآوری ی! حتافتادمیکه بهم زد، م

جا  نیبهتر بود. شده به آبدار خونه برم باز بهتره تا ا یجور نیا ،یبه هر بهونه ا فتم،ریم دیبا

 تا با بهنام به خونه برم. گردمیهم که اصالن رفت منم برم یباشم. وقت

 که همزمان بهنام هم لپ تاب رو بست و گفت: ستادمیباره ا هیافکار،  نیا با

ترجمه اش  یرو ی. تو نگاه اول هم به نظر فوق العاده ست! بنظرم حتگمیم کیخب، بهت تبر-

 هم کار کن.

 خوشحال شده بود، قدردان نگاه بهنام کرد و گفت: یکه حساب اصالن

هم  دونمی. هر چند که مکنهیزده م جانیه یلیحرفا از دهن شما من رو خ نیا دنیمچکرم، شن-

 لطف شماست که... نیامن، هم مقاله ام ناقابله. به هر حال 

 وسط حرفش و گفت: دیپر بهنام

 چقدر کارت درسته. یدونیحرف رو نزن. خودتم م نینه ا-

اصالن  یبودم. بهنام مشکوک نگاهم کرد؛ ول ستادهیو تازه متوجه من شدن که ا ستادنیدو ا هر

 که داشت با غرور نگاهم کرد. که گفتم: یو ذوق جانیبا همون ه

 .گمیم کیبهتون تبر-

 افتاده باشه نگاهم کرد و گفت: یزیچ ادیکرد و انگار که  یتشکر

 ؟یکرد دایشغل مناسب پ ،یراست-

زد و رو به  یبه ما کرد و بعد لبخند یچرا اول نگاه بهنام کردم، بهنام با شک نگاه دونمینم

 اصالن کرد.

 شدن. یمیش شگاهیاستخدام شدن... مسئول آزما نجایامروز ا نیهم ،یخانم فرح-

 نگاهم کرد و گفت: جانیزد و با ه یلبخند بزرگ اصالن

 .دیدیرس دیکه انتظارش رو داشت یچه خوب! بالخره به شغل-

که تو  یکنم که بهنام زودتر از من لب باز کرد و با لحن کنجکاو و پرسشگر یتشکر خواستم

 صداش بود گفت:
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 !؟نیدیمدت د نیرو تو ا گهیشما همد-

 بزنه که گفتم: یحرفنگاهش کرد و خواست  اصالن

 .میدیهم رو د یچند بار اتفاق هی-

که به لب داشت رو به بهنام کرد و  یبهم انداخت و بعد با همون لبخند ینگاه معنا دار اصالن

 گفت:

 .گنیم یطوره که خانم فرح نیبله...هم-

هنوز  به باال برگردم. بهنام هیبرم و دور از چشم بق اطیبعد خوردن شام، به سرم زد به ح شب

ترسم درست  لیدل دونمیبپرسه. نم یاصالن ازم سوال یبخواد درباره  دمیترسیبود و من م نجایا

 پزخونهبهنام نبود! از آش یمعذب کننده  ینگاه ها لشیبار فرارم دل نیا دونستمینه؟ فقط م ایبود 

به  عیزدم و سر ینبود. لبخند ییرایتو پذ چکسیانداختم؛ اما ه ییرایبه پذ یزدم و نگاه رونیب

 توننی. به زور که نمرفتمیبشه به باال م داشونیکه اونا پ نیقبل از ا دیرفتم. با ییرایسمت در پذ

 امشبه! هی نیهم گمیفوقش م ن،ییپا ارنیمن رو از باال ب

بهنام و پرهام از پشت در، منصرف شدم و هر چند  یصدا دنیرفت؛ اما با شن رهیبه دستگ دستم

گرفتم بمونم و به  میپرهام تصم یصدا دنیرگشتن سرگردون بودم؛ اما با شنموندن و ب نیب

 حرفاشون گوش بدم!

 ؟یبچه شد ی!...جددهیجواب تلفنامون رو نم یبهنام حت گفتیمادرت امروز بهم زنگ زد. م-

 کنن،یسالمه! باهام مثه بچه ها رفتار م یمن س ستنینه! اتفاقا عاقل شدم...اونا اصال متوجه ن-

رو گرفتم. با  می! من تصمامیمورد که اصال کوتاه نم هی نیکنترلم کنن. تو ا خوانیمشم که مه

 اونا باشه. یارایمع هیکه شب ی... نه با کسکنمیکه خودم انتخاب کردم، ازدواج م یکس

! واال خدا در و ستیتازه چاره اش که فرار ن خوان،یبه هرحال اونا هم خانوادتن...بدت رو که نم-

رو داشته که من و  نیمدت همش توهم ا نیخته رو خوب جور کرده...شهرزادم مثه تو ...تو ات

من  گمیم می...هرچهیاساس و پا یمشت چرت پرته ب هیو  میدورش کن مییخوایمامان دوباره م

 ...حاال هم تو!شهیمتوجه نم مییخوایبدت رو که نم م،ییخوایو مامان صالح تو رو م

 با تمسخر گفت: ذاشتن،یبار مثل هر بار سر به سر هم م نیکرد و ا یخنده ا پرهام
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حوصله ندارم  گهیزودتر بزن من د یبه سرت بزن یخوایم یهر گِل ز،یبهنام سالخالک عز هیآقا-

 .ای...برگرد خونه ات کم ادا بیباش دهیتحمل کنم، تو کنارم خواب نیاز ا شتریب

 فت:گ دشیبهنام با همون لحن خسته و ناام اما

 هتل...شرمنده. رمیامشب م-

که واسه منم ناز و ادا  یدیتو خودت د یتو! نکبت چ میبر ای... ب یایمونده برا من ادا ب نمیهم-

 ؟یایم

 گفت: یکرد و بعد با لحن دوستانه تر یا خنده

 یدار ضیتو، هوا سرده. من حوصله مر میبر ایندارم. ب شتریبهنام سالخالک که ب هیمن  وونه،ید-

که اونم از  مونه،یشهرزاد م هیکنه.  تویپرستار تونهینم ست،یارم. مامانم که حالش خوب نند

 گوشه، به مف و تف. هی یوفتی... دست آخرم مادیخوشش نم ختتیر

هنوز تو  دمیکه شن ییزاینگفتن. من اما از چ یزیچ گهیکردن و د یحرف هردوشون خنده ا نیا با

 باال رفتن شدم و به اتاق پرهام رفتم. الیخیندونستم و ب زیجاحال موندن رو  نیشوک بودم. با ا

بهنام  یعنی شد،ی. باورم نمکردمیتخت چار زانو نشسته بودم و داشتم به بهنام فکر م یرو

به خانواده اش پشت کرده و از خونه زده  مارستانیبخاطر ازدواج با من و اتفاقات اون روز تو ب

رو  شدمیکه تو دانشگاه با بهنام رو به رو م ییث شد تمام روزااونا باع یحرفا دنی!؟ شنرونیب

 .ارمیبه خاطر ب

 شهیکه انتظارش رو نداشتم! هم ییجاها یحت دم،یدیکه بارها اون رو سر راه خودم م ییروزا چه

 یگاه ی. حتزدیو باهام حرف م داشتینگهم م یکه باهاش داشتم، به هر بهونه ا یبعد کالس

بدم و منم  حیدرباره اش توض یبوده و کم یکه خوندم چ یکتاب و مقاله ا نیرآخ دیپرس یازم م

 .زدمیحرف م کیت هی جانیرو با ه یطوالن یها قهیدق

 ...و

 .ادیبه چشمم ن یبودم که کس زیاون روزا من انقدر از عشق آرش لبر اما

 !آرش

 آرش و بهنام... نیتفاوت بود ب چقدر
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و مشکوک  ستادمیاتاق پرهام ا یقد نهیآ یبلند شدم و رو به رو لحظه به خودم اومدم و از جام هی

 لب گفتم: ریبه خودم انداختم و ز ینگاه

 !؟کنمیم سهیچرا دارم مقا-

 نیبهنام سنگ یترازو قرار گرفته بود؟ هر چند که حاال کفه  گهید یکه تو کفه  هیبهنام کس یعنی

 تر شده بود.

 زل زدم. نهیدم تو آخو ریاز افکارم، با اخم به تصو متعجب

... 

تک و توک برگذار  شگاهیآزما یهنوز کالس ها یول گذشت؛یکالسا م یاز برقرار یروز چند

وقتم رو، با حرف زدن درباره  یو کل شناختنیکه من رو م دمیدیدانشجو ها رو م یو گاه شدیم

 .گرفتنیم ارم،یب شغل رو بدست نیا میلیکه چطور تونستم بعد فارغ التحص نیو ا یشغل ندهیآ ی

 شگاهیخودش رو به آزما یآزار دهنده تر، حضور اصالن بود. اون به هر بهونه ا نایا یاز همه  یول

بهنام، متوجه  دنیاومد و با سر رس شگاهیبهنام به آزما دنید یکه به بهونه  یوقت ی. حترسوندیم

 بهنام بوده! شیشدم که قبلش پ

بهنام رسوا  شیاون رو پ یمسئله ا نیبابت همچ دینبامضطرب نگاهم کرد، متوجه شدم  یوقت

 بودم. ونیکار رو کنم من هنوزم به اون مد نیهم نبود که ا یلیکنم. دل

 نیبه ا گهیکردم د یکردم و لوله رو جاش گذاشتم و سع زیرو تم یشگاهیلوله آزما یبرس تو با

باعث  یزیاجازه بدم هر چ دیپس نبا خواستم،یبود م یشغل تیهمون موقع نیمسائل فکر نکنم. ا

 آزارم بشه.

منتظر بهنام باشم. از  دیکه نبا شهیوقت رفتن بود. هم گهیانداختم، د میبه ساعت مچ ینگاه

بهنام  یبا کالس ها قایسرکار، دق اومدمیسه روز در هفته که م نیا یول دونم؛یعمد نم ایشانس 

و من  گرفتیز ظهر هم وقتش رو مکه امروز داشت تا سه بعدا یبود. هر چند که کالس یکی

 خودم به خونه برگردم. تونستمیم

طرفه اندختمش و  هیرو درآوردم و  فمیفکر خوشحال به سمت کمدم رفتم و از توش ک نیا با

رو برداشتم و چراغا رو خاموش کردم  دیبرداشتم و تنم کردم و کل یچوب لباس یپالتوم رو از رو
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استاد  ،یزدم و در بستم که خانم غالم رونیب شگاهیو از آزماچراغ رو روشن گذاشتم  هیو فقط 

 خواستمیبهش نداشتم. نم یحس خوب ادیاومد. ز رونیب نیزم شگاهیاز آزما ،یشناس لوردرس ب

حدس بزنم اگه  تونستمی. ماومدیقضاوتش کنم؛ اما از طرز نگاهش به من و بهنام خوشم نم

 !موندیضول مزن ف هیازش فقط  شد،یاستاد دانشگاه نم

 ییخودنما شتریب شیخرگوش یزد، که باعث شد دندون ها ییلبخند بزرگ و دندون نما دنمید با

 برد و به سمتم اومد. شینیب یگردش رو با انگشت اشاره اش به باال نکیکنن. ع

 خانم! یخسته نباش-

. خودم رو اومدی. انگار که اون دکمه استارتش به حساب مدیکشیرو م« خانم »  نیا شهیهم

 .ارمیساده درب یاحوال پرس هیبار هم با صبر و حوصله از مکالممون  نیآماده کردم تا ا

 به سمتش برگشتم و گفتم: یرو قفل کردم و کم شگاهیدر آزما د،یزدم و با کل یلبخند

 ...با اجازه.دیمچکرم، شما هم خسته نباش-

ت و من شوکه نگاهش کردم؛ اما شد و مچ دست چپم رو گرف کیبهم نزد عیبرم که سر خواستم

 ابروش رو باال انداخت و گفت: یتا هیاون 

 ؟یگردیبرم ییامروز تنها-

 آره.-

 به ساعتم انداخت و گفت: یکردم مچ دستم رو آزاد کنم که نگاه یسع

 ش؟یدیقشنگه...چند خر یلیساعتت خ-

 پالتوم فرو بردمش و سرد و کوتاه گفتم: بیج یو تو دمیرو کش دستم

 .ادینم مادی-

 شونه ام گذاشت و گفت: یکوتاه کرد و دستش رو رو یا خنده

 .میزنیگپ م کمیتو راهم  می! با هم تا در دانشگاه بریاگه واقعا قراره تنها برگرد-

 زدم و به طعنه گفتم: یاز طعنه اش با اکراه پلک کالفه

 !دیبرگرد ییتنها دییبخوا دیوقت...شا هیمزاحمتون نشم -
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به جلو هلم داد  بایخنده و دستش رو پشت کمرم گذاشت و تقر ریم کرد و بعد زد زتعجب نگاه با

 که گفت: میو با هم به سمت آسانسور راه افتاد

 .دهید خی کهیت هی کنهیفکر م نتتیبیم یها! از دور هر ک یکردیرو نم یتو هم بامزه بود-

 اخم نگاهش کردم و گفتم: با

 !؟خی ه؟یمنظورتون چ-

 نسور رو زد و گفت:آسا ی دکمه

 نده. تی! تو اهمگهید گنیم-

و من طبقه  میانداختم که در آسانسور باز شد و هر دو سوار شد نیینگفتم و سرم رو پا یزیچ

 اول رو زدم؛ اما اون گفت:

 .رسوندمتیدارم، م نیمن ماش یزدیم نگیعه. خب پارک-

 گفت: عیجوابش رو بدم که سر خواستم

 .یبرگرد ییقعا تنهاوا یبخوا دیخب شا لیخ-

پرهام نبود که  نیکردم آروم باشم. ا ینگفتم و سع یزیهم فشار دادم و چ یرو رو لبام

 من رو بخواد تحمل کنه. پس بهتر بود مثل هربار باهاش بحث نکنم! یها یپرخاشگر

 گفت: عیو در شروع به باز شدن کرد که سر ستادیا یمشکل چیآسانسور بدون ه بالخره

 ت چنده؟ساع ،یراست-

 زدم و ساعت رو نگاه کردم و گفتم: رونیاز آسانسور ب عیسر

 ... با اجازه.کی بایتقر-

قدم هام رو  دمیکفش هاش رو شن یپشت کردم تا برم که صدا شه،یم الیخیکه ب نیا الیخ با

 و باهام هم قدم شد و گفت: ستادیبود و کنارم ا دهیفا یتند کردم که البته ب

 .رمیم ادهیپ نگیتا پارک-

 گفتم: یو با اوقات تلخ کوتاه

 خوبه.-
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و در  دیرسیبود که بهم نم نیا لشی. هرچند؛ دلگفتینم یزیو چ داشتیتند تند قدم برم کنارم

 سالن، آرنجم رو گرفت و گفت: یدر خروج کینزد نکهی. تا اکردینم دایفرصت صحبتم پ جهینت

 !سایوا-

 گفت: اومدیم یکه به نظر عصب یول کرد و در حال و برگشتم و نگاهش کردم، آرنجم رو ستادمیا

 .نگیپارک رمیم گهیمن د-

 زدم. تیاز سر رضا یلبخند

 .رمیطرف م نیباشه... پس منم از ا-

 یحرف دونستمیو سرجام موندم. م دمیترس یلحظات ینگاهم کرد که برا ینگفت و جور یزیچ

 زدن! یبرا یطعنه ا دمیگفتن داره، شا یبرا

 شد و گفت: کیقدم بهم نزد هیکرد و  زیرو ر چشماش

 ساعت چنده؟ یبهم بگ گهیبار د هی شهیم-

با دقت به ساعت  ی. نگاهنهیتکون دادم و با اکراه دستم رو سمتش گرفتم تا ساعت رو بب یسر

 دستم انداخت و آروم گفت: یمچ

 ...قهیو ده دق کیساعت -

که باعث شد از دردش  دیال تر کشحرکت ساعتم رو با هیحرفش تموم نشده بود که تو  هنوز

 نکرد و گفت: یچشمام رو محکم ببندم؛ اما اون توجه

 .دمیشک کردما؛ اما انگار درست د کمیاولش -

پالتوم  بیج یدستم رو تو عیو نفرت نگاهش کردم که مچ دستم رو رها کرد و من سر رتیح با

 کردم. نگاهم کرد و گفت: میقا

 ...یما پارتحت ؟یاوصاف استخدام شد نیبا ا-

به  یحرفش رو خورد و نگاه هویکه  دادمیکرده و درمونده داشتم به مضخرفاتش گوش م بغض

که حرفش رو کامل کنه، نگاهش رو ازم گرفت و رفت.  نیپشت سرم انداخت و بعدم بدون ا

به سمتش  عیبهنام از پشت سرم، سر یصدا دنیشدم که با شن رهیبهت زده به رفتنش خ

 برگشتم.
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 !؟یخوب-

از سالن  یتند یندونستم و با قدم ها زیموندن رو جا گهیشدن و د ریاشکام سراز ناخودآگاه

داشت کنترل شده  یکه سع ییو با صدا داشتیزدم. بهنام پشت سرم تند تند قدم برم رونیب

 باشه گفت:

 ها!...شهرزاد! شهی...دوباره حالت بد مکنمی...خواهش مسایشهرزاد...وا-

با  یادامه دادم؛ ول رمیمحوطه، به مس یتو یدانشجو ها یوجه به بهنام و نگاه هامن بدون ت اما

باعث شد  نیقدم هام رو آهسته تر کردم ک هم یکه ممکنه دوباره حالم بد بشه. کم نیفکر ا

 بهنام بهم برسه و همگام با من حرکت کنه.

 به فکر من باش. یستیبه فکر خودت ن-

 کردم که گفت: نگاهش

 خب. رهیگیمپام درد -

 یو حت کردینگاهم م یمیدانشگاه نبود! گرم و صم یبهنام تو هینگاهش کردم، اصال شب خوب

که تو صداش بود گفت. نگاهم و ازش گرفتم  ی*ـزش رو هم با ته خنده اـیحرف اعتراض آم نیا

 که گفت:

 گفت؟یم یاون سنجاب چ-

چهره ام لبخند  دنیکردم. که با درو فراموش کردم و با تعجب نگاهش  یهمه چ یلحظه ا یبرا

 زد و گفت: یبخش تیرضا

 لقبش سنجابه! یدونینگو که نم-

 که کنجکاو شده بودم، گفتم: یو در حال ختمیریاشک نم گهید

 !؟هیبق ایاونوقت تو -

 زد و گفت: یپوزخند

 سنجاب! گمیخرگوش؛ اما من بهش م گنیها بهش م قهیکج سل-

 زدم و گفتم: یلبخند

 ...فراموشش کن.یلقب بزار یبخوا بهیآدم غر هیوگرنه عمرا رو  یگیرو م نین ابخاطر م-
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 که گفت: میرفت ینگفت، چند قدم یزیچ گهیانداختم و بهنامم د نییرو پا سرم

 برسونمت؟ یچرا منتظر نموند-

 با دهن باز نگاهش کردم و گفتم: ناخواسته

 ...یزنبخاطر من از کالس ب ستین یازیآ. کالست!؟... واقعا ن-

 وسط حرفم و گفت: دیپر

 نشه. لینبودن، از خداشون بود کالس تشک شتریچهار نفر ب الیخیب-

 گفت؟یراست م یعنیرو گفت و نگاهش رو ازم گرفت،  نیا

 که گفت: میزد رونیدانشگاه ب از

 !ینر یی... جاارمیرو ب نیمن برم ماش سایجا وا نیتو هم-

م رو تکون دادم. خوشحال نگاهم کرد و دو قدم عقب زدم و سر یخاطرش، لبخند نانیاطم یبرا

کارم  لیحرکت کرد. دل نگیعقب رفت، که بهش اشاره کردم تا بره. برگشت و به سمت در پارک

چند قدم  ی. با فاصله وفتمیدادم منتظر نمونم و آروم دنبالش راه ب حیاما ترج دونستم؛یرو نم

 یرو درآورد و تماس لشیکتش موبا بیاز جهنوز متوجه من نشده بود.  کردم،یم تازش حرک

 گرفت.

 شتریچند نفر ب هی!...ببخش حاال گهیاومد د شیقربان؟...بله کار پ یخوب ،ییرضا یبه! سالم آقا-

...قربون دستت پس بهشون بگو کنسله، کنمینبودن من خودم جلسه بعد باهاشون صحبت م

 .کنمیاومده...جبران م شیپ یاستاد مشکل یبرا

به چشم  شدیمن، اون مشکل بودم؟...باورم نم یعنیشوکه شدم. مشکل!  دم،یکه شن یزیچ از

خبر ازش  یشدم که خواستم برگردم و ب یانقدر عصب یلحظات یبرا نه،یبیمشکل من رو م هی

 .ستادمیا یلحظه ا یبرم خونه؛ اما برا

کنم؟ من چم  یدا خالبنده خ نیسر ا دی! چرا بانیبودم، فقط هم یعصب ی! من بخاطر اون غالمنه

 شده بود؟

 .ادیتا ب ستادمیایدر دانشگاه م یجلو رفتمیم دیو ازش دور شدم، با برگشتم

 !ستمین ی... من مشکل کسستمین ی...من مشکل کسکردمیلب زمزمه م ریراه ز یتو
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 لب گفتم: ریو ز دمیکش یقیآروم شده بودم و نفس عم گهیبه دم در دانشگاه د دنیرس تا

 ی. منطقگفتیم ییرضا یبه آقا یجور نیا دمیخاطر من کالسش رو کنسل کرد، بااون به -

 باش!

... 

واقعا  یعنی. کردمیبهنام فکر م یفکر بودم و داشتم به رفتار ها یتو م،یدو سکوت کرده بود هر

 من رو دوست داشت؟ کرد،یاون طور که ادعا م

و بهنام  ستادیپشت چراغ قرمز ا نیشبهش انداختم که همون موقع، ما ینگاه کوتاه یچشم ریز

زدم، که  یشرمندگ یبا چاشن یلبخند زد منم به تبع لبخند شهیکرد و مثل هم رینگاهم رو غافل گ

 خورد. شهیبه ش یتقه ا

لبخند  دنمی. به محض دکردیکه داشت مظلومانه نگاهم م دم،یرو د یو دختر بچه ا برگشتم

 آورد و گفت: نیاز پنجره به داخل ماش زد و دستش رو که پره کاغذ بود، یمعصوم

 .ریفال بگ-

زدم  یسر و ته باشه، دستش رو آروم به عقب روندم و لبخند یب یفال ها نیفکر که از ا نیا با

 و گفتم:

 ندارم! یممنونم؛ اما به فال اعتقاد-

 دستش رو آورد تو گفت: دوباره

 !ستین شتریبهزار تومن  ر،یبگ یکیحاال تو  ستین یفال الک نکهینه! ا-

 هیداد و  یپنج هزار تومن هیو خواستم پولش رو بدم که بهنام  دمیکش رونیکاغذ ب هیناچار  به

 خودش برداشت و گفت: یفال هم برا

 خودت. یبرا یباق-

 رفت و من با تعجب نگاهش کردم و فال رو باال گرفتم و گفتم: دختر

 !؟یکنیباور م-

انگشتاش گرفته بود، دنده عوض کرد  یه فالش رو الکرد و چراغ سبز شد و همون طور ک ینچ

 و گفت:
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 .یشیخوبه که سرگرم م-

 :خنده و گفتم ریتعجب کردم و زدم ز دمیکه د یزیکاغذ رو باز کردم و از چ یحرفش تا نیا با

 !... دست خطه خودشه فکر کنم.نویا-

 و با ذوق گفت:که فرمون رو گرفته بود فال خودش رو هم باز کرد  یکنجکاو درحال بهنام

 چه خرچنگ قورباغه ام هست!-

 شوکه شدم. دمیکه د یزیبه فالم انداختم و از چ ینگاه

 «رو انتخاب کن که دوست داره.  یو دوست داره، اون یکه دوستش دار یاون نیب »

مشکوک به بهنام انداختم، که اونم نگاهم کرد و من  ینگاه عیابروم رو باال انداختم و سر یتا هی

 کاغذ رو مچاله کردم. عیسر

 ؟یخونیماله من رو م-

پالتوم گذاشتم و فال بهنام رو شروع به  بیج یتو عیرو ازش گرفتم و ماله خودم رو سر فالش

 خوندن کردم.

 .ریحل مشکلت کمک بگ یبرا هیارزش غم نداره، از بق ایدن-

 کردم و گفتم: نگاهش

 بود! نیهم-

 کرد و گفت: ینچ

 شم؟یمکلوم نگفته پولدار  هی-

دادم و ناخودآگاه  هیداشبورد گذاشتم و به عقب تک یکردم و فالش رو رو یحرفش خنده ا نیا با

کردم و تو جام صاف شدم. دلم  یپرهام و بهنام از ذهنم گذشت. اخم نیاون شب ب یحرفا

که  یحرف یبزنم؛ اما مردد بودم برا یفرار از خونه، حرف یبرا لشیدل یدرباره خواستیم

 شروع کنم. یچطور دونستمینم یحت م،بزن تمخواسیم

 ؟یبگ یخوایم یزیچ-

 اومدم و اخمام رو از هم باز کردم و گفتم: رونیفکر ب از

 راستش...نه!-



 

 

249 
 

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

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 

 به خونه به دو خط فال خودم و بهنام فکر کردم. دنیگفتن شدم و تا رس الیخیب

 بهنام! آرش؟

! از هر شدیداشتن، نم یسرگرم یجنبه  فکر کنم که اون فال ها فقط نیبه ا خواستمیم یچ هر

من باشه؛  یحام تونهیوصف حال من بود. بهنام بهم ثابت کرده بود که م کردم،یجهت نگاه م

 فکر کنم. دیهنوز هم با دونستمیم یول

... 

اپن  واریکه کنار د دمیکه خواستم به آشپزخونه برم تا صبحونه بخورم، بهنام رو د یوقت صبح

دادم و خواستم  ییکرد .که جوابش رو با خوش رو یزد و سالم یلبخند دنم،یحض د. به مستادهیا

 .دمیبهنام رو شن یپچ پچ گونه  یبرم داخل آشپزخونه که صدا

 شهرزاد خانم!-

 سمتش برگشتم و ناخودآگاه مثل خودش آروم گفتم: به

 بله!؟-

 زد و گفت: یمنم مثل خودش جوابش رو دادم، لبخند بزرگ دید یوقت

 آروم خوبه...نرو آشپزخونه! ن،یرآف-

 باره بلند گفتم: هیتعجب  با

 چرا!؟-

 سرم رو تکون دادم که گفت: دییکرد آروم تر منم به تا اشاره

 گفتم: آروم خوبه! شیپ هیثان هی-

 کردم و آروم گفتم: یزیر ی خنده

 !دیببخش-

آشپزخونه اشار کرد  باشه، مچاله کرد و با نگاهش به دهید یچندش یزیاش رو انگار که چ چهره

 و گفت:

 دارم. یتر ژهیو شنهادیپ هیاما من  دونم؛یاست م قهیگرفته، کج سل میداداشت باز رفته هل-
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 یکه کم دادم،یزده و کنجکاو به حرفاش گوش م جانیکه داشت منم ناخودآگاه ه یحس و حال از

 و گفت: ستادیصاف تر ا

 !میبریهم نم اروی نیا ؟یگرکیج میبر-

اول دوست  یچرا مثل روزا دونستمیخنده ام گرفته بود. نم شینیهمه مقدمه چ نیش و الحن از

پرهام صبحونه  نینگاه سنگ ریبود، ز یبد نبود! هر چ شنهادشینداشتم ازش فرار کنم؟ به نظر پ

 !شدیام کوفت نم

ه، هم هوام رو داشته باش یکیمورد کوچ نیهمچ یتو یبهنام ،که انقدر براش مهم بود حت به

 زدم و گفتم: یلبخند

 .میبر-

... 

 دادم و که گفت: نییرو پا شهیش

مزاجت رو خواب  م،ی... هلکنهیاما آخرش ترشت م نه؛یریمثه خواب بعداز ظهره! اولش ش میهل-

 بعدازظهرم، خُلقت رو!

. باد نهیصدام رو بب یب یانداختم و نذاشتم خنده  ینگاه رونیخنده ام گرفت و به ب رشیتعب از

 !ادیبارون ب خواست،یحاال م نیانگار که هم د،یوز یبه صورتم م یو نم دار سرد

و نگاهش کردم  دمیسرم رو عقب کش ره،یداره باال م شهیش دمیخودم بودم که د یحال و هوا تو

 که گفت:

 !کنهیپرهام شقه شقه ام م ،یخوریسرما م-

 و گفتم: دمیخند

 ناراحت نشن؟ میاگه بفهمن قالشون گذاشت-

 کرد و گفت: ینچ نامبه

 نه بابا از خداشونم...-

روم رو ازش  عیکرد که سر ینگاه کردم،یباره حرفش رو خورد و به من که شوکه نگاهش م هی

 تلخ بود! قتیگرفتم و تو خودم رفتم...حق
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بار از بهنام  نیا یول دونم؛یبا بهنام بود، اون ها از خداشون بود که من با بهنام باشم. نم حق

 نیناراحت شدم... ا قتیحق نیقلبم فقط از خود ا میاز دست اونا! من از صم یت نشدم، حتناراح

 هیهمونحق با پرهام و مامانت بود! بهنام  یدید کرد،یم یادآوریاز ذهنم داشت بهم  ییجا هیکه 

 یبهنام...راه نیماش یجا بودم، تو نیبگم نه؛ اما من االن ا خواستمی!مکنهیکه تو رو خوشبخت م

باهاش برم، حالم  دونستمیچون م رفتمی...پذرفتمیداده بود و من هم پذ شنهادیکه اون پ ییجا

 خوب تره!

 به همون منوال گذشت ک بهنام گفت: یا هیثان چند

 ساعت چنده؟-

بره! بهنام  نیرفتار کنم تا اون اوقات تلخ از ب یکردم، طور یباره تو جام صاف نشستم و سع هی

 دنشیبه ساعتم انداختم. با د یبلند گفت. نگاه یرو با صدا قتیاون فقط حقنداشت،  یریکه تقص

 منگفتم و دست یزیبرن. چ گهیباره اخمام تو هم د هیجلو چشمم ظاهر و باعث شد  روزیباره د هی

 پالتوم برگردوندم و تو خودم رفتم. بیج یرو تو

با تعجب نگاهش  کنه،یم تیهدا ابونیرو به طرف راست خ نیمتوجه شدم بهنام داره ماش که

 رو کنار جدول پارک کرد. نینکرد و ماش یکردم؛ اما توجه

به طرف من برگشت. منم به تبع تو جام به طرفش برگشتم  یرو باز کرد و تو جاش کم کمربندش

 .کنهیداره، نگاهم م یکامال جد دمیکه د

 بگم که گفت: یزیانقدر ناراحت شده! خواستم چ یاز چ دونستمینم

 .اریپالتوت در ب بیتت رو از جدس-

 !؟یچ-

منظورش دست چپم بود؛ با  دونستمیکار رو بکنم. من خوب م نینگاهش بهم اشاره کرد که ا با

آوردم. که تو  رونیکرد و منم بالخره دست چپم رو ب یحال دست راستم رو درآوردم که نچ نیا

شروع  یو به آروم دیکش به سمت خودش یرو گرفت و دستم رو کم میحرکت بند ساعت مچ هی

 بود. یحال هنوز هم تو حرکاتش جد نیاز دستم درآوردن؛ با ا رو یکرد ساعت مچ

 . ساعت رو باال گرفت و گفت:کنهیچکار م نمینکردم تا بب یاعتراض
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 شم؛یمتوقف م تینها زنم،یاگه خراب هم بشم، سرجام درجا م یحت گـهیساعت بهت م نیا-

و  یرو دستت انداخته باش یا لهیوس نیهمچ یتونی! چطور مگردونمیماما زمان رو به عقب برن

ساعت خراب شده،  هیمثل  یبار خواست هی! یکن یو توش زندگ یهنوز هم به گذشته ات برگرد

کن.  یزندگ یپس اگه زنده موند ،یزنده بمون خواستی...چون خدا میزنده موند اام ؛یمتوقف ش

ندون!  بینکن و اون رو ع میزخم رو قا نیفکر کن... ا ندهیه آساعت به جلو حرکت کن. ب نیمثل ا

 بوده ماله گذشته بوده، تموم شده رفته. یهرچ

 ییحرفا یکرد و خوب نگاهم کرد. من، اما بهت زده و درمونده داشتم خودم رو ال یطوالن مکث

 حال واضح بود. نی. چقدر گنگ و در عکردمیم دایپ زد،یکه م

خوب که  یجا هیجلو برو  یاما کم ست؛ین یمشکل ،یو درجا بزن یبمون یخوایاگه م ی...حتنیبب-

ساعت  یخوایو بمون و درجا بزن؛ اما به عقب برنگرد. اگه م سایاون جا وا تیتو زندگ یکرد دایپ

... کنمیپس خواهش م ؟یچه ساعت از شبانه روز یتو یبدون یخوایم یعنیپس  ،یداشته باش

 پوشوندن زخمت نباشه! ی، برادستت یبندیاگه ساعت م

 تر شد و گفت: لیبه طرفم متما یکرد و کم ینچ

 !یحال شجاع نیاصال، ساعتت رو ببند دست راستت. بذار بفهمن تو چقد متفاوت و در ع-

بهش نگاه  ،یا دوارکنندهیزدم، نه با نگاه ام یکرد و منتظر نگاهم کرد؛ اما من نه حرف سکوت

وباره ساعت رو بهم برگردوند و برگشت تا کمربندش رو ببنده. ساعت د دی. بهنام، نا امکردمیم

مدت پرهام هم فکر  نیا یبهنام، بلکه به حرفا یگرفته بودم و نه فقط به حرفا یرو دو دست

 .دمیشنیگوشم دوباره م یکی. همشون رو واضح از نزدمکرد

زخمم رو  خواستمینم گهید ! من، فقطندهیفکر کردن به آ یرو گرفتم؛ اما نه برا میتصم بالخره

کنن  یدر مقابلم احساس زرنگ تونستنیو مادر بهنام نم یمثل غالم ییآدما یجور نیبپوشونم. ا

به گذشته اش نفوذ کنن و  یرد نیبا همچ شهیکه م میخودشون فکر کنن من همون آدم شیو پ

 کنن. دایشکستنم پ یبرا یضعف قطهازش ن

من  یو من هم ساعت رو دست راستم بستم. هنوز متوجه رو روشن و حرکت کرد نیماش بهنام

 که توجهش رو جلب کنم گفتم: یصاف کردم و بلند، طور ینشده بود، که صدام رو کم
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 !مهیساعت هشت و ن-

 یو عوض شدن جو گذاشت و توجه ییبلند تر تکرار کردم؛ اما اون انگار به حساب دلجو بازم

روش بود رو  میست راستم رو که حاال ساعت مچو د دمیتو جام به سمتش چرخ ینکرد. کم

 یو با لبخند بزرگ دمیدستم رو عقب کش عیسر دش،یکه د نیصورتش گرفتم. به محض ا یجلو

کردم، اولش شوکه و بعد اونم مثل من، با همون لبخند و ذوق  نگاهشلبم نشسته بود  یکه رو

 گفت: جانینگاهم کرد و با ه

 نده!؟ساعت چ یبگ گهیبار د هی شهیم-

... 

. هر چند که با نخ اومدیم هیزخمم به چشم بق شتریب بستمیساعتم رو دست راست م یوقت از

. تو دیرد زخم رو د شدیکار انجام شده بود؛ اما هنوز م نیخوب ا یلیخورده بود و خ هیجذب بخ

 شتریب زدن،یپرسشگر و قضاوت کننده شون بهم زل م یکه با نگاه ها ییمدت تعداد آدم ها نیا

 .بودشده 

 نینگاه کوتاه، ا هیشده با  ینکرده بود. حت غیرو در تشیها بهنام، حما نیا یدر کنار همه  و

 !دمیدارم انجام م یکه کاره درست دادیرو بهم م نانیاطم

کم نشده  یزیچ نمیتا بب زدم،یم کیرو ت لیوسا ستیو ل زدمیقدم م شگاهیتو آزما شهیهم مثل

 نشم! یمتوجه حضور کس یلحظات یگرم کار بود که براباشه. سرم اون قدر 

 .یخسته نباش-

لبشه،  یو لبخند رو ستادهیمن ا یقدم هی یاصالن تو دمیبه طرف صدا برگشتم و د دهیترس

 کردم و گفتم: یقدم به عقب رفتم و تشکر هیلبم نشوندم و  یرو یزورک یلبخند

 !ستیجا ن نی، اکالس دارن یاستاد احمد د؟یکنیجا چکار م نیشما ا-

 تکون داد و گفت: یسر

 سر به شما بزنم. هی. راستش اومدم دونمیهمه رفت و آمد م نیاونو که بعد ا-

 تعجب گفتم: با

 من!-
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 بگم... خواستمیآره، راستش من م-

 حرف نزنه! یبودم از خواستگار دواریرو خورد و نگاهم کرد، مردد بود. ام حرفش

 ...خواستمیراستش م-

 گفتم: یسط حرفش و جدو دمیپر

 واقعا کار دارم. د،یبزن دیدار یلطفا اگه حرف-

 کرد و تند گفت: هول

 تا کارتون تموم شه. مونمیمن منتظر م ست،ین یباشه مشکل-

 گفتم: یاز حضورش با همون لحن قبل کالفه

 !کشهیکارم واقعا طول م-

 دستش به در اشاره کرد و گفت: با

 .مونم یمنتظر م رونیپس من ب-

کردم آروم باشم و حواسم رو جمع کنم که  یبره. سع یراحت نیبه ا خواستیکه نم نیمثل ا نه

درحقم  یادیز یبود که لطفا یکننده اش، کس یرفتار عصب نیا ینکنم، اون با همه  یبد رفتار

 کرده.

م کرد بمیج یکنارم گذاشتم و دستام رو تو زیم یزدم و سالنامه و خودکارم رو رو یعصب لبخند

 و گفتم:

 .دمیمن گوش م دییبفرما-

 شد و گفت: دستپاچه

 ...دیکنیباشه حاال که اصرار م-

 وسط حرفش و گفتم: دمیپر

 یاگه حرف گمیم نیهم یکارم تمرکز داشته باشم، برا یرو خوامیندارم...فقط م یمن اصرار-

 .دی! لطفا حرفتون رو بزندیجا اومد نیکه بخاطرش تا ا دیدار

 نیسکوت ا ینگاه کرد و بعد کم یلحظات یکه تو کالمم بود، برا ین، بخاطر صراحتبهت به م با

 گفت: تیبار با جد
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 .دیناراحت نش دوارمیام گم،یپس من بدون مقدمه م-

 سر اشاره کردم تا حرفش رو ادامه بده. با

 .دیازدواج من فکر کن شنهادیپ یکه ازتون بخوام هنوز رو خواستمیم-

که بخاطر حضورش سراغم اومده بود. با لحن  یاال انداختم و با همون کالفگابروم رو ب یتا هی

 گفتم: یسرد و تلخ

 مقدمه بود! یقدر ب نیدفعه قبل هم هم-

شدم  یپروا و عصب یاون لحظه ب م،یبخاطر کدوم اتفاق بد زندگ دونمیحرف بزنه که نم خواست

 گفتم: یبلند بایتقر یو با صدا

جواب من همونه...مگه  دی! انقدر سخته بفهمشهیم داتونیجا پ نیا قهیدم به دق یپس بگو چرا ه-

بدتر، چطور انتظار  یجوابم مثبت باشه، ها؟ نه! حت یعوض شده که انتظار داشت یمدت چ نیتو ا

اون وقت  کنهیسوالت اصال جواب داشته باشه؟ حضور شما فقط داره من رو معذب م نیا یداشت

شما بشم؟ چون به خاطر من  ی فتهیجا من ش نیبار اومد و رفتتون به اچند  نیتو ا دیداشت تظاران

بار  هیمقدمه تون جواب هم بدم...  یادبانه و ب یب یخواستگار نیبه ا دیمن با دیشهادت داد

 تونم... عینگفتم مط ونمیگفتم بهتون مد

و به روم آروم کردنم ر یگلوله هام رو خرجش کنم که دستاش رو به نشونه  خواستمیم هنوز

 گرفت و گفت:

 !رهیم رونیآروم باش. صدات داره تا ب-

 افتاده؟ یاتفاق-

. کردیتعجب به پشت سر اصالن نگاه کردم، بهنام بود که متعجب و شوکه به ما داشت نگاه م با

تند خواست از کنار بهنام  یکرد و با قدم ها یلب عذر خواه ریاصالن هم به طرفش برگشت و ز

کرد  یاصالن گرفت و اخم یبره؛ اما بهنام که متوجه حال بد من شده بود از بازو نرویرد بشه تا ب

 و گفت: دیعقب کش یتر، اصالن رو کم یبار جد نیو ا

 افتاده؟ یگفتم اتفاق-

 گفتم: تیمِن مِن کنان و من با همون جد اصالن
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 .دمیم حیبزار بره من توض-

اصالن رو رها کرد و اصالن  یکرده بود، بازو پروا حرف زدن من عادت یب نیبه ا گهیکه د بهنام

و دور از چشم بهنام، نگاه بد و از سر  ستادیبه سمت در رفت و موقع خارج شدن ا عیهم سر

که رفت. شونه هام افتاد و نفس حبس  نیزد. به محض ا رونیب شگاهیخشم بهم انداخت و از آزما

گذاشت و به طرف آب سرد کن رفت و  یصندل هی یرو رو فشیدادم . بهنام ک رونیرو ب مشده ا

زانوهام گذاشتم  یها نشستم و دستام رو رو یاز صندل یکی یو منم رو ختیآب برام ر وانیل هی

 کردم آروم باشم. یو سع

. دمیرو ازش گرفتم و آب رو سر کش وانیل یبدون معطل ستاد،یآب باال سرم ا وانیل هیبا  بهنام

 اهم کرد.نشست و منتظر نگ میکنار یصندل یرو

 حالت بهتره؟-

 نه!-

 خوبه.-

 لبش لبخند! یتعجب نگاهش کردم، چشماش نگران بود و رو با

 خوبه؟ شیچ-

 .یکه راستش رو گفت نیا-

و به طرز  دیشدم و سکوت کردم. مثل هربار اون باز سر رس رهیتکون دادم و به دستام خ یسر

 حالم رو خوب کرد. یبیعج

 م؟یبرگرد یخوایم-

 نیا یرو برا تیموقع نیحال، ا نیگفتنش مردد بودم و در ع ینگفتم، برا یزیچ کردم و نگاهش

. انگار که از نگاهم متوجه احوالم شده بود، شونه هاش رو عقب انداخت و دمیدیسوال درست م

 گرفت و گفت: ینفس

 منم راستش رو بگم. دمیبپرس شهرزاد خانم. بپرس که قول م-

کردم و  دایمنتظر بهم چشم دوخت. بالخره جرات پ یه مهربونسکوت کرد و با لبخند و نگا بعد

 گفتم:
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 !؟یبخاطر من به خانوادت پشت کرد-

رو از نگاه بهت زده و دهن  نیبپرسم، ا تیموقع نیرو تو ا یسوال نیانتظار نداشت همچ اصال

به کتش  یمنتظر جوابم، به خودش اومد و دست تیهنوز با جد دید ی. وقتدمیبازش فهم مهین

 و با مِن مِن گفت: دیشک

 خب. اگه...-

 لطفا! دیبگ-

 حضور من تو خونه... دیکنیاما اگه فکر م گم؛یباشه م-

 وسط حرفش و گفتم: دمیپر عیسر

 !نی. همدمینه! نه! من فقط حرفات رو با پرهام شن-

 گفتم: یآروم تر یبار با صدا نیکردم و ا یمکث

 .یفقط از سر کنجکاو-

 ت نکردم!من به خانواده ام پش-

 تعجب نگاهش کردم که ادامه داد. با

کنار بکشم. اتفاقا  خوادی. دلمم نمستادمیخودم ا میتصم یخودم و پا یمن فقط سر جا-

 برعکس، خانواده ام نه پشت سر منن، نه کنارم!

 انگشت اشاره اش رو به روش رو نشون کرد و گفت: با

 نیتو پنجاه درصد ا یمنه؛ ول میتصم نیو ا منن! آره، من خواستار توام یاونا درست رو به رو-

کردناشون و مثه بچه ها  فیتکل نییاش خودمم که از تع گهیپنجاه درصد د ،یمن هست میتصم

که من بخوام تو رو مجبور به ازدواج  ستین نیا شیمعن ن،یباهام رفتار کردن، خسته شده! ... و ا

 با خودم کنم!

بودم،  مشیکه پنجاه درصد تصم نیو اصال از ا دادمیدر سکوت به حرفاش گوش م همچنان

از خودش نشون  یکه تو جمع خودمون یشاد و شنگول ی هیناراحت نشدم. اون برخالف روح

احساسش رو درک  تونستمیم یانسان بالغ رو درون خودش نگه داشته بود. به خوب هی داد،یم

 .ستهیش باخود میتصم یخودش و پا یبار سر جا نیا دادمیکنم و بهش حق م
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 بهش انداختم و گفتم: یبخش نانیاطم نگاه

 !سنیوا کنارت انیو عقب نکش، بزار اونا ب سایخودت وا میتصم یخودت و پا یمحکم سر جا-

 مکث کردم و مثل خودش ادامه دادم. یکم

 که من بخوام باهات ازدواج کنم. ستین نیا ش،یمعن نیو ا-

نگاهم کرد و من که حاال، حالم بهتر  رهیکه زدم خ یحرف یبا لبخند و بعد شوکه از ادامه  اولش

که سالنامه و خودکارم روش بود، رفتم و مشغول کارم شدم  یزیو به سمت م ستادمیشده بود، ا

 انجام بدم. عیو کارم رو سر رمیبگ دهیکردم حضورش رو ناد یآخر سع یو تا لحظه 

... 

 شگاهیآزما یاز کالس هاش رو تو یکیرفت گ میاز اون ماجرا گذشته بود که بهنام تصم یروز چند

ازش استقبال  یخبر رو بهم داد در کمال تعجب از رفتار خودم، با خوشحال نیا یبرگزار کنه و وقت

 !دونمیرو نم لشیکردم و هنوز هم دل

و با دقت مشغول  زدیرو ورق م یو بهنام داشت کتاب شدیکالسش شروع م گهیساعت د مین تا

گذاشتم،  زیم یرو رو شییچا وانیو به سمتش رفتم و ل ختمیر ییچا وانیا لخوندنش بود. دو ت

 یکه رو ییو بهم چشم بدوزه؛ اما من به کتاب و جزوه ها رهیکه باعث شد نگاهش رو از کتاب بگ

 اشاره کردم و گفتم: نبود زیم

 !؟یستیمگه بلدشون ن-

 داد و گفت: هیتک شیلصند یگرفت و به پشت یرو دو دست شییچا وانیتکون داد و ل یسر

هنوز  یول دمش؛یهفته است خر هیبچه ها هم اکثرن ندارنش،  ده،یکتاب چاپ جد نیا یچرا! ول-

 ...ارمیجزوه قابل فهم در ب هیوقت نکردم ازش 

 لب گفت: ریگونه اش گذاشت و ز یرو رو وانیل

 تو اتاق کار خودم باشم. دیبا-

 .کردیفرق م طشینه اش بود شراناراحت بودم، اون حق داشت. اگه تو خو براش

 ؟یچکار کن یخوایحاال م-

 گفت: یحواس پرت با
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 هوم!-

 رونیاز فکر ب دیبه ذهنم رس یلحظه ا یشده بود. برا رهینامعلوم خ یچشماش به نقطه ا با

حرکت  هیتو دستم بود، تو  ییچا وانیکه هنوز ل یگوشه لبم نشست و در حال ی. لبخندارمشیب

دور شدم که به خودش اومد و از سرجاش بلند شد و با  زشیو چند قدم از مکتابش رو برداشتم 

 تعجب نگاهم کرد.

 .رسنیاالن بچه ها م ارش،یب ؟یکنیچه کار م-

 و طعنه گفتم: طنتیکردم و با ش ینچ

 ؟یستیتو اتاق کارت ن یداره وقت دهیخوندنش چه فا-

 کنه. حیکرد توج یکالمم رو متوجه شد و سع ی طعنه

 ...امیهم از پسش برم جانیوگرنه ا نیتمرکزم کمه هم کمیفقط  ستم،یقدرا هم خنگ ناون -

 زدم و بهش پشت کردم و شروع کردم به برانداز کردن کتاب و گفتم : یپوزخند

 توش! یموند ستیهم ن یمال نیهمچ-

رم اومد از باال س یباره دست هیکردن کتاب بودم که  نیینداد و من همچنان مشغول باال پا یجواب

قرار گرفتم و  شیچند سانت یبرگشتم تو فاصله  عی. سردیحرکت از دستم قاپ هیو کتاب رو تو 

که کتاب  یدست عیکردم. بهنام سر یاش خال نهیقفسه سـ*ـ یرو رو ییچا وانیهول کردم و ل

هر آن ممکنه سرم داد بزنه ازش فاصله گرفتم  دونستمیکه م یرو باال گرفت و در حال ودتوش ب

از کتش به کل  یو کم رهنشیبازم گرفتم و شوکه نگاهش کردم. پ مهیدهن ن یو دستم رو جلو

 شده بود! دهیبه گند کش

. کردیهم درمونده بود چکار کنه، فقط لبش رو به دندون گرفته بود و به خودش نگاه م خودش

 یتقه ا یصدابه همون منوال گذشت که با  یا هیازش بودم. چند ثان یهرلحظه منتظر واکنش بد

 .میشد دهیکش یبدتر تیو به وضع میبد خالص شد تیبه در ما از اون وضع

 دنیاز دخترا با د یکی! کردنیبودن و داشتن به ما نگاه م ستادهیدختر دم در ا یدانشجو دوتا

به سمتشون  کهنیشد؛ بهنام بدون ا میو پشت سر دوستش قا دیبهنام، خند یباال رفته یدستا

 به سمت اتاق من رفت. عیمون حالت که دستاش باال بود، سربرگرده با ه
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به  یتو. فور انیزدم و بهشون اشاره کردم تا ب یلبخند یرو از جلو دهن برداشتم و هولک دستم

و پشتش به منه و هنوز متوجه حضور من  ستادهیا یچوب لباس یجلو دمیسراغ بهنام رفتم و د

 صاف کردم تا متوجه ام بشه. شدم و صدام رو کینشده. چند قدم بهش نزد

 شد! به سمتم برگشت و گفت: و

 بنظرت کالس رو کنسل کنم!؟-

 به سرتا پاش انداختم و گفتم: ینگاه

 بگم بهشون!؟-

 و گفت: دیبه کتش کش یدست

 دکمه کتم رو ببندم؟ هوم!؟-

 خنده و گفتم: ریزدم ز پشیت دنیکتش رو بست و منتظر نگاهم کرد. با د یتک دکمه  عیسر

 ؟یشیخودت معذب نم-

دکمه  دیشده بود، انداخت و نا ام چیکت تنگش کادو پ یبه خودش که انگار ال یحرفم نگاه نیا با

 گفتم: عیرو باز کرد، که سر

 !هیچیبهتر از ه یول-

 تونستیباز م یشده بود؛ ول سینگاهم کرد و دکمه رو بست. هرچند که کتش هم خ مردد

 انداخت و با حرص گفت: رونیبه ب یرفت و نگاهرو بپوشونه. به سمت در  رهنشیپ

 ان؟یکه انقدر زود سر کالس م دنیم یمگه نذر-

 به ساعتم انداختم و گفتم: ینگاه

 آره هنوز وقت بود!-

داشت، به بهنام نگاه کردم.  دید شگاهیاتاقم که به آزما یتو یاون دو ساعت رو، از پنجره  کل

 .کردمیبهش نگاه م یبا شرمندگ میشدیو چشم مکه با هم چشم ت یو گاه دمیخندیم یگاه

... 

 دادنیاسترس انجام م یرو با کل شونیترم بود و دانشجوها اکثرا امتحانات عمل انیم امتحانات

 :گفتنیو م دنیکشیهاشون بعد امتحان به اتاق من سرک م یو بعض
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 !میگند زد-

لبشون، دو سه تا آبنبات  یه رولبخند کش اومد هیبا  زمیم یظرف آبنبات رو یبعد از تو و

و  کردنیکه من قبلش بهشون تعارف کردم و ازمم تشکر م کردنیو تظاهر م داشتنیبرم

ام رو حفظ کنم تا  هیروح کردمیم یاما سع شدم؛یرفتاراشون کالفه م نیاز ا ی. گاهرفتنیم

 !ادیدوباره بهنام ب

. رفتارم هربار گشتمیبرم میبه روزمرگ دیو با شاد بودن هم نبود یبرا یلیاون نبود انگار دل یوقت

 .شدیباعث تعجب خودمم م نیو هم شدیتر م یمیکه اراده کرده باشم، باهاش صم نیبدون ا

که هر بار به خودم  آوردیرو در من به وجود م یاما همچنان با لبخند و طرز نگاهش، حس بهنام،

خشک رفتار کردن و پرخاشگر بودن  یبرا یلی! دلنهیکه؛ آره اصلش هم هم کردمیم یادآوری

 خوش نشون بده! ی! پس توام روگذرهیکنارش چه بهت خوش م نیوجود نداره، بب

بزنن  شهیسرم بشن که بخوان هر لحظه ر یتو یبه افکار لیاحساسات تبد نیا شد،یباعث م و

 محکم بشن! لیبه دال لیو کم کم، برام تبد

 ستادهیا زیاومدم و به بهنام که باال سرم کنار م رونیز فکر با زم،یبه م یضربه ا یتقه  یصدا با

 بود، شوکه نگاه کردم و گفتم:

 !؟ امتحان تموم شد؟یاومد یک-

 در اشاره کرد و به طعنه گفت: به

 برم؟ یناراحت-

 گفتم: جانیرو تکون دادم و با خنده و ه سرم

 اتفاقا حوصله امم سر رفته بود. ؟ینه بابا خوب شد اومد-

به سمتم خم  یگذاشت و کم زمیم یلبه  یفقط نگاهم کرد و بعد دستاش رو رو یلحظات یبرا

 شد و مشکوک نگاهم کرد و گفت:

 که!؟ ننیبیدست آموز نم مونیسرکار خانم، بنده رو به چشم م انایاح-

ندادم. خوب به چشماش نگاه کردم؛ اما نتونستم  ینگاهش کردم و جواب رهیفقط خ یلحظات یبرا

 ؟یدلخور ای دادیم یشوخ یحرفش بو نیکه ا بفهمم
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به  یرو، کم یچرخدارم نشسته بودم، صندل یصندل یکه رو یدهنم رو قورت دادم و در حال آب

. بالخره به حرف اومدم و با کردیاما هنوز داشت نگاهم م رم؛یعقب هل دادم تا ازش فاصله بگ

 مِن مِن گفتم:

 آخه! ه؟یچه حرف نی...انیا-

 !ایدیدلم شروع به شمردن کردم تا بهم لبخند بزنه و بگه: ترس یش کردم و تونگاه نگران

و خم شد و  دیبه کتش کش یو دست ستادیبرخالف تصورم، به حالت اولش برگشت و صاف ا یول

 برداشت و گفت: نیزم یرو از رو فشیک

 منتظرم. رونیمن ب-

 از جام بلند شدم و گفتم: عیتا بره که سر برگشت

 .سایوا-

 گفتم: عیبرداشت که سر گهیقدم د هی

 لطفا!-

. با اکراه به سمتم برگشت و اول خوب نگاهم کرد و ستادمیو به سمتش رفتم و کنارش ا ستادیا

 گفت: حوصلهیزد و ب یکه هنوز نگاهش سرد و دلخور بود، لبخند یبعد درحال

 ه؟یچ-

 گفتم: عیکه هر آن بره سر نیترس ا از

 دانشجو ها حوصله ات رو گرفتن؟ ؟یشد ناراحت یاز چ دونمیمن نم-

 کرد و گفت: ینچ

 خودم استاد. یبودن! منم که، همچنان سر جا شهیدانشجو ها هم-

 تر نگاهم کرد. یبار جد نیکرد و ا یمکث

که  ی...درحالیشد لیکه دوستش داشتمم تبد ی! تو به کسیدانشجو نبود هی شهیاما...اما تو هم-

که من همون  ی...درحالقمیرف نیبهتر یمتهم به قتل پرونده  یدهنوز برات استاد بودم...تو ش

 نیبهتر یسرراهت قرار گرفته...تو به مستاجر خونه  یاستاد دانشگاهت بودم، که حاال اتفاق
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 یدانشگاهت بودم...تو شد یکه من هنوز هم برات استاد سال ها ی...درحالیشد لیتبد قمیرف

 ...قمیرف نیخواهر بهتر

داشت  یسرخش، تر شده؛ اما سع یکه چشما دمید یکمال بهت و ناباور کرد و در سکوت

 نشه. ریخودش رو کنترل کنه تا اشکش سراز

 بم و گرفته اش بود گفت: یکه تو صدا یبا همون بغض عیبزنم. که سر یباز کردم تا حرف لب

باهاش  رو یشتریمدت زمان ب دیاما من هنوز برات استادت بودم که واست کار جور کرده و با-

 ...یسر کن

 دنید دونمی...نمنهیاشکاش من رو خوب بب یکرد تا بتونه از پشت پرده  زیرو ر چشماش

 تلخش! یحرفا ایباعث شده بود منم بغض کنم  ونشیگر یچشماش

باهام،  تییکه هر بار انقدر نسبته آشنا نیو از ا شدمیبهت عالقه مند م شتریاما من هر لحظه ب-

 .شدمیخوشحال م ترشیب شدیتر م کینزد

 بار با آه گفت: نیرو تکون داد و ا سرش

 ؟یکنیاگه نباشم تو...تو احساس خال م دمیهمه مدت فهم نیامروز بعد ا-

 رو از هم باز کرد و با بهت گفت: دستاش

ام که  یبهم بربخوره که به چشمت کس دونمیموضوع دارم! نم نیبه ا یچه حس دونمیهنوز نم-

 خوشحال باشم که بالخره به چشمت اومدم؟ ای ارهیال محوصله ات رو سرح

 تر شد و گفت: کینزد بهم

باشم...مثه  یخواینه! فقط م ایبرام به رحم اومده  تیتو بهم بگو...بگو که واقعا اون قلب سنگ-

 آرام بخشت! یقرصا

 یسع دم،یلرزیکه از درون م یرو با پشت دست پاک کردم و درحال دیکه چک یاشک ی قطره

شدم و چند بار خواستم لب باز کنم تا  رهیخودم کنترل داشته باشم. به چشماش خ یکردم رو

 گفتن ندارم. یبرا یزیکه چ شدمیمتوجه م شتریبزنم؛ اما هربار ب یحرف

و نگاهش رو ازم گرفت و به سمت در  دیکش یقینفس عم د،یرسیم دیکه به نظر نا ام بهنام

 لب گفتم: ریکتش رو محکم چنگ زدم و ز نیتا بره که ناخودآگاه آست دیچرخ



 

 

264 
 

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

 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 

 .سایوا-

 .یدم در منتظرم تا آماده ش-

چرا  دونستمیسرخش نگاهم کرد. نم یو تا مانع رفتنش بشم. با چشما ستادمیجلوش ا عیسر

که به ذهنم  یزیچ نیمنطق تر یحال ب نیگفتن داشتم؟ با ا یبرا یاصرار داشتم تا نره! مگه حرف

 م.و به بهنام گفت دیرس

بهت بربخوره، اگه حوصله  دی.نبایحال خوبم تالش کن یبرا دیبا یدوستم دار یکنیاگه ادعا م-

 .یاریام رو سرحال م

به خودم گفتم و منتظر، نگاه « شهرزاد احمق! »  هیدلم  یبه زبون آوردم، که تو یرو در حال نیا

 بهنام کردم و خدا خدا کردم که نره!

 نگاهم کرد و گفت: یکرد و بعد با بغض و دلخور یا یعصب یاره خندهب هیبهم زل زد و  یناباور با

بچه  نم؟یتو رو ب یخوشحال شمیمن ناراحت م یکنی! واقعا فکر میلی...خیانصاف یب یلیخ-

کردم  یسع ،یهست یازش فرار دمیام، که بار ها د رهیمدت شده با نگاه خ نی!؟ من تو ایشد

به  یگِل هیکه  ؟یا یعصب ؟یخوشحال ؟یناراحت ؟یدار یاالن چه حس نمیحواسم بهت باشه. بب

 تا... رمیسرم بگ

از  یاون لحظه، چه برداشت دونمیبا نگاهش صورتم رو از نظر گذروند. نم دیکرد و ناام سکوت

شده بودم و  خکوبیاحساسم کرد که روش رو ازم گرفت و بهم پشت کرد. من اما، سر جام م

 چکار کنم؟ دیبا دونستمیاتاق رو پر کرده بود. نم یبد . سکوتزدمینم یالم تا کام حرف

 دمیترسیبود که، م نیمن از احساساتم مطمئن نبودم و بدتر ا گفتم؟یبهش م دیبا یچ یحت ای

 ینیبزنم که بعدا خالفش ثابت بشه، وضع از ا یآروم کردنش اون لحظه حرف یاگه به دروغ برا

 که هست بدتر شه.

 سکوت کنم. دیبد هست که نبا یاوضاع انقدر دونستمیحال م نیا با

 فکر کنم. دیمن با-

و خشک نگاهم  یجد ،یبه طرفم برگشت. انتظار داشتم استقبال کنه؛ اما در کمال ناباور عیسر

 کرد و گفت:
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 فکر کنم. دیتره...چون منم با یمنطق-

 نگاهش کردم و گفتم: پرسشگر

 در مورد؟-

 رو ازم گرفت و گفت: نگاهش

 .احساساتت-

 گفتم: دمیکه شن یزیزده از چ بهت

 !؟یچ-

 کرد. نگاهم

 کرده! جادیقلبت ا یخال تو هیکه  یکس ای ارهیام که سرحالت م یکس نکهیا-

 کرده و دستپاچه گفتم: هول

دانشگاه و  میایمثه قبل م ؟یشیدور نم یعنی...؟یرینم یعنی نیا ،ینگاهم کن دیبا یعنیخب، -

و حواست هست که پرهام بهم زور نگه!  ینیشیه رو به روم مخونه و تو خونه، سر سفر میریم

 آره!؟

 لبش نشست؛ اما هنوز نگاهش... یرو یحرفام کم کم تبسم دنیشن با

 آره.-

به دستم که هنوز کتش رو رها  ینگاه گنگ ستادیکتش رو گرفتم، ا نییبار پا نیبره که ا خواست

 گشتمیبرم شیپ یبه چند لحظه دیکه با حس بهم دست داد نینکرده بود، انداخت. اون لحظه ا

 بره! خواستمیحال هنوزم نم نی، جواب آره بدم! با ا«  ؟یبچه شد» و به سوال 

 انداختم و گفتم: نییرو پا سرم

 سوال! هی-

که تو ذهنم سرگردون  یمختلف یها نهیگز نیکردم تا از ب دایرو پ نینگفت و من فرصت ا یزیچ

 کنم! دایپ یحسابسوال درست و  هیشده بودن، 

 دایپ یوقت به من دسترس چیه گهید افتاد،یاون قتل اتفاق نم میلیاگه بعد فارغ التحص-

 !؟یدوستم دار یگفتیم یجور نی. اون وقت بازم ایکردینم
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شک و دلهره سرم رو باال گرفتم و به چشماش زل زدم. انتظار داشتم دستپاچه شده باشه؛ اما  با

 شده بود. رهیمصمم، بهم خ یهبرخالف انتظارم با نگا

دوستت دارم، شب و روز بهت  دمیکردم، فهم بتیازت خوشم اومد، تو دانشگاه شروع به تعق-

که باهات  خوامی! حاال هم میشدم... تو قلبم جا گرفت دم،عاشقتیفکر کردم... به خودم اومدم د

 .یکنارم باش شهیازدواج کنم، تا هم

 ت و گفت:باال انداخ یکرد و شونه ا یمکث

سرنوشت بازم تو رو سر راهم قرار داده... اون وقت بود  دمیبه خودم اومدم، د ی! وقتدونمینم-

 عاشقت شدم. دمیکه د

 سردرگم! ؛یاون همچنان مصمم. من ول میشد رهیکرد و هر دو بهم خ سکوت

... 

مقابل  یما وقتا ارم؛یخودم ب یبه رو خواستمیداشتم. نم یشدم، حس خوب داریاز صبح که ب امروز

که  نهیفقط به خاطر ا نیکه ا دمیبشاش و شادم انداختم، فهم یبه چهره  یو نگاه ستادمیا نهیآ

 قرار بود، امروز هم با بهنام به دانشگاه برم!

رفتم و بالفاصله با  رونیزدم و از اتاق ب نهیخودم تو آ ریبه تصو یآماده شدم و لبخند بالخره

 چیبهم لبخند زد، که انگار ه یطور دنمیبود. با د ستادهیا ییرایا تو پذبهنام رو به رو شدم که تنه

 !میبا هم نداشت روزید نیهم یجر و بحث

 یبار اصال عصب نیکرده بود. ا یباز همون آهنگاش که حرف دل خودش بود رو پل ن،یماش یتو

اعث ب نیو هم میکردم خوب بهشون گوش بدم. هر دو سکوت کرده بود ینشدم و برعکس؛ سع

 .دادمیبهش م یجواب هی دیبه بهنام فکر کنم. با شتریشد تا من بتونم ب

 !؟یمنف ای مثبت

خسته شده.  یآوارگ نیکه چقدر از ا نمیبب تونستمیم گرفت؛یجواب م دیکه بود اون با یچ هر

 روزشیرفتار د یخودش رو سرحال نشون بده؛ ول ییبا خنده و خوش رو خواستیهر چقدر هم م

 به جواب برسه. ییجا هیداره که  اجیداغونه و احت یلید که اون از درون خنشون دا

 گوشم بود. یهنوز تو حرفاش
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... تو به مستاجر یشد لیکه دوسش داشتمم تبد ی! تو به کسیدانشجو نبود هی شهیاما تو هم» -

 دانشگاهت یها که من هنوزم برات استاد سال ی...درحالیشد لیتبد قمیرف نیبهتر یخونه 

 «بودم! 

 برام، صرفا استاد دانشگاه نبود. بلکه بهنام بود! گهیبهش انداختم. نه! اون د یکوتاه نگاه

 شما نبود، تو بود! گهیاون د نمیبیم کنم،یروزا فکر م نیکه به ا خوب

روزا،  نیاز ا یروز هیکسل کننده نداشتم چون بهنام بود!  یها یبه بعد، من روزمرگ ییجا هی از

شد به  لیتبد کردم،یرفت و آمدش رو تو خونه تحمل م دیپرهام که با قیرف نیبهتربهنام از 

 ؟یباشه؛ اما از ک دیکه با یکس

 رییتغ نیهفته، دنبال ا یساعت ها و روزا یال دیاتفاق افتاده بود که با عیانقدر سر زیچ همه

 .گشتمیاحساسم م

من و خانواده اش، من  نیب دمیفهمو  دمیاز همون شب که حرفاش رو با پرهام شن یساعت دیشا

 رو انتخاب کرده. درست نقطه مقابل آرش!

دست چپم، صرفا  یرو گهیکرد، تا ساعتم رو د یاز روز که با حرفاش کار ینه! همون ساعت ای

 واسه پوشوندن زخمم نبندم!

قلب شکسته اش  میکه با بغض، از صم ییهمون حرفا یبود. درست ال به ال روزید دمی! شانه

 !زدیم

زد. درست  یلبخند گرم و مهربون دنم،یکه با د شیپ ی قهیچند دق نیهم دمیکردم. شا نگاهش

 !کردیرفتار م نیکه سرد و سر سنگ روزیبرخالف کل د

 بهنام شد!؟ یلبم نشست. بهنام از ک یرو یفکر لبخند نیا با

 یبا لبخند ینگاهم کنه؛ ول که برنگشت تا نیاز چشم بهنام دور نموند و با ا م،یو نگاه طوالن لبخند

که لبخندم رو جمع کنم، روم رو  نیکه گوشه لبش نشست. من حساب کار دستم اومد و بدون ا

 نگاه کردم. رونیب یابر یازش گرفتم و از پنجره به هوا

 «فکر کنم...در مورد؟...احساساتت  دیتره، چون منم با یفکر کنم... منطق دیمن با» -
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فکر کرده  یحساب شبیباشم که اونم د نیبخوش تونمیلبخند م نیو ا زروید یحرفا یادآوری با

بار نگاهم کرد و با  نی! دوباره به سمتش برگشتم و مشکوک نگاهش کردم، ادهیرس جهیو به نت

 تعجب گفت:

 شده!؟ یزیچ-

 شدم. رهیروم، خ شیپ ریبه مس نمیتکون دادم و با افکار خوشب یبه نف یسر

... 

 داخت و گفت:ان شیبه گوش ینگاه

 !رسهیم گهید کمی-

 تفاوت گفتم: یباال انداختم و ب یا شونه

 .ستیمهم ن-

رو برداشتم و به سمتش رفتم و رو به روش،  ییچا وانیرو سرجاش گذاشتم و دو تا ل فالسک

 کرد و گفت: یلب تشکر ریرو بهش دادم . ز شییچا وانینشستم و ل یصندل یرو

 ؟یشد یرا انقدر از دستش عصباون روز چ یبگ یخوایهنوزم نم-

اگه فرصت بشه باهاش  خوامیندارم...م ینه. فراموش کن مهم نبود. راستش خودمم حس خوب-

 حرف بزنم.

 تکون داد و گفت: یسر

 گهیو د ادیکه م هیبار نیفرصت رو جور کنم؛ چون امروز آخر نیا تونمیمن م یباشه، اگه خواست-

 کمکش کنم تا بتونه مقاله اش رو ترجمه کنه. خوامی. مهشیمقاله اش هم داره تموم م یکارا

 حوصله گفتم: یب

 خوبه.-

 خوردم که بهنام گفت: ییقلپ از چا هی

 خب بهتره درباره ش حرف نزنم.-
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زدم.  یبا نگاه مهربون و لبخندش رو به رو شدم، به تبع لبخند یتعجب نگاهش کردم و وقت با

من و  نیجر و بحث ب لیکه هنوز دل نی! با ادادیم تیاهم ممیاتفاقات زندگ نیتر زیبه ر یاون حت

 کرده باشه. یبا قطع کالمش، بهم لطف یحت خواستیبازم م دونست،یاصالن رو نم

 سوال بپرسم؟ هی-

 نگاهم کرد و گفت: اقیاشت با

 افتاده!؟ ی! اتفاقیزدیآره بپرس. اتفاقا از صبح مشکوک م-

 روزیکه انگار د یرفتار کن یطور یکنیم یسع یا تو چرا داردلم گفتم: اتفاق که افتاده؛ ام یتو

 وفتاده؟ین یاتفاق چیه

 و کنار بذارم. دیکردم ترد یحال صدام رو صاف کردم و سع نیا با

 !؟یخانمان یب ی...تو تا کگمیم-

 یکرد و به شوخ یاولش شوکه نگاهم کرد و بعد خنده ا دمیکه انقدر تند و هول کرده پرس نیا از

 گفت:

 یدارم زندگ کنن،یم یکه سرکار خانم زندگ یهمون سقف خونه ا ریمحض اطالعت ز-

 هم هستم. ی...خدا رو شکر راضکنمیم

 نشوندم و گفتم: میشونیرو پ یکه از لحن حرف زدنش خنده ام گرفته بود؛ اما اخم تصنع نیا با

 نه! من منظورم...-

 زل زد و گفت: به چشمام ،یجد یحرفم رو کامل کنم و با نگاه نذاشت

 ام رو خودم بسازم. ونهیآش یتا وقت-

 گفتم: دیشدم و مبهم نگاهش کردم و با ترد جیکه زد گ یحرف از

 ؟یسازیم یاون وقت...ک-

 رو لبش نشست. یواکنشم، لبخند کم جون دنید با

 کنم. دایکه جفتم رو پ یوقت-

داشت بهم زل زد. سرم  یبیعجکه برق  یابروش رو باال انداخت و با نگاه مرموز یتا هیبعد  و

 داشیپ دیبا گـهیرو کج کردم و مشکوک نگاهش کردم، مگه من، اون آدم نبودم؟ پس چرا م
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. پس لبخند و اومدیاصل مطلب دستم م دیبا روزشیشده! حق داره از رفتار د المیخیکنم؟ نکنه ب

 هیخودم باشه، دست  نکهیبدون ا دم،ید جوابیسواالم رو ب یوقت ؟یدم صبحش چ ییخوش رو

که اون  یتو چشماش زل زدم و درحال میباره از جام بلند شدم و به طرفش خم شدم و مستق

 داد زدم. یبلند بایتقر یبا صدا کرد،یشوکه نگاهم م

 ...کنمیقبوله! باهات ازدواج م-

انگار  بگه؛ اما یزیدهنم گذاشتم. لب باز کرد تا چ یدستم رو رو یباره سکوت کردم و با ناباور هی

گفتم، لب فرو بست و با شوق به چشمام زل زد. تو همون حالت  یکه تازه متوجه شده باشه من چ

سرم رو  عیبه در، توجهمون رو به خودش جلب کرد. سر یبلند ضربه ا یباره صدا هیکه  م،یبود

ن که وارد شد، نگاه کردم؛ اما با نگاه نه چندا یبه سمت صدا چرخوندم و با بهت به در و کس

 اصالن رو به رو شدم! یدوستانه 

... 

 «و سه روز بعد  یس »

 

 کرد،یم یخنده زدم و به بهنام که داشت بلند و سرخوش با آهنگ همخون ریبلند ز یصدا با

 کردم و به طعنه گفتم: ینگاه

 ؟یکنسرت بذار ستیجا که قرار ن نیا انایاح-

ناخوداگاه  دنشیآهنگ رو خوند. با د یتربلند  یو با صدا شتریب جانیبار با ه نیکرد و ا نگاهم

 نیانداختم، تا ماش یبغـ*ـل به پشت سر نگاه نهیآ یو روم رو ازش گرفتم و از تو دمیخند

گرفتم و براشون تکون دادم.  رونیدسته گلم رو ب دنشونی. با دنمیپرهام و خانواده بهنام رو بب

 نهییو از تو آ دمیم شروع کرد. خندبهنام ه هیزدن و به صدم ثان یشروع کرد بوق عروس رهامپ

زل  دم،یدیچهره اش م یرو تو یفاصله هم لبخند و خوشحال نیمامان، که از هم یبه چهره 

 زدم.
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رنگ رو  یکه دوباره اون هاچ بک سرمه ا کردم،یپرهام نگاه م نیبعد هنوز داشتم به ماش یکم

! چشمام نمیو راننده رو بب نیماشبه وضوح داخل  تونستمینم نیهم یدور بود. برا یلیخ دم،ید

 کردم و با شک نگاهش کردم و خطاب به بهنام گفتم: زیرو ر

 بهنام؟-

بوق و آهنگ بلند بود، که نتونه صدام  یصدا یرو نداد. برگشتم و نگاهش کردم. اون قدر جواب

سمت  ضبط رو کمتر کنم. دستم به یدادم صدا حیرو بشنوه. خواستم بلند تر صداش بزنم؛ اما ترج

و با تعجب نگاهم  دیضبط رفت و بدون توجه به بهنام صداش رو کم کردم. بهنام لبش رو ورچ

 :گفتکرد و 

 آهنگش خوب بود که!؟ نیعه! ا-

 نگاهش کردم و گفتم: طلبکار

 سرم رفت! خب؟-

 نگفت، که ادامه دادم. یزیچ

 فقط همون پسر عمو بابات اومده بود. درسته؟ التونیاز فام گمیها! م-

 تکون داد و گفت: یسر

 آره چطور؟-

 بود؟ یچ نشونیماش-

 و با تمسخر گفت: دیخند

 !کانیپ-

 و گفتم: دمیلحنش خندم گرفت؛ اما لبم رو گز از

 اد؟یدنبالمون م م،یریکه هر جا م هیهاچ بکه ماله ک نیخب پس ا-

 انداخت و گفت: یبه عقب نگاه ،ییجلو ینهیآ از

 !نمیبینم یزیمن که چ-

 م و گفتم:کرد ینچ

 بابات! نیماش ایپرهامه  نیپشت ماش ای یچون ه-
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رو  ییدایکه آهنگ ش«  یمحسن چاووش»  یصدا دنیباال انداخت و با شن یو شونه ا دیخند

که من بشنوم،  یبلندتر یضبط رو بلند کرد و با صدا یمن، صدا یبدون توجه به نگران خوند،یم

 گفت:

 .ینگران یدنبال هم...الک وفتنیم شنونیق مدختر خوب! ملت صدا چارتا بو هیعروس-

که خنده  نیرو گفت و باز شروع کرد به بوق زدن که پشت بندش، پرهام هم شروع کرد. با ا نیا

 بایتقر یکه صدام رو بشنوه با صدا نیا یبه تاسف تکون دادم و برا یام گرفته بود؛ اما سر

 داد زدم. یبلند

 واسه پرهام متاسفم!-

 گفت: یشبا سرخو بهنام

 !؟یمن چ-

 توجه به سوال بهنام، ادامه دادم: بدون

 خوشحاله من رو شوهر داده! یلیانگار خ-

 آهنگ باال انداخت و گفت: تمیبا ر یا شونه

واسه اون خوشحاله و گرنه قبل محضر داشت، واسه تو  قشه،یرف نی! عقد بهترریبه خودت نگ-

 .کردیم هیخون گر

 تعجب نگاهش کردم و گفتم: با

 اونوقت چرا!؟-

 بهم انداخت و گفت: یکوتاه نگاه

 !شناسهیرو م قشی! فقط رفیچیه-

ضبط رو کم کردم و  یو سرعتش رو کم کرد و منم همزمان صدا میشد کیچراغ قرمز نزد به

 گفتم:

 چطور؟-

 گفت: یبه سمتم برگشت و با لحن مشکوک و آروم یکم

 ه همونه!سرخوشه، برعکس سرکار خانم! واس یادیز قشیچون رف-
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 و گفتم: دمیرو ورچ لبم

 مگه من چمه!؟-

 دستش بهم اشاره کرد و با خنده گفت: با

 زود خودشو رو کرد! نشیآ. بب-

به عقب نگاه کردم؛ اما بخاطر  نهییکردم و نگاهم رو ازش گرفتم و باز از تو آ یکوتاه ی خنده

 رفته بود! دمیشا نمش،ینداشتم تا خوب بب یدرست دیها د نیحجم ماش

 رم،یاش بگ دهیدادم ناد حیاسترس و دلشوره داشتم؛ اما ترج یشده بودم، کم داریصبح که ب از

 شده بودم! نیبدب نیبه اون ماش کمیبود که  نیبه خاطر هم دمیشا

همراه بهنام وارد  خواستمیکه م یوقت نیشدن از ماش ادهیموقع پ کنم،یحال احساس م نیا با

 ! هر چند که مطمئن نبودم!دمیمحضر خونه د یچه رو سر کو نیمحضر بشم، اون ماش

 ینگاه نهییآ یضبط رو بلند کرد. از تو یحرکت کرد و بهنام دوباره صدا نیسبز شد و ماش چراغ

رو  یخوش زندگ یچهره، به خودش رنگ و رو نیبود که ا یکِ دونمیبه چهره ام انداختم. نم

 دیاتفاقات با نیا کردمیاحساس م کردم،یبه عقب نگاه م یحال؛ وقت نیبود!؟اما با ا دهید

 گهیاالن د یهام بود؛ ول هیکه، اون مدت خنده هام کمتر از گر نیبا وجود ا ی! حتافتادیم

 و گذشته ام، نفرت داشته باشم! میاز خودم و زندگ تونستمینم

 قشیود، رفانداختم. حق با پرهام ب زد،یپرهام بوق م نیبه بهنام، که باز داشت همراه ماش ینگاه

آدم اون قدر خوش  نیکنه! مطمئن بودم ا هیبرام خون گر دینبا گهیسرخوش بود؛ اما د یادیز

 دنبال حال خوب من باشه. شهیقلب هست که هم

 اون دختر پشت چراغ قرمز افتادم! یدست نوشته  ادیزدم و  یفکر لبخند نیا با

 «که دوست داره  رو انتخاب کن یو دوست داره، اون یکه دوسش دار یکس نیب »

رو عوض کرد و دور زد و وارد  رشیهوا مس یکرد و چند تا بوق بلند زد و ب ادیسرعتش رو ز بهنام

 خنده زد. ریزده، بلند ز جانیبزرگراه شد و ه

بهنام  یپرهام و بابا نی. ماشنمیعقب رو بب یها نیزده، به سمت پنجره برگشتم تا ماش جانیه

که بهنام بالخره تونست قالشون بذاره، خنده ام گرفته  نیدن، از اادامه دا رشونیبه مس یاشتباه
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 ی لهاون هاچ بک، که با فاص یدوباره  دنیکه با د کردمیبود. داشتم با خنده به رفتنشون نگاه م

که هر سه  یبه حرکتش ادامه داد، خنده ام قطع شد و با دلهره، تا لحظه ا ن،یاز اون دو ماش یکم

 ج شدن به رفتنشون نگاه کردم.خار دمیاز د ن،یماش

 بهنام، به خودم اومدم و سرم رو تو آوردم و به سمت بهنام برگشتم. یصدا دنیشن با

 خوب قالشون گذاشتم، نه!؟-

نگفتم؛  یزیکردم و چ یتبسم نیهم یکم کنم، برا شیاز خوشحال میالک یبا دلهره ها ومدین دلم

 اما بهنام سرخوشانه داد زد.

 .زرایش یبه سو شیپ-

 تعجب نگاهش کردم و گفتم: با

 !؟رازیش-

 زد و گفت: یاپاش ضربه یرو یشوخ به

 .تهیمهم ن یندادن!؟ ول یمرخص هیها  دهیند ریخ یدیآخ! د-

 حرفش خنده ام گرفت و گفتم: از

 حافظ قبول کنه. دوارمیام-

 نگفت، که گفتم: یزیو چ دیخند

 .ستیحاال شمال هم بد ن-

 و گفت: دیخند

 !یک داره...دالحکم سُک سُ-

و اون رو  نیبه ا یمرخص یبرا یو به چند روز قبل فکر کردم که کل دمیحرفش خند نیا با

. با ارهیکه من رو از فکر درب نیا یفکر بودم که بهنام برا یاما جور نشد! همچنان تو م؛یانداخت

 داد زد. یقبل جانیهمون ه

 شمال! یبه سو شیپ-

 دال گاز فشار داد و سرعتش رو باال برد. نگران داد زدم.پ یرو یرو گفت و پاش رو حساب نیا

 بهنام! آروم تر برو... چه خبره؟-
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 کرد و به تمسخر داد زد. ادیتا آخر ز یضبط رو با سرخوش یصدا

 .شنومینم-

 سرزنش نگاهش کردم و گفتم: با

پر  یاون کله مو از سرم کم شه، پرهام  هیپرهام نگذشته ها!  دیساعتم از تهد هیآروم تر برو، -

 !کنهیموت رو کچل م

 و گفت: دیخند

 !ریمن بود، تو به خودت نگ یچشمش دنبال زلفا شهیاون حسوده! هم-

زد؛  یخودش رو به غش و ضعف ساختگ عیزدم، که سر یاشونه اش ضربه یمشتم محکم رو با

 یرو روزل زدم، که دستش  رونینکردم و روم رو ازش گرفتم و از پنجره به ب یاما من توجه

 شونه ام گذاشت و گفت:

 سرکار خانم حواسشون هست!؟ ،یمسدومم کرد یزد-

چقدر به اون حالت گذشت که،  دونمینگفتم. نم یزیو باهاش چشم تو چشم شدم و چ برگشتم

 باره به خودم اومدم و با تشر گفتم: هی

 کنن! رمونیباشه! نزنن ز یحواست به رانندگ-

 باال انداخت و گفت: ییابرو

 بزنه کتلتمون کنه. یروز نیتو همچ ادیدلش م یخه کآ-

من، به رو به  یبود؛ اما باز هم دلهره گرفتم. بدون توجه به ناراحت یکه زد، هر چند شوخ یحرف از

 نیپدال ترمز فشار داد... چند بار ا یپاش رو رو دهیکه ترس دینکش هیروش نگاه کرد؛ اما به ثان

 نیتا ماش وجلوتر د ی! هول کرده به جلو نگاه کردم. کمرهیز بگکار رو کرد؛ اما بازم نتونست ترم

 جلومون بسته شده بود! ریتصادف کرده بودن و مس

 !کردیترمز نم نیبود، ماش دهیفا یبهنام ب تالش

 بهم انداخت و هول کرده داد زد. ی. بهنام نگاه کوتاهدمیکش غیج دهیترس

 !دهیترمز بر-
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که  دینکش هیبهنام، با ترس نگاه کردم؛ اما به ثان ی دهیفا یش بو به تال هیگر ریزدم ز ناخودآگاه

با سرعت  نمونینگاهم رو ازش گرفتم و پاهام رو باال آوردم و تو خودم مچاله شدم. ماش دینا ام

 رمونف عی. بهنام سرشدیتر م کینزد ،یتصادف نیکه داشت، هر لحظه به اون دو تا ماش یادیز

چپ  نیبر نخوره؛ اما بدتر شد و ماش نیکرد تا به اون دو تا ماش یرو به سمت چپ چرخوند و سع

 جاده کرد! یکرد و شروع به غلت زدن تو

! مچاله شدن دونه دونه استخون هام رو شدیم ریسرمون سراز یداشت رو ایدن یهمه  انگار

 .دادی. ضبط هنوز داشت به خوندن آهنگش ادامه مکردمیحس م

 یبزنم؛ ول ادیفر خواستیبود...روشنه روشن! از درد، دلم م زروشنیرو بستم؛ اما همه چ چشمام

 ندارم. یبختک روم افتاده و اراده و توان کردمیقدرتش رو نداشتم حس م

 .دمیشنیسرخوشِ خواننده م یصدا یمرگ رو البه ال یصدا

 «روزا... نیاز خودم ا شتریب یعاشقت شدم حت یلیگلم... خ یتو شد نهیمهم ا »

 امروز ما، مرگ بود! یِمرگ؛ انگار روز یکی... یروز یکی! کنهینم رییوقت تغ چیه زیو چد گنیم

... 

 «پرهام  »

 

خلوت شده بود. نگاهم هنوز به  یو بهشت زهرا هم، کم دهیپوش رهیت یبود. آسمون با ابرا غروب

نباشه  یکسبه سر قبر برسم، که  ریانقدر د خواستیدلم م زدم،یاطراف بود و آروم آروم قدم م

 عقده هام رو از سر وا کنم! ریدل س هیو منم 

تن سرد سنگ  یرو برا یسنگ قبر ها رو پوشونده بود و لحاف یخشک و زرد رنگ، رو یها برگ

 قبرها، پهن کرده بود.

 سال گذشت! هیپالتوم فرو بردم...  بیج یدادم و دستام رو تو رونیرو به ب نفسم

 هیبود که به  یباره عوض شد. درست مثل روز هی زی، همه چروح! بدون اون یسالِ تلخ و ب هی

 ...اهیو س کیختم شده! تار یشب طوالن
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و غم زده.  اهیدست س کیبعدش نبود!  ینبود، چون طلوع یشب و کابوسش تموم شدن نیا اما

ل حال و احوا دنیرو زخمم بذارم؛ اما هربار با د یمرهم تونمیبا انتقام از اصالن، م کردمیفکر م

 .کردیزخم سر باز م نیناخوشش، ا

چقدر شکسته و غم زده  دیفهم شدیشدم. از دور هم م رهیو بهش خ ستادمیمثل حاال، ا درست

 ادی دنش،یداده و زانو هاش رو تو خودش جمع کرده بود. با د هیکنار قبر، تک یشده. به درختچه 

تا سنگ قبر رو  دادیو اجازه نمخاک انداخته بود  یکه خودش رو رو یمراسم چهلم افتادم، وقت

و تموم  دمیکش ی! آهدمیشنیقبرستون م نیو زجه هاش رو، تو ا ادیفر ی. هنوز صدامینصب کن

 اون روز ها رو از ذهنم گذروندم.

 !اصالن

داغ رو دلمون گذاشت.  نیبود که ا یکنترل نشده و غرور خرد شده، کس تیعصبان هیخاطر  به

درب محضر،  یجلو یها نیکه، دورب کردیم یام رو دستکاربهن نیترمز ماش یاون درحال

 شد! ریزمان دستگ نیرو ضبط کرده بودن! اونم در کمتر رشیتصو

 خواستهیتو اعترافاتش گفته بود که، قصدش کشتن اون ها نبوده و فقط م ،یکه اون عوض هرچند

باعث چه  شهیجه ممتو یوقت یشهرزاد و بهنام رو بترسونه و حت یباشه و کم ختهیر یزهر هی

 افتاده! سیکنه که، به دست پل یمعرف سیخودش رو به پل خواستهیشده، م یفاجعه ا

که باال  یاومدم و دوباره بهش نگاه کردم و به سمتش قدم برداشتم و تا لحظه ا رونیفکر ب از

 چشم ازش برنداشتم، هر چند که؛ متوجه حضور من نشد. ستادمیسرش ا

 دهیفا یر بهنام بود. صدام رو صاف کردم تا متوجه حضورم بشه؛ اما بسنگ قب یهنوز رو نگاهش

 بود.

 شهرزاد!-

 هیتک نیزانوم رو به زم هینشستم و  نینکرد، رو زم یخورد اما باز هم توجه یهاش تکون شونه

 نیاز دست دادن ها چقدر براش سنگ نیا دونستمیدادم و به صورت ماتم زده اش نگاه کردم. م

بهنام چقدر براش سخت  ی دهیمادر داغ د یزخم زبون ها دنیکه شن دونستمیمتموم شده... 
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لحظه  یخودش برا شیکه پ دونستمی... مدهیدونستم امروز هم چقدر از اون طعنه ها شنیبود... م

 کرده! یهم که شده احساس بدبخت یا

کنم که قلب مادر  یکار اومدم تا شاهد نباشم و مبادا رتریتر اومدم... د ریبار د نیو ا دونستمیم

 تیموقع نیا یشهرزاد چقدر تو نمیتا نب ومدمیبهنام آزرده تر بشه و به دنبالش روح بهنام! ن

 یپناه، رو یشهرزاد هم رفته باشه؛ اما اون ب یحت امیب یوقت کردمی... فکر مشهیشکسته تر م

 .ختیریصدا اشک م یسرد نشسته بود و ب نیزم

 یبود و تو نیشهرزاد جن یبرابر شده! وقت نیذاب وجدانم چندع کردمیمدت احساس م نیا

زدم  بیبه جسمش آس میقرار یمن بودم که با ب نی. اشدیم لیرحم مادر، در آرامش داشت تشک

باز  کرد،یآغـ*ـوش مادر عادت م یو حاال هم که باز به دامن خانواده برگشته بود و داشت به بو

 بیجام اون رو به سمت بهنام سوق دادم و حاال به روحش آس نا به یکه با دلسوز بودممن  نیا

به  یتا منطق کردمیم یزده بودم! نه تنها شهرزاد، بلکه بهنام رو هم از دست دادم. هرچقدر سع

 ی! چون پرهام نه ساله جاشدیحادثه و غم مقصر ندونم، نم نیموضوع نگاه کنم و خودم رو تو ا

 ...گرفتیم میاحساس تصم نیا موردمن، در 

 و افتاده اش، انداختم. دهیخم یشونه ها یو پالتوم رو درآوردم و رو ستادمیا

باعث شد شهرزاد  نیبلند رعد و برق، همه جا رو فرا گرفت و هم یهمون حال بودم که، صدا تو

اش،  دهیو صورت تک سیخ یچشما دنیسر بلند کنه و باهام چشم تو چشم بشه. با د دهیترس

. سرم رو باال گرفتم و با بغض خفه دیاشکم از چشمم چک یقطره  نیردم و اولناخودآگاه بغض ک

 شدم... رهیخ یبه آسمون ابر شد،یتو گلوم داشت هر لحظه بزرگتر م هک ،یکننده ا

 بارون گرفت! بالخره،

 

 انیپا
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ا ب ن،یبود یتراژد نیمدت همراه ا نیکه در تمام ا نیاز ا ز؛یبا خوانندگان و همراهان عز یسخن

رو  زیگران و عز یشما دوستا شهیکه هم دوارمیها، از شما ممنونم. ام یکم و کاست یوجود همه 

 کنار خودم داشته باشم.

 یشما؛ زهرا موسو یشگیهم دوستدار

 

 

*** 

 اثر  نیخلق ا یبرا سندهیتشکر از نو با

 منتشر شده است. نگاه دانلود تیدر امده و در سا ریرمان در انجمن نگاه دانلود به رشته تحر نیا
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