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 باربد#

 

تخت  یو بغلش رو دمیتن زنونش کنار کش یم رو نفس زنون از روو برهنه تن عرق کرده
 کی! دلم یجز احساس خستگ یچیداشتم؟ ه یولو شدم. لذت برده بودم؟ آره! اما حاال چه حس

 .بود دهیکه کنارم دراز کش یخواست و رفتِن دختر برهنه ا یدوش آب گرم م

اتاق  نیبه ا دیدختِر جد کیشد و با  یبهم غالب م یساِس تنوع طلببود! اولش اح نیهم شهیهم
 یبا دخترا دنیکنم، اما آخرش از خودم به خاطر خواب رابیشدم تا هوسم رو س یم دهیکش

مخمو بزنن تا پول مفت خرجشون کنم  توننیشب حال دادن م هیکنن با  یکه فکر م یهرزه ا
شدم! من حاِل  یو دورم بزنن، متنفر م زنیبر مثل خودشون رو هم ومزادهحر هیو تهش با 
 !شد یتموم م شهیهم یبرا یکردم بعدش همه چ یخودمو م

بازوم گذاشت.  یو سرش رو رو دیکه چرخ دمیچشمم د یکردم اما از گوشه  ینم نگاهش
  .شد یفرض یخط ها دنیم قرار گرفت و مشغول کشبرهنه ی نهیس یرو فشیلط یانگشتا

کج شد. حتما االن ازم توقع  زینفرت انگ یپوزخند یلبم به نشونه  یگوشه  یاراده بود وقت یب
دونست باربد مهرزاد، جز  یعاشقانه بزنم، اما اون نم یخواست حرفا یمحبت داشت و م
 !کنه یمحبت نم یاحد چیش به هخواهر دردونه

 یودم مبرهنم رو تحمل کنم! من از خ ی نهیس یتونستم حرکت دستش رو ینم نیاز ا شتریب
فروکش کرده  میهوس کنه. حاال که حس تنوع طلب گهیدور د هیبازم دلم  دمیترس ی. مدمیترس

فتار کرد، گر یم ینقص باز یکه نقشش رو ب یدختر نیدام ا یخواستم بازم تو یبود، نم
 !وقت برنگرده چیه گهیدختر بره و د نیزودتر ا هبشم. دوست داشتم هرچ

 .و زودتر از شرش راحت بشم که دستش دور مچم حلقه شد شدم تا به حموم برم زیخ مین

 یچندش آور یزنونش و حرفا یناله ها یآور ادیکردم و با  شیمصنوع یبه چهره  ینگاه
بردم اما  یازشون لذت م دیشا شیپ یگفت، حالت تهوع گرفتم! چند لحظه  یرابطه م نیکه ح

 !یافراط یِ تنوع طلب نیحاال... لعنت به ا

 یبر یخوا یبخواب. کجا م شمیپ ایب یباربد-

چند تا مسافرت خارج از کشور  متیکرد؟ به ق یم کیخودش رو کوچ ینطوریا یمتیچه ق به
 یشد؟ چه طور م یم یش چدخترونه یایپس عزت نفس و دن ؟یالکچر یو چند تا کادو

بگه عشقم؟ من هرچه قدرم کثافت بودم  یکیبخوابه و هر روز به  یکی ریتونست هر شب ز
شد خودش سمتم  یاتاق باز م نیکه پاش به ا ی. هرکسرفتم ینم یدختر چیوقت سمت ه چیه
کردم. طرف  یسکس رو مطرح نم شنهادیوقت پ چیه یخواست. من حت یرو م نیاومد و ا یم
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. زن ستمین سهیقابل مقا یزن چیبا ه یشهرم ول نیمرِد ا نیشد! من کثافت تر یقدم م شیمقابلم پ
 !کثافت ترند ناز م یلیخ شه،یاتاق باز م نیا که پاشون به ییها

 دیلبش ماس یش کردم بلکه از رو بره. لبخند اغواگرش رونگاه تلخم رو بدرقه یلحظه ا چند
که داده  ینقص یب سیکرد بعد سرو یگرفت! انگار باور نم یو نگاهش رنگ تعجب و ناباور

 :دیعجبش به گوشم رسمت یکه صدا دینکش یرفتارم روبه رو بشه. طول نیبود، با ا

 شده؟ یچ-

که به سمت  یتخت بلند شدم. در حال یو از رو دمیکش رونیب فشیظر یانگشتا نیرو از ب مچم
 :رفتم، محکم و پر جذبه لب زدم یکمد لباسام م

برو! برو و  ،یستیخسته ن گهید ی. هروقت خوابت تموم شد و احساس کردیبخواب یتونیم-
 ؟یدی! فهمیطیشرا چیوقت برنگرد. تحت ه چیه گهید

 شتریو به سمت حموم به راه افتادم. چند قدم ب دمیکش رونیدست لباس از کمد ب کیو  حوله
 :بلند شد غوشیج غیج یبرنداشته بودم که صدا

 ...شیپ ی قهیچند دق نیواسه خودت؟ ما هم یگیم یباربد؟ چ یچ یعنی-

من  یبرا یمصرف هرکس خیرافتاده. اما تا یچه اتفاق شیپ ی قهیدونم چند دق یخودم م-
و هم من، پس  یرو تحمل کنم. هم تو حال کرد یدختر چیتونم ه ینم نیاز ا شتری! بنقدرهیهم
 .میبا هم ندار یکار گهید

شک  یافتاده! و حت یفهمه چه اتفاق یدونستم که شوکه و وارفته سر جاش نشسته و نم یم
 ختیر یکه برام عشوه م یاون لحظه ا نداشت! یتینداره. برام اهم ینداشتم که اصال حال خوب

 !کرد یفکرش رو م دیبا دیکش یتلکه کردنم رو م یو تو سرش نقشه 

کشوندمش، االن دلم  یتخت م نیا یاگه به زور و با هزار تا وعده و حرف عاشقانه رو دیشا
 !سکاره یدونم طرف مقابلم چ یم یگرفتم، اما نه وقت یسوخت و عذاب وجدان م یبراش م

 شیهمون حس مزخرف بهت زدگ یگردم تو یکه بر م یدادم تا زمان حیحموم شدم و ترج وارد
 یاحمق یاون مردا هیاتاقم زل بزنه که بفهمه من شب واریمات و مبهوت به در و د نقدریبمونه! ا

 !ستمیکه گولش رو خوردن ن

کشه،  یمقتلم رو  یکه االن نقشه  یبه دختر گهیکردم د یو سع ستادمیدوش آب گرم ا ریز
 .فکر نکنم

از  یگرفتم امشب دل میتصم یناگهان یخواسته  کی یزدم و ط یبلندم رو چنگ با  یتقر یموها
 چیشهرو آدم کرده و خودش ه یکه تموم تنوع طلبا یمن ی. تنوع براارمیموهام در ب یعزا

 !حال لذت بخشه نیو در ع زیتاسف بر انگ شه،یوقت آدم نم
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درب  شیساعت پ میکه از ن ین کردم و وارد اتاق شدم. به دخترساعت بعد، حولم رو به ت مین
 دم،یکش ینمدارم م یموها یم رو روکه کاله حوله یکردم و در حال یو داغون تر بود نگاه

 :آرامش گفتم و پر تیاهم یب یبا لحن

 !؟یکه چ یکن ینگاه م وارایبه در و د یپاشو برو. نشست یستیکه! اگه خسته ن یدینخواب-

 یدختر نیصدم دینگاه برام آشنا بود. شا نیرب سرش رو باال آورد و مات نگاهم کرد. اض به
 کرد؟ نکارویبا باربد ا یکثافت شدم؟ ک نقدریا یکرد. من ک ینگاهم م ینطوریبود که ا

 نهییآ یکه تو یگرفتم. در حال دهیمغزم رو ناد یسرخش گرفتم و صدا یاز چشم ها نگاهمو
 :گفتم دمیکش یم شمیته ر یکردم و دست رو ینگاه م

 دایرو پ ی. مگه بهت حال ندادم؟ پنجاه سالم بگذره کساریمن در ن یجلو ارویمظلوم باز نیا-
 بهت حال بده. پس حاال چته؟ ینجوریکه ا یکن ینم

برق  یزد. سشوار رو تو ینفس نفس م تیپر از حرص و نفرت بود و از عصبان نگاهش
 :نازکش بلند شد یزدم که صدا

 !ارمینه؟ پدرت رو در م یزرنگ یلیخ یر کردفک-

 هیکنسول تک زیدستمو به م کیکه  یگذاشتم و در حال زیاراده قهقهه زدم. سشوار رو م یب
 :داده بودم گفتم

 یمدته به هر شکل هیفهمم  یخرم نم ی! فکر کردییکرد زرنگه تو یکه فکر م یاتفاقا  اون-
چشمتو گرفته نگو نگرفته!  نیخونه و ماش نیا ؟یکه مخمو بزن یدیخودتو سر راهم قرار م
 نیبگرد بب ،یبزن ویکیمخ  نکهیمنه! قبل از ا قِ یشف قِ ی! رف؟یشناس یدر ضمن، پارسارو که م

 یچون اون بچه رو گول زد یدستت رو نشه. فکر کرد ینجورینشناسن که ا روتو انشیاطراف
 !رونیپرتت نکردم ب پاشو گورتو گم کن تا خودم ؟یتون یمنم م یدیو ازش پول چاپ

 دنیپر نفرت به سرتام کرد و مشغول پوش یاز بهت و نفرت گرد شده بودند. نگاه چشماش
 شتریانجام بدم که ب یگرفتم تا دوباره نخوام کار نشیو دلنش فیلباساش شد. نگاه از اندام ظر

 :تو چشمام گفت رهیسمتم اومد و خ  یکنارم بمونه. هنوز پر غرور بود وقت نیاز ا

 !یدی! تقاصشو پس میلی! خیکثافت یلیخ-

 !رونی. حاال برو بیگیتو درست م یاوک-

. به ستیبا من ن دنشیکردنش به خاطر خواب هیدونستم گر یچشماش حلقه زد! م یتو اشک
 !رونیب نداختمشیشکل از خونم م نیرو شده بود و به ا شمیپ ینطوریبود که دستش ا نیخاطر ا

هم  یکار چیشده بود و ه ریبود، حاال توسط من خرد و خاکشگول زده  ارویلیکه خ یدختر
 !تونست انجام بده ینم
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بارش  یا گهیکنه، دهنم رو باز کردم تا حرف د ینگاهم م ضیداره بر و بر با غ دمید یوقت
 :دمیغر یو عصب دمیو رفت. محکم در اتاقو بهم کوب دیکنم که راهشو کش

 !لعنت به همتون-

 نهییآ یکه تو یشد. من از باربد یخوِد باربِد مهرزاد رو هم شامل م"همتون"  یواژه  البته
باشم،  نیو جذاب تر نیو موفق تر نیبهتر گرانیاز نظر د دینبودم. شا یراض دمید یاتاقم م

 !و بس نیباشم. هم یتونستم برادِر خوب یاز نظر خودم، من فقط م یول

اتاق رو آلوده  کرده بود! رو  ی، هوانبود ادمیاسمش رو هم  یکه حت یعطر تِن دخترک هنوزم
بزرگ  یسبد لباس چرکا انداختم. کنار پنجره  یتو یظیرو برداشتم و همراه با فحش غل یتخت

داد و  یبهم م یبه کل شهر انداختم. نگاه کردن به ساختمونا، حس خوب یو نگاه ستادمیاتاقم ا
 !شهر بودم نیعاشِق اکرد. من  یم لیحس خوب رو تکم نیا الد،یبه برج م دنش رهیخ

از روش برداشتم. شروع  گارینخ س کیبعد  یکنسول چرخوندم و کم زیرو به سمت م سرم
ساعت  نیا یدونستم بارل یکه م ییبه صدا در اومد. از اونجا میبه دود کردنش کردم که گوش

که زنگ بود داشتم، اما فعال، واقعا  یحدس راجب کس کیزنه، فقط  یزنگ نم میبه گوش
که اون  یساعتها راجب دوساعت دیخواست. با یم یی. دلم تنهامکس رو نداشت چیه یله حوص

  !زدم یبار صادقانه حرف م کی یبا خودم برا دیکردم. با یبغلم بود فکر م یدختر تو

کنسول برداشتم  زیم یرو از رو یگوش یطوالن یزدم و بعد از مکث گاریبه س یا گهید پک
 .دمسبز رنگ رو لمس کر کونیو آ

 !خالصه کن-

 !اوهو، صبر کن سالم کنم االغ-

 .نبود اما نتونستم براش چشم غره نرم شمیپ

 .قطع کنم یچرت و پرت بگ یحوصله ندارم ندارم پارسا! اگه زنگ زد-

 آژانس؟ یایم ی. کنهیاصرار داره تو رو بب دهیزنگ یمیکر نیخب بابا. ا یلیخ-

آلوده بکشم.  یتو اون هوا یبردم تا نفس ونریباز کردن پنجره شدم و سرم رو به ب مشغول
 !دوست داشتم شمیآلودگ یحت

 داره؟ کاریچ-

 .کنم باهات ی. گفت حتما  اوکچه بدونم-

 :حوصله گفتم یو ب دمیکش یپوف کالفه

 !خواد سر هم کنه مخ منو بجوئه یم یباز چه شر و ور نمیبب امیفردا م-
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 :فتلوس گ یداد و مثل دخترا لمیتحو یزیر ی خنده

 ؟یاین یخوایفداتشم م یشی! خسته مجمیعج لهیبار اومدنت بم هی یسال یآخ پارسا برا-

 !مرض پارسا! دهن منو به فحش داد باز نکن-

 :زنونه کرد صداشو

به مِن فلک زده  کممیواسه منه بدبخت. بابا  تیاخالق سگ اس،یعشق و حالت با اون غربت-
 زنم؟ یبرات پر پر م ینیب یتوجه کن! نم

 نیلبام نشست. ا یرو یو من از خنده هاش لبخند دیمزش غش غش خند یاز حرف ب ودشخ
در آوردن،  یوقت از مسخره باز چیانگار ه یرو داشت؟ لعنت هیروح نیا یپسر چه جور

 !شد یخسته نم

 

 جانا#

 

 :که جلوم نشسته بود گفتم یحوصله و خسته، در جواب مرد مرتب و خوش پوش یب

 یفصل آب و هواش خوبه، هم مکان ها نیا یکنم. هم تو یم شنهادین پرو بهتو هیتور ترک-
 .داره یفوق العاده ا یگردشگر

 یبارهزارم به در ورود یاراده، برا یکاتالوگ ها شد و ب یتکون داد. مشغول بررس یسر
 یشد. هر لحظه فکر م یتپش هاش تند شده بود و حواسم مدام پرت م تمیشدم. قلبم ر رهیخ

به کارمنداش  ینگاه کوتاه شیتو! با اون نگاه نافذ و وحش ادیکنه و م یدرو باز مکردم االن 
 نکهیپاش بلند شن. بعدشم بدون ا یکنه تا جلو یهمه رو وادار م شیشگیهم بهتو با ا ندازهیم

 .رهیم استشیکشه و به سمت اتاق ر یکنه، راهشو م یتوجه یبه کس

 !خانم با شمام-

و منگم رو  جی. نگاه گدندیه من رو خطاب قرار داده بودند، باال پرک یبلند یهام از صدا شونه
 :به مرد مقابلم دوختم و دست پاچه جواب دادم

 د؟یفرمود یخوام! چ یعذر... م-

 د؟یتور گرجستان دار-

  .میآ... بله دار-

 .رزرو کرد طیسفر به گرجستان بل یتکون داد و برا یهم سر باز
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چشمام  یکه جلو یتوریدستام گرفتم و به مان نیسرم رو ب یرفتن اون مرد، خسته و عصب با
 .شدم رهیبود خ

 یشده بودم که فقط اجازه داره اون ماده  یبه معتاد هیبودمش! شب دهیبود که ند یهفته ا کی
تونه  یخودش داشته باشه و نه م یتونه اون رو برا ی! نه منهیرو از دور بب یآوِر لعنت ادیاعت

 !بسوزه و بسازه دیترکش کنه. فقط با

 من چطوره؟ یجانا-

که گردنم  یکه مثل جن پشتم ظاهر شده بود نگاه کردم. در حال ییو به پارسا دمیکش یبلند نیه
 :گفتم تیش کردم و با عصبانحواله یتپل یچشم غره  نمش،یرو چرخونده بودم که بب

 !یروان دمی. ترسیبار نشد مثل آدم رفتار کن هی-

 :و با لذت و حرص گفت دیتپلم رو محکم کش ی. لپاو خم شد ستادیا کنارم

 !شنیسرخ م ینجوریا یخور یحرص م یکه وقت زونتیآو یلپا نیا یآخ من فدا-

 یکه خرجم م ییبا قربون صدقه ها یکس گهیپارسا عادت کرده بودند و د یرفتارا نیبه ا هیبق
 !دونستند پارسا برادر منه یهمه م گهیافتاد! حاال د یکرد به شک نم

و صورتم رو توش نگاه کردم. دوست داشتم خودمو  دمیکش رونیب فمیاز ک مونهیسرعت آ به
 !پارسا روشون، سرخ شده بودند یو فشار دستا یاز استرس و نگران دم،یتپل و سف یبکشم! لپا

من رو  هیکرد؟ حتما مثل بق یم یخودش چه فکر شیپ د،ید یلپا م نیباربد من رو با ا اگه
 یخواستم تو نظرش شکل بچه ها باشم! نم ی! من نمدید یم یخوردن یها شکل دختر بچه

 !خواستم

 ی نهیرفتم و مقابل آ ییبلند شدم. به سرعت سمت دسشو زمیرو چنگ زدم و از پشت م فمیک
  .کردم یپوستم خال یکرم پودر رو رو ،ییروشو

قدم  یاو، صداو بعد از  دمیدر آژانس رو شن یپخش کردن کرم پودر بودم که صدا مشغول
 !محکمش رو! خودش بود! باربِد من یها

! حاال مجبور بودم تا عصر صبر کنم تا نمشیگلوم نشست. اومد و من نبودم تا بب یتو بغضم
چهارشونه و  کلیو هبلند یلحظه به اون قد و باال هیلحظه، فقط  هیو من  رونیب ادیاز اتاقش ب

به اون صورت جذاب و فک  ن،یتم چه رنگدونس ینم قایکه دق ییپر عضله، به اون چشما
 .دار، به اون غرور و ابهت، نگاه کنم هیزاو

طرفه  کیعشق  نیاز ا گهیرو پاک کردم. د شمیآرا یهمه  ختم،یر یکه اشک م یحال در
کنه، از  یکس درکم نم چیه نکهیاز ا ندازه،ینگاه بهم نم کی یحت نکهیخسته شده بودم! از ا

و  یفر و مشک یموها نیاز ا ده،یدختر بچه ها نشون م هیمن رو شب شتریتپل که ب یلپا نیا
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خطاب بشم،  بایجذاب و ز نکهیا یافته، جا یهرکس نگاهش بهم م نکهیگرد، از ا یچشما
 !صدام کنه، خسته شدم! من، خسته شدم یمگول یگوگول

ر تا عصر چه طو ستین ادمینشستم.  زمیگرفته پشت م یزدم و با حال رونیب ییدسشو از
پارسارو نداده  یایجواب شوخ یهمراه بچه ها نرفته بودم تا ناهار بخورم. حت یگذشت. حت

 بود که من به دوسِت برادرم داشتم؟ یچه عشق مسخره ا نیبودم! ا

 هی یفاصله حت نیکه از ا دهیپرده ها رو کش یجور یبه اتاقش انداختم. لعنت ینگاه کالفه
  .نشه دهیسوراخ هم د

 زمیجد و آبادش که الحق اونا هم خوشگل بودن دادم و بُغ کرده به سمت م به یلب فحش ریز
افتاد چه قدر کار دارم.  ادمیتازه  ز،یم یرو یپرونده ها دنینشستم. با د یصندل یرفتم و رو

 .به در اتاقش موندم رهیضرب گرفتم و همچنان خ زیم یرو

 واریاچار نگاهم رو از در و دخودم رو جمع و جور کردم و به ن کمیاومدن مجدد پارسا  با
مونده بود که  نمیفابشم! فقط هم قیخواست پارسا بفهمه عاشق رف یاتاقش گرفتم. اصال دلم نم
روز و شب کنج اتاقم  دیمحروم بشم. اونوقت با دنشمیچند لحظه د نیاز اومدن به آژانس و هم

 !گرفتم ینشستم و آبغوره م یم

 ده؟ش یملوِس من چرا تو خودشه؟ باز چ -

 :گفتم یگرفته ا یتکون دادم و با صدا یحوصله سر یب

 !خسته شدم کمیفقط  ،یداداش یچیه -

بود رو بر داشت و  زمیم یکه رو ییلبخندش جمع شد و با دقت نگاهم کرد. پرونده ها یکم
 :دیمهربونش به گوشم رس شهیهم یصدا

 .پونه انجام بده دمیخب برو خونه قربون چشات بشم. کاراتو م -

 .مشهود از جام بلند شدم ینشون دادند و با استرس یدرشتم خود یها شمچ

 .میمونم تا با هم بر ی. مرهینه... نه! برم خونه حوصلم سر م -

 :سرش غر زدم میشگیمنحرف کردن فکرش به عادت هم ینگاهم کرد و من برا متعجب

 یخوا ینکردم! م پوشه رو، هنوز کاملش نیمن؟ بده من ا یتو کارا یکرد یباز تو فضول -
 !اعصابت رو سرم خراب شه؟ یب قِ یباز رف

 :باربد رو در آوردم یبعد صدام رو کلفت کردم و ادا و
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 یتون یم یاستخدام شد یمعاونه و خودت با پارت نجایخانم محترم فکر نکن چون برادرت ا-
سرشون  یفتا انجام بدن همه به اندازه کا هیخودتو نده دست بق ی. کارایکار در بر ریاز ز

 !شلوغ هست

 زینبود و همه رفته بودند تا عصرونه بخورند. پونه ر زشیپشت م یجز پونه کس خداروشکر
چه قدر رو اعصاب و بد  قشیدونست رف یزد. خودش م یو پارسا قهقهه م دیخند یم زیر

 نه؟ هیعنق و لعنت

 شهیشه و مثل همباال آورد و تا خواست درد دلش باز ب میرو خنده کنان به حالت تسل دستش
کردن کنه، در اتاق باربد باز شد و من هم به سرعت جن به  بتیزن ها شروع به غ هیشب

 .سمتش برگشتم

کوتاه شده ش و مدل  یموها دنیحبس و انگار تمام وجودم چشم شد تا نگاهش کنم. د نفسم
ذاب شده دعوت کرد. اونقدر ج دنیوار تپ وونهیکه مهمونشون کرده بود، قلبم رو به د یخاص

  .پارسا کنترل کنم و نگاهمو بدزدم ینتونستم خودم رو جلو یبود که حت

اومدند. چنان  یم رونیبازم ب مهین یلب ها نیزد و نفسام نا منظم از ب یدهنم م یقلبم تو انگار
 یدستش رو تو کی. ادیمتوجه نشدم داره سمتمون م یشده بودم که حت شیمحو ژست کوفت

 نیتر یرنگش به لعنت یخوش رنگش کرده بود و کت مخمل مشک شلوار خوش دوخت و بیج
"، چون نیتر ی"لعنت ذاشتمیمرد رو م نیاسم ا دیبود. من با ستهبدنش نش یشکل ممکن رو

 .دادم ینسبت م اتشیرو به تموم خصوص یژگیو نیهزار بار ا یروز

الخره تونستم نگاه داد و با میگ رهیخ انیپا یبرا یطنز گونه ش هشدار کیبا سالم و عل پارسا
. با خودم فکر کردم ستمیصاف و محکم با زمیو پشت م رمیجذابش بگ یو جذبه  کلیاز اون ه

خودشون رو نشون  ینجوریپدر و مادر ا یب یکت شلوار، اون عضله ها یتو یوقت یعنی
 ان؟ یجوربدون لباس چ دن،یم

 یبهش سپردم و با نگاه اجمالنگاهم رو  اریاخت یفکر تموم تنم مور مور شد. مجددا  ب نیا از
 .کردم یلب سالم ریکه به سمتم انداخت ز یا

تکون داد و در آخر لبخند پارسا  یبه سمتم انداخت و سر خچالی یها خیسردتر از  ینگاه
 .رو با خاک انداز جمع کرد

 یرو انداخت کهیمرت نیکن، ا دیدو تا کار مف یِهر و ِکر راه بنداز زیکه سر هر م نیا یبه جا-
 ؟یرفت یبه جون من خودت کدوم گور

 :کوچولو که بزرگترا مچشو گرفتن وسط سرش رو خاروند و گفت یمثل پسر بچه ها پارسا
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پاچشو  یایکنه، گفتم حواسشو به کار بده که تو ن یداره دهن تلفنو صاف م تیمنش دمید-
 عیخواهرم ضا منو جلو یانجام بدم تو اومد یکار هیبارم که من خواستم  هیحاال  ،یریبگ
 ...! بعدشمیکرد

 ییشده با ابرو دهیکش یبه پرده ها رهیسرش رو به سمت اتاق باربد چرخوند و خ بالفاصله،
 :باال رفته گفت

 !یزن یم دیدقت د نیشماله، من موندم چطور منو با ا یِ جنگل یاتاق تو مثل کلبه ها نیواال ا-

اومدن و تپل تر به  یکش م شتریلپام ب مدیخند ینبود! اگه م دنینه خدا! االن وقت خند یوا
 کارتی. خدا بگم چدمیسمجم رو گرفتم و لبم رو گز یخنده  یجلو ی. به سختدمیرس ینظر م

 !کشم یکشم از دست تو م یم ینکنه پارسا که هرچ

 نی. اختیر نییپا یاراده هر ی! دلم بدندیخند یدوختم که چشماش م یمشتاقم رو به باربد نگاه
 خاص بود؟ نقدریا زشیچ مرد چرا همه

االن  یکرد یم گهید یصرف کارا یکش یت مکه از روده یو کار یانرژ نیاگه نصف ا -
! ایبچرخ دهیجد یمنش نیدور ا نمینب گهیدستت بود. د ریکشور ز ییمایهواپ آژانس نیبزرگ تر

  .خوره یبه درد تو نم

 :گفت میدیشن یفقط ما م که یآروم یتر کرد و با صدا کیرو به صورت پارسا نزد صورتش

  !خرابه-

درشتم رو درشت تر کردم.  یبه لپم زدم و چشا یاراده چنگ یکه به زبون آورد ب یحرف از
 .نفسم گرفت مشیحواس باربد معطوفم شد و از نگاه مستق

 یوقت اون جانا چیمن ه گهیو نابود شد! حس کردم د ستیکنندش قلبم ن وونهیچشمک د با
 !شمیسابق نم

بچرخه ها! من صدبار از  ییکسا نیبا همچ ستیواست به داداشت باشه. در شانش نح کمی-
 .واسه داداشت بکن یکار هیبارم تو  هینجاتش دادم،  ییدخترا نیدام همچ

 یمنگا بهش نگاه م نیدر جوابش بزنم. فقط ع یتونستم حرف ینم یاز تنم رفته بود و حت جون
  .شد یم یچشمام پل یجلو نطوریکردم و چشمکش هم

گفتند. به خودم که  گهیب هم د یشد و چ ینگاهش کردم و چ نطوریدونم چه قدر هم ینم
ولو شدم و  یصندل یجون. رو مهیتن ن هیاومدم هر دوشون رفته بودند و من مونده بودم و 

وار جذب  ونهیرو د ژنیهام اکش هیو ر دمیکش یقلبم چنگ کردم. تند تند نفس م یدستم رو رو
  .کردند یم
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صورتم گرفته شد، سرم رو باال آوردم و به پونه نگاه کردم. نگران و  یکه جلو یآب یوانیل با
 .رمیرو بگ وانیبهم چشم دوخته بود و منتظر بود تا ل یعصب

شونم  ی. پونه دست رودمیعرق کردم کش یشونیپ یسره باال رفتم و دستم رو رو کیرو  آب
 :گذاشت و گفت

 ! چته آخه؟شهیخوب م یلیخ یبرج زهرمار شد نیا هیمن اگه بفهمم عاشق چ -

 :کردم و با بغض گفتم نگاهش

 ؟یفهم یبهم چشمک زد! م-

  .خنده زد ریمرتبه ز کیو واج نگاهم کرد و  هاج

 جانا؟ یشد ونهید ره؟یوا م ینجوریچشمک ا هیآخه آدم واسه  -

 :گذاشتم و بغض آلود گفتم زیم یرو رو سرم

 !خوامش یمچه قدر  یبفهم یتون یتو نم-

تاسف برام تکون  یبه نشونه  یسر شهیمثل هم نکهیاز پونه بلند نشد و حدس ا ییصدا گهید
 .نبود یبرگشته، کار سخت زشیداده و سر م

کردم، اشکام رو پاک کردم.  یبلند م میصندل یجونم رو از رو مهیکه بدن ن یبعد، در حال یکم
 ییمایاز پونه، از آژانس هواپ یلب رید و زسر یخداحافظ کیو با  ختمیر فمیک یرو تو لمیوسا
 .زدم رونیخورد، ب یکه سر درش اسم باربد به چشم م یبزرگ

رو روشن  نیماش شه،یداغون تر از هم یرنگم شدم و با اعصاب یو شش نقره ا ستیدو سوار
 .کردم

همراه  یبیکه با سوز و درد عج نیماش یخواننده تو یصدا دنیچیروشن کردن ضبط و پ با
 نیهم ی! از بچگینازک نارنج گفتیبهم م شهیاومدند. مامان هم نییاراده پا ید، اشکام ببو

شدم  یزود خسته م یسخت نیتر کیعاشقانه! با کوچ یرمانا ی ونهیو د یاحساسات دایبودم. شد
سالم  ستیاالن که ب نیکردم به خاطر سنمه، اما تا هم یبود. اوال فکر م مک دایو تحملم شد

 .که هستم موندم یسابق ینکردم و همون جانا یقفر چیشده، ه

 یمن صدام م یجانا شهیکه هم دمیداشت که بابا و پارسا لوسم کردند. بابا جمش دهیعق مامان
 یشدم به دختر لیگذاشته و حاال من تبد ارمیکه خواستم در اخت یهرچ یزنه، از همون بچگ

 !تونم نداشتن باربد رو تحمل کنم یکه نم

 اطیح ی. تودمشیکه همراه پارسا د یروز نیخوامش! درست از اول یم میلگپونزده سا از
 هیکه شب یبود. من از مدرسه، با اون لباس فرم زشت و گشاد ستادهیخونمون منتظر پارسا ا

گذاشتم و چشمم تو چشماش افتاد.  اطیح یشدم، اومده بودم و پا تو یده ساله م یدختر بچه ها
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تاحاال  یکمتر کس دیکه شا یختش، نرم و مهربون شد! لبخندسفت و س نگاهاون  دنم،یبا د
 :درشت و گرد شدم روونه کرد و گفت یبه چشما نتش،یافتخار داشته که بب

 سالم! زبونتو موش خورده کوچولو؟ کیعل-

وقت از ذهنم پاک  چی. لبخندش هدیهمون نگاه اول جذاب بود که دلم براش لرز یتو نقدریا
 دی. همون روز لپم رو محکم کشدید یم یخوردن یل بچه کوچولوهامنو مث شهینشد! اون هم

 :و با حرص گفت

 چند سالته؟ ؟ییخواهر پارسا-

که به من و من افتاده بود، گفتم پونزده سالمه، اون  یشل شده و زبون یبا دست و پا یوقت
 :گرد کرد و گفت رشویپاچه گ یچشما

 ؟ییناز و کوچولو نقدریپس چرا ا-

چشم  ییمن هرجا گهیکه از اون روز د ادمهیخوب  یلیخ ی! ولشدیاز اون چ بعد ستین ادمی
از  شهیو هم رنیبزرگ و مختلط م ییدونستم با پارسا به مهمونا ی! منمشیچرخوندم تا بب یم

 شیتونستم راض ی! به هزار بدبختستیتو ن یاونجا جا گفتیخواستم منو ببره و م یپارسا م
تر باشم. خبر نداشتم  کیس استخدام کنن تا بتونم به باربد نزدآژان یتو یارتکنم که منو با پ
که دانشگاه  یی! من مجبور بودم روزاذارهیم یبار پاشو تو اون آژانس کوفت کیاون ده سال 

 !شدم اما ارزشش رو داشت یخسته م یلیدارم، هم دانشگاهمو برم و هم به آژانس سر بزنم. خ

. در رو با ستادمیخونه ا نگیپارک یجلو دمیم اومدم، دبه خود یفکر بودم که وقت یتو نقدریا
 .بردم نگیپارک یرو تو نیباز کردم و ماش موتیر

که مامان به  یادداشتی دنیورودم به خونه، متوجه سوت و کور بودن خونه شدم و بعد از د با
 دیهست، گرم کن خچالی یبردم. برام نوشته بود غذا تو زیبه همه چ یچسبونده بود، پ خچالی

شکلک  هی. تهشم میخلوت دو نفره داشته باش هیتا  رونی. بابات منو امشب شام برده بدیو بخور
 ادیبگه،  نویبده و ا امیتونست پ یم یدونم چرا تا وقت یدر آوردن گذاشته بود. نم بونز هیشب

 !من ینرمالو یبود مامان پروانه  یجانیه یکارا نیعاشق ا گذاشت؟یداشت م

ولو شدم. حاال که فکر  میخوشگل و عروسک یتخت صورت یم در آوردم و رورو از تن لباسام
 ییام. عروسکا یلوس و مامان یدختر بچه  هی! من واقعا گنیراست م هیبق نمیب یکنم، م یم

 یناخنا نیا د،یسف یبچگونه و صورت ونیدکوراس نیخورن، ا یکه دور تا دور اتاق به چشم م
ساله نبودند! چرا  ستیدختر ب هیبه  هیکدوم شب چیه ،دنیلباس پوش طرزرنگ، اون  یصورت

 گذاشتم؟ یبودن رو کنار نم یاحساسات نیکردم؟ چرا ا ینم جادیا یاساس رییتغ هی

دادن خودم، دل کندن از  رییتغ یقدم برا نیزدم و سرمو تو بالشت نرمم فرو بروم. اول غلت
 !اومدم؟ قطعا  نه یبر م میو جوون یباربد بود! من از پس عشق دوران نوجوون
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شد.  یبه اسم باربد دوست نم یوقت با کس چیاصال ! کاش پارسا ه دمشید یوقت نم چیه کاش
تونه با باربد مغرور و  یم یچه ارتباط طون،یشوخ و ش یپارسا دمیوقت نفهم چیاصال  ه

اعتراف  دیبود که جفتشون دختر کش بودند. با نیخشک داشته باشه؟ تنها وجه اشتراکشون ا
داشت. اما  یخاص یخوشگل هیبهتر هم بود! صورتش عالوه بر جذاب بودن،  یکنم پارسا حت

بود که از  نمیهم یبرا دیباربد، فقط جذاب بود! و اخالقش، اون رو جذاب تر هم کرده بود. شا
 !خاطرخواه داشت شتریب یلیپارسا خ

 !سالم-

در  یباز، جلو شیکه با ن ییرساپا دنیو به سرعت نور سر جام نشستم. با د دمیکش یبلند نیه
بلند،  یکرد، بالشتم رو برداشتم و به سمتش پرت کردم. با قهقهه ا یبود و نگام م سادهیاتاق وا

 :هوا گرفت و گفت یبالشت از تو

 باز؟ ی! چرا رم کردوونیچخه چخه! آروم باش ح-

. دورتا دیوجام بلند شدم و سمتش هجوم بردم. بالشت رو سمتم پرت کرد و به سرعت د از
دونه  هیگرفتمش  یکرد. اگه م یو اون با خنده از دستم فرار م دمیدو یدور خونه دورش م
  !ذاشتم یمو رو سرش نم

 !سایوا یچلمنگت! جرئت دار قیبا اون رف ییتو وونیح وون؟یح یگیبه من م-

 :و نفس نفس زنون دستاشو باال برد ستادیسمت مبل ها ا اون

 بکن باشه؟ یخواست یبگم بعد هرکار یزیچ هی... بذار سایوا سایوا-

 :و دست به کمر و نفس نفس زنون گفتم ستادمیطرف مبل ا نیا

 !نکشمت شهیباعث نم یبگ یهرچ یبگو ول-

 ؟یکن یکف پامم ماچ م یحت دنشیبا شن میشرط ببند-

 :مبل بود چنگ زدم و تو صورتش پرت کردم یکه رو یکوسن

 !یعوض کف پاتو بده دوست دخترت ماچ کنه-

که وجود داشت  یتیواقع هیخنده هات آخه جذاِب من!  یخنده روده بر شده بود! من به فدا از
پسر و خنده  نیباربد! من بدون ا یمهم تر بود. حت ایدن یتو یبود که پارسا برام از هرکس نیا

 !تونستم نفس بکشم یهم نم هیثان هی یهاش، حت

 دهیبر دهیخنده هاش بر نیهاش تموم شه و اون ببودم که خنده  ستادهیبه کمر منتظر ا دست
 :گفت

 !یخوام ببرمت... مهمون یفرداشب... م-
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 یبهم داده بودند و من از خوشحال ارویتموم دن کجاینبود. انگار  فیرفتم! حالم قابل توص وا
 :زدم غیج

 جون من؟-

 یدم و جلودستامو مشت کرده بو ی. من از خوشحالرهیکرد جذبه بگ یقورت داد و سع خندشو
 .مبل نپرم و بپر بپر نکنم یگرفتم تا رو یخودم رو م

صورتم رو  یجلو ینبود، موها یساختگ گهیکه د یجد یجلوم قرار گرفت و با حالت پارسا
 :و گفت دیلپ تپلم کش یپشت گوشم زد. پشت انگشت سبابه ش رو رو

 ؟یحرف بزن یا بهیغر چیبا ه یکه حق ندار یدونیم-

 :ن دادم و با ذوق گفتمتند تند تکو سرمو

 !دونم یم-

 ؟یبخور یالک یدنینوع نوش چیه یکه حق ندار یدونیم-

 !دونم یدونم بخدا م یم-

 باره؟ نیو آخر نیاول نیو ا یعادت کن دینبا یدون یم-

 !بار باشه نیآخر دی. نه نبادمیترس دنشیشن با

 

 :اراده لوس شد یدور گردنش حلقه کردم و صدام ب یبا دلبر دستامو

 !؟یداداش-

 .من ینداره جانا یا دهیفا یلوس شدن و مظلوم باز-

 خورم. خوبه؟ یمن اصن از کنارت جم نم ؟یبودم چ یاگه دختر خوب-

 :از دور گردنش باز کرد و سمت اتاقش رفت و هم زمان گفت دستامو

 .گشنمه یلیکه خ میدرست کن بخور یزیچ هی. فعال شهیم یچ نمیحاال تا بب-

 .مشغول گرم کردن غذا شدم د،یبار یکه از تموم حرکاتم م یم و با ذوقگفت یظیغل چشم

 

 باربد#
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لبم  یگوشه  یخاصم لبخند شهیهم پِ یت دنیبه خودم انداختم و از د نهییآ یتو یپر دقت نگاه
برداشتم و دور مچم بستم. با  زیم یو مارکم رو از رو متیگرون ق یزد. ساعت مچ مهیخ

 :چشم دوختم و پر جذبه زمزمه کردم هندیاخم به باربِد درون آ

گذاشت رو  نجایکه سه روز پاشو ا یگند اون دختر ی. هنوزم بویدیرو نم یدختر چیبه ه-
 .یمدت هی! باز تکرارش نکن باربد! حداقل تا یفهم یم

 .خودم تکون دادم یبرا یجذبه و اخم سر با

 یشگیمزاحم هم اد،یسرجاش ب کمیدود کنم تا حوصلم  یگاریکه خواستم قبل از رفتن، س نیهم
 !دیکش یفاصله دور هم بو م نیانگار که از ا یشروع به زنگ زدن کرد. لعنت

مکث کردم  یحرص دادنش کم یکنسول برداشتم. برا یرو از رو فونمیآ یکردم و گوش یاخم
 .آخر تماس رو وصل کردم یو سر زنگا

 نینکنه دورب ؟یعوض یکش یبو م. نشه دایت پبکشم و سر و کله گاریبار بخوام س هینشد -
 تو اتاقم؟ یکار گذاشت

 :پر هوس گفت ی. با لحناوردیاز زبون کم ن شهیبار هم مثل هم نیخنده زد و ا ریز

 یم دیو دستگاه خوشگلتو د دارم دم نجای. من از ایحواست باشه ...لخت تو اتاقت نچرخ-
 !زنما

 تیاذ ینبود برا دیخل و چل بع یپارسا نیبه گوشه کنار اتاق انداختم. از ا یاراده نگاه یب
 !گذاشته باشه نیدورب عایکردنم وا

 :و گفت دیبهش دادم و اون غش غش خند یو ناجور ظیغل فحش

بزنن!  سمیدورم کم مونده ل ختنیر ییایدر یپلنگ و پر ی. کلدمیوقته رس یلیمن خ ؟ییکجا-
 .تا تورم نکردن ایب

 یتو ش،یکه سه روز پ میانزجار جمع شد! من همونکه گفته بود، صورتم با  یزیتصور چ از
 اومد؟ یو خوشش م دیشن یمنزجر کننده م یچندش آور و فحشا یاتاق، ناله ها نیهم

 یصبر کن کمیکه حاال حوصلت سر بره.  یبر یزود پانش نقدریمثه خرذوقا ا یخواست یم-
 .امیم

گردنم، باعث شد نگاهم  یوبه صورت اخم آلودم شدم و برق گردبند ت رهیخ نهییآ یتو مجدد
و بعد، داخل  دمیاسم خاصش کش یدستم رو رو یبکشم. نگاهش کردم و به آروم نییرو پا

خودم که  ی! فکر به خواهر کوچولونهیاسمش رو هم بب دینبا یکس یکردم. حت مشیقا رهنمیپ
 یترم مرفته هر لحظه دلتنگ  ایشده و با دوستاش واسه سفر به آنتال یحاال واسه خودش خانم

 !کنه
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داشت حرف  زیر کیرفت پارسا هنوز پشت خطه.  ادمیغرق شدم که  یفکر بارل یتو اونقدر
 :دمیکرد. غر یزد و چرت و پرت سر هم م یم

 تو؟ یشد یم یچ یشد یشاخش نداد. زن م دیخدا خرو د ،یببند دهنتو سرمو برد -

 :صداش کرد یقاط یدر آورد و عشوه ا یزنونه ا یصدا

  !زمیداد عز یم سیکه فقط به خودت سرو یواستنخ گریج هی-

 :تونه من رو نخندونه! لبم رو با لبخند گاز گرفتم و گفتم یپسر نم نیا یلعنت

 .. فعالرسمیم گهید نیم می! صبر کن نیاز پشت بست شعورهیب یخفه شو پارسا تو دست هرچ-

 .بهش ندادم و تماس رو قطع کردم یا گهیزدن حرف د ی اجازه

 یتراول ها نیا ی. بودمیکش رونیپر از پولم رو ازش ب فیو ک دمیکش نمیشلوار ج یرو یدست
کنه!  یکردن وادار م یو دزد دنیرو به چاپ ایسر هیمختلط مسلما   یپارت هی ینو و تازه تو

 !حرف نداره شونییایاالن که حس بو یخصوصا  دخترا

هولش  بمیج یگذاشتم و تو فمیک یکارت تو هیانداختم و تنها  زیم یپول توش بود رو یچ هر
 .چنگ زدم و از اتاقم خارج شدم زیم یرو از رو یدادم، گوش

بوش به  هویو کتم بودم از راهرو گذشتم که انگار  رهنیکه مشغول مرتب کردن پ همزمان
 یخونه! سرم رو به سمت اتاقش چرخوندم و همراه با لبخند نیا یدردونه  یبو د؛یمشامم رس

 .اتاق رفتمکم جون به داخل 

خوشگلش با دوستاش و من بود،  یخاموش و عکس ها یها سهیرنگش که پر از ر یاسی اتاق
رنگش رفتم و به محض نشستنم  یاسیزد! به سمت تخت سراسر  یم ادینبوِد صاحابش رو فر

 :با خنده گفتم

 جا،نیا ادیجز خودت ب ی! هر کس؟یاسیآخه؟  یست کرد ویبزرگ نیاتاق به ا یتوله تو چجور -
 !زنه وزه یو هشت م شیچشاش ش

 یاز حرف خودم خنده م گرفت و سرم رو به سمت عکساش چرخوندم. موج خنده رو خودم
االن کنارم بود تا  نیخواست هم یمتحرکه که دلم م یطور فشیو ظر کیکوچ یلب ها

 ست،یو ول کن ن رهیگ یِخر چشمت رو م هوی شیمشک یِ مشک یبچلونمش! چشم و ابروها
  !رهیبگ وجز من ر یکنه چشم کس یه... غلط مالبته ک

! کاش ژنهیخانواده که نبودش، برام مثه نبوِد اکس نیا یکه برام مونده! ته تغار هیتنها کس یبارل
 .خنده هاش کِل خونه رو پر کنه یفقط زودتر برگرده و صدا

لب  ریشدم ز یتخت بلند شدم. همزمان که از اتاق خارج م یبه ساعتم انداختم و از رو ینگاه
 :گفتم
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 !زنم یخودم با خودم حرف م یکرد کاریباهام چ نیبب -

از خونه  زیبرداشتم و بعد از چک کردن همه چ نتیکاب یرو از رو میبلند مشک یشاس چیسوئ
دست به  دنمیزد و به محض د یچرت م یالب یکه تو یخارج شدم. نگاهم رو از مش صفر

 .دادم لشیکارش تحو نیا یابر یسالم کرد گرفتم و چشم غره ا میتعظ

 یو برعکس اون پارسا شهیرفتم و بعد از سوار شدن ولوم آهنگ رو مثل هم نگیسمت پارک به
 یبار هم لبخند نیو ا دیچیپ نیماش یتو یخارج کیموز یاحمق در حد نرمال گذاشتم. صدا

 یها کیگوشام ارزش قائل بودم که موز یبرا یلبم نشست. اونقدر یخوبم گوشه  ی قهیاز سل
 !ندم وشرو گ یرانیداغوِن ا

نرسم و مثل پارسا و امثال  یرفتم تا همون اول مهمون یکم یکوتاه رو با سرعت با  یتقر ریمس
نشون  نیساعت همچنان باز بود و ا کیبعد از  یاون خر ذوق بودنم رو نشون بدم. در ورود

 دنیشدم و با شن الیو ضیعر اطیداخل ح دنمیداد. به محض رس یم نجایا یبودن خدمه  جیاز گ
 .حواله کردم الیتاسف بار به داخل و یلبخند الیشدن و جرو منفن غیج

که دور و برم پالس بود رو  یشدم و با صدا کردن خدمتکار ادهیپ نیمکث از ماش یکم با
 :بهش گفتم

 !یدون یروش خودت م وفتهیدرست پارکش کن. خش ب یجا هیباشه،  نمیحواست به ماش -

حرکت کردم.  الیتکون داد. نگاهم رو ازش گرفتم و به سمت و یگفت و سر یونج یب چشم
 .دادم لشیتحو یو اخم دمیدر، پارسا رو تلو تلو خوران د یکه درست جلو دینکش یطول

کنه اما با کنار زدنش و ادامه دادن  یجلو اومد که رو بوس یتر شد و با لبخند مضحک کینزد
 :راهم مانع کارش شدم

 یتر از حدت خورد ادی! باز زرسهیم نجامیتا ا یکه خورد یزهرمار یور که بوگمشو ان -
 گاگول؟

 

 یشروع به جواب دادن کرد، اون حرف م یا دهیتکون داد و به دنبالم اومد. با لحن کش یسر
خاص خودم  یمست هم کنم باز هم اون جذبه  یکردم که حت یفکر م نیزد اما من داشتم به ا

 .رو بزنه یچشم کس میمست یکنم از صد فرسخ ینم یرو دارم و کار

غرغرکنان پشت سرم حرکت کرد  د،یرو د میتوجه یاز پله ها باال رفتم و پارسا که ب الیخ یب
و در شل و ول رو هول  دمیموهام کش یرو ی. طبق عادت دستدمیو باالخره به در سالن رس

 :لب گفتم ریدادم. اونقدر فضا پر دود و شلوغ بود که ز

 !ه، امشب چه خبره؟او -
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 :نشون داد و دم گوشم گفت یخود عیسر پارسا

 !گهید میبترکون یکه اومد میجون... تو رو کم داشت -

 شیپر از دختر برد، واقف به هدف تکرار یو به سمت کاناپه ها دیدستم رو کش جسورانه
زوم شده  یمانع شد. نگاهم رو از چشم ها شیکه با تموم مست چونمشیراه بپ نیکردم ب یسع

باال  ییگردنش ابرو یو دست انداختن تو یدخترا به خودم گرفتم و با نشستن پارسا کنار دختر
  .انداختم

زد اما پارسا کارم رو  دیشد داف چند ساعته ش رو د یم یبود و به سخت کیتار یلیخ فضا
 :داد لمیتحو یبهت یمعرف یدست طرف و بلند شدنش، به جا دنیراحت تر کرد و با کش

داره  یبه کس یچه خانومانه نشسته وسط دخترا... نه کار نی... ببریجناب مد تیاز منش نمیا -
 ... افتاد؟ایراجبش بگ یزیچ گهید نمی... نبیزینه چ

شب تا صبح  هیرابطت رو با دخترا در حد  ایشد. هزار بار بهش گفتم  یپسر آدم نم نی! انه
کن! البته به نظر من  دایدرست حسابشو پ هی ،یباش یواقعا با کس یخوا یاگه م ایطول بده، 

 یکیتونست  یخب، حداقل م یگشت. ول ینبود که پارسا م ییاونجاها ،یدختر درست حساب
 تونست؟ ینباشه. نم بشیکردن ج یخال دنبالکنه که  دایرو پ

زود  ای ریتاسف براش تکون دادم و روم رو برگردوندم. باالخره خودش د یبه نشونه  یسر
 .خورهیو به دردش نم زنهیدختره، با عالم و آدم الس م نیکه ا دیفهم یم

شده  خیکه تا اون لحظه نگاهش روم م یاون فضا باشم. دختر یخواست تو یدلم نم اصال
  .سالم کرد یپرناز بلند و یبود، جلوتر اومد و با صدا

 ین موهاچشماش و بعد از او یشدن رو خینگاهش کردم و با م یشناسمش! کم یکردم م حس
و  بیعج یمتوجه نگاها شهیکه هم یکه جاناست! دختر دمیکه الحق خوشگل بودن، فهم یفر
! یبارل نیبود ع زهیم زهیر یدختر کوچولو هیمن  ی. اون برادادمیشدم و محل نم یم شرهیخ

وقت نبود! لباس  چیبود که ه یجور هیبزرگ شده بود!  یادیامشب ز که ی.. انگاراما امشب.
 شهیگذاشت. هم یم شیبدن خوش فرمش رو به نما یتنش کرده بود که به خوب یجذبخاص و 
مشخص نبود. پوست  یادیز زیلباس فرم چ یمثل صورتش تپله! آخه تو کلشمیکردم ه یفکر م
فضا و  نیبه خاطر ا دیدونم شا ی. نمانداخت یبارل ادیمنو  شیمشک یو چشما دشیسف دایشد
صورتم  یرو یفکر اخم نیقرار دادم! با ا یرو کنار بارل شیمزخرفش بود که خوشگل یکیتار

سالم تکون دادم. و بعد از اون خطاب به  ینشست و چشم ازش گرفتم و سرم رو به نشونه 
 :پارسا و خواهرش گفتم

 .بزنم هیبچه ها بق یسر هی رمیم-
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که حداقل  یشگیهم یفاصله گرفتم و به طرف جا یبعد، به سرعت از اون جمع رو مخ و
 .کرد، قدم برداشتم دایشد پ یرو م یتر یحساب یبود و آدم ها نجایخلوت تر و دنج تر از ا

 یهم سن و سال خودش حرف م ی. با پسردمیاشکان از دور، به قدم هام سرعت بخش دنید با
شونش گذاشتم. برگشت  یخورد. پشت سرش که قرار گرفتم، دستم رو رو یم یدنیزد و نوش

 :هم باز شداخماش از  دنمیو با د

 !نجاسیا یک نیبه به بب-

باال  ییکردم، براش ابرو یشلوارم م بیج یدستم رو تو کیکه  یو من در حال میداد دست
 :دادم

 تو؟ ییاصال. کجا نمتیب ینم دایجد-

. رهیو بابامم همش رو مخم رژه م ختهیبهم ر یشرکت و کار. اوضاع شرکت حساب ریدرگ-
که  یکنار تا شرکتشو از لجن دمیکش یکال از خوش گذرون یمدت هی. یدیدل به کار نم گهیم

 .افتاده بود نجات بدم ریتوش گ

بودند و خودش اصال اهل دختر  یلیاص یخورد. از خانواده  یپسر نم نیفضا، اصال به ا نیا
 .ندارم هیبه کار بق یدلم باز بشه و کار کمیکه  امیگفت فقط م یم شهینبود! هم یباز

رنگ بود  دیسف اتشیکه محتو یدستش، جام ینیرد شد و من از داخل ساز کنارم  یگارسون
  !. محشر بوددمیدماغم گرفتم و بو کش ریبرداشتم. جام رو ز

 م،یشده بود یو مشغول حرف زدن در مورد موضوعات کار میبود ستادهیا یاشکان گوشه ا با
تعالم بهم  نمیر همبه شدت پشت کمرم خورد. اصال توقعش رو نداشتم بخاط یزیآن، چ کیکه 

 !افتاد، افتاد یم دیکه نبا یبه جلو پرت شدم و اتفاق کمیخورد و 

شده بود نگاه کردم  سیکه خ یفاصله افتاده بود، به لباس اشکان نشیکه از تعجب ب یبا دهن اول
  .خورده به کمرم ینجوریا یکدوم احمق قایدق نمیو بعد سرم رو چرخوندم تا بب

و ترس بهم دوخته  تیدرشتشو با مظلوم یه طور کامل بسته شد. چشماجانا، دهنم ب دنید با
 .کوچولوش جمع شده بودند یبود و لب ها

  ؟یکرد کاریبا لباس من چ نیخانم حواست کجاس؟ بب-

صورتم نشوندم  یرو یزده. اخم وحشتناک یکه چه گند فتهیب ادمیاشکان باعث شد تازه  یصدا
و پشت هم شروع به  عیو سر دیاخمم ترس دنیبود با دو جانا که فقط و فقط حواسش به من 

 :حرف زدن کرد

 یرفته لنزا ادمی. امشبم دمتونیبود من ند کیتار یلیخ قسمت نیا یمهرزاد. فضا یآقا دیببخش-
 .نمیب یتار م ویرو بذارم، همه چ میطب
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ه اشکان ب رهیکردم. اون اما، دست پاچه سر چرخوند و خ ینگاهش م رهیپر از اخم و خ هنوزم
 :کرد، گفت یجز من رو رام م یکه هر کس یتیبا مظلوم

 !دیخوام ازتون. ببخش یمعذرت م یلیخ-

 دمیکش یانداخت. پوف نییپا تیبچه ها جمع کرد و سرش رو با مظلوم نیکوچولوش رو ع یلبا
 :و گفتم

 .باشه برو-

 ...بازم معذرت-

 :و محکم گفتم دمیحرفش پر نیب

 !برو-

رو از تنش فاصله داده بود تا بهش  دشیسف رهنیکه باهاش پ یم. دستاشکان نگاه کرد به
 هیکرد.  یکه جانا رفته بود رو دنبال م یریهوا خشک شده بود و نگاهش، مس ینچسبه، تو

از اون دختر  نکهیکرد و حدس ا یو بدون پلک زدن، روبه روش رو نگاه م رهیبود! خ یجور
 .نبود یختبچه خوشش اومده کار س

 :شونش گذاشتم و با تمسخر گفتم یرو دست

 وقت؟ی شینخور-

 !ها؟-

 ؟یلباستو عوض کن یخوا ینم-

 :بود گفت یاز درموندگ یکه ناش یو با اخم دیکش نییلباسش افتاد. سرش رو پا ادیانگار  تازه

 ارم؟یحاال لباس از کجا ب یوا-

  .د گذاشتمکه اون جا بو یزیم یرو از دستش گرفتم و با جام خودم، رو شیدنینوش جام

 !ایدنبالم ب-

 .کنم قدم برداشتم داشیتونم پ یدونستم م یکه م یخودم به سمت و

 یلباس کوتاه و زننده ا شهی! مثل همدمشید یو پر دود، به راحت کیتار یاون فضا یتو
برام  گهیزد. د یاز خودش سن داشت، الس م شتریب یلیکه خ یبود و داشت با مرد دهیپوش

 !وقت بود که برام مهم نبود یلیخ دناش،یپر هرز گهیمهم نبود! د

 افسون؟-
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و دو سالم  ستیب یدرست وقت ،یموقع هیرو به شدت چرخوند و نگاهش قفل نگاهم شد.  سرش
اما نه حاال!  دیلرز یجذاب، دلم م دایصورت شد نیو ا دهیخمار و کش یچشما نیبا ا دیبود، شا
 !وقت چی! هدیلرز ینم یدختر چیه یوقت، دلم برا چیه گهیمن د

دستش رو  یفرستاد و به سمتم اومد. با دلبر اهینخود س یبود رو پ ستادهیکه کنارش ا یمرد
 :و گفت دیجلو کش

 ه؟یاومده! خبر ریحق یبنده  نیا دنیجذاب به د یآقا نمیب یم-

دخترا فقط به درد  دمیبعد از افسون بود که فهم دی. شاشدیاز دست دادن بهش هم حالم بد م یحت
 !و بس نی. همیخورن! سکس و خوش گذرون یم نیهم

 :بزنم گفتم یحرف اضافه ا نکهیا بدون

 !حاال نی. همقمیجور کن واسه رف رهنیپ هی-

باال بره و اشکان  یبه طبقه  ،ییو اما یبرد که بدون چرا و ول یهنوز ازم حساب م یاونقدر
فکر کردم که  نیتم و به اکه همون قسمت گذاشته بودند نشس یمبل یرو هم با خودش ببره. رو

 ،یجز بارل یدختر چیه دمیچه قدر خوب شد که با افسون آشنا شدم. چه قدر خوب شد که فهم
 !نداره داشتندوست  اقتیل

 

که مثل آب خوردن به فاک داد و اصال هم  یرابطه ا ادیافتادم. به  انتاشیخ ادیاراده به  یب
باشه و ازم معذرت بخواد. منم ازش  ونمیپش دمیبار هم ند کی یعذاب وجدان نداشت! حت

دوستش  یروز هی دیازم نبره! من شا یاسم گهینخواستم. فقط خواستم بره و د یمعذرت خواه
بردم که  ادمیزود فراموشش کردم و از  یلیشد که فراموشش نکنم. خ ینم لیدل نیداشتم، اما ا

من باشه.  یاونم فقط برا نفر باشم و کی یخواستم فقط برا یچقدر احمق بود که م یروز هی
 !محضه تیواقع کی نینفر باشند! ا کیتونن فقط متعلق به  یآدم ها نم

م معطوف کرد فکر کردم و در آخر توجه بمیکه نص یو تجربه ا اشیبه کثافت کار یا قهیدق چند
بهتر  شیپ ی قهینسبت به چند دق کیدختر و پسر رو به روم شد. ولوم موز یرقص مسخره 

 .کرد یرو قابل تحمل م یمهمون نیا یکم نیو اشده بود 

مشغول کنم با  یخودم رو با گوش یکه خواستم کم نیم گذاشتم و هم گهید یپا یپام رو رو هی
 شتریاز اومدن افسونه، ب یزدم نشون یکه حدس م یتق تق کفش پاشنه  بلند یصدا دنیشن

 .کردم یحواسم رو پرِت گوش

 یخوش تراش و اندام یدم نبود که نگاهم رو به پاهاشد و دست خو کیقدم هاش نزد یصدا
اعصاِب من رو  یداد سپردم. مردد جلو اومد و با نگاه ب یکه حاال برام خبر از اومدن جانا م
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مبل  یبه من رو یادیز یهم گره زد و در آخر با فاصله  یبه رو شد. دست هاش رو تو
 .نشست

 ...من اصال  قصد دیمهرزاد، باور کن یآقا -

 :کردم ی" باال آوردم و اخمهی"کاف یرو به نشانه  تمدس

 !ادیم شی. پیاضافه بد حیتوض ستین ازین -

کردم  یکردم. سع یکوچولو صداش م یشینبود اگه پ بیسمتم انداخت و عج یمظلوم نگاه
 کهینشسته بود و تا خواستم ت یکارش اما همونطور یو اون هم بره پ رمینگاهم رو ازش بگ

 :دیاعصابم خط کش یپر از حسادت افسون رو ی، صدامهمونش کنم یا

 هنوز؟ یینجایا ؟یباربد -

 یو بدون پلک زدن جانارو نگاه م رهیکه هر دو، خ یچرخوندم و به افسون و اشکان سر
 .کردند، چشم دوختم

که قهقهه رو مهمون  یزیآم دیافسون کردم و اون با نگاه تهد یحواله  یچشم غره ا ومدهین
 انتیکه بارها بهش خ شهیم یرتیغ یجالبه! سر کس یلیزد. خ دیجانا رو د کرد یوجودم م

 ست؟یکرد؟ مسخره ن

ما  یمبل رو به رو یلبم نشست. اشکان هم رو یگوشه  یتحمل کنم و لبخند کمرنگ نتونستم
 !نشده ریزدن جانا س دینشست و مشخص بود از د

 یگاه افسون کم آورد که با صداانداخت و انگار در مقابل ن نییمظلومانه سرش رو پا جانا
 :گفت دمیفهم یکه لرزشش رو فقط من م یلرزون

 .شب خوش ن،یمن برم شما راحت باش -

افسون باشه، دست  دید یکه تو یبر داره، جور یکه خواست قدم نیجاش بلند شد و هم از
چشم  . اون مبهوت نگاهم کرد و من نگاهم رو بهشد گرفتم یکه داشت از جلوم در م ییجانا
 یجذاب شده بود سپردم و با غرور خاص یکه با خط چشم همرنگش حساب یا یمشک یها
 :گفتم

 !نجای. راحتم، بمون همیبر ستین یازین -

ناشناخته.  یبود و نگاهش پر از حس خی خیآوردم. دستش  کشیکوچ یبه انگشتا یفشار و
مبل نشست. از حرکتش  یبچگونه رو یبعد، با ذوق یاولش انگار حالش روبه رو نبود اما کم

کنه.  یم یمعن یا گهیلبخند رو طور د نیلبم نشست و شک نداشتم که افسون ا یرو یلبخند
زن بدونه!  غیخواست بکنه، حق نداره حداقل جانارو مثل خودش جادوگِر ت یبه درک! هر فکر

 !زهیزبون بر تونه یافته و نم یمن به تته پته م یس که جلوتجربه یب نقدریکه ا ییاون هم جانا
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دم گوشش  یکه به سمت اشکان رفت و حرف نیحرف از جاش بلند شد و بعد از ا یب افسون
 .شد دنیرفت و مشغول رقص الیمست و پات ونیزد، با مدل خاص راه رفتنش م

و گذاشت  دیو عضالتم سفت شدند. چه قدر راحت د دیلبام پر کش یشدم. لبخند از رو یحال هی
شهر به  نیا یکه جز تست کردن مردا یکنم؟ زن یم کیرو تحر یو رفت! من حسادت ک

  کنه؟ یفکر نم یزیچ

کل  یآن حس بد کی یول ستمیخرد شد. من اهل ناراحت شدن و غصه خوردن ن اعصابم
 ،یموقع هینبودم.  ینجوریداد! من ا ادمیهوس باز بودن رو، افسون  نیوجودم رو گرفت. ا
 یخواست با کس یآروم م یزندگ کیست داشتم، دلم که افسون رو دو ییدرست همون وقتا

شدم.  یرفت، عقده ا میاز زندگ یکرد و اونجور انتیبهم خ نافسو یکه دوستش داشتم. اما وقت
و فکر نکنه به خاطر از دست دادنش ناراحتم!  نهینفر بب هیخواست هر روز من رو با  یدلم م
خواست بدونه منم  یپر کردم. دلم م هیجاش رو با بق نکهیخواست حرص بخوره از ا یدلم م

دختر باشم و بعد  هیهر روز با  نکهیکار برام عادت شد. ا نیتونم مثه اون باشم. کم کم ا یم
 نیگرفتم. انگار با ا یم گهید یاز خودم برونمشون. انگار داشتم تقاص افسون رو از دخترا

عادت کردم که  یباز یشبه ال یزمان، جور نیا یکردم. حاال و تو یکار روحم رو ارضا م
تو بغل تو  ینطوریکه ا هیوجدان یاون دختر ب نا،یا یتونم کنارش بذارم. و مقصر همه  ینم
 !رقصه یم کهیمرت

بهش فکر نکنم. سرم رو به سمت جانا چرخوندم و  گهیکردم د یو سع دمیکش یکالفه ا پوف
پر منظور  یرگیتلخ زبونم خ ریش رو به رو شدم. منتظر نگاهم کرد و در آخر ت رهیبا نگاه خ

 :کرد ینگاهش رو زخم

 !نشده باشه هوشیبرادرت، البته اگه تا االن ب شیپ یبر یتون یحاال م -

 :گفت شهیو مات نگاهم کرد و در آخر خنگ تر از هم جیگ

 !آهان -

کرد  ییبار خودنما نیچندم یضرب از جاش بلند شد و به محض پشت کردنش، لبخندم برا به
 :لب زمزمه کردم رینبود که ز و دست خودم

 !کوچولو ی وونهید -

جمع کردن حواس پرت شدش،  یاشکان رفتن جانا رو بدرقه کرد و من برا ی رهیخ نگاه
 :خطاب بهش گفتم

 !یداده بهت، آب یخوش رنگ راهنیعجب پ -

 .شد یجد افشیق هویافتاده باشه،  ادشی یزیتکون داد و انگار چ یخنده سر با

 .نجایا دمشیتا حاال ند ش؟یشناس ی... مدختره نیا -
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 :باال فرستادم و با پوزخند جوابش رو دادم ییابرو

خواهر پارساست،  ؟یمخش کن یبخوا نکهیزوده واسه ا یکنیفکر نم ش،ینیب یباره م نیاول -
 که؟ یشناس یم

 :به ذوق گفت ختهیآم یگرد شدن و با لبخند چشماش

 !خودمون؟ چه خوب یعه؟ پارسا -

 :لب پر از تمسخر گفتم ریکون دادم و زت یسر

 !خوب یلیآره... خ -

استارت  با  یمنتظر جوابم باشه، بلند شد و به سمتم اومد، دستش رو جلو آورد و تقر نکهیا بدون
 .رو زد شیمخ زن

 .زنم، من برم فعال   یآژانش بهت سر م امیروز م هی. دمتیچاکِر داداش، خوشحال شدم د -

کردم. با رفتنش سرم رو به اطرافم  یخودش خداحافظ نیم و عبه روش زد یکج لبخند
 .فرستادم رونیچرخوندم و نفِس کالفم رو ب

نبود. خوش نگذشت و برام مسخره تموم شد. البته جز  شهیاعتراف کنم که امشب مثل هم دیبا
ختم. شنا ینگاه اول اصال  انگار کارمند من نبود و اون رو نم ی! تودمیکه جانا رو د ییاون جا

از اومدنم  نمیکرد و به خاطر هم یمزخرف امشب اضافه م یمزه به مهمون یکم دیبُهت شا نیا
  .نبودم مونیپش

به دختر بچه ها بود، اما از امشب برام دختر  هیبرام شب ،یمهمون نیقبل از امشب و ا دیشا جانا
  !به عروسکاس هیکه شب هیسیف یبیو ب کلیخوش ه

. واقعا دست خودم ادیخوشم م کلیخوشگل و خوش ه یدختراکه از  ستیدست خودم ن من
 !ستین

 یلیحوصله از جام بلند شدم و بعد از مرتب کردن لباسم به سمت در خروج رفتم، امشب خ یب
 !هیخونه و نبود بارل یتو مییحوصله و کالفه بودم و شک ندارم بخاطر تنها یب

 یگرفته  یصدا دنیبرم، با شن نییاپ لشیطو یکه خواستم از پله ها نیباز کردم و هم درو
 .شدم و به عقب برگشتم ستادنیپارسا مجبور به ا

هم  نجایا گریج یبه دخترا ،یشد ای. امشب با حگهید میصبر کن باهم بر ؟یبار یر یکجا م -
 کلک؟ هیخبر ،یمحل نداد

 زده بودم؟ دید ینداشت خواهر خودشو حساب خبر



 

26 
 

دونست از مخفف کردن اسمم  یهم فشردم. م یو روش کردم و لب هام رحواله یغره ا چشم
حرص دادنم هر دفعه  یاومد و مخصوصا برا یلوس چه قدر بدم م نقدریشکل و ا نیبه ا
به  یزد. جوابش رو ندادم. به راهم ادامه دادم و اون باز هم با پر حرف یصدام م ینجوریا

مخ کنه و لذت ببره گفت  خواهرش کامل یکه امشب نتونست جلو ییها سیدنبالم اومد، از ک
زد و باالخره  یو در آخر حرف متفاوت میدیرس الیو اطیکه به ح دینال نقدریغر زد، ا یو حساب

 :از من کش بره یموفق شد عکس العمل

خوام با  یبرنامه دارن، نم گهیگم نه نگو، بچه ها دو ساعت د یم یچ هیباربد جون داداش  -
 یآدم درست و حساب ش؟یشه تا خونه برسون یانا باشه، مو حواسم به ج ششونیحالم برم پ نیا

 !بخدا، جون داداش نه نگو ستین نجایتر از تو ا

 .بازوم گذاشت یرو یکنم که سرتقانه جلو اومد و دست یدادم و خواستم اعتراض یرو تکون لبام

 !گهینه نگو د -

 :مکث رو بهش گفتم یرو به اطرافم سپردم و بعد از کم میعصب نگاه

 نقدریا ییجا نیهمچ ارهیخواهرش رو م یوقت یکارت کنه پارسا! کدوم احمق یدا بگم چخ -
 !چشمام فقط یکنه؟ برو گمشو از جلو ینگاش م یحواسش نباشه ک یخوره که حت یم

 :گفت یو با نگاه با مزه ا دیپشت موهاش کش یدست

 !خودم حواسم بهش بود -

 خوردن؟ یداشتن با نگاشون جانارو م یا چجورپسر دیگاگول بود؟ واقعا ند نقدریچرا ا یلعنت

 :گفتم ییکردم، با ترش رو یکه بهش پشت م یندادم و در حال یجواب

 !صبر کردن ندارم یباشه ها، حوصله  نجایا گهید نیدو م -

زدم و دودش رو  گاریبه س یقیزدم. پک عم شیآت یگاریحوصله، س ینشستم و ب نیماش یتو
داشت!  یحس خوب هینداشت.  یتیسوزوند اما اهم یرو م مهیودش رنگه داشتم. د هام هیر یتو
 !کرد مدام تکرارش کنم. دوباره و دوباره یکه وادارم م یحس

سرم رو  نکهی. بدون انیفرستادن دودش از گلوم، مصادف شدن با باز شدن در ماش رونیب
م و نگاهمو به زد گاریبه س یا گهیشد رو نگاه کنم، پک د یکه سوار م ییبچرخونم و جانا

 .دوختم رونیب

 !سالم-

 شیپ ی قهیچند دق نیکه هم اوردمیو مشخص بود که هول کرده. به روش ن دیلرز یم صداش
رو از  گارمیو ته س رو تکون دادم . تنها سرمستیبه سالم کردن ن یاجیکنارم بوده و احت

 .انداختم رونیپنجره ب
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رو روشن  نیماش کردم. یاحساس م یه خوبکه کنارم نشسته بود رو ب یدختر ی رهیخ نگاه
 :پر تمسخر گفتم یکردم و با پوزخند

 ؟یکرد داشیپ-

 :جواب داد عیو سر هول

 رو؟ یچ... چ-

 !یصورت من گمش کرد یکه تو یهمون-

آوردم و  رونیب ییکذا یرو از اون خونه  نینداشت که بزنه! ماش یکرد و انگار حرف سکوت
 .شد گوش سپردم یم که از ضبط پخش یبه آهنگ خارج

 

گشت که  یآرامشم داشت بر م گار،یس دنیآهنگ مورد عالقم و کش یصدا دنیکم با شن کم
 :دیاعصابم خط کش یپر ناز جانا، رو یراه، صدا ی ونهیم

 آقا... باربد؟-

 یگفت آقا یروز م هیآقا باربد و  گفتیروز م هیبا خودش مشخص نبود!  فشیتکل خودشم
 !مهرزاد

 یخواست بگه که لپا یم یفرستاد. چ رونیو نفسش رو پر صدا ب دیکش یقیعم دمشده؟ یچ-
 سرخ شده بودند؟ ینجوریو تپلش ا دیسف

 نامزدتون بودن؟ ،ینباشه ها... اون خانمه تو مهمون یاممم... فوضول-

بخندم! افسون بشه  ریدل س هینبود تا بتونم  نجایاز اون خانم، افسونه؟ کاش جانا ا منظورش
 ن؟ مگه مغِز خر خوردم؟نامزد م

بود که افسون  نیآرزوم ا یروز هی ارمیب ادیخواستم به  ی! نمفتهیب ادمیخواستم حماقتام  ینم
شده  یکه جد یبه سرعت افکارم رو کنار زدم و با لحن نمیهم یخواستم برا ینامزدم باشه! نم
 :بود جواب دادم

 چه طور؟-

 !ینجوریهم... هم-

به صورت  یاراده نگاه کوتاه یخودش جمع شده بود. ب یتو کند و یناخنش رو م ی گوشه
 :ش انداختم و گفتمگرفته

 !آره نامزدمه-
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 !نه ایکنم  یدرست فکر م نمیخواستم بب ی! منمیخواستم عکس العملش رو بب یم فقط

جمله از دهنم خارج شد، چنان سرش رو به سمتم چرخوند، که گمون  نیکه ا یلحظه ا درست
 ینم نیکنم درشت تر از ا یکه فکر م یی. با چشم هادندید بیگردنش آس یکردم مهره ها

 :شدند، ناباور زمزمه کرد

 !واقعا؟-

دختر بچه از  نیچه مرگشه! ا دمیکه همونجا، فهم دیلرز یم عی! اونقدر ضادیلرز یم صداش
که هزاران دختر رو به  یشناخت؟ از کس یکه نم یاومد؟ از باربِد مهرزاد یمن خوشش م

 اسطوره؟ هیساخته بود؟  یسرش چ یدختر، از من تو نیختش راه داده بود؟ ات

 دهیرو توشون د تیکه بارها معصوم ییجانا یبخاطر رفاقم با پارسا، هم به خاطر چشما هم
 شتریب نکهیقبل از ا دیتونستم بذارم احمقانه احساسات دخترونش رو پر و بال بده! با یبودم، نم
 !ارهیاسمم ن گهیروندمش که د یخودم م از یشد، جور یوابسته م

 :زد جواب دادم یکه عشق توش موج م یلحن با

 .میکن یبا هم ازدواج م یآره، افسون نامزدمه و من عاشقشم! ما به زود-

 دایشد یچشما دنیخنده نزنم، اما به محض د ریلبامو گاز گرفتم تا از دروغ مسخرم ز خودم
دختره  یا نفرت روم رو برگردوندم! لعنت به هرچکه اشک توشون جمع شده بود، ب یدرشت
 !رو نرم کنند هیتا دل بق زنیریزود اشک م لشونه،یبر خالف م یزیچ هیکه تا 

خونشون،  یکیبه نزد دنینگفت و ساکت و خاموش، صاف سرجاش نشست. تا رس یزیچ گهید
شد اما من،  یم کهیت کهیدلش براش ت دش،ید یم یانداخته بود که هرک نییسرش رو پا یجور
 .اومد یبه رحم نم ایراحت نیبودم! قلبم از فوالد شده بود و به ا دهیدبدتراشم  یلیمن خ

 !میدیرس-

بشه که مچ دستش  ادهیپ نیبگه، اومد از ماش یزیچ نکهیکوچشون نگه داشته بودم. بدون ا سر
 :دیکشکه چه طور نفسش حبس شد و نگاه اشک آلودش رو باال  دمیرا گرفتم. به وضوح د

 کوچولو؟ یستیتشکر بلد ن ؟یشیم ادهیپ یدار نییپا یمگه من رانندتم که سرتو انداخت-

 

. هرچه قدرم نمیب یبچه م هیاون رو فقط به چشم  دیفهم یم دیبرام کوچولوعه! با دیفهم یم دیبا
 !ساله نداره جدهیدختر ه هیبا  یباشه، برام فرق کلیخوشگل و خوش ه

ش روون شد و من پوزخند زدم. دستش رو گونه یرو یکنه! اشک نتونست تحمل گهید انگار
 .دیرو محکم به هم کوب نیو در ماش دیکش رونیبه شدت از دستم ب
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سرم  یدرشت اشک آلودش، تو یدادم. ناخودآگاه، چشما هیتک میبستم و سرم رو به صندل چشم
 .و سرم رو به چپ و راست تکون دادم دمیکش یجون گرفت. پوِف کالفه ا

 .دور شدم ونهید یرو روشن کردم و به سرعت از اون محله و اون خونه و جانا نیماش

به تک تک واژه ها دقت نکردم تا  شه،یحواسم رو پرت آهنگ کردم اما مثل هم ریمس کل
 نیتر عیکرد که امشب به ضا یپرواز م ییجانا شیکنم. فکِر خودسرم ناخواسته پ شونیمعن

 !ون داده بودروش ممکن عالقه ش رو بهم نش

 یاز سرش بپره عصب یرفتار کنم تا عشق و عاشق شهیسگ تر از هم نیبعد از ا دیکه با نیا از
 یکه مقابِل خونه، پام رو رو دینکش یکردم و طول یپدال گاز خال یتر شدم و حرصم رو رو

 .ترمز فشار دادم

ور رفتم. خودم هم محکم به سمت آسانس ییبه مش صفر، با قدم ها نیماش چیاز دادن سوئ بعد
راست به سمت آشپزخونه رفتم  کیدونم چه مرگم شده بود که در خونه رو محکم بستم و  ینم

 .تا آب بخورم

که مثل  یدونستم. از دختر یرو نم یرو مخ هیتشنگ نیا لیخوردم و دل یقلپ آب رو م قلپ
 نیبه ا بودم و همش یپلکه عصب یمثل من م یا یوحش یموش کوچولوها دور و بر گربه 

زدن بهش از خودم دورش کنم. از خودم دورش کنم چون اون  بیکردم که بدون آس یفکر م
آن  هیبهش بزنم! ممکنه  یبیدونه ممکنه چه آس یو نم شناسه یشناسه! نم یهنوز من رو نم

 .آشغال دورش انداختم کهیت هیازش استفاده کردم، مثِل  نکهیبعد از ا نهیو بب ادیبه خودش ب

 یکه بهم داشت، بدمم نم یحس نیبود، از ا یاون مهمون یدختر، مثل تموم دخترا هیا جان اگه
سر سوزن هم  کی یمن، به اندازه  اهیس یایاز دن یدونم اون دختر حت یم یاومد! اما نه وقت

 !ستیمطلع ن

  .مبل پرتش کردم یرفتم رو یرو در آوردم و همزمان که به سمت اتاقم م رهنمیپ

نرم و  یو به محض وارد شدنم به اتاق، تنم رو مهمون تخت دونفره  دمیکش موهام نیب یدست
 .راحتم کردم

که گفتم  یرنگ باخته ش وقت یهم گذاشتم. چهره  یگفتم و چشمام رو رو یشیلب آخ ریز
اما اجازه  خت،یبهم ر شتریافسون نامزدمه جلو چشمام شروع به رژه رفتن کرد و اعصابم ب

 .رفتم و نتم رو روشن کردم میسراغ گوش یمعطل یو ب بهش رو ندادم یشرویپ ی

تخت نشستم و  یبه ساعت کنم بلند شدم و برق اتاقو روشن کردم. رو یتوجه نکهیا بدون
 یصفحه  یخوابالوش تو یواتساپو باز کردم. بعد از دو بار تماس گرفتن باالخره چهره 

 .بودنش نداشت یر انرژپ شهیتو هم یریتاث ییخوابالو نیشد. البته ا انینما یگوش

 !؟ی! خوبیداداش ،ییوو-
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 !خوشمزه، دسِت خودم نبود یتوله  نیا یجلو شمیزدم و البته که باز شدن ن یینمادندون لبخند

 !کردم؛ خوب کردم دارتیب یعشق داداش؟ خواب بود یچطور-

 :معترض گفت د،یخند یکه بلند بلند م همونطور

 !بودم خب دهیخواب اد؟یدلت م-

 :بامزه گفتم یبلند شدم و به سمت سالن حرکت کردم. همزمان با جذبه ا جام از

بچه  یگرد یبر م یرفته هان؟ ک ادتیداداشتو  یکن یعشق و حال م یبا اون اسکال دار-
 پررو؟

 :جواب دلد یش جمع شد و به شکل بامزه ا چهره

 .یکنن باربد یم سی! بخدا کنارمن بشنون دهنمو سروسیه-

مبل لم دادم و رو  یکتم رو یو فندک از تو گاریو بعد از برداشتن پاکت س در هم رفت اخمام
 :دمیبهش غر

 !زدن بهم بگو یدنبالتا، هر زر امینکن ب یگوه خوردن! کار-

 :مظلوم شد و مضطرب گفت شهیاز هم شتریهاش ب چشم

 !چشم، چشم. خشن جان-

 :لبم نشست و با خنده گفتم یاز قدرت خر کردنش رو یلبخند

 !یتوله سگ یلیخ-

براش گفتم و اون  یحال و احوالم و اوضاع شرکت شد، کم یایسر داد و جو یزیر ی خنده
که چند  فشیکث یایاز شمال و در یگفت؛ حت یشده بود م بانشیکه گر یو غربت یهم از دلتنگ

 .داد یچشماش رو نشونم م ینرفته غر زد و حسرت تو هیوقت

 گهیروزا برگرده و د نیو کردم و مجبورش کردم همکمال استفاده ر یدلتنگ نیهم از ا من
جمله خوِب  هیحال داغونم رو با  شهیمسافرتا به سرش نزنه. در آخر هم مثل هم نیا یهوا

 :خوب کرد

 ...فقط داداش زم،یعز شتمیتا آخر هفته پ-

 .دادم و منتظر نگاهش کردم یسرم حرکت ریمبل رو ز کوسن

 نی... اکلتیه نیمردمو با ا یدخترا یکشت نمتا،ینب یپتلخت و  ینطوریا گهیاومدم خونه د-
 !تمومش کن فویکث یباز
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فرستاد و تماس  ی" گفتم. با اون لبخند خوشگلش، بوسییلب "گمشو ریخنده از کردم و ز تک
 یکه تا االن بخاطر بارل یمبل انداختم و از پاکت یرو رو یخوب، گوش یرو قطع کرد. با حس

 .دمیکش رونیب گاریسنخ  کیکرده بودم  مشیقا

 

****** 

بار اعتراف کردم که  نیاول یانداختم و برا زیم یرو یاز پرونده ها یبه کوله بار ینگاه مین
و  امیخراب شده ب نیا یتو دیبار با هی یدادم که چرا سال یدلم به خودم فحش یکم آوردم! تو

مختلف، مصاحبه  یاو تماس با آژانس ه یهماهنگ یهم جمع کنم! کل یهمه کار رو رو نیا
عرضه هنوز نتونستم  یشونمه و منه ب یالزمه، رو شرفتشیآژانس و پ یکه برا ییها، سفرا

 !هنوز هم محبوب و معروفه امینظم یب نیآژانس با ا نیا یبکنم و موندم چطور یکار

و  یطوالن ی ازهیپوشه رو برداشتم و با ورق زدن چند تا صفحه اولش، خم نیحوصله اول یب
  .دمیکش ییاپر صد

 دمیصورتم کش یرو یم. دستپرت کرد زیم یفرستادم و پوشه رو رو رونیم رو بکالفه نفس
 .دادم یم رو به صندل هیو تک

در متقاعد کردن خودم داشتم که همه کار هارو امروز سر و سامون بدم،  یسع یا قهیدق چند
 .ختیذهنم زده شد، افکارم به هم ر یکه تو یاما با جرقه ا

 :دیچیگوشم پ یش توگرفته یکه صدا دینکش یرو برداشتم و شماره ش رو گرفتم. طول نتلف

 سرور؟ یداشت ی! چه عجب! امرسیبه جناب رئ-

 :گفتم دیبار یو تمنا ازش م یکه خستگ ییلبم نشست و با صدا یرو یلبخند

مخ منو  یردیح نیپرونده ها بنداز، ا نینگاه به ا هی ایآژانس؟ ب یایسر ب هی یخوا یتو نم-
امروز  میحال ندارم اصال ! اصال اگه بتون اینه، جون داداش ب ای هیاوک نیخورد از بس گفت بب

 . چه طوره؟یشام توپ مهمون من هی میهمشو تموم کن

 .که زد، در دهنم رو بست یخنده زد و با حرف ریز یداغون پق یهمون صدا با

که  یاعتت خوبه عشق داداش نه منس هی یجور روش خر کردن واسه اون دوست دخترا نیا-
 !خودت بزرگ شدم شیپ

 :هوس آلود و مسخره گفت یی. با صدادمیخودم رو کنترل کنم و همراهش خند نتونستم

 .خوشگالتو بپوش که اومدم یکار کنم که خرابتم عشقم! اون لباس سکس یچ-

 .بهش دادم و اون قهقهه زنان تماس رو قطع کرد یظیناجور و غل فحش
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و  دمیبزرگ دفترم رفتم. پرده رو کش یاراده به سمت پنجره  یبلند شدم و ب یصندل یرو از
پرتردد انداختم و مثل بچه  ابونیبه خ یاز نور و گرما مهمون صورتم شد. نگاه یمیحجم عظ

 .زدنشون شدم دیکوچولوها مشغول د

هدف و خواب  یاومدِن ب نیاومدم. الاقل از ا یکردم و نم یعقلم گوش م یصبح به ندا کاش
 !کردم ینم تیمزخرف بهتر بود و خودمو اذ هیآلودگ

و هرطور شده پرونده ها رو  نمیبش زمیکه خواستم پشت م نیو هم دمیناچار پرده رو کش به
دادم  یرفت که احتمال م ییجانا یکنم تا از شرشون راحت شم، حواسم پ دییتا مهینصف و ن

کنه که رسما  نابودش  یفکر م یشبیره به دگرفته و دا زشیم یرو یاالن با خودکار ضرب
 !کردم

بستن  یبه سمت در رفتم. با صدا بیزد و دست به ج مهیلبم خ یگوشه  یفکر پوزخند نیا با
 زیو به سمت م دمینکردم. اخمام رو در هم کش ییشد و اعتنا دهیسرا به سمتم کش یدر، همه 

شدم و دست خودم  یعصب شتریبه، بخوا یو انگار زهیسرش که مهمون م دنیجانا رفتم. با د
 .صداش کردم یبلند ینبود که با صدا

 !خانم پرستش؟ -

رو بهم  دشیدرشت و ترس یکه مثل جن زده ها، سرش رو بلند کرد و چشما دینکش هیثان به
 .دوخت

بود،  رشونیز یاهیکه رد س یپف کرده ا یش و چشم هارنگ و رو رفته یچهره  دنید با
از  یخبر گهید دمش؟ید شبیبود که د یدختر همون دختر نیت. انگاهم رنگ تعجب گرف

 !چشماش جا داده بود یغم تو ایدن هی ش،یآرا ینبود و انگار به جا رشیچشم گ ییبایز

 نیهم ب یزیکار داشت، اخم ر نیدر ا یکنه و همزمان که سع یحیمن کنان خواست توج من
 .ترس داشت بود و هم یابروهاش نشسته بود. انگار هم از من عصب

 :دمیلب غر ریگذاشتم و سرم رو جلوتر بردم و ز زشیم یرو رو دستم

 یدم، حت ینم ی. حقوق مفت به کسستین دنیخواب یجا نجایا ؟یبا خونه اشتباه گرفت نجارویا -
 !تکرار نشه گهیبه خواهر معاونم! پس د

من مهم  یبود برا که یشد. هر چ یم دهیچشماش د یواقعا  رد اشک تو ایدونم توهم بود  ینم
کنه و در  یتا درشتش رو بررس زیبود االن بلند شه و بره سر پرونده ها، ر نینبود. مهم ا

 .بابت راحت کنه نیمن رو از ا الیآخر خ

 

 جانا#
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کرد و  یرفت رو دنبال م یکه به سمت اتاقش م یمحکم باربد یرو به مرگم، قدم ها نگاه
 .نشست یدردناکم م یگلو یبغض، آروم آروم تو

 دنیبار یرها کردم و به اشکام اجازه  یصندل یکردم رو تو خیبسته شدن در اتاقش، بدن  با
بعد  گهیکنند. د یو با ترحم نگاهم م نندیب یآژانس حالم رو م یدادم. برام مهم نبود که بچه ها

 !مهم نبود یزیبودم، چ دهیشن شبیکه د یزیاز چ

 "میکن یبا هم ازدواج م یافسون نامزدمه و من عاشقشم، ما به زود"

چشمام  یهر لحظه جلو شب،یقصد نداشت راحتم بگذاره. تموم اتفاقات د هیثان هی یحت صداش
باربد  نیماش یکه تو ییکه اولش داشتم، حرفا یخوب یحسا یو با وجود همه  شدنیم یپل
 !یجیمرِگ تدر هیکابوِس وحشت ناک بود! مثِل  هیرو بهم زهر کرد. مثِل  زیهمه چ دمیشن

کردم و دوباره و  دمیبه صورِت رنگ پر ی. نگاهدمیرفتم و به صورتم آب پاش ییدستشو به
 دنم،یشد، با د یکه وارد مهمون یفکر کردم. اولش، درست همون لحظه ا شبیدوباره به د

اومد که باربد از  یم شیکم پ یلیبودم. خ دهیوقت ند چیکه ه دمیچشماش د یرو تو یزیچ
چشماش  یبرق تعجب رو تو شبیبود اما د یمواقع صورتش خنث شتریبتعجب کنه.  یزیچ
 یرو شگریکه آرا یشیشناختم. آرا یرو خودم هم نم شبید ی. البته، حق هم داشت! جانادمید

داد.  یهم نشون م شتریکرده بود، سنم رو ب بامیز دایشد نکهیصورتم نشونده بود، عالوه بر ا
فرم  یمداوم رو یبه لطف باشگاه رفتن ها هک یوبخ کلیلباس قرمز رنگ به شدت جذبم، ه

خودم  یرو رو یادیز ینگاه ها شبیگذاشته بود. د شیبه نما بایز یلینگهش داشته بودم رو خ
 یباربد یخواست. دِل من چشما ینفر رو م کیندادم. دِل من فقط  تیاهم یذره ا یو حت دمید

که اونقدر به چشماش  دیرس یم یوزر یعنی! نیدونستم چه رنگ ینم قایخواست که دق یرو م
 ؟یهم طوس دیشا ای ؟یمشک ای نیباشم که بفهمم اون چشما قهوه ا کینزد

قلبم  ،یواقع یکه مچ دستم رو گرفت افتادم. به معن یاون لحظه ا ادینشستم و به  زمیم پشت
 زده بودم؟ خیمن  ایگرم بودند  یلیاون خ ی. دستاستادیلحظه وا هی

که باربد  یتونست نامزد باربد باشه در حال یافسون بود، چه طور م که اسمش یدختر اون
خواست  یم ینجوریهم با هم قهر کرده بودند و باربد ا دیاز من استفاده کرد تا حرصش بده؟ شا

 ارهیحرصش رو در ب

بود رو برداشتم. قرص رو با آب  زیم یکه رو یآب یو بطر دمیکش رونیب فمیاز ک یقرص
 .گذاشتم زیم یسرم رو دوباره روفرستادم و  نییپا

 نکهی. از ترس ادیچیفضا پ یتو یکس یقدم ها یبود که صدا دهیطول نکش شتریلحظه ب چند
 .فرستادم رونیب یپارسا، نفسم رو به آروم دنیو با د دمیباربد نباشه سرم رو به سرعت باال کش

 زمیم یاومد. رو که به سرعت سمتم دیصورتم د یتو یدونم چ یکه به من خورد، نم چشمش
 :دیپرس یبه صورتم با اخم و نگران رهیخم شد و خ
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 چته جانا؟-

 باشه؟ میزیچ دیوا! سالم. با-

 :نگاهش کنم میرو گرفت تا مستق چونم

 ؟یکرد هیچشمات سرخ سرخن. رنگ به صورت نداره. گر-

 :حوصله جواب دادم یرو کنار زدم و ب دستش

بلند آهنگ سرم  یو صدا یبه خاطر مهمون شبیدست از سرم بردار پارسا. د یامروز هی-
  !ترکه یداره م ،یچیکنه. درد که ه یدرد م

 :دیکش یاز سر آسودگ یو نفس ستادیا صاف

 !دمیترس-

پاچه منو  ینجوریبرج زهرمار چه مرگشه که ا نیا نینترس. بادمجون بم آفت نداره. برو بب-
 .گرفت

 کرده؟ تتیباز اذ-

 :به سمتش رفتم یغره ا چشم

. با رهیگیبه من سخت م شتریفاب داداشمه. از همه ب قیسرم دلم خوشه صاحب کارم رف ریخ-
 انا؟یداره اح یزیچ یمن دشمن

 :جواب داد یو جد دیدر هم کش یاخماش رو حساب پارسا

 .زنم یغلط کرده پدرسوخته! باهاش حرف م-

خودمم نداشتم چه  یحوصله  طیشرا نیکج کردم و جوابش رو ندادم تا زودتر  بره. تو ا یلب
 .برسه به پارسا

رو راه انداختم تا باالخره بعد از چند ساعت،  نیکارم شدم و کاِر تا چند تا از مراجع مشغول
  .اومد رونیپارسا از اتاق باربد ب

 یساعت شمار که عدد شش عصر رو نشون م یعقربه  دنیبه ساعت انداختم و با د ینگاه
 :متم اومد و گفتداد، از جام بلند شدم. پارسا س

 م؟یبا هم بر-

 .امیب یخراب شده بود مجبور شدم با تاکس نمی. اتفاقا امروز ماشمیآره بر-
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 .رو جمع کنم لمیشد تا منم وسا شیتکون داد و مشغول کار با گوش یسر

و من مدام  میاز راه رو رفته بود یمی. نمیپارسا شد نیو سوار ماش میزد رونیهم از آژانس ب با
بپرسم که  یدونستم چه جور یرفتم. نم یخواستم بزنم کلنجار م یکه م یحرف یبرا با خودم

  !شک نکنه یزیپارسا به چ

 :سر صحبت رو باز کردم ،یخودخور یبعد از کل باالخره

 ...پارسا گمیم-

 خانم؟ یجوِن دلم آبج-

 !رمخداروشکر کردم که داداش دا میزندگ یبار هزارم تو یلبام نشست و برا یرو یلبخند

 اون دختره حاضر شده باهاش ازدواج کنه؟ یاخالق گندش... چه جور نیباربد... با ا نیا-

 :درشت شده نگاهم کرد و متعجب گفت ییچشما با

 ؟یگیباربد خودمونو م-

 :شد شتریرو تکون دادم و اون تعجبش ب سرم

 بهت گفته؟ یک نارویگرفته؟ ا تیازدواج؟ شوخ-

 :ختمیر رونیردم اما زود حرفامو جمع و جور کردم و بمکث ک کمیبگم!  یدونستم چ ینم

  .بود. فکر کنم نامزدش بود کیتو ج کیج یلیخ یدختر هیبا  دمید شبیواال د-

 با کدوم دختره؟-

 شناسمش؟ یکرد که از کجا م ینمگفتم؟ شک  یاسمش رو م یعنی

 !زدن یآ... فکر کنم مهمونا افسون صداش م-

رو پر  نیماش یش، فضاخنده کیشل یمرتبه، صدا کیو  درشت شدش نگام کرد یچشما با
. خنده هاش که آروم تر شدن دیخند یکردم و اون فقط م یکرد. من مبهوت پارسا رو نگاه م

 :فشرد گفت یهم م یکه از حرص دندوناشو رو یو در حال دیلپم رو با حرص کش

الس بزنه  یبا هرک یهرک ؟یساده ا نقدریخوشگلت بشم، تو چرا ا یلپا نیا یآخه من فدا-
 ؟یکار یزنه. کجا یم ریافسونو با ت ی هیبا هم نامزدن؟ باربد سا یعنی

از چه  انیجر قایدق نکهیو منگ، به ا جیکردم و گ یرخِ جذاب پارسارو نگاه م مین ناباور،
کردم. اگه با هم نامزد نبودند، پس چرا باربد گفت نامزدمه و عاشقشم؟ چرا  یقراره فکر م
 م؟یکن یبا هم ازدواج م یودگفت به ز
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 یرو برا شبیپارسا مونده بودم و اتفاقات د یِ لخت و پر کالغ یبه موها رهیخ نطوریهم
 ینجوریو خواسته باشه ا ادیباشه ازش خوشم م دهیبار مرور کردم. ممکنه که فهم نیهزارم

 منو از سر خودش باز کنه؟

 بکنم؟ یحاال من چه غلطباشه،  دهیفکر، روح از تنم جدا شد! اگه فهم نیا با

 ؟ییخوشگله؟ کجا یه-

 :جواب دادم شیمشک یبه چشما رهیخ

 ها؟-

 حواست کجاس تو؟ ؟یش ادهیپ یخوا ی. نممیدیرس-

 .شدم ادهیپ نیجواب پارسارو بدم، از ماش نکهیرو تکون دادم و بدون ا سرم

سرم بستم و رنگم گذاشتم، در اتاق رو پشِت  یاتاق خوشگل و صورت یپا تو نکهیمحض ا به
  .لباسام رو در آوردم

با خودم  هویشد که  یدونم چ یشدم. نم رهینشستم و به صورتم خ شمیآرا زیاراده پشت م یب
 :شروع به حرف زدن کردم

 جانا؟-

 نکهیبدون ا م،یزندگ یبار تو کیطرف صورتم گذاشتم و لپم رو لمس کردم.  کیرو  دستم
 یصدا دیزد که بودم، شا یم یزیسنم کمتر از چ دیغر بزنم، اعتراف کردم که خوشگلم! شا

 م،یلوس و نازک نارنج یلیآورد که خ یبه وجود م هیبق یتصور رو برا نینازک و پر نازم، ا
 هیازم   شن،یگونه هام روون م یکه هر آن رو ییاشکا نیرنگ و ا یاتاق صورت نیا دیشا

باربِد مهرزاد رو  نا،یا یهمه تونستم با  یساخته باشن، اما من م ریآبغوره گ یدختر بچه 
 .رو انجام بدم که اون دوست داشته باشه ییجذب کنم. اگه فقط و فقط بتونم کارا

 ؟یفهمیرو م نیا ،یبد رییخودت رو تغ دیتو با-

 :اما ادامه دادم دمید یرو تار م نهیدرون آ دخترکِ 

جا  دی. نبایتالش کن یدارتا جون  دیتا باربد دوستت داشته باشه. با یبد رییخودت رو تغ دیبا-
 ته؟ی. حالیکن هیگر دی. نبایبزن

 :خودم باال آوردم یرو پس زدم و با سماجت، انگشت اشارم رو برا اشکام

باش.  ینباش. ترسو نباش. لوند باش. خواستن ینکن. به جاش تالش کن. خجالت هیگر گهید-
 جانا؟ یفهم یت بشه. مرو نشونش بده که جذب تاتیجذاب یرفتار کن، جور یجذاب باش. جور
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سرخ شده از  یکرد. به جاش، با لپ ها و دماغ ینم هیگر گهیچشمام بود د یکه جلو یدختر
خواست باربد رو داشته باشه. مرِد جذاب و  یچشمام زل زده بود و فقط م یمسمم تو ه،یگر

 نیاز تموم ا شتریآرزوشون بود باهاش باشن. ب ایلیکه خ ،یمرموز و پولدار و مغرور
پسرا، دخترباز نبود، من رو  ی هینداشتن و مثِل بق یدخترا براش ارزش نکهیا اتش،یخصوص

! ابهت و یافتنیدست ن یاسطوره  هیخاص بود! مثِل  یبیجور عج هیعاشق کرده بود. برام 
عاشقشون بودم.  م،ینوجون یبود که تو یعاشقانه ا یجذاِب رمانا یبه مردا هیش، شبجذبه

 نمیهم یکجا مثلش وجود نداشت و برا چیبود. ه استانانبود. مثِل د تیه واقعب هیباربد اصال شب
 .بشم الشیخیتونستم ب یبود که من نم

هفته هم پارسا رو مجبور کنم  نیبه خودم قول دادم هرجور شده، ا شم،یآرا زیم یجلو همونجا
 به حداکثر برسونم. تا برخوردام با باربد رو ختمیر ینقشه م یکل دیببره. با یتا منو به مهمون

  !پام به خونشون باز بشه یبهونه ا هیشد به  یکاش م

خواهر  کیبودم که باربد  دهیفکر کردم. از پارسا شن کمیتختم پرت کردم و  یرو رو خودم
پام به  ینجوریو ا زمیبر یشد با خواهرش طرح دوست یهم سن و سال خودم داره. کاش م
 ؟یخونشون باز بشه. اما آخه چه جور

و سراغ  دمیسرم زده شد! مثل فنر از جام پر یتو یجرقه ا کهو،یفکر بودم که  نیهم یتو
 .تخت نشستم یو دوباره رو دمیکش رونیرو از توش ب میرفتم. گوش فمیک

داغ دلم تازه شد.  ش،یلعنت یعکسا دنیباربد رفتم. باز هم با د جیشدم و به پ نستاگراممیا وارد
 یکه گذاشته بود نگاه کنم اما جلو یعکس یو خرده ا صدیس یمه دور ه هیهوس کردم دوباره 

 .که باربد فالوشون کرده بود شدم یخودم رو گرفتم و مشغول چک کردن شصت نفر

که  جشیباز شد. وارد پ شمین ،یاسم بارل دنیگشتم و با د کمی. هیدونستم اسم خواهرش بارل یم
 ریمثل برادرش مغرور و غ یم حداقل بارلبود دوارمیبود شدم و درخواست دادم. ام تیویپرا

 .شد یقابل نفوذ نباشه و بشه زود باهاش خودمون

 

* * * * * 

 

 باربد#

 یا گهیزد. سرم رو سمت د یپرسه م زمیم زهیر یفرودگاه، دنبال بارل یشلوغ ونیم چشمام
 یو ساعتش انداختم و به محض باال آوردن سرم لبخند رو یبه گوش یچرخوندم و مردد نگاه

 .لبم نشست
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که دو قدم به عقب  دیبغلم پر یتو یو منم به قدم هام سرعت دادم. جور دیدو یدو به سمتم م با
و قلبم رو غرق آرامش  دیچیپ مینیب ریتنش ز یلعنت یبرداشتم. محکم بغلش کردم و باالخره بو

  .کرد

 

 .ب گرفتکوچولوش قا یکه خودش رو جدا کرد و صورتم را با دستا دمیموهاشو بوس یرو

 !ذره شده بود باربد هیبرات، دلم برات  رمیبم-

 .روش نشوندم یکیکوچ یصورتم کش رفتم و بوسه  یرو از رو دستش

 !یو اومد یمنو دق داد یحساب شعور،یب شتریمن ب-

به دو تا  ینگاه میکش اومدن، ن کشیکوچ یکردن و لب ها ییخودنما فشیرد یها دندون
 .تکون دادم یسر چمدون بزرگش انداختم و متاسف

 و بنفشه، هوم؟ یتونم بگم همشون از دم صورت یم دهیآره؟ ند یکرد یرو خال ایکل آنتال-

 :تر شد و با لحن لوِس مخصوص خودش گفت ضیعر لبخندش

 !خوشه خب ناینکن، دلم به هم تیعه داداش اذ -

 :دلم گفتم یاز پررو شدنش تو یریجلوگ یحرف نگاهش کردم و برا یب

 !بشم خب دلت یفدا-

راه  ونیدلتنگم شدم و پشت سرش حرکت کردم. م یچشم ها الیخیچمدونا ب یگرفتن دسته  با
 .کرده گفت یمنو خال یکه رفته و جا ییاز تک به تک جاها

رو لب هام  یکشدارش لبخند شیو گذاشتن چمدونا و نشستنش آخ نیبه ماش دنیمحض رس به
 .کاشت

 .دوستامو قال گذاشتم و اومدم نمیشه، واسه هم یجا مملکت خود آدم نم چیبخدا که ه -

 .دیحرف نگاهش کردم که دستش رو جلو آورد و مثل دختر کوچولو ها لپ کم جونم رو کش یب

 داداش؟ نبودم بهت خوش گذشت؟ یچطور -

 دهیکش یبردم و با لحن نیکردم دستم رو به سمت ضبط ماش یکه چپ چپ نگاهش م همزمان
 :گفتم

 !یلیخ-

 .دیابروهاش رو در هم کش شیمصنوع یِ نشون دادن دلخور یعیطب یاما برا دنیندخ یم لباش
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 !یعوض-

 یپدال گاز رو کم دم،یچیپ یاصل ابونیخ یمظلومش زدم و تو یچهره  یبه رو یچشمک
 .محبوبش نگه داشتم یفروش یبستن یجلو قهیفشردم و بعد از چند دق

 غیاطرافش ج طیاز مح یسرش و آگاه بود و به محض باال آوردن یور رفتن با گوش مشغول
 .بد عادتم شد یمهمون گوش ها فشیخف

 !نره ادتیباشه،  شی... من عاشقتم باربد! فقط دارک هم قاطیوا -

 :م رو در هم کردم و با حالت چندش گفتم چهره

 !ندازه یم تیبچگ یگوها ادیالمصب نه طعمش خوبه نه شکلش، آدمو  -

 نیریش ی وونهیلب "د ریشدم، ز ادهیپ نیوار از ماش مین تسلزد و م یتر یبلند غیبار ج نیا
 .مغازه منتظر موندم یطوالن با  ی" نثارش کردم و پشت صف تقریزبون

 شهیموزم رو مزه  کردم، مثل هم کیاز ش یمشغول خوردن شد و منم کم یذوق بچگونه ا با
 .نقصم افتخار کردم یبود و باز هم به انتخاب درست و ب رینظ یب

خاطر به  نیبه هم اره،یرو در ب یکوتاه کلک بستن ی قهیبود که در چند دق شیشگیهم تعاد
 یمهمون صورتم کرد و توجه ا یبوس شیشکالت یبا همون لب ها شیمحض تموم شدن بستن

 .م نکرددرشت شده یهم به چشما

تم. کردن پدال گاز رو داش یقصد ضربه فن دنمونیزود رس یبار برا نیازش گرفتم و ا نگاه
 یو حس کنجکاو نداختمیکه مشغول چت کردن بود م یا یبه بارل یهم نگاه یهر از گاه

 :گفتم اریاخت یمزخرفم قابل تحمل نبود که ب

 تو؟ یکن یچت م یبا ک-

 :گفت یکه بعد از مکث دادیباال رفته ش نشون از هنگ کردنش م یمتعجبش و ابروها ی چهره

 !جان؟-

که خودم به چرت بودنشم واقف بودم با  یدر رفتن از سوال یو برا دمیموهام کش نیب یدست
 :گفتم یلحن شوخ

 !کنه یبچه، چشاشو واسم درشت م یکن یچت م یبابا! گفتم با ک یا-

 :شد گفت یرد و بدل م یمن و گوش نیکه نگاهش ب نطوریکرد و هم یخنده ا تک

 !یدیپرس یسواال نم نیوقت از ا چیشده؟ آخه تو ه یزیعشقم من نبودم چ-

 :گفتم ییابروهام نشوندم و با ترش رو یرو یتصنع یاخم
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 !اصال   یخواد بگ یخوب، نم یلیخ-

 :گرفت تیکرد و صداش رنگ مظلوم یباره چهره ش با لبخند خداحافظ کی به

خواهر دوستته. تاحاال  گهیداده م امیبهم پ نستایا رکتیزنم. دا یحرف م یدختر هیبه خدا با -
 !شناسه یخوب م یلیاون منو خ ی! ولایبود راجبش باهام حرف نزده

 نگاهش کردم. خواهِر دوسِت من؟ متعجب

 ه؟یتو؟ اسمش چ یگیرو م یک-

 :ذوق گفت با

 ...نینازن، بب یلیکه از خودش تو پبجش گذاشته خ ییخوشگله! عکسا یلیاسمش جاناس. خ-

 کاریچ یبارلبود! با  شیصورتم گرفت و عکسش رو نشونم داد. خوِد لعنت یرو جلو شیگوش
 داره؟

 :زدم و زمزمه کردم یحال لبخند زورک نیخورد شده بود اما با ا اعصابم

 !آهان، جانا-

روز چهار  هیشد  ی. تازه بهم گفت کاش مهیباحال یلیباهاش چت کردم. دختر خ یچند ساعت-
 .. من و تو و داداشش و خودشرونیب میبر ینفر

 :ادمجواب د تیو با جد دمیهم کش یرو تو اخمام

 ه؟یدختر خوب یدیچند ساعت چت کردن فهم نیبا هم-

 :گفت متعجب

رفتن چه  رونیدوبار ب یکیکه خواهرش بد باشه؟ بعدشم با  هیوا داداش؟ مگه پارسا پسر بد-
 افته مگه؟ یم یاتفاق

 میاز اندازه وارد زندگ شیب یدختر چیخوام ه یپارسا بده و نه خواهرش! مشکل منم که نم نه
تونه از  ینم دهیهم نداره! حاال که د ینیدختر که انگار قصد عقب نش نیا ابشه. مخصوص

 !انجام بده، به خواهر ساده و مهربون من رو آورده یمن کار قیطر

 یساعت هم نبود که برگشته بود و نم کی ی! حتشدیخواست مخالفت کنم، اما نم یدلم م یلیخ
 :و گفتم فرستادم رونیخواستم ناراحتش کنم. نفس کالفم رو ب

 .میبگرد رونیب میروز بر هی دیقرار بذار هیباشه. -

بچه گونش ضعف رفت!  یخوشحال یکرد. دلم برا یزده، باز هم لپم رو بوس محکم ذوق
 .کرد یپر محبت تشکر م نطوریهم ا یکیهرکار کوچ یبرا
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 جانا#

 

 تیتاد با جدنداشتم. اس یکالس توجه یکردن بودم و اصال به فضا پیمشغول تا عیو سر تند
که ته کالس نشسته بودم،  یکردند. من اما، در حال یداد و بچه ها با دقت گوش م یدرس م

 .دادم یرو م یبارل امیتند تند جواب پ

 زم؟یعز یکن یداداشتو راض یتون ی. تو مرونیب میروز بر هیباربد گفت قرار بذارم باهات -

من ساده  یم و به پارسا فکر کردم. پارساشد رهیگذاشته بود خ امشیکه آخر پ یقلب یموجیا به
 :نوشتم ی. در جواب بارلارهیبود که از اهداف شوم من سر در ب یتر از اون

و  از تو نقدری. داداش پارسام ایبارل نمتیبب کیاز نزد شهیچه خوب که م یتونم. وا یآره م-
 .کنه تو خونه که همش مشتاق بودم باهات آشنا بشم یم فیبرادرت تعر

 :لب زمزمه کردم ریز

 !دیپارسا به هفت جدش خند-

 .خودش رو به وحشت داد یکه لبخندم جا دینکش یلبم نشست اما طول یرو یثیخب لبخند

 ن؟یدیتلفن همراهتون د یتو یخنده دار زیخانم پرستش؟ چ-

بود  یجد دایکه شد یو آب دهنم رو قورت دادم. به استاد مرتضو دمیرو با ترس باال کش سرم
کرد تعجب  یهول دادم. اگه از کالس اخراجم م بمیج یرو از ترس تو میختم و گوشچشم دو

 !نداشت یشوخ یکردم چون با کس ینم

 !خانم رونیب دییبفرما-

تونستم سرم رو باال  ینم یشده بودم که حت عیضا یهمه دانشجو جور نیا یزد. جلو خی بدنم
 :. از جام بلند شدم و دستپاچه گفتمرمیبگ

 .برادرم رو بدم امیاومده بود مجبور بودم جواب پ شیبرام پ یمشکل هیاستاد -

 :پر تمسخر گفت یلحن با

از  یگوش دی. چون هر وقت با من کالس داردیو چهار ساعته مشکل دار ستیب نکهیمثل ا-
 .افته یدستتون نم
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الس رو جمع کردم و از ک لمی. اونقدر خجالت زده بودم که زود وسادندیلرز یاز ترس م دستام
خواستم مخِ باربِد هفت  یم یحجم از اعتماد به نفس، چه جور نیدونم با ا یزدم. نم رونیب

 خط رو بزنم! منه پخمه رو چه به اون؟

از هم  یکیکه  میدانشگاه نشستم تا مر یمحوطه  یسوخت، تو یکه گلوم از بغض م یحال در
  .بود، کالسش تموم بشه امیکالس

 یمن م شهیو هم میبود ری. هم مسمیزد رونیهم از دانشگاه ب ینه شونه به شو م،یاومدن مر با
رو از  میکرد تا ناراحت یم یذاشت و سع یو خنده سر به سرم م یرسوندمش. اون با شوخ

 دنیآورد و من کم کم غش غش شروع به خند یخرفت رو در م یمرتضو یببره. ادا نیب
 .کردم

 :گفت میزدم که مر روی. دزدگمیدیرس نیماشخندمون اوج گرفته بود، به  یکه صدا یحال در

 .ییبرم جا دیجانا. با رمیامروز خودم م-

 :باال انداختم یشونه ا یدیق یب با

 !رسونمت. سوار شو یم یاشکال نداره هرجا بر-

 خانم پرستش؟-

که تپشاش  یو با قلب ستادمیحرکت سر جام ا ی. منگ و بدمیلحظه احساس کردم اشتباه شن هی
 .شدم رهیکردم، به روبه روم خ یم حس مدهن یرو تو

 جانا پرستش! با شمام؟-

جون نداره چرخوندم  یکردم ذره ا یرو که حس م یکرد و من، بدن یبا تعجب نگاهم م میمر
 .تا به پشت سرم نگاه کنم

 یدرشت شده بودند و هنوز به چشما ی! چشمام از بهت و ناباورستادیا دنشیلحظه با د هی قلبم
 بود؟ مگه امکان داشت؟ ستادهیمن ا یداشتم. باربد جلوخودم باور ن

 یبود و و دستاش رو تو دهیکاله دار پوش شرتییسو هیسالم کردم.  یدونم با چه جون ینم
 یلبخند نیتر یکرد و اون لبخند کجش، لعنت ینگاهم م رهیفرو برده بود. خ شرتشییسو یبایج

 !بودم دهید میکل زندگ یبود که تو

 !سالم کیعل-

 یشد و رو دهیاراده باال کش یبراش تکون داد. نگاهم ب یهم سالم کرد و باربد فقط سر میرم
پسر بچه ها شده بود. دوست  هیشده بود، ثابت موند. شب ختهیر شیشونیپ یرو نباریموهاش که ا

از آرزوهام بود!  یکی نی. ازمشونیلختش فرو کنم و بهم بر یموها یداشتم دستم رو تو
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! ایبهتر بود بهش بگم رو دمیبه برآورده شدنش نداشتم. شا یدیکه ام یافتنیدست ن ییآرزو
 !وقت چیه اهایبرآورده بشن اما رو یروز هی دیآرزوها شا

 رم؟یوقتت رو بگ یا قهیتونم چند دق یم-

به  میشده بود و نگاهم انگار قصد جدا شدن از چشماش رو نداشت. مر نیانگار سنگ زبونم
 :سرعت گفت

 .زمیعز رمیودم مجانا من خ-

من به اون خبر داشت. من اونقدر منگ بودم که  دیشد یشناخت و از عالقه  یرو م باربد
 طنتیکنار گوشم با ش یخداحافظ یکنم. باهام دست داد و موقع یمخالفت مینتونستم با مر یحت

 :گفت

 !زمیخووووش بگذره عز-

ه دماش به شدت افت کرده بود، ک یشد. با بدن نمیرفت و باربد بدون تعارف سوار ماش میمر
 .پشت فرمون نشستم و در رو بستم

به خاطر رفتار اون شبش و  یاعصابم بود. از طرف یرو یزیاز هرچ شتریب ن،یماش سکوت
کنارم  نکهیدلم داشت از ا ،یبودم و از طرف یکه راجب نامزد داشتنش گفته بود عصب یدروغ
خواست  یکه م یوسط، از حرف نیزد. البته ا یپر پر م ینشسته بود از خوشحال نمیماش یتو

اصال دانشگاه منو  خواد؟یم یدانشگاه من چ یدونستم جلو یبزنه هم استرس داشتم! اصال نم
دانشگاه؟ نکنه ازم  یجلو ادیباربد مهم شدم که به خاطرم م یبرا نقدریاز کجا بلد بوده؟ من ا

 خوشش اومده؟

 یساختم که صدا یم ایکردن و من رو یم یشرویداشتن پ نطوریو دخترونم هم یصورت افکار
 :محکم باربد، تمومش رو نقش بر آب کرد

 بچه؟ هیهدفت چ-

 ادیخواست بهم  یاز "کوچولو" گفتن هاشم زجر آور تر بود! چرا مدام م ی"بچه" حت ی واژه
 دختر بچم؟ هیکنه که براش فقط  یآور

 افمیهود نگاهش کردم. مطمئنا قمش یگلوم رو پر صدا فرو دادم و هاج و واج، با ترس آب
 !و متعجم دهیبود که بفهمه چه قدر ترس عیاونقدر ضا

 :صورتم چرخوند یتو یرو با خونسرد شیزد و نگاه وحش یبه چشمام، پوزخند رهیخ

 گذره؟ یم یاون مغز کوچولوت چ یتو-

 :که خودش زودتر گفت یزن یحرف م یتکون خوردند تا بگم از چ لبام
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 بردن کارات؟ شیواسه پ یکن یساده استفاده م یه از اون دختر بچ-

 یکه انگار از ته چاه در م ییزبون از کار افتاده م جمع کردم و با صدا یجونم رو تو تموم
 :اومد گفتم

 !دیزن ی... حرف میفهمم... راجب... چ ینم-

 زنهیکله ماحمق سر و  هیبود که انگار داره با  یکس هیش شب. آرام و پر از تمسخر! خندهدیخند
 !فکر، ناراحت بودم نیو من چه قدر از ا

. اونقدر دیو بازوم رو چنگ زد. نفسم قطع شد و اون من رو جلو کش دیبه سمتم چرخ کباره،ی
 یکه تو اهیبودند. اونقدر س اهیس اهی! سدمیرو د شیلعنت یبار رنگ چشما نیاول یجلو که برا

 :دمتوجه نکر داتشیغرق شدم و اصال  به تهد شیاهیس

از خودم  ی. اونقدریبکن یچه غلط یخوا یم یمخمو بزن نکهیکه واسه ا ستیبرام مهم ن-
. هیفقط به خاطر بارل نجام،یاگه االن ا یبازم. ول یبچه نم هیمطمئن هستم که بدونم دلمو به 

که بفهمه واسه نقشه  یشه. چون اگه بهت وابسته شه، روز یمیباهات صم نمیخوش ندارم بب
 .خورهیغصه م یلیخ یش دادیبازمسخرت  یها

 دارن؟ یخوشگلش، چه مزه ا یلبا نیا یعنینگاهم سر خورد. رو فشار داد و من  بازوم

 یمحو م نیزم یخواهرم بندازه از رو یکه بخواد خم به ابرو یزیو من... مِن باربد... هرچ-
 دختر جون؟ تهیکنم. حال

پرن  نقدریال بهشون دقت نکرده بودم؟ اکردم. چرا تاحا یو مبهوت، به مژه هاش نگاه م منگ
 !کنم فیکه فقط دوست دارم انگشت روشون بکشم و ک

 :دیرو تکون داد و غر بازوم

 !جواب بده االید  ؟یمرد-

 !... بگم؟یچ-

فاصله  نیتوقع داره با ا ه؟یبودم! اصال  حرف حسابش چ دهیکدوم از حرفاشو نشن چیه راستش،
 بفهمم؟ یزیچ ده،یچیپ مینیب ریکه ز شیعطر لعنت نیو ا

 :لب زمزمه کرد ریکل صورتم رو از نظر گذروند و ز ز،یآم ریتحق ینگاه با

 !حال بهم زن-

کنه.  یگلوم رشد م یداره تو م،یسرطان بدخ کیزد، که انگار  شهیگلوم ر یتو یجور بغض،
 دیکش رونیب بشیاز ج یگاریداد. پاکت س هیتک شیبه صندل ،یالیخیبازوم رو رها کرد و با ب

 :و همزمان گفت
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 ؟یدیکدوم از حرفامو نشن چیه-

 یشدم؟ چرا نم یبودند. چرا ازش متنفر نم یکه پر از ناراحت یینگاهش کردم. با چشم ها فقط
 ؟یحرف بزن ینطوریبا من ا یگوشش و بگم حق ندار ریبزنم ز یکیتونستم 

اد. خونسرد و آروم فرست رونیانگشتاش بود زد و دودش رو ب نیکه ب یگاریبه س یمحکم پک
 :گفت

 ؟یعوض کن یتون یرو م یزیبا رفت و آمد با من و خواهرم چ یفکر کرد-

 :داشتم که بزنم؟ فقط نگاهش کردم و اون ادامه داد یحرف

 !نداره خانم کوچولو یدختر چیه یبرا ییقلب من جا-

 :ابروش رو باال فرستاد و پوزخند زد یتا کی

 !ودتو خسته نکن! خدستیفا یتالشت ب یعنی نیو ا-

 !دیکن یاشتباه برداشت م دیشما دار-

اشتباه  یگیبعد م یببر شیکه کار خودتو پ یاشتباه؟ خواهر ساده و مهربون من رو گول زد-
 کنم؟ یبرداشت م

 .لحظه خواست تا جون دارم بزنمش هیمشت شدند. دلم  دستام

ودم رو کنترل کنم و تا خ دمیکش یم قیعم یرو بستم و سرم رو چرخوندم. نفس ها چشمام
باربد انگار دست بردار  یرو خراب کنم، اما باربد... لعنت زینزنم که تازه بدتر همه چ یحرف
 !نبود

 یم یکه فکر کرد یدیخودت د یتو یچ ،یکن ادیبه فرض که رابطتو با من و خواهرم ز-
 ؟یدل منو ببر یتون

نگاهش  د،یبار یازش نفرت مکه  ییو من احساس کردم تموم غرورم له شد. با چشما دیخند
 :دمیکردم و غر

 ؟یحرف بزن ینجوریبا من ا یتون یم یکه فکر کرد یدیخودت د یتو یشما چ-

نگاهم کرد و چشماش خمار  یشد و خودشو رو به سمت من چرخوند. با سرگرم نهیبه س دست
 :شد

  !زایچ یلیخ-

  .رو بزنم، نه خواهرتونو یخوام مخ جنابعال یخودتون لطفا ! من نه م یبرا دیتوهم نزن-

 :باال برد یرو با سرگرم ابروهاش



 

46 
 

 !عه جدا ؟ چه جالب-

 ی. از خودراضرونیپرتش کنم ب نیگرفت. دوست داشتم از ماش یکم کم حرصم م داشت
 !نامرد

من  یاز پسرا باشم و باربد به راحت یلیخ یتونستم آرزو یغرورم لطمه خورده بود! من م به
تونم! دوست داشتم خودم  یده بود. دوست داشتم بهش ثابت کنم که مرو مورد تمسخر قرار دا

 !ستین ریرو اثبات کنم و بهش بفهمونم اونقدر ها هم نفوذناپذ

 :نگاهش کردم و گفتم مصمم

 .خودم کنم میرو تسل یتونم هر مرد یکنم که م یبهت ثابت م-

 !بلند ی! با صدادیخند

 ؟یجدا ؟ اونوقت چه جور-

 یکردم. ما با هم شرط م یسخت رو شروع م یباز کید! من با باربد، بو تیموقع نیبهتر
 !باخت. هم شرط رو، هم دلش رو یو اون م میبست

بازم  نمیبفهمه. بذار کنارت باشم انوقت بب یکس نکهیمدت بذار دوست دخترت باشم. بدون ا هی-
 کنم؟ متیتونم تسل یتونم دلت رو ببرم؟ نم ینم یبگ یتون یم

 :گفت هیکرد. بعد از چند ثان یبود، انگار داشت فکر م شده رهیخ بهم

 !شهینم-

 :دمیپرس متعجب

 چرا؟-

 !شمیوارد رابطه نم یدختر چیمن با ه-

که  یسست هست یخوام بهت بفهمونم اونقدر یخوام بهت ثابت کنم. م ی. فقط مستیرابطه ن-
 .گهید یپسرا ی. مثه همه یجلوم وابد

 !قبول کنه کردم که یم کشیعمال  تحر داشتم

 !یگولم بزن یتون ینم-

 .یکه قبول کن یترس یم نمیهم ی! برایباز یکه م یدون یم-

 :زد پوزخند

 .یستیکردم بچه ن ینه! اونقدرام که فکر م-
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 :به روش زدم یدلبرانه ا چشمک

 !جناب مهرزاد نطورهیهم-

باربد درست و به و تموم خودم رو نگه داشته بودم که مقابل  دمیپاش یدرون داشتم از هم م از
 گهید ی دهیفا چیکنه، ه رمیخار و حق نکهیمرد، جز ا نیبودن مقابل ا فیجا رفتار کنم. ضع

 .نداره یا

 چینشو! تحت ه کیبه خواهرم نزد گهیبچه گونه نکن! و د یایمسخره باز نیا ریمنو درگ-
 ؟یدی. فهمیطیشرا

 !کردم یرو پرتاب م رمیت نیرو باز کرد. باز آخر نیرو دراز کرد و در ماش دستش

. یخودت اعتماد ندار یکه به حرفا دهینشون م ،یو باهام شرط نبند یو بر یاگه االن بذار-
هستم که  یمن اونقدر ؟یدل منو ببر یتون یم یکه فکر کرد یدیخودت د یتو یتو چ یگفت

پس  .یدیو ترس یبهت ثابت کنم که نذاشت نویتونم عاشق خودم کنم! خواستم ا یرو م یهر کس
 .یکن یازم عذرخواه یکه بهم زد یبخاطر حرف دیحاال با

که  ینیشد ا یکرد. حق داشت که تعجب کنه! خودمم باورم نم یشده، به حرفام گوش م خشک
افتادم،  یحرف زدن با باربد، به من و من م یبرا یکه حت یزنه، جانا باشه! من یحرف م

خوام که ازم عذر بخواد. خنده دار  یزنم و ازش م یحاال دارم با دوم شخص مفرد صداش م
 ست؟ین

 :زده بودند، گفت رونیم بفرم که از مقنعه یبه موها رهیکرد و خ یرو بست. تک خنده ا در

 !خوشم اومد تیاز زرنگ-

کرد و تموم وجودم داغ شده بود. نگاهم رو  یم فیبود که ازم تعر یبار نی! اولدیلرز دلم
 :هاش گفت خنده نیو اون قهقهه زد. ب دمیدزد

 !یا وانهیتو د ؟یزن یم یو حرف از شرط بند یکش یخجالت م-

شد انداختم.  یکنار لبش جذاب تر م یجذابش که با پوزخندها ینگاهم رو به چهره  اریاخت یب
! یشیدرهمش م یپر تمسخر و اخما یعاشق پوزخندا یکه حت نهیعشق ا بیاز عجا یکی

 !رنیگ یم یو بدجور به بازدلت ر شهیصورتش که هم یعاشق تک تک اجزا

 :رو بهش گفتم یعیم بهش خسته شدم و به طرز خنده دار و ضا رهیهم از نگاه خ خودم

مظلوم اما  ،یافتنیدلبر اما دست ن نه،یمن در مقابل جنس مخالف هم یها تیاز جذاب یکی-
 !اما پررو ایبا ح طون،یش

 هیکرد انگار که  یاهم مداشت نگ یبار نگاهش هم رنگ خنده به خودش گرفت. طور نیا
  .دهیبراش خر دیبامزه و جد هیاسباب باز هیپنج ساله س و مامانش  یبچه 
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زور داشتم روش  ینگاهم رو ازش گرفتم و با دستام به جون فرمون افتادم. هر چ یعصب
که به زبون آورد، جون از دستام رفت و فرمون  یصداش و حرف دنیکردم اما با شن یخال
 !کرد دایم نجات پاز دست چارهیب

 !کوچولو یجا انداخت نویبچه اما بچه! ا-

زد.  یم رونیاز چشمام ب شیاز آت یتونستم حدس بزنم چه حجم یاما م دمید یرو نم خودم
 یرو یآخرش آب یدر و جمله  ی رهیابروش رو باال فرستاد و با فشردن دستگ یتا هی یسوال
 :رحمانه شعله ورم کرد یو باز ب ختیخشمم ر شیآت

گورتو از دور و بر خواهر  یهم که باخت یوقت ،یباز یشرطت قبول اما از االن بگم بد م-
 !هم... از شرکت دیشا ی! حتیکن یمن گم م

اعتنا با بستن در، در دهنم رو هم بست.  یباز نگاهش کردم و اون ب یبا دهن ریو متح مات
 !تخر آب سرد بپرم و خالصاس هی یخواست فقط تو یشد و دلم م یگر گرفتگ زبانیکل تنم م

شد، دلم  یم نیکه سوار ماش یژست خاص دنیجلو چرخوندم و با د ی نهیرو به سمت آ نگاهم
 .و تاب افتاد جیبه پ

که قبل از  یباختن من! من متی! قبول کرده بود! به قختیر نییپا یهور شیادآوریبا  هوی دلم
زبون باز کرد  هوی دنشیکه با د یم، به دل. به دل لجبازم باخته بودقبول کردنش هم باخته بودم

داده  یروزیطرفه باخته بودم و حاال قول پ هیعشق  نیو حرف از شرط و شروط زد، من به ا
 !بارونم کنه ریتونست ت یبا چشم هاش و نگاهش م یکه حت یاونم به باربد ،بودم

تموم حرصم رو  ن،یجسورم ندادم و با روشن کردن ماش یبه چشم ها دنیبار یبرا یا اجازه
 ریرفتم ز یخونه م ریکردم. همزمان که با سرعت به سمت مس یچاره خال یپدال گاز ب یرو

 :گفتم یلرزون م ییلب و با صدا

 ؟یستیمگه عاشقش ن ؟ی. مگه دوستش نداریاریکم ن یقول داد ،ی! قول دادیکن هیگر دینبا-
اون موقع ست که بهت دل  ! جا نزن. بذار مسخره کنه، بذار حرصت بده، مهماریپس کم ن

 !یتون یجانا، م یتون یگفتن نداره! تو م یبرا یباخته و حرف

پنبه دانه! چشم  ندیزد جانا در خواب ب یم بیکرد و عقلم نه یم دیبا ذوق حرفم رو تائ قلبم
شدن آهنگ  یو پل نیعقلم دادم و با روشن کردن ضبط ماش اتیچرند لیبچگونه تحو یغره ا
 .شدند کیموز دنیدلم جلو اومدن و دستمال به دست منتظر شن یتموم غم هارضا بهرام  دیجد

 

***** 

به خودم انداختم و مضطرب آب دهنم رو قورت دادم. بعد از چند  نهیآ یتو داریخر ینگاه
 !نمشیب یروز که قدر چند سال گذشت باالخره م
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قلبم  یرومخ یصدا ریبودم در گ نمشیب یکه م یگل انداختن لپ هام وقت ریکه درگ یاونقدر
 یداد، امروز تپش ها یرو م یا گهید یجا شنهادیکافه پ یبه جا یشک اگه بارل ینبودم! ب
 .کرد یم رمیهمشون خرد و خاکش یقلبم جلو یمهابا یتند و ب

انگشتم که  یتو کمیفرستادم و بعد از انداختن انگشتر ش رونیب یبه خودم پوف کالفه ا رهیخ
 .بار چهره م رو رصد کردم نیهزارم یاد، براد ینشون از حرف "ج" م

رنگم رو  دیو شال سف دمیکردن کش یم ییخودنما یفرم که امروز بدجور یموها یرو یدست
تر کرده بود  نیرو دلنش دمیمانتوم، پوست سف یجذابش با رنگ مشک یعقب فرستادم. هارمون

 .بودم یو خداروشکر که از خودم راض

چنگ  زیم یگرفته بودم رو از رو هیبابت تولدم از بابا هد شیپ رو که چند وقت فونمیآ یگوش
 .شده م سر ذوق اومدم کوریمان یناخن ها دنیزدم و با د

که  یرییدلخوش بودم، از تغ رییتغ نیاومدم و از ا رونیب یشگیهم یساده  یاز جانا امروز
 .زد یم دنیشد و به آرزوهام مهر رس یآخرش باربد مال من م

 یبود، لبخند نهیآ یکه مشغول ور رفتن با موهاش جلو ییپارسا دنیاومدم و با د ونریاتاقم ب از
 :زدم و گفتم

 حاج داداش؟ یآماده ا-

حواله م کرد به داخل اتاقش رفت و از همونجا  یسمتم برگشت و همزمان که چشم غره ا به
 :دیبا حرص غر

 نیمن موندم دختر به ا ؟یگ یمثل اسکال سه ساعت منتظر آماده شدن توام بعد به من م-
 !المصب گهید میمانتو تن کن بر هی ،یخوشگل

برم از اتاقش خارج شد و  نییکه خواستم از پله ها پا نینثارش کردم و هم یا وونهیلب د ریز
 :با دو به سمتم اومد

 !توله ییتو -

 یتو فیبود، دست به ک ستادهیحال ا یتو نهیکه دست به س یمامان دنیو با د دمیکنان دو خنده
کمک  شیلیو از زبون چرب و چ ستادیفاصله پشت سرم ا یجام ساکن شدم. پارسا هم با کم

 :گرفت

 !بود یخواهر برادر یبحث کوچولو هی! میخدمت مامان گلم عرض کنم که دعوا نکرد-

گرفت سوق  یلبخندش رو م یکه به زور جلو یم رو قورت دادم و نگاهم رو به مامان خنده
 :مکث گفت یداد و بعد از کمتکون  یدادم. سر
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و  دیکن یبار همو ناز م هیحاال  د،یافت یهاتون فقط به جون هم م یبچگ نیبحث کوچولو؟ ع -
 !دیبارم مثل موش و گربه دنبال هم هی

گفت که کوفت کشدار مامان رو در اورد، نتونستم  یوار بله ا دیتاک یبا لحن بامزه ا پارسا
 :صدقه به سمتش رفتم خنده م رو قورت بدم و با قربون

خب  ینداشته باشم ول شیدم کار یقول م یکیقربون اون دل پرت بشم من مامان جان، من  -
 یم یو جذاب خال سیمِن خوش ف یپلنگشو رو ی... حرص اون دوست دختراگهیداداشه د

 !کنه

ش  ناز و مادرانه یمامان هم همانا، همونطور که با صدا یخنده  کیحرفم همانا و شل اتمام
 :رو به پارسا گفت دیخند یم

 .گه بچم یراست م نویا-

 :داد گفت یفرستاد و همزمان که به جلو هولم م رونیب یپوف پر حرص پارسا

 !رسم جانا یمن حساب تورو م-

لبخند مامان به سمتش رفتم تا بغلش کنم. پارسا با حرص خود  دنیکردم و با د یخنده ا تک
 نیاز مامان به دنبالش رفتم و با اول یت. بعداز خداحافظگفت و به سمت در خروج رف ینیریش
رفتم باربد رو  یکه به سمت آسانسور برداشتم، ترس دور قلبم رو احاطه کرد! داشتم م یقدم
 یخواهرش پا تو که فقط به خاطر یدوست پسر م؟یهم به عنوان دوست پسر مخف ن! اونم؟یبب
 !نداشت؟من دنیبه د یعالقه ا چیرابطه گذاشته بود و ه نیا

 

 باربد#

 نیا ایموهام زدم. خدا یتو یانداختم و کالفه، چنگ میبه ساعت مچ یبار، نگاه نیهزارم یبرا
 !دختر بچه بشم هی هیمونده که هم باز نمیکه افتادم توش؟ هم هیهچل

 غهیچه ص یشد که قبول کردم. آخه دوست دختر جعل یدونم چ ی! نممیدستم خودم عصب از
 !زنه! شک ندارم یم مینامرد نیرو به خاطر ا دمیق شه؟یم یرسا بفهمه چاصال پا ه؟یا

 :دمیکه کنارم نشسته بود چرخوندم و با حرص غر یبه سمت بارل سرمو

 !به خدا من هزارتا کار دارم اره؟یب فشویخواد تشر ینم تیدوست جون جون نیا-

 :خوشگلش درشت شدند یچشما

 !نبود که ی. اجباریمداو ینم یوا داداش؟! خب اگه کار داشت-

 .زبون دراز روش گذاشته یکه جانا یاثر نی! اولشیاز حاضر جواب نمی! ابفرما
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 نیمخ ا یچه جور یموذ یجانا نیدونم ا یبهش رفتم و سرم رو چرخوندم. نم یغره ا چشم
 !مشتاقه دنشید یبرا نقدریبچه رو زده که ا

 !یسفارش بدم. مردم از گشنگ یزیچ هی یذاشتیحداقل م-

 

 یزد و با حالت بامزه ا ییلبخند دندون نما ی. بارلرمیگ یدونستم دارم بهونه م یم خودمم
 :گفت

 !. زشته خبگهیبعد سفارش بده د انیعشقم بذار ب-

  !دوتا بچه نیا یشباز مهیخدا! عمال شده بودم عروسک خ یوا

 یتمون مکه سم ییحرص نگاهمو ازش گرفتم و سرم رو چرخوندم که با جانا و پارسا با
 .اومدن روبه رو شدم

 :کرد گفتم یکه هنوز من رو نگاه م یلب خطاب به بارل ریز

 !اومدن-

تکون هم ندادم.  یبه خودم ذره ا یسرعت سرش رو چرخوند و از جاش بلند شد. من اما حت به
ازش  ،یرفته بود رو مخ بارل یجانا هم از وقت م،یحرفارو نداشت نیبود و ا قمیپارسا که رف

 نقدریکه خودش را ا یبود، اما از روز یا گهید زیکرده بودم! قبال تصورم ازش چ دایپ نفرت
 !ک کرده بود، نظرم راجبش عوض شدیجلوم کوچ

پر تمسخر،  یشخندیرو با ذوق بغل کردند و من با پارسا دست دادم. با ن گهیو جانا هم د یبارل
 :کردم و گفتم ونهیبه اون دوتا د یاشاره ا

همو بغل کردن انگار پنجاه ساله  یجور هیکننا،  یچت م ستیروخدا! دوهفته نتو نشونیبب-
 .فابن قیرف

 یجدا شد. نگاهش رو سمت من گرفت و لبخند عشوه گرانه ا یو جانا از بارل دیخند پارسا
 .لب نشوند یرو

 !سالم-

دادم  لب جوابش رو ریشد. ز یو پارسا نم یخواست جوابش رو بدم اما با وجود بارل ینم دلم
نشست و جانا  یبارل یکردند. پارسا روبه رو یو پارسا با هم سالم و حوال پرس یو بارل

کرد.  ینگاه م یجور کیبه چشمام دوخت.  شه،یتر از هم میمن. نگاهش رو مستق یروبه رو
ازش برداشت کرد! داشت بهم  زیچ کیشد  یکه فقط م یبا لبخند دن،و بدون پلک ز رهیخ
 یم یادآوریمسخره رو  ی! داشت اون شرط بندمیدار یما با هم ارتباط کرد که یم یادآوری

 .کرد
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سفارش دادم. جانا فکرم رو  یچ ادینم ادمی یگرفتن سفارشات اومد. حت یبرا یجوون مرد
که سالها کمکم کرده  ییپارسا یمرتکب بشم و بخوام جلو ییخطا نکهیمشغول کرده بود. از ا

 !دمیترس یدختر م کیاز  میزندگ یبار تو نیاول ی! برادمیترس یو پشتم بوده، شرمنده بشم، م

زدنند و من در سکوت، فقط گوش  یحرف م ی. بچه ها از هر درمیکافه بود یتو یدوساعت
کردم و با خودم  یکرد نگاه م یم محواله یمعنادار یکه لبخندا ییهم به جانا یکردم. گاه یم

که  هیخجالت یجانا، همون جانا نیطور ممکنه؟ ا چه کجایو  هوی رییهمه تغ نیکردم ا یفکر م
 چشمام نگاه کنه؟ یشد تو یروش نم یاومده بود آژانس، حت هک یاول یروزا

 .فاصله گرفتم زشونیدستام رو بشورم" از م رمیجام بلند شدم و با گفتن"م از

  !با انتخابش گند نزده بود نباریبود و الحق که جانا ا یکیبزرگ و ش ی کافه

از پشت  یکس هویشد، قدم برداشتم که  یم یبهداشت سیبه سرو یکه منته ییت راهروسم به
 .صدام زد

 یپاشنه بلندش، تق تق سمتم م یقدبلند، با کفشا یو با تعجب برگشتم. دختر ستادمیجام ا سر
اومد  ینم ادمی یآشنا بود ول یلیخ شافهیشناسمش. ق یتر شدنش، حس کردم م کی. با نزددیدو

 !شدمیکجا د

 یبغلم انداخت. دستام تو یکنه، خودش رو توبه من  یتوجه نکهیبه من، بدون ا دنشیرس با
 !بودم دهیند گهیرو د شیمدل نیکار کنم. تاحاال ا یدونستم چ ینم قایهوا خشک شده بود و دق

 :دمیدرهم غر ییشدت از خودم جداش کردم و با اخما به

 خانم؟ یکن یکار م یچ-

 !یخودت شهیمباربد باورم ن یوا-

  .کرده یداد خارج از کشور زندگ یکه داشت، نشون م یا عیبه شدت ضا یلهجه

 یو موها یآب یسرم زده شد. خوب نگاهش کردم. چشما یتو یجرقه ا کهویفکر،  نیا با
از دوستام  یکیحدس رو برام به وجود آورد که  نیو قد بلندش، ا دیزرد، پوست به شدت سف

 .اهاش رفت و آمد داشتمب کایآمر یباشه که تو

 :کرد گفت یصحبت م یفارس یکه به سخت یبازوم گذاشت و در حال یدستش رو رو دختره

 .ورکیویدر ن می... هم خونه بودایهست؟ آنجل ادتیمنو، -

 .رو کم داشتم یکی نیشانس! فقط هم نی! لعنت به ایوا
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نم به اون راه تا دست خوشگل تر شده بود. مجبور بودم خودم رو بز شیبه چند سال پ نسبت
کرد ببرمش خونه  یکرد. مجبورم م یگرفتم عمرا ولم م یم لشیاز سرم برداره چون اگه تحو

 یدارم که چه قدر برا ادی. خوب به میاومد اونجا تا با هم بخواب یچند بار م یروز دیو شا
 !نبود یهنوز هم همونطور مونده کار سخت نکهیبا من مشتاق بود و حدس ا دنیخواب

 :گفتم یانعطاف نیتر کیکوچ بدون

 .نکن لطفا جادیشناسم خانم. مزاحمت ا یمن شمارو نم-

 ی. اخماش رو تودیفهم یحرفام رو م یبه خوب ،یرانیکه دورگه بود و مادرش ا ییاونجا از
 :و گفت دیهم کش

 درسته؟ ،یتو باربد ؟یکن یم یبا من... شوخ-

 :برم و دستم رو چنگ زدبهش ندادم. خواستم راهم رو بکشم و  یتیاهم

هم بهت گفتم؟ گفتم من  رانیا یبرگرد یخواست یم یوقت ادتهیباربد من هنوز دوستت دارم. -
 !دوستت دارم. ترکم نکن

 نیکه شاهد ا یینگاهم به جانا کهویسگم بپرونمش که  یبا اون رو نباریسمتش برگشتم تا ا به
 !ماجرا بود، گره خورد

شد.  مونیکه اومده برگرده و بره که انگار پش یراه دیو چرخبه سمتم انداخت  یسرد نگاه
 :گفت یبلند ی. هولش داد و با صدادیرو به شدت کش ایبرگشت و دست آنجل

 خاره؟یتنت م که؟یزن یکن یم جادیچرا مزاحمت ا-

م رو گرفتم. مشخص بود خنده یجلو یبه سخت ا،یآنجل ی دهیبهت زده و ترس ی افهیق دنید با
 !رو خارهیدونه، نه تنت م یرو م کهیزن یکه نه معن

 :با من و من گفت ایآنجل

 ؟ی... هستیتو... ک-

 ته؟یکنم. حال یم زونتیآو سیاز گ یشیمزاحم م نمیهم بب گهیبار د هیمن دوست دخترشم. -

. دهیرنگ به صورت نداشت. مشخصه بود که ترس چارهیب یرو گاز گرفت تا نخندم! دختره  لبم
 .کرد و از ما دور شد یکوتاه یذرت خواهکه مع دینکش یطول

 :گفتم یابروهام نشوندم و با لحن سرد نیب یرفتنش، اخم از

 !نداشت یبه تو ارتباط-

 :. جسور و شجاع گفتستادیدرست مقابلم ا ،یکم یاومد و با فاصله  جلو
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 !که نرفته؟ ادتیمن دوست دخترتم، -

 هی ایلیدوست دخترم بود. خ یروز هی یدیهم که د یخواست دهن باز کنم و بگم اون یم دلم
گذروندم.  ایلیتست کردم و شبمو با خ ارویلی. من خستنین گهیدوست دخترم بودن و د یروز

 گهیباربد د هی ،یفکرت ساخت یکه از من تو ی. اون الهه استمین یکن یکه تو فکر م یمن اون
 یزیت بودن برادرش چاز کثاف یخواست بارل یمجبور بودم سکوت کنم چون دلم نم یست، ول
 !بفهمه

تپلش  یلپا نیلمس ا نمی. دست خودم نبود و دوست داشتم ببدمیباال کش اریاخت یرو ب دستم
لمس  هیشب یبودنش، حس فیو از لط دمیلپش کش یم رو روان! پشت انگشت اشاره یچجور

 :دمناشناخته بود، دادم و زمزمه کر ینوزاد داشتم. نگاهمو به چشماش که پر از حس هی

 که؟ یفهمی. مستین یالک ینجوریدوس دختر من بودن هم-

بود و  جی! گجانهینداره و حاال پر از ه یلمسش کرده بودم، حال خوب نکهیبود از ا مشخص
 :به لباش گفتم رهیخ ،یآروم تر یاز حرفام نداشت پس با صدا یدرک

 !فرستم! خانم کوچولو یکه برات م یبه آدرس ایامشب ب-

حرفا بود که با باربد مهرزاد  نی. ترسو تر از اادیدونستم نم یبترسونمش. م خواستم یم فقط
 !سقف باشه کی ریز

 !باشه-

 !فهمم یمعصومش که پر از ترسن م ی. از چشماادیعمرا ب یباشه ول گهیم

که فکر کنم، برگشت و از من  یزیو زودتر از چ دیعقب کش ب،یعج یرو با نگاه خودش
 شیمن، مطمئنا پ شنهادیو پ ایآنجل دنیشد! بعد از د یاش نابود مدور شد. کم کم داشت باور

 ادین دوارمیام اد؟یکرده. امشب م یکه فکرش رو م ستمین یزیکرد من اون چ یخودش فکر م
 !خونشه، ندارم یتو یخوشگل نیبه ا یکه دختر یربدبا یرو یچون من کنترل

ن نکردم و به شدت پسشون زدم. گرفت یسرم شکل م یکه داشتن تو یفیبه افکار کث یا توجه
حرکت کردم. اونقدر  زمونیشلوارم فرو بردم و از راهرو به سمت م بیج یدستم رو تو کی

افکار عذاب  نیرفتن شدم. ا ییدستشو الیخیشده بود که ب ایجانا و امشب و آنجل ریفکرم درگ
که  یا یآخِر باز دیفهم یم دیکردم. جانا با یجانا اعمال م یرو دینبا وآور هر چند خوب ر

که دل  ستمین یبفهمه من آدم دیبا من شروع کنه مشروط به داغون شدنشه، به نابود شدنشه! با
 !که عاشق بشم ستمین یکه هوا برش داشته بسپارم. آدم یدختر بچه ا هیبه 

که  ییجانا دنیرو به همون حالت قبلش باال فرستادم و با د میشونیپ یسر خورده رو یموها
 یباف الیلبم نشست! معلومه تموم خ یگوشه  یگاه کرده بود پوزخند هیتک زیم یرودستش رو 
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پکر به  ینطوریرو نوشته که ا یخداحافظ یکه من دادم نامه  یشنهادیمسخره ش با پ یها
 .رسه ینظر م

بار  نیداد بهم انداخت و ا یمنتظر که نشون از رفتنمون م ینشستم و اون نگاه یبارل کنار
کرد و رو بهم  شیشروع به لوده گر شهیجازه رو بهش نداد و طبق معمول هما نیپارسا ا
 :گفت

 !یآخه لعنت یسه، ها؟ چه قدر طولش داد دمیدو؟ شا ای یداشت کیراستشو بگو، -

 یذوق بارل یکه فقط تو یکردند و من به لبخند دنیشروع به خند یهم خودش و بارل بعد
 یایدن یبود و انگار تو زیبه م رهیهمونطور خ شهیهمخنگ تر از  ینخوره اکتفا کردم اما جانا

 ومدنشین یکرد برا یفکر م نیکرد! حدسش چندان سخت نبود که داشت به ا یم ریس گهید
هر  شهیکه هم یدونست که من ینم چارهی. دختر ساده و بارهیب یکننده ا نعو قا یمنطق لیچه دل

 .شم یقانع نم یلیدل چیخواستم جلو روم بوده با ه یچ

اتفاق،  نیرو ترک کنم و من هم خوشحال از ا یرو مخ یفضا نیجمع وادارم کرد ا سکوت
 :گفتم یرو به پارسا و بارل

 !گهید میبر-

 :لب گفت ریو ز یکه انگار بهش خوش گذشته بود با لحن مظلوم یبارل

 .گهید میبمون گهید کمیعه داداش، -

 :شدم گفتم یکافه بلند م یلمخم یصندل یبه روش زدم و همزمان که از رو یلبخند

 .میوقته، هممون خسته ا رید-

که خواستم به سمت صندوق برم پارسا  نیبعد از اتمام حرفم از جام بلند شدم و هم بالفاصله
تکون دادم و نگاهم رو به  یکنم " در دهنمو بست. سر یهم بلند شد و با گفتن " من حساب م

کرد و در آخر  یبه جانا بود، مکث رهیت و خذاش یشونش م یرو رو فشیدوختم که ک یبارل
 :ترو به جانا گف

 !یرو به هم متصل کرد هیجمع پا نیکه ا یخوش گذشت. مرس یلی... خییجانا-

 :گفت ییلبش نشوند و با خوش رو یرو یانگار تازه به خودش اومده بود که لبخند تصنع جانا

 هوم؟ رون،یب میبر ییبار دوتا نیاز تو خوشگل خانوم، ا یمرس-

 یمیو صم ختیر یجلوش زبون م ینطوریا نکهیکردم از ا یاعتراف م دیبود اما با سخت
 .شد یم میخوردم و هم حسود یشد هم حرص م یم
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 یبرا یهر دوشون گرفتم و با اومدن پارسا پوف کالفه ا یاومده  رونیب یها شیاز ن نگاه
 .فرستادم رونیقرار ب نیا یختِم قطع

اونو به خونه  یو تعارفات جنس المونث ها شروع شده بود، بارل میاز کافه خارج شد یهمگ
و دوستانه دعوت کرد.  یشام توپ خانوادگ هیرو به  یکرد و اون هم بارل یمون دعوت م

 یاون طرف تر از جهت چهره  یپارسا اما با لبخند نظاره گر هر دوشون بود و من فقط کم
 .کردم یجانا چشم غره نثارش م

 شتریخورم و از قصد ب یحرص م شونیکه دارم از کش دادن خداحافظ دهیهمگفت ف یم حسم
 .ذاشتیحرص من م یگلو یپاشو رو

و سوار  میکرد یخداحافظ هیاز ثان یاز اتمام حجت هردوشون من و پارسا هم در کسر بعد
 نویفرستادم و ماش رونیب یاز سر خوش یقینفس عم نیماش ی. با نشستنم تومیشد نامونیماش

 .کردم روشن

و خوش  سیف یبیب یالیبود، پس زدن آنج یچ قهیچند دق نیا یکالفگ لیدل دمیفهم یهم نم خودم
از من و  یچیکه ه ییجانا یرو شدن دستم جلو ایمزاحم انجام شد  یکه توسط جانا یاندام

 تمیداشت اذ یکالفگ نیکه بود ا ی. برام مهم هم نبود دونستش اما هر چدونست یگذشته م نم
 شتریسپردم و سرعتم رو ب یهم نگاهم رو به بارل نیهم یدادم. برا یاجازه م دیارد و نبک یم

 .کردم

 یلب غر م ریکرد ز یرد م یگریپس از د یکیرو  یخارج یهمونطور که آهنگ ها یبارل
 :زد

 !آخه ید یگوش م نارویچقد ا-

 :گفتم یخنده م رو گرفتم و در عوض رو بهش جد یجلو

 .کن یپل تیخودت از گوش ،یبدگوش  یدوست دار یچ-

بلند ضبط که نشون  یکه صدا دیطول نکش شتریب یا قهیداد و چند دق لیتحو یا دهیکش جون
تحمل  دیاما باالخره با دیچیپ نیتهوع آور ماش یفضا یبود تو یرانیا یِ آهنگ مثال  احساس هیاز 
هاله  یخواستم حت یشد و من نم یم یرنگ ک،یکوچ یزایچ نیخواهرم با هم یایکردم. دن یم
 .وفتهیب اشیدن یرو یکیاز تار یا

که اونو مشغول  یو وقت میکرد یمختلف ط یبا آهنگ ها یبارل یاز راه رو با همخون یمین
 یرو یقیبه دست شدم و همزمان که پوزخند عم ی. خودم هم گوشدمید شیور رفتن با گوش

 .تماس هام گشتم ستیل یدنبال شماره ش تو دیرقص یلبام م

 یگشتم تا حساب یتماس امروز صبح از خودش بود و حاال من داشتم دنبال شماره ش م نیولا
بردم.  ینشونش بدم از االن بازنده س لذت م نکهیاز حرص دادنش و ا ارم،یاز عزا در ب یدل
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شماره  دنیدر حال نوسان بود و به محض د یگوش یرو به روم و صفحه  ریمس نینگاهم ب
 :کردم پیلب هام تا یرو یخاص یکردم و با لبخند کیلک جیمس کونیآ یش رو

چشم بود  یتو یبدجور شیمشک نکیکه ع یکریپاسداران، بوستان نهم و... . در آخر است-
 .سند رو زدم ی نهیرو فرستادم و گز

بود. نگاهم رو گرفتم و  شیانداختم که توجه ش همچنان معطوف به گوش یبه بارل ینگاه مین
 :گفتم یلب و همراه با پوزخند ریشدم، ز یچه مون مهمونطور که وارد کو

 !ومدناین نیتا باشه از ا-

 

 جانا#

 

خورد و  یم چیدلم پ یتو یزیدستام فشردم. چ ونیفرم زدم و سرم رو م یبه موها یچنگ
 یشدند. چهره  یم یسرم پل یو صداها مدام تو رهایبود. تصو دهیحالت تهوع، امونم رو بر

که  ییکه بهم داده بود، حرفا یشنهادینگاه پر هوس باربد، پ دم،یافه دک یکه امروز تو یدختر
 یبار، به باربد نیاول یبودم، همه و همه سردرگمم کرده بودند. برا دهیشن ترهاون دخ از زبون
 چیخودم ساخته بودم، ه یکه من برا یذهنم ساخته بودم، شک کرده بودم! اسطوره ا یکه تو
بوده، و از  شیزندگ یدختر قبال تو کیما حاال متوجه شده بودم نبود، ا شیزندگ یتو یدختر

 هم نبودند؟ یشتریب یکجا معلوم دخترا

 

 یرفتند. هرچ یمخم رژه م یعقربه هاش رو کیت کیت یچشم دوختم. صدا یواریساعت د به
گرفت. قلبم محکم به قفسه  یم یشتریکه داشتم، شدت ب یشد، حالت تهوع یتر م کیهوا تار

 یکردم؟ به آدرس یم کاریچ دیداد چه قدر اضطراب دارم. من با یو نشون م دیکوب یم نمیس ی
 یم یهمه چ الیخیزدم و ب یعشق رو م نیا دینه، ق ایرفتم؟  یبود م دهکه باربد برام فرستا

 شدم

 ی. دختر پر ترسستادمیا شمیآرا زیم یجام بلند شدم و در اتاقم رو بستم. قفلش کردم و جلو از
اونقدر چشم و گوش  ش،یکه تا چند سال پ یچشماش جمع شده بود، من بودم؟ من یوکه اشک ت

رفتن  نیکه حاال، ب یمنم؟ من نینداشتم؟ ا ییاز روابط زناشو یدرک درست یبسته بودم که حت
 دوست پسرم دودلم؟ ینرفتن به خونه  ای

 یافتادند و چشماهم  یدادم. پلکام رو هیگذاشتم و خودم رو بهش تک زیم یدودستم رو رو هر
من به  دیفهم یسرم جون گرفتند. بابا و مامان و همه و همه به کنار! اگه پارسا م یپارسا تو
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 ینگاهم م گهیکرد؟ اصال د یراجبم م یکرد؟ چه فکر یکار م یباربد رفتم، باهام چ یخونه 
 کرد؟

و  ختندیر نییااشکام رو گرفته بود، کنار رفت. اشکام پ یکه جلو یرو باز کردم و سد چشمام
از  ،یراحت نیتونه به ا یدختر، نم نیتار شده بود گره خورد. ا نهییآ یکه تو ینگاهم به دختر

 ستیباهام داشته باشه! قرار ن یکار ستیباربد بگذره! باربد فقط من رو ترسوند. اون قرار ن
ابود بشن. من زود ن نقدریآرزوهام ا ستیبفهمه. قرار ن یزیپارسا چ ستی. قرار نفتهیب یاقاتف
 .دمیبه خاطرش انجام م یبه باربد ثابت کنم که هرکار دیبجنگم! با دیبا

شدم،  یکه داشتم آماده م یکردم و به خودم عطر زدم و تمام مدت شیرو تنم کردم. آرا لباسام
 یچون من پا تو ستیفرق داره. قرار ن هیکه با بق هیکردم که باربد، همون مرد یفکر م نیبه ا
 یخواد منو بترسونه که پام رو از زندگ یباهام داشته باشه. اون فقط م یکار ذارم،یش مخونه
. به هر خودم کنم یباربد رو برا دیتونم. من با یبکشم. اما من نم رونیو خواهرش ب دشخو
 !یمتیق

آشپزخونه غذا  یمامان توبود و  رونیزدم. بابام ب رونیرو برداشتم و از اتاق ب میو گوش فیک
 :که بشنوه گفتم یجور ،یبلند یکرد. با صدا یم درست

 .گردم یزود بر م رونیب رمیاومده. م شیبرام پ یکار هیمامان من -

سرم  یباال  رشیبا اون کفگ دم،یپوش یزانو زدم بودم و کفشامو م نیزم یکه روز ینجوریهم
 :و دست به کمر گفت ستادیا

 ؟یموقع شب کجا به سالمت نیا-

 :جواب دادم یدیق یانداختم و با ب میبه ساعت مچ ینگاه

 !انگار شاعت چنده! نه شبه تازه مامان جان یگیجور م هی-

 !مینه و ن-

 .یحاال هرچ-

 :کردم، خودم رو براش لوس کردم یم یکه لپش رو ماچ محکم یجام بلند شدم و در حال از

مجبورم برم. اومده.  شیاز دوستام پ یکیواسه  یمشکل هیخوشگلم، به جون خودم  هیمامان-
 ! بگو تو اتاقشه. باشه؟رونایمن رفتم ب یبابا اومد نگ

بود  ییو رفت. خداروشکر از اون مامانا دیچپ نگاهم کرد و غرغرکنان راهش رو کش چپ
 .کنم یکیتونستم گولش بزنم و باهاش دست به  یکه خوب م

بهم چشمک  نگیپارک یکه تو نمیبه ماش ینگاه یحت نکهیزدم و بدون ا رونیاز خونه ب زود
آوردم، قطعا پارسا  یدر م نگیرو از پارک نیزد بندازم، از خونه خارج شدم. اگه ماش یم
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. رونیب رمیکه دارم م دید یمشرف بود م اطیاتاقش که به ح یو از پنجره  دیشن یصداش رو م
 دلم یبود و حت میفرد زندگ نیزتریبهم شک کنه! اون عز یپارسا ذره ا استخو یاصال دلم نم

باربد نبود، عمرا  یانجام بدم تا ناراحت بشه. اگه عشق کوفت یکار نیتر کیکوچ خواستینم
 !راحته المیخ نمیهم یبفهمه، برا یزیپارسا چ ستیدادم. االنم قرار ن یکار تن م نیبه ا

چسبوندم و به  شهیشدم و آدرس رو به راننده دادم. سرم رو به ش یزرد رنگ یتاکس سوار
 دیخجالت بکشم، نبا دینگاهم رو بدزدم، نبا دیدادم، فکر کردم. نبا یانجام م دیکه با یرفتار

 !جذاب باشم دیمغرور باشم، با دیخانومانه رفتار کنم، با دیخودم رو ذوق زده نشون بدم. با

 !میدیخانم رس-

 نیرو حساب کردم و از ماش هیکرا دم،یکه د ییآشنا ابونیخ دنیسرعت چشم باز کردم و با د به
 .شدم دهایپ

 یمجرد یوارد شدن به خونه  یاسترسم برا نباری. ارهیمشتم فشردم تا آروم بگ یرو تو قلبم
و به قد و  نمشیکه قرار بود بب دیتپ یم ییبود! قلبم مثِل وقتا دنشید یباربد مهرزاد نبود، برا

 .بشم رهیش خچهارشونه کلیه

... کیم شروع به شمردن کردم. دل یرو زدم. تو فونیلرزونم رو باال آوردم و زنگ آ دست
 !کیدو... سه... چهار... پنج... شش... هفت... هشت... نه... ت

 مهیکه ن یگرفت. سرم رو چرخونم و به در یشتریو ضربانم شدت ب ختیر نییپا یهر قلبم
و بزرگ  ییالیو یخونه  اطیباز بود چشم دوختم. وارد خونه شدم و نگاهم رو دور تا دور ح

 !ش بود؟ چه قدر بزرگ و باصفاخونه جانیچرخوندم. ا

دارم،  یکه برم یکردم با هر قدم یگرمم بود و تموم تنم داغ کرده بود که احساس م اونقدر
 حیصح دمیرو برم، اما به خود هم اومدم، د ریمس یتونم ادامه  ینم گهیو د شنیپاهام خاکستر م
 یقیو چند بار دم عم دمیردم کشعرق ک یشونیپ یرو ی. دستستادمیا یدر ورود یو سالم، جلو

 :لب زمزمه کردم ریفرستادم. چشم بستم و ز رونیب یگرفتم و بازدمم رو به آروم

 !جانا یتونیتو م-

 دنیتپ ی. قلبم لحظه ادمیو به سرعت باال کش کبارهیو سرم رو  دمیباز شدن در رو شن یصدا
که با لباس  یکرد. مرد ریگ نمیس ونیم ییرو فراموش کرد. تموم وجودم چشم شد و نفسم جا

 یم ازهیخم یدر رو به روم باز کرده بود و طوالن ختش،یبه هم ر یو موها شیخونگ یها
بدون کت  ستیکردم ممکن ن یفکر م یکه روز یباربد مهرزاد؟ کس ؟من بود سییر د،یکش

من کجا بودم؟  نمش؟یآژانس بب یجز تو ستیکردم ممکن ن یکه فکر م یکس نمش؟یشلوار بب
 کس جز من و باربد توش نبود؟ چیکه ه یخونه ا یتو
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بودند. اونقدر که دوست داشتم با لبام حسشون کنم.  زیخمار و سرخش، وسوسه انگ یچشما
 .اونقدر که دوست داشتم ببوسمشون

عقب گرد کرد و همزمان  اره،یخونسردش به وجود ب شهیصورت هم یتو یحالت نکهیا بدون
 :گفت ییخوابالو یاشد، با صد یکه داشت ازم دور م

 !یایکردم ب یفکر نم-

توش روشن  یچراغ چیکه ه یاما مجبور بودم وارد خونه بشم. خونه ا دندیلرز یم زانوهام
توش  یکرد تا حداقل بتون یو کمک م دیتاب یبه داخلش م اطیح ینبود و فقط نور چراغ ها

 .یخوردنت نباش نیو نگران زم یراه بر

 یکاناپه ا یدر خشکم زده بود بکنه، خودش رو رو یه جلوک یبه من یتوجه نکهیا بدون
 یکه ازم دل خوش یمرد تنها، مرد کیبا  ک،یتار یخونه  هی یانداخت. ترس برم داشت! تو

 !؟یچ ارهیسرم ب ییهم نداره، اگه بال

و بعد  دمیرو د گارشیس یسر قرمز شده  ،یکیاون تار یو تو دیگوشم رس فندک به یصدا
 :دمیش رو شنستهخ یاز اون، صدا

 نه؟ یدیترس-

زد. آب گلوم رو چند بار فرو دادم تا  یصداش موج م یتمسخر هم تو ،یبر خستگ عالوه
 :صدام نلرزه و بعدش گفتم

 ؟یچ یترس... برا-

 !سرم درده نقدریدونم چرا ا ینم یهوف لنت-

 :کنه، در جواب حرف من گفت یمکث نکهیاز تموم شدن حرفش، بدون ا بعد

 !ییخونه تنها یمرد تو هیبا  هنکیاز ا-

خونه  یروشنو کیتار ی. تودیکلفت کرد تا ترسناک به نظر برسه و بعد خند کمیرو  صداش
 قایدونستم دق یدر خشکم زده بود و نم یجلو ی. من همونجوردیکاناپه دراز کش یکه رو دمید
 :کردم صدام خونسرد باشه یکنم. سع کار یچ

 !پسرم بترسماز دوست  دیکنم با یفکر نم-

بودم و هم حالم  دهیکنم که هم ترس یبه هوا بلند شد و من لرز به تنم افتاد. اعتراف م شقهقه
 تا دستم بندازه؟ نجایبد بود. منو کشونده بود ا طیشرا نیاز ا

واقعا  ه؟یا غهیدوس پسر چه ص ؟یکن یمصرف م یزیچ ؟یتو خل گه؟یم یچ نیخدا ا یوا-
 !تو بچه باورت شده؟ آخه منو چه به
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کردم داره  یخواست برگردم. احساس م یو من بغض کرده بودم. دلم م دیخند یآروم م هنوزم
 !شهیم نیبه شعورم توه

 ؟یبگ اتویچرند نیکه هم نجایا یمنو کشوند-

ش قطع شد. از باربد سفت و سخت توقع که خنده دیصدام رو فهم یتو یبغض و دلخور انگار
 :گفت یجد یینداشتم اما با صدا

 ؟یسادی. چرا وانیبش ایب-

خواستم کنارش  یم نمیکرده بودم اما حاال که ازم خواسته بود بش دایپ دیرفتن و موندن ترد نیب
 .از مبال نشستم یکی یباشم. آروم قدم برداشتم و رو

جا  یو تو دهیبه آخرش رس گاریخاموش شد و مشخص بود که س گاریقرمز رنگ س سر
 :گفتم یبود وقت اریاخت یو ب دیچیخونه پ یفندک تو یاخاموش شده. بازم صد یگاریس

 !؟یکش یم گاریس نقدریچرا ا-

تا  دیطول کش یثابت مونده بود. چند لحظه ا گاریمکث کرد. چون سر قرمز رنگ س انگار
 :بگه

 نیگرفت که انگار داره آخر یکام م گاریاز س یجور هیگرفتم!  ادیاز بابام  دنویکش گاریس-
زد و تا  یپک م گاریبه س قیکنه. محکم و عم یزندگ ستیقرار ن گهیو دکشه  ینفساشو م
گفت  ؟یشینم تیاذ ینجوریا دمیبار ازش پرس هیفرستاد.  ینم رونیب یدود چیه هیچند ثان
 شی. بقیبا تموم جونت حس کن شویدودشو، خفگ شو،یتلخ دی. بانهیمه دنیکش گاریاصل س

اصال چرا  دمیکه. ازش پرس گهیم ینبود چ میالنداشتم، ح شتریسال ب۱۵! کال هیسوسول باز
دست من  یگاریس م،یکه هر چهارنفرمون خوشحال ییوقتا یگفت دقت کرد ؟یکش یم گاریس
و هممون رو  شهیم یمادرت باز عصب ی. اما درست وقتمیگاریس رهیم ادمیاصال  ؟ینیب ینم

که از مامانت  یآرامش یافته. انگار جا یالمصب از دستم نم نیا کنه،یبا حرفاش ناراحت م
 .کنه یرو برام پر م رمیگ یم

 ستیداشته و حاال که ن شیزندگ یرو تو یکیگذاشت. نکنه باربد هم  یناسازگار یبنا دلم
 پر کرده؟ گاریجاش رو با س

 :بگم، انگار خودش حرف دلم رو خوند که گفت یزیمن چ نکهیا بدون

بغل من  یتو ی. بارلهیکه برام موند، بارل یارزشمند زیبعد از مرگ مامان و بابام، تنها چ-
ساله شده، روز و شبش رو من ساختم. آرامشمه! همونجور ۱۹االن که  نیبزرگ شد. تا هم

افته. مسخرست اما من  یاز دستم نم گاریس نیا ست،یکه ن ییکه مامانم آرامش بابام بود! وقتا
رسوندمش و خودم اومدم  ش بمونه.دختر خاله شیخواست پ ی. امشب مامیارلب یوابسته 
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وقت از  هیکنن؟ نکنه  تشینکنه پسر خاله هام اذ گمی. مششهیمنتظر تو. اما همش فکرم پ نجایا
 کنه؟ هیو گر زهیناراحت بشه؟ نکنه اعصابش بهم بر یزیچ

بود چون تنها  یعیطب یبه بارل شی! وابستگدمشیفهم ی. مدیبار یاز تموم حرفاش م عشق
 یتنها شدن م شتریکنه و از ب یت جمع شدش رو فقط خرج اون ممحب ی. همه هیکسش بارل
 .حساسه یبارل یرو نقدریترسه که ا

من! اما انگار امشب واقعا عوض  یحرف بزنه. اونم برا نقدریبود که ا دیباربد کم حرف بع از
 !بود یتونه عاشق باشه؟ باربد سرحد عاشق یمرد، تا چه حد م کیشده بود و قرار نداشت. 

منتظر نگاهش کردم و انگار چشمش زدم که دست از درد و دل کردن برداشت.  یا هیانث چند
خاموش کرد و به ضرب از جاش بلند شد. به سمت آشپزخونه  مهیرو نصف  و ن گارشیس
گرفت.  یقلب من هم شدت م یبود رفت و همزمان با قدم هاش تپش ها انیکه از حال نما یا

کردم  یم کاریکردم؟ چ یم کاریچ دیجا به بعد با نیاز ا اصال  کردم؟  یکار م یچ نجایمن ا
کردم که متوجه  یم کاریو با زبون تلخش به روم نزنه؟ چ نهیچشم هام رو نب یکه ترِس تو

سرم  یتو ادشیفر یصدا یعقل سرکشمه که ه ریفقط تقص نیو ا نجامیبشه از ته دلمه که ا
 !کار دارم یخونه چ نیا وکرد که چرا اومدم و ت یو سرزنشم م دیچیپ یم

 وانیکه دو تا ل یباربد دنیخوره مانند افکارم رو پس زدم و با روشن کردن برق و د یصدا
 یرو به سمت من گرفته بود، تک تک سلول ها شیکیدستاش بود و  یمشروب تو یحاو

درشتم درشت تر شدند و لعنت به  یو هراسون شدن کردند. چشم ها دنیوجودم شروع به ترس
لب  ریلب هاش نشست و ز یرو یکرد. پوزخند یکه دست من ترسو رو رو م ییناروش نیا

 :گفت یو با نگاه نافذ

 !دستم شکست ش؟یریبگ یخوا ینم-

. رو از دستش گرفتم وانیل یشدم و دست لرزونم باال اومد و به سخت رهیحرف بهش خ یب
هاش مهمون  کهیو ت دادم و هر آن ممکن بود بشکنه یرو فشار م وانیمضطرب دور تا دور ل

 اتیاز محتو یبه حال خرابم نکرد و بعد از خوردن کم ییلرزونم بشه اما اون اعتنا یدستا
 یِ کیحد از نزد نیبدتر شده بود و ا تیمبل نشست. وضع یاز من رو یکم یبا فاصله  وان،یل
شم خودم مسلط ب یکنه اما باالخره تونستم رو هوشمیداشت که ب نویخوش عطرش قدرت ا یبو

که خواستم لب باز کنم، لب هاش  نینگاهش کردم و هم یو سرم رو به سمتش چرخوندم. کم
 :لب هام زدند یرو یکردند و چسب یحرکت

 یریگفتم! گفتم که منظورمو بگ یکه تو باش میفرد زندگ نیتر تیاهم یب یحرف دلم رو برا-
و دست از بچه  یریگ یم دنیبه نشن یبچه باش ی. اگه بازم بخوایبا من لج بنداز یو نخوا

 یکه بارل نهیحرفم ا یکه خالصه  یفهم یم ی! اما اگه واقعا  عاقل باشیدار یبر نم اتیباز
هر وقت هم  ،یریگ یباهاش تماس م یو نه حت یپلک یخط قرمز من! نه دوروبرش م یعنی
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دوروز بخاطرت ناراحت  یکیدم  یم حی! ترجیکن یبهت زنگ زد باهاش سرد برخورد م
 !یشد کیپسر بهش نزد هیکه بفهمه به خاطر  یدو ماه! اونم وقت یکیتا باشه 

 

 فمیک یدسته  یرند و عصب یکه انتظارش رو نداشتم ابروهام در هم م ییحرف ها دنیشن با
پوزخند  یو پشت بندش صدا دیچیخونه پ یپارکت ها یافتادنش رو یرو رها کردم. صدا

 .دیاعصابم کش یباربد خط رو

 وانیگذاشتن ل یداشتم صدا یبر م نیزم یرو از رو فمیکردم و همزمان که ک رو دراز دستم
باربد هم  دمیترس یدونم چرا اما م یشد. نم دهینگاهم سمتش کش اریاخت یبلند شد و ب زیرو م

 یشگیدستم بده اما خب از باربد مغرور و باهوش هم یمثل پارسا بد مست کنه و بخواد کار
باهاش  شهیهم یتو دلم برا یرس مزاحمم رو پس زدم و با دادن فحشت لیدل نیبود، به هم دیبع

 .کردم یخداحافظ

که مختص خودشه سوق دادم. دلم  یمبل انداختم و نگاهم رو به خودش و ژست یرو رو فمیک
 یها نهیس یتونستم بپرم بغلش و سرم رو رو یکه نم فیزد و ح یداشت براش پر پر م

 .و جذابش بذارم یعضالن

توجه به  یب دمیدلم حرف زدم و حسرت خوردم که به خودم اومدم د یبهش تو رهیخ اونقدر
تنم  بانیکه گر یبد یگرما یره. نگاه ازش گرفتم و تازه متوجه  یور م شیمن داره با گوش

حرکت مانتوم رو در آوردم  هیکرد و دست خودم نبود که با  یشده بود شدم. داشت کالفه م م
شک االن لپ هام هم  یشده بود مشغول باد زدن خودم شدم. ب زونیوکه رو گردنم آ یو با شال

 یم تمیو اذ دیکش یشده م رو به سخره م فیاعتماد به نفس تضع یکم نیگل انداخته بود و ا
 .کرد

حواله  ینگاه میدل کند و ن یشد که از گوش یدونم چ یسکوت گذشت و نم یتو یا قهیدق چند
 دهیچشم هاش د یتو یکه تمسخر نیزد و ا یموج م شیمشک یچشما یمن کرد، تعجب تو ی
رو بهش  اریاخت یلب هام نشست و ب یرو یسوال یکرد. لبخند یم بمینص یشد حس خوب ینم

 :گفتم

 !گرممه یلیخ-

 یشد، با لحن بامزه ا یمبل بلند م یابروش رو باال انداخت و همونطور که از رو یتا کی
 :گفت

 !و گرما زییپا-

پوششم  یکه تو یرییخودمو و تغ یبه رو یا رهینگاه خ ی! حتختیام رپر یواقع یمعنا به
حجم  نیحرکت و ا نی. با ادیکش یم یم م زهیروحِ انگ یرو یسوهان نیکردم ننداخت و ا جادیا
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پسر هر چه قدر هم بخوره و مست کنه،  نیکه ا دمیباور رس نیبه ا ییاعتنا یو ب یالیخیاز ب
 یاجیو اصال  احت رابهیرابطه نباشه، باز هم انگار س یتو یخترهر چه قدر هم تنها باشه و با د

 .من نداره یها یباز عیضا نیبه ا

از استرس سر  یداشت، کم یاز حد دست از سرم بر نم شیب یو گرما یگر گرفتگ نیا اما
 یدلش جا باز کنم، برا یببرم که تو شیپ دیدونستم چطور وضع رو با یشبم همراهم بود و نم

گرفته بود خودم هم از جام بلند  شیکه پ یریمس دنیجلوه دادم و با د یرو عاد خودم نیهم
 .شدم

مردونه  کلیه دنیشد رفتم و با د یبه بالکن بزرگ و باصفاش م یکه منته ییسمت راهرو به
مرد منو تا سر  نیشک امشب ا یسر داد. ب دنیتند تپ یشب بود دلم نوا یاهیبه س رهیش که خ

باز بالکن رو  مهی. در نزد یهم سر باز م وونهید نیو از درمان کردن ا برد یم یوونگیحد د
به سراغم اومد اما از  میشگی. غم همدمیباربد ند یتو یرییکنار زدم و با بلند شدن صداش تغ

 :پر از بغضم کردم یرو مهمون صدا یطونیرو نرفتم و لحن ش

 که خنک بشم؟ نجایا یمنو آورد میرمستقیاالن غ-

 

 یبود اگه نم ینگاهش رو چرخوند و کماِل خنگ ستادم،یوتر رفتم و درست کنارش اجل یقدم
 .بازم نشست با  یتقر ی قهیگردن برهنه و  یکرد و رو ینگاهش سرکش دمیفهم

بشه، سرش رو  رهینگاهش چ ینگاهش کردم و اون بر خالف من تونست زود رو منتظر
 :لب و باطعنه گفت ریچرخوند و ز

 !یدت اومدخو اوردمت،یمن ن-

وضع رو تحمل  نیا دیبا یتا ک یعنی. شد دایبغضم پ یلبم جمع شد و باز سر و کله  یرو لبخند
که باربد  ی! تا زمان؟یکردم؟ تا ک یو سکوت م دمیشن یطعنه هاش رو م دیبا یکردم؟ تا ک یم

 یحتداد؟ اگه عاشقم نشد؟ اگه واقعا   یکه دل به دل من م یباخت؟ تا زمان یشرطمون رو م
 ؟یمن هم نشد چ یوابسته 

سمجم  یها یترس و نگران یکنم تا نابود نشم؟ تا نشکنم؟! تو کاریکنم؟ چ کاریچ دیبا اونوقت
 دنیبلع یبرا یباربد نفس ینجات دهنده  یشد غرق بودم که صدا یم داشونیکه هر لحظه پ

 :کرد ممیتقد

 .شمخوام تنها با ی! میبر یتون یم ،یخنک شد یکاف یبه اندازه -

 :بهش افزوده شد تیجد یدر اومد و کم یم از گرفتگ چهره

 !جالبه ؟یبد حیبهم ترج توییتنها نجایا امیب ام؟یب یپس چرا گفت-
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شد  یرد م نیکه تک و توک ازش ماش یابونیبه خ رهیبه روم انداخت و بعد خ یچپ چپ نگاه
 :گفت

فسقِل مظلوم که  یبچه پررو کنم. نه توئه ینم نکارویوقت ا چیکه عاشقش باشم ه یواسه کس-
از انواع  دنیلرز شتریخونه رکورد ب نیا یو با پا گذاشتن تو یزن یدم از شرط و شروط م

 !یژله رو قاپ زد

طرف دلم  هیحق و خنده دارش از  یکنم، با حرف ها هیگر ایدونستم به حرفش بخندم  ینم
 :ردک یمهموِن زبوِن دلم م یطرف هم تلخ هیداد و از  یرو قلقک م

کنه.  ینم رییتغ یزیعمل، اما خب با اومدنت هم چ ای یفقط در حد حرف نمیتا بب یایگفتم ب-
وگرنه عاشق  ،یخودت هم نشناخت ی! تو حتیچون هنوز منو نشناخت ،یگم در حد حرف یبازم م
 !یشد یدوست برادرت نم نیبهتر

 یبغض م یو لحظه ا مدیخند یم یکه کنارش لحظه ا یحال نیحالم متنفر بودم، از ا نیا از
تو  ینطوریباهام مشتاق بود و ا یکردم. کاش اون هم دوستم داشت! کاش حداقل واسه دوست

با هم رابطه داشته  گهید یها یلیمثل خ میتونست یشد من و اون م یزد. کاش م یذوقم نم
 میتونست یکاش م ابون،یخ میو دست تو دست هم بر میهمو بغل کن میتتونس ی. کاش ممیباش
 !و بن دو طرفه بود، کاش خیاز ب یعشق یرابطه  نی! کاش امیو بخند میبگ

خنک  یفضا نیتونستم اجازه بدم از ا یفرو برد و قصد رفتن کرد، نم بشیج یرو تو دستش
حال باهاش حرف بزنم. جسورانه به سمتش  رِ یدلگ یو خوب بره و مجبور بشم تو اون فضا

به چشم هام  ینگاه یرو به سمتم چرخوند و سوال دستم گرفتم. سرش یرفتم و بازوش رو تو
 نیهم یکه مانع رفتنش شده بودم سردرگم شده بود، برا نیاز ا انگارو بعد به دستم انداخت. 

 :و گفت دیکش رونیعاشقم دستش رو ب یبه چشم ها رهیلب باز کرد و خ

شرط و  یهر چ !یفکر رو نکن که با من دوست نیوقت با خودت ا چیه گهیبرو و د نجایاز ا-
 !ندارم ارویبچه باز نیا یخاکش کن، من حوصله  میشروط هم داشت

 

 دیچیپ یبالکن م یکه تو یفیکمتر کردم، باد ضع یلیبار فاصله م رو خ نینشدم و ا دیناام
نگاه  دنیکرد اما با د یم میعصب یکم نیداد و ا یفر بلندم رو از عقب به جلو هول م یموها

نداشتم، اون داشت  یباز نیبه ا یحس بد گهیموهام د یال طره هاجستجوگر باربد به دنب
 چیکه تا به حال ه یمن یبرا نیشد و ا یم رهیبار داشت بهم خ نیاول یبراکرد!  ینگاهم م
 !بود دیاز محبت و ام یبودم کوه دهیاز جانبش ند یمحبت

 یبد رو تا لحظاتبار یرگیرنگم شروع کرده بود، خ یفر مشک یکه باد با موها یخطرناک یباز
بمونه.  نطوریهم شهیهم یلحظه برا نیو ا ستهی. باستهیبا ایداشت. دوست داشتم دن یدر پ
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و اون به موهام که  ستادمیباربد مهرزاد ا یمتر یچند سانت یفاصله  یکه من تو نطوریهم
 .بود رهیگرفته بود خ شونیشدند و باد به باز یصوراتم پخش م یتو

 یخواستم حرف بزنم. م ینبود، م شیلعنت یها هیو کنا شیاز اون ن یبرکه آروم بود و خ حاال
 .ش دارمخواستم نگه

 :گفتم یباز کردم و به آرام لب

 هیوسط هست.  نیا یزیچ هی. یکن ینه باربد. تو فقط به خاطر خواهرت از من فرار نم-
 !یقبولش کن یتون یکه نم یزیچ

از زن  نقدریداشت که ا یمشکل کی. باربد خورد یبود که مثل خوره مغزم رو م یزیچ نیا
مرد قدرتمند  نی. ادمید یعمق نگاه شجاعش، ترس رو م ی! تودمیفهم یبود. من م یها فرار

 ؟یتونست بترسه؟ از رابطه؟ از عشق؟ از زن ها؟ از چ یم یو جسور، از چ

فقط ! ساکت و خاموش، یچیگفت! ه ینم یچینگاهش فقط چشمام رو هدف گرفته بود. ه حاال
 .کرد یچشمام در نوسان بود و انگار داشت فکر م نیب شیلعنت یمردمک چشما

 یکردم به هرچ یپشت م دیاما با ختمیر ی. از درون داشتم فرو مدمیرو جلوتر کش خودم
 !شده یمتیدادم. به هر ق یخودم رو نشون م دیخجالت و ترسه! با

کوچولوم رو  یزدم. انگشتا ایدر کردم و دل رو به سکیاما ر هیدونستم عکس العملش چ ینم
 یشدند، تو یکه توسط انگشتام لمس م ییگذاشتم. قلبم از عضله ها شنهیس یباال آوردم و رو

  .خودش رو رها کرد کهویخودش جمع شد و 

 یکوچولوم نشست. آروم و پر از مهربون یدستا یشد و رو دهیکش نییآروم آروم پا نگاهش
 :زمزمه کردم

 ؟یگب یزیچ یخوا ینم-

صورتم  یتو شیو قسمت دیکش یم یشد. هنوزم باد، موهام رو به سمت دهیبازم باال کش نگاهش
  .خوردند یم

شونم  یکه طرف باد بودند و رو ییشد. هر دو دستش رو باال آورد. موها یچ دمیآن نفهم کی
دستش، همشون رو با  یکیعقب برد و با اون  یرهاشون کرده بود، از کنار شونم به آروم

تونست موهام رو  یباد نم گهید ینطوریشونم گذاشت. ا ی گهیحوصله جمع کرد و طرف د
 .کنه تمیصورتم بزنه و اذ یتو

. لمس موهام فتهیوقت قصد نداشت از لرزش ب چیکه انگار ه دیلرز یم ی. جوردیلرز یم قلبم
 هیار گرزار ز یداشت که اگه تنها بودم، از خوشحال یتوسط انگشتاش فوق العاده بود! حس

 یبرخورد کنه؟ مگه م میتونست مال یم ینطوریمرد خشک و سنگدل، مگه ا نیکردم. ا یم
 باشه؟ کیرمانت نقدریبرخورد کنه و ا یشکستن زیچ هیمثل  ،دسته مو هیتونست با 
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خونسرد، دستم رو از  یلیخ یلیخ ،یلبخند نیتر کیکردم. بدون کوچ یو واج نگاهش م هاج
متعجب زمزمه  یدست بزرگش گرفت و با تک خنده ا یرو توبرداشت. اون  نشیس یرو
 :کرد

 !کنیچه قدر کوچ-

  .داد یشد. داشت با تموم قوا، احساساتم رو قلقلک م یمورم م مور

 :بهم دوخت و پر از تمسخر گفت شویخی ی. چشمادیرو باال کش سرش

 ؟یبذار رادیو ا بیروم ع ،یوجب میکه توعه ن دهیرس ییکارم به جا یعنی-

 :کنم هیبه سرعت توج خواستم

وسط هست  نیا یمشکل دیشا گمیمن فقط م ؟یرادیو ا بینبود. چه ع نینه نه باربد. منظورم ا-
  .یرو قبول ندار یدختر چیهست که ه ی! مشکلیکن یرو قبول نم یشرط بند نیکه ا

 :و فکش منقبض شد دیهم کش یرو تو اخماش

 ؟یکرد یخودت چه فکر شیپ بگه؟ نارویبهت ا دیکه من با یهست یتو ک-

بود  ریش کردم. نه! باربد اونقدر نفوذناپذهم چفت شدند و نگاه بهت زدم رو روونه یرو لبام
 .دلش جا باز کرد یشد تو یجوره نم چیکه ه

 ستین یاون ،ینیب یکه م یت. منبچگونه یاالیفکر و خ نیخوش گفتم بِکَن! بَِکن از ا یبا رو-
 ته؟ی! حالیکن یکه فکر م

تظاهر به  هیبودم. باربد خودش بود. مثه بق دهیباربد رو د یبودم. همه  دهیش رو دهمه من
 یگفت من اون یداد. پس چه طور م یبد بودنش رو هم راحت نشون م یکرد. حت ینم یخوب
 یحرفارو م نیپس زدنم ا یبودم که برا یدوست نداشتن نقدریمن ا یعنی ؟ینیب یکه م ستمین

 زد؟

پارسا بفهمه  یخوا یرو بگم. تو که نم زیمجبورم به پارسا همه چ ،یش بدادامه یاگه بخوا-
 ؟یداد یشنهادیبهم چه پ

تموم تنم داغ شد! دستم  ه،یصدم ثان یکه تو دیقلبم زبونه کش یتو یترس، جور یها شعله
خواد ولش کنه و بره  یکه مامانش م یا دهیترس یدستش بود. دستش رو مثل بچه  یهنوز تو

 :پر از بغض گفتم دیجوش یچشام م یکه اشک تو یفشار دادم و در حال ،دیخر

 !نکن تمیاذ نقدریباربد ا-

 :رو باال برد صداش

 ؟یبش یمیصم نقدریبهت اجازه داده ا یمهرزاد! ک یباربد نه! آقا-
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 :و معصومانه هق زدم ختیر نییاز چشمام پا اشک

 یپرست یم یبود نکن! تورو جون هرکنا ینجوریخودتو پارسا قرار نده. من رو ا نیمنو ب-
 !باربد

بودند، آروم آروم  تیاز عصبان یشده بود و ناش جادیصورتش ا یکه تو ییها یخوردگ نیچ
 رهیفشردم. خ یو دست باربد رو محکم م ختندیر یم نییاز هم باز شدند. اشکام از گونه هام پا

 .دیو دزدفرستاد و نگاهش ر رونیب ینیرو از ب نشیبه اشکام، نفس سنگ

 :لب زمزمه کرد ریانگشتاش، چشماش رو فشرد و ز با

 !افتادما یریعجب گ-

 ینی. ببستمیبچه ن ینیفرصت بده تا خودمو ثابت کنم. تا بب هیکنم. فقط بهم  یم یهرکار بخوا-
ماهه.  کیفرصت  هیفرصت بده.  هیبکنم. بهم فقط  ییبه دست آوردنت چه کارا یتونم برا یم

 چ،یکنه که ه رییکنم که طرز فکرت راجبم تغ یل کن. اگه من تونستم کاررو قبو یشرط بند
 یبرم و پشت سرمم نگاه نکنم، جور تیاز زندگ یماه، هنوزم دوست داشت کیاز  عداگه ب یول
 ازم نمونه. باشه باربد؟ یاثر چیکه ه رمیم

 هیدم تا فقط کر یغرورم رو فدا م یقطره ها نی. آخرذاشتمیپام م ریتموم غرورم رو ز داشتم
 !بهم بده و راحتم کنه یاوک

 

 :شب گفت یاهیبه س رهیتراس رفت و خ ی. سمت حصار هادیکش رونیرا از دستم ب دستش

تمومشون،  نی. برهیجلوم آبغوره بگ ینجوریسرم، دختر بوده که ا یموها یتاحاال به اندازه -
  .نفر رو ندارم. اونم خواهرمه کی یها هیگر دنیفقط تحمل د

غرورم  یدهنم گرفتم تا صدام رو نشنوه. حالم خوب نبود. از طرف یزدم و دستم رو جلو هق
 یرفتار باربد و حرفاش و طرف یشکل ممکن حراجش کرده بودم، از طرف نیکه به بدتر

 .گرفتند یپارسا، داشتند جونمو م دنیفهم

 ،یزیر یاشک م یکه وقت ییاونقدر کوچولو یکردنت برام مهم باشه. نه! ول هیگر نکهینه ا-
 یکه تو هیدوساله ا یمثه بچه  تتی! مظلومیدخترا. مظلوم ی هیمثه بق یدختر هی رهیم ادمی

. نه واسه خودت و اشکات. دمیفرصت م هیدست مامانشو ول کرده و گم شده. بهت  یشهرباز
 یزیتا نه پارسا چ دمیفرصت م هیکه مامانشو گم کرده. بهت  یا دوساله یواسه اون بچه 

و  یبکن یتون ینم یبهت ثابت بشه کار نکهی. فقط واسه ایمه، نه تو از خودت متنفر بشبفه
نداره. بعدش نه از خودت ناراحت  یا دهیفا نی. تالشت رو بکن و ببیو بر یخودت بذار

دست منو تو  نی! و استیعاشق شدن ن یجا ایدن نیا ه. فقط بفهم کگهیکس د چیباش، نه از ه
 .نمونده یعاشق یبرا ییجا گهید ایدن نیا ی. توستین
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 باربد#

 

برنگشتم تا رفتنش رو نگاه کنم. فقط حرفام رو زدم و گفتم  یرفت. حت یمو فرفر دخترک
. دونمیداد! نم یبهم نم یکرد و رفتنشم... حس خوب یم تمینباش! بودنش اذ نجایبرو. برو و ا
 گهیدارم شکستش بدم تا ددوست دارم! دوست  یدختر موفرفر نیرو با ا یباز نیانگار منم ا

از حد به دخترا بها  شیب نکهیا ؟یبهم نزنه. من مشکل دارم؟ چه مشکل بودنانگ مشکل دار 
 یهر دختر نکهیدونم مشکله؟ ا یممکن م زیچ نیعشق رو مسخره تر نکهیمشکله؟ ا دم،ینم

 کله؟مش شه،یممکن م زیچ نیتر زیداره و بعدش نفرت انگ تیچند ساعت برام جذاب یفقط برا

بودم تا باد خنکم  ستادهیتراس ا یرو ماساژ دادم. هنوزم رو میشونیو پ دمیکش یکالفه ا پوف
صورتش پخش  یزد و اونارو تو یجانا م یموها ریافتادم که باد ز یوقت ادیاراده  یکنه. ب

 ،ی. از طرفختیر یبود و داشت اعصابم رو بهم م دهیچیفضا پ یشامپوش تو ی. بوکرد یم
باشه، متنفر  بایمقابل چشمام ز یدختر نکهیچشمام ساخته بود و من از ا یجلو بایز ریتصو هی

کوچولو  یرنگ و مظلومش، با لب ها یگرد مشک یدختر، با چشما هی ریتصو دیبودم! چرا با
 بلندش، برام جذاب باشه؟ یفر مشک یو سرخش و موها

 

 زدم. پک ششیلبام گذاشتم و آت نیب یگاریکاناپه انداختم. س یسالن برگشتم و خودم رو رو به
 :دمیاراده غر یزنگ تلفن. ب یکه زدم، همزمان شد با صدا یمحکم

  !سگ تو روحت پارسا-

 یگاریجا س یرو تو گاری. سشهیمن بهش الهام م دنیکش گاریباورم شده بود که موقع س گهید
اده سر جام ار یاسم افسون، ب دنیچنگ زدم و با د زیم یرو از رو یخاموش کردم و گوش

 ؟یچ یمن زنگ زده بود؟ برا ینشستم. افسون به گوش خیس

نداره جوابش رو  یلیدل نکهیبا فکر به ا یوصل کردن و نکردنش مردد بودم اما لحظه ا نیب
 :رو به گوشم چسبوندم یندم، تماس رو وصل کردم و گوش

 بله؟-

! ستمیدنش خوشحال نقابل انعطاف بود که متوجه بشه از زنگ ز ریاونقدر خشک و غ صدام
 :پر از عشوه جواب داد

 من چه طوره؟ پیمستر خوش ت-

از  زه،یر یهزارجور آدم م یعشوه هارو برا نیکردم هر شب و هر شب ا یتصور م یوقت
 نیکردم! لعنت بهت افسون! لعنت بهت که ا یروز دوستش داشتم احساس تهوع م هی نکهیا

 !یجهنم رو برام درست کرد
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 ؟یخوا یم یچ-

 .باشه تا دهنش رو از دو طرف جر بدم نجایخواست ا ی. بلند و مستانه! دلم مدیدخن

 !زمیعز ستیطرز حرف زدن در شانت ن نی. اایجنتلمن بود یلیاوه اوه چه بداخالق! قبال خ-

خواست شان و منزلت رو  یم یبه ک یحالم رو بهم زد. ک شیکه تلخ یزدم. پورخند پوزخند
 نشون بده؟

  ؟یبگ ...شر یزنگ زد-

 

  .نداشت یبلندش، حالت عاد یمست بود. قهقهه ها انگار

 !یشیتر م یسکس یلیخ یدیاوف فحش م-

 میکه تصم یمکث کردم و درست لحظه ا یواقعا انگار حالش خوش نبود. چند لحظه ا نه
 :رو قطع کنم گفت یگرفتم گوش

بود  یمهمون یب توکه اون ش یاُُمل یدختره  نیا دمیشدم، د یخونت رد م یداشتم از جلو-
 ن؟یا ؟یدختر بهتر نبود باهاش باش ن؟یآخه ا ی. لعنترونیازش اومد ب

 !جهت یخود و ب یکوره در رفتم. ب از

دهنتو ببند  یگردم؟ اگه جونتو دوست دار یم ی. به تو چه من با کیکن یچه قدر زر زر م-
 !کنمیافت مص امیم شمیپا م یباش یسگ بشم هر گور ینرو رو مخم چون بدون نقدریا

 :دیلرز یبه شدت م شیاز خنده نبود. برعکس! صدا یاثر چیه شیصدا یتو نباریا

 یکن ی. فکر میزن یالس م یکیخودت هر روز هر روز با  ،ینیب یکه منو خراب م ییتو-
 خونت خبر ندارم؟ یاریکه م یرنگو وارنگ یاز دخترا

 ؟یچ یبرا قایدقشد؟ افسون بغض کرده؟  یچ کهویدر حال پردازش بود.  مغزم

  .یندار یحال درست یخورد یادیز نکهیحوصله شر و ور گفتناتو ندارم افسون. مثه ا-

 !که گفتم االنه که حنجرش پاره بشه یزد! جور داد

 یلیخورم و خ ی. هرشب مرونیب یکه از خونت پرتم کرد یخورم. درست از شب یهرشب م-
 هیخراب شده. آره من هرزم! من  نیتو ا هاریم ارویک نمیب یو م نمیش یدر م نیشبا پشت هم

تونستم با تو خوشبخت  یم یچرا وقت یدیوقت از خودت نپرس چیه یول میابونیدختر خراب خ
 ه؟یباشم رفتم سراغ بق
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 ینم یچیو ه گهیم یچ قایخواستم بفهمم دق یاز حدقه در اومده، م ییزده بود. با چشما خشکم
 .دمیفهم

و  رهیپول دارم ازم بگ یبود هرچ نیمعتاد االف بود که کارش ا هیبود. بابام  ضیمامانم مر-
گرفت؟ تو خودتم  یسر و سامون م دیبا یگوه من، چه جور یرو بکشه. زندگ یبره اون کوفت

پول  ی. من مجبور بودم برایپولدارم نبود ی. وضعت بد نبود ولینداشت یزیاون موقع ها چ
 !؟یهمف یحراج کنم. مجبور بودم م ودر آوردن خودم

 گهی. حرفاشو باور نداشتم. ددمیکش ینفس م ونیدر م یکیگرفت و  یراه م مقهیاز شق عرق
 !باور نداشتم ویچیه

که فقط چشمش دنبال مردا و کمربند  یدیو هرزه د الیخ یدختر ب هیمنو به چشم  شهیهم-
که آرزو  ییاونا یدخترا. مثل همه  ی هیدخترم مثل بق هیدخترم.  هیمنم  یشلوارشونه. ول

 یکه دوست دارن لباس عروس بپوشن و تو ییاونا یعاشقشون باشه. مثل همه  یکیدارن 
سگ بود  ریپ یهرچ ریچند سال، ز نیکردم؟ تموم ا کار یچ من یکنن. ول یخونشون خانم

. مامانمو عمل ارمیخانوادم. برادرمو از زندان در ب یپا ریز زمیو بر ارمیتا پول در ب دمیخواب
درست  یخونه  هیبابامو جور کنم. خواهرمو بفرستم کالس کنکور و  یعملگ کنم. خرج

تونم از دست بدم چون تنها  یکه چشمشون به منه. اونارو نم یخانواده ا یدرمون بخرم برا
 .فهمن چه قدر حالم بده یهستن که م یی. تنها کساننیب یهستن که من رو هرزه نم ییکسا

 یزد، تلفن رو روم قطع کرد. حالت تهوع داشتم. دلم م ینفس نفس م هیکه از گر یحال در
 !نفهمم یزیچ گهیو د ادیکه جونم باال ب ی. اونقدرارمیتونم باال ب یخواست تا م

 یانداختم و پوف کشدار یصندل یبود تنم رو رو شبیاز اتفاقات د یکه ناش یبا سردرد همراه
 نیخواست با هم یداد و دلم م یمسگشو نشونم  یداشت اون رو یفرستادم. کم کم زندگ رونیب

 .دستام خفه ش کنم

نداشت  نویشد قدرت ا یکه بهش مربوط م یزیجز خواهرم و هر چ ایدن نیا یتو یزیچ چیه
خودم اجازه دادم که بشه.  یعنیکه حالم رو دگرگون کنه و باعث سردردم بشه اما خب شده، 

اومد و به آرامشم  یسرتق به خونم نم کله پوک و یدادم مسلما  جانا یرو نم یاگه اون اس کوفت
خنده دارش  یدادم حرفا یزد و جواب نم یزد. اگه هم افسون بهم زنگ م ینم رت مییتو تنها

 یلیبه دل ازیراحت جوابش رو ندم و ن یلیتونستم خ یرفت. م یسرم رژه نم یتا خود صبح تو
من ازش متنفرم، به  دونست یبدم نداشتم. اون که م لیجواب ندادن که بهش تحو یهم برا

 !خورد یبر نم ییجا

کنه  یسردردم رو بهتر م یفکر که قهوه کم نیبه ماگ رو به روم انداختم و با ا ینگاه مین
از خودم  یتا اعماق وجودم سوختم و عصب یلحظه ا ی. برادمشیهمونطور داغ داغ سر کش

م نکردم و به ضرب از زبوِن سوخته  ادیبه داد و فر ی. توجه ادمیصورتم کش یدستم رو رو
با بچه ها برنامه  دی. بعدش هم شادمیخواب یم ریدل س هیرفتم خونه و  ید میجام بلند شدم. با
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 یرو مخ یشد و هم از کنه ها یم یمسافرت هیرامسر، هم  یالیو میسر بر هیتا  دمیچ یم یا
 .شدم یکه دور و برم بودند خالص م

آرامش از باربد مهرزاد  نیشدم و ا یم کیتم نزدخواستم داش یکه م یبه آرامش شهیهم مثل
بعد از اتاق  یچنگ زدم و کم یصندل یرو از رو میکرد. کت چرم یم تیوجودم کسب رضا

 یبعد به روال قبل برگشت و همگ یشده و کم دهیخارج شدم. طبق معمول نگاه ها به دنبالم کش
ارسا بود چرخوندم و با که مختص پ یا یو صندل زیرو به سمت م ممشغول کار شدند. سر

 داشیرفته که لنگ ظهره و پ یآه از نهادم خارج شد. معلوم نبود کدوم گور شیخال یجا دنید
که چهار تا چشم هم قرض گرفته بود تا به من  ییجانا دنیبه عقب برداشتم و با د ی! قدمستین
بکنم  اشیل بازبه خ ییاعتنا نکهیا یرفتم و ب زشیم متشدم. به ناچار به س یبشه کفر رهیخ

 :گفتم

 پارسا کجاست؟-

 یتونستم اجازه  یکرد و نم یکرد کنترلش کنه به خنده دعوتم م یم یلرزونش که سع یصدا
 نیداشت، خواهر بهتر یتیکه بود و هر قصد و ن یدختر هر چ نیرو بهش بدم. ا دنیترک

 :دوستم بود

 .اومد و رفت شیبراش پ یکار هی رونیب یعنیدونم.  ی... نمینم-

 :لب هام نشوندم و با حرص گفتم یرو یبار نتونستم خودم رو کنترل کنم. پوزخند نیا

 نه؟ ای دیبا من هماهنگ کن دیبا ؟ینشست نجایکار داشت. شما پس چرا ا رونیاووو! ب-

چشم ها  یبودنش رو تو یمشک یکه بدجور یو خط چشم نازک یمشک یبه چشم ها نگاهم
بودند  یپوشه ا یکه رو ییاز توجه م رو به دستاش دادم. دستا یکرد انداختم اما کم یپرتاب م
 .ارندیبودند پوشه هم رو به لرزش ب کیو نزد

 :به اعماق اعتماد به نفسش فرستادم یریکردم و مجدد ت یمکث

 که؟ یکنم. متوجه ا یمراعات نم گهید نم،یبب اینظم یب نیاز ا گهیبار د کی-

 :در متقاعد کردنم داشت یاز کردن سعتکون داد و به محض لب ب یجون سر یب

 ...که ستین یازیکردم ن یباربد، فکر م قتهیآخه... پارسا که رف-

سگم کرد. اغلب اوقات در مقابلم  یواقع یرو به دست باد سپرد و به معنا میا قهیچند دق آرامش
بم اعصا یرو داشت که با دو رو نیا لیکرد قشنگ پتانس یکرد اما دهن که باز م یسکوت م

آروم  یرو جلب نکنم با صدا گرانید یتوجه  نکهیا یراه بره. ابروهام رو در هم کردم و برا
 :گفتم یا شدهو کنترل 
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کنم تا آخر  یم یکار یمنو به اسم صدا کن یشرکت کوفت نیمخصوصا  تو ا گه،یبار د هی-
شرکت  نیا یو هزار کوفت و زهرمار تو یدو! روابط دوست ک،ی نی. ایعمر لکنت داشته باش
رد بشه و دنبال موش  نجایگربه از ا هی یکه بشه، حت یزیشه! هر چ یرابطه محسوب نم

 ؟یدیفهم ،یاطالع بد بهم دیمثل تو بگرده با یزشت

. چشم واقعا  الل شده بود شبیکردم و بر عکس د یم یرو خال شبمیبود داشتم حرص د واضح
دادم. شرط مسخره ش  یبهش رو م دیباآورد اما ن یگرد شده ش داشت خنده م رو در م یها

اعصاب رو  یاعصاب باشه. مشخصه هنوز مِن ب یرو نقدریشه ا ینم لیرو قبول کردم اما دل
 .ارهیدر م یگوشیمثل موشا باز ینطورینشناخته که ا

کنم. تا  یرو ادهیتونستم ز یبه در اومدن اشکاش نمونده بود، نم یزیچ گهیکرده بود و د بغ
هاش آبرو و  یباز وونهیشک با د یو ب ارهیتمام ع ی وونهید هیرده بود که به االن ثابت ک

برداشتم و عقب گرد کردم که  زیم یبرد. دستم رو از رو یشرکت م نیا یمن رو تو تیثیح
لب هام نشست. به  یرو ثیخب یمغزم زده شد لبخند یکه تو ینیریش یبرگردم اما با جرقه 
 :نگاهش دادم لیهام رو تحو اخم نیسابقه تر یسمتش برگشتم و ب

شرکت برداره.  نیچشم از ا یذار یشرکت، پارسا هم خواست تو نم امیتونم ب ینم یچند روز-
 ؟ی. اوکنبودم چندان احساس بشه دیبگو تا حلش کنم. نبا یهم بود تلفن یهر مشکل

االن  نیو خوش رنگش باز شد. اگه دست من بود هم فیظر یبر چشم هاش لب ها عالوه
! اولش با من من شروع رهیدادم تا بلکه آروم بگ یدختر جهان رو بهش م نیتر عیکاِر ضااس

 :کرد که گفت دایپ شبشیاز پررو بودن د یراه انگار نشون نیکرد اما ب

 !شده؟ یزیچ ؟یبر یخوا یکجا م ؟ییکجا ؟یستیچ...چرا! چرا ن-

تپلش رو با  یلپ ها پرتاب کنم و نیزم یرو رو زیم یرو اتیخواست تموم محتو یم دلم
بلندش رو دونه دونه با  یخواست تک تک مژه ها ی. دلم مارمیدستام از جاشون در ب نیهم

! اما خودم رو کنترل کردم و انگشت یچ یعنیدستام از جاش بکنم تا بفهمه حرص دادن من 
 :خالص رو پرتاب کردم ریکردم و بعد ت ی. مکثماشاره م رو به سمتش برد

 !پررو ینداره! موش کوچولو یربط چیبه تو ه-

بود. نگاهم رو ازش گرفتم و بعد از تکون  یروزیمن کمال پ یبرا نیدر هم رفت و ا اخماش
از آژانس خارج شدم. پوف کالفه م که تا االن جمعش کرده بودم رو  یدادن سرم سمت فروغ

رنگم  دیسف شمیو ش ستیها دو نیماش ونیقدم برداشتم. م نگیفرستادم و به سمت پارک رونیب
 .بعد سوارش شدم یکم وبه روم زد  یچشمک

پارسا رو گرفتم و بعد از چند تا بوق که  یکردم شماره  یرو روشن م نیکه ماش همزمان
انداختم و  یبه گوش یکرد تماسم رو رد کرد. متعجب نگاه یم دمیداشت از جواب دادن ناام

 :لب و پر حرص گفتم ریز
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 !کنه یتخم سگ واسه من رد م -

 میگرفتم. ن شیراه خونه رو پ یکیکردن موز یانداختم و بعد از پل یصندل یرو رو یگوش
به سمت خونه  دیبار یکه از حرکتام م یکردم و با ذوق آشکار یربع ط کی یساعت رو تو

بود سر و کله زدن با چهار تا دختر که کلشون  دیبع یشگیرفتم. از باربد محکم و مقتدر هم
مسافرت چند  نیا دیشدم. با تیاذ یبار بدجور نیبشه اما خب ا کنندهباد داره براش خسته 
رامسر غرقش  یایدر یرو تو شبید دی. باادیبه سراغم ب میشگیهم یروزه رو برم تا ترفندها

 !دیافکارم رو بهش ندم. با یمحوطه  یقدم زدن تو یاجازه  گهیکنم و د

اول صبح خونه اومده بود و  ی. بارلبستم یقفل در چرخوندم و در رو به آروم یرو تو دیکل
 یو کت رو فیمسلما  االن غرق خواب بود. آهسته به سمت اتاقم رفتم و بعد از گذاشتن ک

رو  رهنمیپ یها یفرستادم و دکمه  رونیب یقیتخت انداختم. نفس عم یکنسول خودم رو تو
 یخواست بارل یداد و دلم م یم م دهیورز کلیبه ه یحس خوب یتخت یور یباز کردم. نرم
اتاق در حال نوسان بود که با برگردوندن  یبغلم بچلونمش. نگاهم تو یتو یهم بود تا حساب

نگاه من بود شدم و  زبانیم شهیکه هم رونیب یویبه ب رهی. خسرم به سمت پنجره ثابت موند
 میروز زندگ نیکه تلخ تر یماه ید شیو ش ستی. بفتادماون روز ا ادیشد که  یدونم چ ینم

 کیخونه تموم کرد و پدر و مادرم رو  نیرو در حق من و دختر ا شیرحم یکه ب یشد. روز
ازشون  یزیبوده که چ دیکه خبر دادن تصادف کردن و اونقدر شد یجا ازمون گرفت. روز

 !نمونده یباق

. دمید یتلخ میزندگ یبار تو نیاول یساله برا ستیسالش بود و مِن ب ازدهیفقط  یکه بارل یروز
دختر بچه رو آروم  هی دیکه با یشدم. شکسته شدم! روز ری. مردم و زنده شدم. پدمیکش یسخت
رو  شیچشم انتظار دیبودم و بلد نبودم! با یپدر و مادرش م یجا دیکردم و بلد نبودم! با یم

رو ازش  یبارل یگرفتم و بلد نبودم! من بلد نبودم و بچگ یمادرش م یو غذاها شپزخونهاز آ
که همه  ینداشت. چون من یا دهیزود عاقل شد، خانوم شد اما فا یلیبزرگ شد، خگرفتم! اون 

 !سخت پشتش باشم یکسش بودم بلد نبودم اون روز ها

. فکر به دمیکه بغض به سراغش اومده بود رس یاومدم و تازه به خودم رونیخاطرات ب از
اجازه رو به  نیا دینبا کرد. یم وونمیبوده د یجانا با چه هدف تیمیبفهمه صم یکه بارل نیا

 !دیکردم. نبا یم شتریگشتم و غم هاش رو ب یبرم شیبه هشت سال پ دیدادم، نبا یم یکس

زدم تا بلکه  یباهاش آروم دست و پنجه م دیکوتاه با یمدت یکردم، برا یجانا رو تحمل م دیبا
د جز باربد مهرزا نهیو بره! خودش بب نهیخودش خسته بشه و بره! خودش شکستش رو بب

 .ده یقلبش راه نم یرو تو یدختر چیخواهرش ه

رو تحمل کنم. از جام بلند شدم و  شیتونستم دور ینم گهیفرستادم. د رونیب یکالفه ا پوف
صورتش  یبلندش که رو یموها دنیگرفتم. درو آروم باز کردم و با د شیاتاقش رو پ ریمس
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لب هام  یرو یقیده بودند لبخند عمکه با کمال ناز بودن بسته ش ییپخش شده بودند و چشم ها
 .نشوندم

زدن وجب به وجب صورتش شدم. چهره  دیبعد مشغول د یبه سمتش رفتم و کم اریاخت یب
اندازه مامانم رو  یکه ب یمن یبرا نیشد و ا یمامان محسوب م یاز چهره  یجلد دوم باشیز

 !بود یشگیهم یدوست داشتم عذاب

 یصورتش نشست، رو یچطور دستم بلند شد و رو مدیمحو صورتش بودم که نفهم یاونقدر
لبخند  دنمیبعد چشم هاش هم باز شد و با د یکوچولوش! کم ینیبرجسته ش و ب با  یتقر یلپ ها

 :به لب گفت

 !بخوابم خب یذاشت یتا شب مختو بخوره؟ م یکرد دارشیکرمولکتو ب یاول صبح-

منتظر  شهیکار کرد که من همشد ان یهاش شروع شد! نم ختنیشد و زبون ر داریب دوباره
به روش زدم و  ی. چشمکارمیخونه دووم نم نیا یتو ییهم تنها نیرفتاراشم و واسه هم نیهم
 :دمیموهاش کش یرو یدست

دم گوشت وز وز کرده که  شبیشه گفت فسقل، ظهره! مطمئنم فرناز د یاول صبح که نم-
 !یهم نذاشت یچشم رو

 :گفت ونزیآو یا افهیکرد و با ق یخنده ا تک

دونم  یزد، اصال  نم یباربد! تا خود صبح حرف م یفر نیداره ا ینگو! موندم چه جون یوا-
 !کرده منو تا دانشگاه برسون؟ دارمیهشت صبح هم ب یکن یخوابم برد. باور م یک

 :لب گفتم ریهام کش اومد و ز لب

 !مثل تو هییا وونهید هیاونم -

 :شد، دستم رو گرفت و با خنده ادامه دادتخت بلند  یبه خودش داد و از رو یتکون

از صدتا جمله ش نود و نه تاش  یزد ها ول یحرف م شبیهم رد داده! د ی! روانوونه؟ید-
منو  یو دردسرا یبر یکه دل همه رو م یریرم کثافت! بم یخونشون نم گهیراجب تو بود. د

 !یکن یم ادیز

آوردن جانا و عشق بچگونه ش لبخند  دایسر بدم اما با  زیر یرو باز کردم تا خنده ا دهنم
کردم!  یم دترشیگفت! باعث دردسرش بودم و داشتم شد ی. راست مدیلب هام ماس یرو
 :شونم انداخت یشد و دستش رو رو یکردم و دور انتظارش سکوت کردم. چهره ش جد یمکث

 ؟یشد داداش یچ-

منحرف  ینگاهم کرد و براو نگران  رهیگفتم. خ ی" ا ستین یزیزدم و " چ یاجبار لبخند به
 :بحث گفتم نیکردنش و دور شدن از ا



 

76 
 

 !مسافرت توپ هی میچمدونتو راه بنداز قراره بر-

بار واقعا  لبخند بزنم و همزمان که  نیکه زد باعث شد ا یفیخف غیذوق زده ش و ج یها چشم
 :گفتم دمیکش یلپش رو م

 !دوست ایرامسر، خانوم در میر یم-

سر جاش  کهویرفتن از اتاق بود که  رونی. در حال بدیاز جاش پر و دیرو محکم بوس لپم
 :دیپرس دیو برگشت. با ترد ستادیا

 هست؟ میا گهیکس د ای میریفقط خودمون م-

 !نه خوشگله. فقط خودمون دوتا! راحِت راحت-

بهم چسبوند و با ناز  یبه سمتم اومد و کنارم نشست. دستاشو به حالت بامزه ا عیو سر تند
 :گفت

 !لطفااا ان؟یاوناهم ب میبه جانا و پارسا هم بگ شهیم-

 :نشوندم از جام بلند شدم میشونیپ یرو یظی! اخم غلشدینم نیاز ا بدتر

 !یحرفشم نزن بارل-

 :لوس کرد شتریو خودش رو ب دیقدم به سمت در اتاق، جلوم پر نیبا برداشتن اول درست

 .گذره یخوش م شتریبه من ب یلیآخه چرا؟ اونا باشن خ-

 :جلو بردم یکردم و سرم رو با حالت ترسناک زیرو ر چشمام

 با پارسا بهت خوش بگذره؟ دیچرا با یجانا آره ول قا؟یدق ایک یعنیبله بله؟ اونا؟ اونا -

 :حرفش کرد هیتند شروع به توج تند

 .با پارسا ندارم. منظورم به جانا بود ینبود. من که کار نینه داداش منظورم ا-

انداخت.  نییپا تیسرش رو با مظلوم ندمیو ناخوشا رهینگاه خ دنیبعد از حرفش، با د بالفاصله
 !موهام فرو بردم. لعنت بهت جانا! لعنت نیب تیو دستم رو با عصبان دمیکش یپوف کالفه ا

 !یمسافرت دونفره باشه بارل نیخواستم ا یمن م-

 :گفت ارهیسرش رو باال ب کهنیکرد، بدون ا یم یکه با انگشتاش باز یدر حال تیمظلوم با

 .یتو بگ یباشه داداش هرچ-

اراده بغلش کردم و همونطور که به خودم فشارش  یپاره کرد. ب کهیصداش دلم رو ت بغض
 :با حرص گفتم دادمیم



 

77 
 

 !نمتی. ببایبغض کن ینجوریبراش ا گهیبار د هیکنم اگه  یفک اون جانارو خورد م زنمیم-

 .به چشمام دوخت شویرشت مشکد یازم فاصله گرفت و چشما کمی

 شونویچرا بق ،یدار قیهمه دوست و رف نیتو که ا ؟یدختره جور شد نیبا ا نقدریا یتو چجور-
 شمال؟ میبر یارینم

 :تختش نشست و شونه باال انداخت یرو

 .خودم باهام دوست شده یکه فقط برا هیچون جانا تنها کس-

 یو من به سخت نهیلبام بش یکرد تا رو یپاره م کهیپر تمسخرم داشت خودش رو ت پوزخند
 !من با تو دوست شده خواهر ساده لوح من یگرفتم. جانا برا یجلوش رو م

به خاطر تو باهام  ای شونمیخوبمون بوده. بق یچشمشون به وضع مال شهینصف دوستام هم-
 قیرف هیبراشون انجام بدم. تا به االن که نوزده سالم شده  یکار خواستنیم ای شدنیدوست م

. ستیپول دنبالم ن یخوبه پس برا شیجانا متفاوته. وضع مال ینداشتم باربد! ول یدرست حساب
باشه.  ومدهیمنفعت خودش سمتم ن ی. اونقدر موفق هم هست که براستیتو ن الچشمشم که دنب

به  هیرو دوست داره که خودمم دوست دارم. کاراش شب ییزایباربد. چ هیجور خاص هیاصال 
 .که دوست دارم باهاش معاشرت کنم هیصال اخالق و رفتارش جورخودمه. ا

کردم.  یرو ناراحت م یبارل دیبا ایاومدم  یبا وجود جانا کنار م دیبا ایبگم.  یدونستم چ ینم
 !کرد واقعا دوستشه یکرده بود که فکر م داینفرو پ هیاومد! به قول خودش تازه  یدلم نم

بود که دوست  ادیاونقدر ز میذهن یعقب بردم. کالفگعادت، موهام رو چنگ زدم و به  طبق
بگذرونم اما انگار  یهفته رو فقط خوش بگذرونم و وقتم رو فقط و فقط با بارل کی نیداشتم ا

 .گذشتم یاز خودم بخاطر خواهر کوچولوم م شهیمثل هم دی! باشدینم

 :ق گفتمخارج شدن از اتا ی. درست لحظه دمیمظلومش کردم و چرخ یبه چهره  ینگاه

نه!  ایشمال  انیبا اون داداش منگل تر از خودش م نیمنگلت بب قیبزنگ بزن به اون رف-
 خودمو بدونم فیزودم خبرم کن تکل

 .نکردم و به اتاقم رفتم دیکه کش ییبلند باال غیبه ج یتوجه و

 

 جانا#

 

 :به پله ها داد زدم رو

 .نیاشچمدونو ببر تو م نیا ایپس؟ ب یموند یپارسا کدوم گور-
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 :دیمامان از پشت سرم به گوشم رس یصدا

 .رمیمیاز دلشوره م نجای. من اایزنگ بزن نیدیجانا مادر رس-

 :تشر زدم یظیاخم غل با

به خدا  ؟یشما استرس گرفت میچند روز دور باش میدور از جون مامان! باز منو پارسا خواست-
 !گهید میما بزرگ شد

 

تپلش سمتم  کلین رو دستش گرفته بود، با اون هظرف آب و قرآ یحاو ینیکه س یحال در
 :اومد و همزمان گفت

 !دارم بچه یمن چه حال یفهم یم یبذار خودت مادر ش-

 :و گفتم دمیو سمتش رفتم. دو طرف لپاشو محکم بوس دمیخند

 !آخه اتینگران نیا یفدا-

که  یلیوسااومد و سمت  نییاسپرت و دختر کش از پله ها پا پیت هیلحظه پارسا با  همون
 :در گذاشته بودم رفت. غر زدم یجلو

 .شد ریببر که د لویآوردن. زود وسا فشونویچه عجب! آقا تشر-

 یقرآن ریاز مامان و رد شدن از ز ی. بعد از خداحافظزدیلب غر م ریچپ نگام کرد و ز چپ
ل از داخ نگ،ی. با خارج شدن از پارکمیشد نیداشت سوار ماش دیروش تاک دایکه مامان شد

. انگار قرار بود رمیخندم رو بگ یو نتونستم جلو ختیکه مامان پشت سرمون آب ر دمید نهیآ
 !سفر قندهار میبر

 !واسه شما دناشیواسه ماس، خند اشیخر حمال گه،یآره د-

و من مجبورش کرده  ادیزد. دوست نداشت ب یغر م زیر هیشمال  میکه قرار شد بر شبید از
رنگ و وارنگش  یاز دوس دخترا یخبر یشد چند روز یعث مبودم. دور شدن از تهران با

  .نداشته باشه و بهش سخت بگذره

 :خودم رو گرفتم و جواب دادم یفکر خندم گرفت اما جلو نیا با

 یمن م گریبازم غر به ج نمیچالوس آب و هواش هوش از سرت برد بب میدیرس یحاال وقت-
 !؟یکن یدل نم گهیموقع برگشت د ای یزن

 یو تو دمی. بلند بلند خندرمیخودم رو بگ ینتونستم جلو نباریادام رو در آورد و ا حرص با
 :سرش زدم
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 .اریعمتو در ب یکوفت! ادا-

. میدیوعده کرده بودم رس یکه با بارل یبعد به محل یباز شد. کم کمیو دلم  دیباالخره خند اونم
رو  نشیربان گرفت. پارسا ماشض داده بود، قلبم هیتک نشیباربد از دور که به ماش دنیبا د

 ی. بارلمیشد ادهیباربد متوقف کرد و توجه باربد به سمتمون جلب شد. جفتمون پ نیپشت ماش
کردم اما  یخوش و بش م یسمت من اومد و پارسا سمت باربد رفت. در ظاهر با بارل ذوقبا 

شماش زده بود و به چ یآفتاب نکیبود. ع یسرتا پا مشک پشیتمام حواسم معطوف باربد بود. ت
 یداد. جور یرو نشون م شیلعنت یعضله ها شهیاز هم شتریکوتاه و جذبش، ب نیآست شرتیت

  .ختیر یم نییپا مدام دنشونیکه قلبم از د

چشمش  یرو نکیتونستم اون ع یسالم کردم و فقط سرش رو برام تکون داد. کاش م بهش
 !متنفر بودم نم،یونم ببچشماش رو نت نکهیپام لهش کنم! از ا ریرو بردارم و ز

و راه  میشد نی. سوار ماشمیناهار توقف داشته باش یو فقط برا میفتیشد که راه ب نیبر ا قرار
 .میافتاد

برده بودم، قطرات  رونیب نیماش ی شهیکه دستم رو از ش یساعت بعد، درست لحظه ا چند
چالوس شده  ید جاده کردند. وار یم ینشستن و قلبم رو پر از خوش یانگشتام م یبارون رو

 دمیکش یدادم. نفس که م یم حیترج ییهوارو به هرجا نیسردم بود، ا نکهیو من با ا میبود
 !ومدا یعشق م یانگار بو

به اطرافم  یکه باربد هم نگه داشته. کم دمیرو نگه داشت. حواسم جمع شد و د نیماش پارسا
 .ستادندیناهار ا یکه برا دمیخورد، فهم یکه به چشم م یرستوران دنینگاه کردم و با د

رفت و  ی. خودش به سمتایباربد با چشماش اشاره کرد که دنبالم ب م،یرستوران که شد وارد
 یباربد دنیزدم و با د رونیشستن دستام از جا بلند شدم. از رستوران ب یمن چند لحظه بعد برا

  .اضطراب داشتمو  دیتپ یداده بود سمتش رفتم. قلبم تند تند م هیتک نشیکه به ماش

چشماش نبود و  یرو ینکیبهش باز هم سالم کردم. ع دنیهول کرده بودم که با رس اونقدر
فرو برد و با  بشیج ی. جفت دستاش رو تونمیراحت تر بب ارویتونستم اون لعنت یحاال م
 :تر باشه کیتا به صورتم نزد دیکش نییپا کمیشده، سرش رو  زیر ییچشما

 ت به آژانس باشه؟من به تو نگفتم حواس-

خواد  یکردم م یبشم؟ مِن ساده لوح رو بگو که فکر م خیزد. باز هم قرار بود توب خشکم
 !بهم بزنه یا گهیحرف د

حرکت نگاهش معطوف لبام شد  نیکردم. با ا سیگلوم رو فرو دادم و لبم رو با زبونم خ آب
 :چشمام زوم کرد و با پوزخند گفت یزود باز رو یلیاما خ

 نه؟ یندار یجواب-
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 ...من... من-

! یکه قبول کرد یکرد جایب یلیمسافرت خ میبر ایبهت زنگ زد و گفت ب یبارل یوقت ؟یتو چ-
 من بهت آژانس رو نسپرده بودم مگه؟

رفتار کنه  ینطوریهر لحظه بزنه تو پرم و باهام ا نکهی. از ادمیکش نییرو تا حد ممکن پا سرم
قابل تحمل بودم که اون  ریرد. من مگه چه قدر غک یخسته شده بودم! بغض داشت خفم م

 کرد؟ یباهام برخورد م ینجوریا

و  مردمیمرد م نیچونم نشست. من از لمس شدن توسط ا ریکه انگشت اشارش ز دیکش یطول
 !دیفهم یوقت نم چیشدم و اون ه یزنده م

داشتم ازش خواست نگاهش کنم.  یبود. دلم نم نییو نگاهم همچنان پا دیرو باال کش صورتم
 .که باهام داشت، خسته بودم یرفتار نیشدم. از ا یزده م

 !نگاه کنبه من -

بود و  یاخم نداشت. صورتش خنث گهیبودند اما د ریکردم. چشماش هنوز هم نفوذ ناپذ نگاهش
 .شده بودند دهیخم یلب هاش کم

 !شرکه یمثل گربه  تاتیمظلوم-

 یدندونا فیو رد دیواقعا خند نباریشدند. ا کم کم چشمام درشت یگفت ول یچ دمینفهم اولش
 :کرد رینگاهم رو درگ دشیسف

 کارتونشو؟ یدی. دیانگار واقعا خودش یکن یچشماتو که درشت م-

 :نگفتم و خودش ادامه داد یچیبودم! ه منگ

خرش از  نکهیبراش بسوزه. بعد به محض ا هیکنه تا دل بق یاولش خوب خودشو مظلوم م-
 !ییتو قایدق نیکنه! االن ا یم سیمه رو سروگذره دهن ه یپول م

ازش سر  دیحرکت جد کیبود؟ چرا هر لحظه  یمرد دو قطب نیو فقط نگاهش کردم. ا فقط
گذشت؟ واقعا  یم یسرش چ یکدوم از رفتاراش مطمئن بود؟ تو چیشد به ه یزد؟ چرا نم یم

 یرفتند، متالش یژه ممغزم ر یکه تو ینه؟ سرم داشت از حجم سواالت ایاومد  یاز من بدش م
 !شد یم

صورتم چرخوند و بعد، چند قدم برداشت تا دوباره سمت رستوران برگرده؛  یرو تو نگاهش
 :. به سمتم برگشت و گفتستادیشد و سر جاش ا مونیراه پش نیاما انگار ب

حالم ! پس االن ادیخوشم نم شیمن از آرا یبدون دیبا ،یدوست دختر من باش یخوا یاگه م-
 خوره خب؟ یبهم م شتیصورت غرق آرا نیاز ا داره
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 :تنم داغ شد. ادامه داد تموم

چشمه! تو  یبگم که مانتوت اونقدر تنگ و کوتاهه که تموم باسنت تو دیمحض اطالع با و-
 .یهم درک کن زارویچ نیا دیپس با یکه دوست دختر من شهیاگه ادعات م

 .فتعقب کرد و ر ،یکامال جد یرو زد و با نگاه حرفاش

گذاشتم  دیتپ یمهابا م یکه ب یقلب یکرد. دستم رو رو دایخروج پ یبرا یحبس شدم، راه نفس
چشمه؟  ینکن؟ لباست تنگه؟ باسنت تو شیگفت؟ گفت آرا یچ قای. دقدمیدهنم کش یو لبم رو تو

 !خدا یوا

 ریاد گخو یو م رهیگ یزد باربد فقط داره بهونه م یم ادیاز داخل مغزم فر ییصدا هی نکهیا با
خواست که قبولش کنم.  یدلم نم ،یعنیتونستم قبولش کنم!  یبده تا خستت کنه، اما نم یالک

داره!  رتینگاهش کنم. دوست داشتم احمقانه باور کنم اون روم غ یا گهیدوست داشتم جور د
 !نیفکر کنم. هم ینجوریاما من دوست داشتم ا یزی! مسخره تر از هرچودمسخره ب

جونم رو قورت دادم. اون عاشقم نبود!  مهیگرفتم و بغض ن شیران رو پرمق راه رستو یب
 یپیداشتم؟ من از پسر پولدار و مغرور و خوشت یاومد! چه انتظار یاز من خوشش هم نم یحت

 گریج نیا یدندون رو دیداشتم؟! من عاشقم و با یکه بهتر از من دور و برش بودن چه انتظار
 .سوخته م بذارم

درست کنم. حس  یدلش خونه ا یکنم تا باالخره تو دایصبر و تحمل اخت پ اونقدر با دیبا
به  شهیکردم مثل هم یلب هام نشوند و سع یرو یدادم لبخند هیکه خودم به وجودم هد یدیام

رو  یبعد بارل یداد اعتماد کنم. کم یباد کرده و جذابم که نشون از سرحال بودنم م یلپ ها
 :تر شد قیخودم نبود که لبخندم عمو دست  دمید اندر رستور یجلو

 آخه؟ یگشنمه جانا، کجا بود یلیخ-

 :لب گفتم ریو ز دمیازش دزد نگاه

 .میبر زم،یعز دیجا گذاشته بودم. ببخش مویگوش-

 :دیچیپ رو جلو آورد و دور دستم دستش

 !کنم خوشگل خانوم یخواهش م-

بود که  فیاونقدر مهربون و لطدختر  نیشدم. ا نشیرخ دلنشن میبه ن رهیهام چپ شد و خ چشم
 نیزبونش رو داشت و ا یتلخ یبا باربد نداشت. نه اخم باربد و نه حت یاز نسبت یاصال  نشون

روز به روز  یبدبختانه بارل ایکرد. خوشبختانه  یآرومم م یکم لیراه دراز و طو نیتو ا دیشا
رو دوست داشتم و  تیمیصم نیتونستم مانع شم. هم ا یشد و من هم نم یتر م یمیباهام صم

 .دمیترس یم تیمیصم نیا ی ندهیاز آ نکهیهم ا
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کنار باربد نشست  ی. بارلمیدیرس زمونیبه م یک دمیغرق افکار مزاحمم شدم که نفهم اونقدر
اعصاب  یب یاز اخم باربد بود نشستم. امروز بدجور دتریکه اخمش شد ییو من هم کنار پارسا

که  ییپارسا یکمرنگ کردن اخم ها یکردند. برا یم یلخا دیمن با یبودند و بدون شک رو
 :گفتم طنتیباز بود، دست به زبون شدم و با ش بناگوششتا  ششین شهیهم

 .شد عشقم یجمعمون جمع تر م گه،ید انیاز زن داداشام ب یکی یگفت یم-

حرف نگاهش  یکه بگم با چشم هاش رسما  منو خورد. ب ستیکج نگاهم کرد و اغراق ن کج
 یکردم و دست خودم نبود که با لحن و صدا یجمع شد. مکث یبه کل میو لبخند ساختگ کردم

 :گفتم یبه بارل رهیو خ یآروم تر

چند روز  نیمسافرت، اگه قراره تا آخر ا دیما رو آورد یمدت طوالن هیخوبه حاال بعد -
دوست که شما لنگ  هی. گناه ما چمیگرد یبر م یمن و بارل دیاخم و تخم کن ینطوریهم

 !و ما عشق شمال؟ هان؟ دیتهران یدختراتون تو

کرد انداختم و لبخند  یباربد که با فک فشرده نگاهم م یحواله  یا یاتمام حرفم نگاه پر معن با
 :هم به دفاع از من لب باز کرد و گفت یزدم. بارل یروزمندیپ

جانا پارسا  یطبق گفته باربد خان اخمالو بوده،  میکه راه افتاد یگه. از موقع یجانا راست م-
 !گهید دیریاز داداش ما نداشته. سخت نگ یهم دست کم

کم آوردن خودش رو به زبون آورد.  یخب " ا یلیکرد و با گفتن " خ یتک خنده ا پارسا
 .در گردش بود زمونیم یرو یسنت یطرح ها نیحرف بود و نگاهش ب یباربد اما ب

ور گردن باربد و چسبوندن صورتش به صورت دست به کار شد و با انداختن دستش د یبارل
 :جا قلبم رو از جا کند و گفت کیباربد، 

 !گهیاخماتو باز کن د یرما. باربد یقربون اخمات م-

اومدن از جاش رو داشت.  رونیصحنه قصد ب نیا دنیو مبهوت نگاهشون کردم. قلبم با د مات
گردنش بندازم.  یو دست تو منیباشم. کاش... کنار باربد بش یبارل یتونستم جا یکاش م

کنم و عطر خوشبوش رو ذره ذره حس کنم.  کیدلبرش نزد شیصورتم رو به صورت و ته ر
که  ارمیدر ب یباز وونهینداشته باشم. اونقدر براش د یو ترس نمیکنارش بش تیجم نیا ونیم

 !کنن یبهش حسود قمیکل مردم به عشق عم

 یپارسا و تکون خوردن دستش جلو یبا صدا بهشون بودم و حسرت خوردم که رهیخ اونقدر
 :چشم هام به خودم اومدم

 توله؟ ییکجا ؟یهو-

 :رو بهم با خنده گفت ینگاهش کردم که بارل یسوال
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 !کنه یم یحسود ستا،ی! بوسش کن. داداشت هم بد نگهید االی-

 نگاه یچشم ریلپ پارسا نشوندم. ز یرو یگفتم و در عوض بوس آبدار یآهان " کم جون "
پارسا  نیریتر کردم. با تشِر ش یباربد رو هم شکار کردم و از قصد بوسم رو طوالن ی رهیخ

 :افتادم یموضوع اصل ادیتازه به  زیم یرو یدل از لپش کندم و با گرفتن ضرب

 م؟یبخور یخب... ناهار چ-

 :خنده ش گفت ونیشد و همونطور م کیخنده ش شل یبارل

 .دادن داداشامون عشقم! جوجه کباب سفارش ریشبت بخ-

 :کردم و لب به اعتراض باز کردم زونیرو آو افمیق

 !خوام خب یم دهیمن کوب ؟یپس نظر ما چ-

 :دیکالمش پر ونیکه خواست لب باز کنه، باربد م نیمتفکر نگاهم کرد و هم پارسا

 !صبر کردن ندارم یفرق نداره، مهم تر از همه خستم! حوصله  دهیجوجه با کوب-

خواستم سر من با باربِد  یبه پارسا انداختم. نم یکون دادم و نگاه خاطر جمعت یحرف سر یب
 یا قهیکوفتم بشه. چند دق نیاز ا شتریکنه و روزم ب یاعصاب امروز بحث یحوصله و ب یب
شد گذشت که باالخره  یرد و بدل م یمن و پارسا و بارل نیکه فقط ب یسکوت و لبخند یتو
و شکِم  صیحر یقرار گرفت و دست چشم ها زیم یروخدمه ها  وسطخوشبومون ت یغذا

 :شکموم نبود که با ذوق گفتم

 .رفتم یداشتم از حال م گهی! دشیاوخ-

شن آماده  یکج آماده م یکشت یکه برا ییسمج مانتوم رو تا آرنج باال دادم و مثل کسا نیآست
 یو مسخره باز و با خنده دمیکش ینوشابه رو سر م خیپر از  وانیخوردن شدم. با ولع ل ی
واسه تکون  یینا گهیو گفتم و خوردم که د دمیکردم. اونقدر خند یم یبارل یمهمون لب ها ازیپ

 :دادم هیتک یصندل یشکمم گذاشتم و رو یو زبونم نداشتم. دست رو دمدادن خو

 ...... هومیوا-

 :و ادامه دادم دمییجو یقاشق آخرم رو م یهم ته مونده ها همزمان

 !دیچسب یلین گرم... خ! دمتودمیترک-

. باربد اما همونطور که دیدستم کوب یموافقت باال آورد و تو یدستش رو به نشونه  یبارل
برداشت و در جواب من  زیم یاز رو یذاشت، دستمال یبشقاب برنج نصفه ش رو کنار م

 :گفت

 !نبود دهیخوب شد کوب-
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 یو برا میه تامون به خنده افتادهر س هوینگاهش کردم که  رهیناراحت نشدم و خ گهیبار د نیا
 .میفرستاد کیحرف حقش ال

 

**************** 

 

 باربد#

 

طرف  نیفرش رو باد به ا یموها یکه دختر ییگم شده بود. جا ایامواج در نیب ییجا نگاهم
قهقهه  یکرد و از خوشحال یم یپنج ساله آب باز یو اون مثل بچه ها دیکش یو اون طرف م

 نکهیکنم! به ا یش حسادت ماز غم و غصه یخال یایدختر متنفرم اما به دن نیزد. من از ا یم
 .خوشحال باشه و بلند بلند بخنده نقدریتونه ا یم یکیکوچ زیبا هر چ

 داداش؟-

آب رفته بود  یجلوتر، تا کمر تو یکه کم ونهید یاومد. چشم از جانا یبدو بدو سمتم م یبارل
 :و با ذوق گفت دینون بهم رس. نفس زدیچرخ یگرفتم و به سمت بارل

 .پارسا با خودش توپ آورده بال؟یوال میبر-

سرم رو  نکهیزمزمه کردم و به محض ا ینداشتم اما نتونستم نه بگم. باشه ا یباز ی حوصله
آب فرو  یشد. تو یپاش خال ریورجه وورجه هاش، انگار ز نیب کهویسمت جانا چرخوندم، 

 .دیکش یخفه ا غیرفت و ج

اومد.  یو باال م رفتیآب م ریزد و مدام ز ی. دست و پا مدمیچه طور به سمتش دو دمینفهم
آب پرت کردم و به سمتش شنا کردم. به سرعت دستم رو دور کمرش حلقه  یخودم رو تو

 .دمشیکردم و باال کش

بود و از ترس  دهیزد. رنگش پر یشده بودند و خودش به شدت نفس نفس م سیخ موهاش
و به  دهیکه ترس یبه دختر بچه ا هیر گردنم حلقه کرده بود. درست شبجفت دستاش رو دو

 .آغوش پدرش پناه برده

 !بچه یدادیخودتو به کشتن م یداشت-

کردم و  ی. تموم تنش رو با تنم حس مدیرس یصورتامون به چند انگشت هم نم ی فاصله
بود! به  شهیز هما باتریز یسیخ یدختر، تو نیتفاوتم! صورت ا یگفتم ب یدروغ بود اگه م

 دهیبه تنش چسب سشیخ یکه لباسا یرو، در حال کلیه نیبا ا یشد دختر یاون، نم یعالوه 
  !رو نگاه نکرد
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 ینم قیفاصله دق نیبه سرعت صورتم رو سمتش چرخوندم. از ا ،یبارل یادآوریآن با  کی
 .دهیرو د زیداد به طور کامل همه چ ینشون م ستادنشیاما طرز ا دمش،ید

 :ختیباالخره زهرش رو ر یو بارل دمیکش رونیرو از آب ب اجان

 خوش گذشت؟-

 ی. جانا دست بارلدیچیپ که به رومون زد، ابروهام رو در هم یو چشمک طنتشیپر ش لحن
 :گفت دهیترس یگرفت و با لحن

 .. گفتم االنه که غرق بشمیبارل دمیترس یلیخ-

 :دیخند یبارل

 !عشقم یغرق ش ذارهیتا داداش باربدم هست که نم-

 :زدم تشر

 مگه؟ یبکن یخوا ینم یکوفت! باز-

 :دمیرو به جانا غر یظیبرگشت. با اخم غل الیرو تکون داد و خنده کنان سمت و سرش

 ؟یخواست یم نویهم-

 :معمول مظلوم شد طبق

 منه آخه؟ ریمگه تقص-

د کم کم داشت بارب یبود و اون رو زیشد. هوس انگ دهیکش نییاراده از صورتش پا یب نگاهم
 !داد یخودش رو نشون م

 یداد. ب یتموم بدنش رو نشون م یشدنش به خوب سیتنش تنگ بود و حاال با خ یتو لباس
اراده، دستم رو با خشونت دور کمرش حلقه کردم و تمون بدنش رو به بدنم چسبوندم. به 

 بمیترغ شتریسر به سرش بذارم ب نکهیا یدرشت شدش، برا یوضوح نفسش حبس شد و چشما
 :به لباش گفتم رهیخکرد! چشمام رو خمار کردم و 

 ؟یکن یکار م یچ یدار یدون یم-

 رهیداد. خ یتر نشونشون م زیبودنشون، هوس انگ سیسرخش فاصله افتاده بود و خ یلبا ونیم
 :بهشون زمزمه کردم

 !جوجه کوچولو یریرو مخم رژه م یدار-
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داد که منظورم رو نگرفته.  یش نشون مصورتم در نوسان بود و حالت صورت یتو نگاهش
 نی. ادنیزدم به نفهم یو خودم رو م دمیفهم یهم م دی! شادمیفهم یخودمم منظور خودم رو نم

و کار هاش داشت  تاشیبا جذاب اش،ییبایرفت؟ آره! با ز یمخ من رژه م یدختر، داشت رو
 !رو قبول کنم تیواقع نیخواستم ا ینم رفت و من یمخم رژه م یرو

 شم؟یپ یایشب م-

که  نباریا نمیخواستم بب ی. مادیخواست به اتاقم ب ی! دلم مدیپر رونیاراده از دهنم ب یب کامال
 !نه؟ ایکنه  یبازم قبول م شه،یم یچ ادیدونه اگه ب یکه م نباریا ست،ین یاز رو کم کن یخبر

شون رو مثل پر و بلندش، دور تا دور یگردش رو که مژه ها ینگفت. فقط اون چشما یزیچ
خجالت  کهویچشمام چرخوند و انگار  نیب ده،یبچگونه و ترس یجنگل پوشونده بودن، با حالت

 .دیدهنش کش یرو تو  نشیریدوخت و لب ز سمیخ شرتیت ی قهی! نگاهشو به سرعت به دیکش

 ادیداشت  لمیدورم، حاال کم کم ف یدختر چیسخت شد. بعد از چند هفته نبود ه دنیکش نفس
 سیکه خ یسرخ یچشم از اون غنچه ها یاصال خوب نبود! به سخت نیکرد و ا ین مهندوستو

رو چنگ زدم.  سمیخ یبه عقب برداشتم و موها یشده بودند گرفتم و جانا رو رها کردم. قدم
خودمو  یحال خراب؟ اگه نتونم جلو نیبا ا اد؟یب شمیخواستم امشب پ اگفتم؟ از جان یمن چ
 صورت پارسا نگاه کنم؟ یتو یه جورچ گهیکار کنم؟ د یچ رمیبگ

باال رفته بود  دایبدنم شد یسرعت از جانا دور شدم و سمت خونه برگشتم. حالم بد بود! دما به
 دی! شادیدختر جد هیبا  یطوالن یرابطه  هیبه  هیشب یزیچ هیخواست.  یم یزیچ هیو دلم 

 ...هم

و در اتاقم رو محکم به هم رو کنار زدم  گرفتیسرم شکل م یکه داشت تو یسرعت فکر به
 نیتموم بشه. ا یماه جانارو تحمل کنم و بعدش همه چ کیبود که  نی! نه! قرار بر ادمیکوب

 .برسه یتخت خواب چیبه ه دیمنجر بشه. نبا یدر بسته ا چیبه ه دیرابطه نبا

 ارگیکردن دو پاکت کامل س یگذروندم و با خال الیو ریو نفسگ کیرو تو اتاق کوچ یساعت چند
 یتو ییمعروف رامسر رفته بودند و تنها نیکردم. بچه ها هم تله کاب شتریرو ب یرینفسگ نیا
 .کرد یم تمیدر کمال تعجب هم آرومم و هم اذ الیو

من باهاشون اصرار داشت و بعد نگاه مشتاق جانا  یبه همراه یکه بارل یآوردن لحظه ا ادی
کرد. جانا داشت جسورتر  یم دیرو تشد که باعث شد از رفتن صرف نظر کنم، باز حال بدم

جسارت  نیهاش ا ختنیو زبون ر یشد. سکوت من مقابل پرروباز یم شهیتر از هم دواریو ام
لپ  یدمش رو ببرم و رو زمیوسوسه انگ شنهادیامروز مجبور شدم با پ وکرده بود  شتریرو ب
 .بذارم شیپف پف یها

 یلپ ها یکه دمش رو ببرم و رو نیر احرف آخرم خودم هم خنده م گرفت. تصو یحالج با
رو درشت تر از حد ممکن کنه  شیقورباغه ا یقرمز و گل انداخته ش بذارم و بعد چشم ها
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کردم  یگرفتن اسکاره! تک خنده ا قیشد که ال یم ییصحنه ها نیاز بامزه تر یکیشک  یب
 :شدم با خودم گفتم یبلند م ینفره  کیتخت  یو همونطور که از رو

 !شه، چه برسه خودت ینم دایپ نورایتم ا هیساامشب -

اتاق رو شکار کرد. لرزم گرفت و به حال رفتم تا کولر رو  یبلند شدنم، تن برهنم تازه خنک با
 دنیزد رو باز کردم و د یحال چشمک م یکه تو یلیطو یخاموش کنم. عوضش پنجره 

 .کرد قیتزربهم  یرنگ بنفش رو به خود گرفته بود حس خوب شتریکه ب یآسمون

به سمت  ییدبش رو به روم بودم و با حس هوس کردن چا یویبه ب رهیخ یا قهیدق چند
ماگ  یو تو دمیاپن به سمت خودم کش یرو از رو ییآشپزخونه قدم برداشتم. فالکس چا

که معلوم نبود  یتوجه به قندون ی. بختمیبود ر یمخصوص خودم که آوردنش به گردن بارل
 .ذهنم تازه فعال شد یو صدا دمیرو سر کش ییبود چا دهما توش خور دست چند نفر قبل از

کار  یچ ادیاگه باز به تصوراتم تر بزنه و ب ؟یچ ادیو ب ارهیدر ب یخول باز شهیمثل هم اگه
 !کنم؟ یچه غلط ارهیدر ب یباز عیضا یپارسا و بارل یکنم؟ اگه جلو

 

 :گفتملب  ریخوردم ز یم ییزدم و همزمان که چا یحرص پلک پر

 !داده لتیبودن تحو جیگوه گ ومدهیتو باربد! دختره ن یشد یچه خر-

از دهنم خارج شد و مشخص  اریاخت یکه ب یشنهادیشدم. از دست پ یدست خودم عصب از
 !ارهیقراره به بار ب یچه گند گهیخل و چل چند ساعت د یدختره  نیا ستین

 شرتمیسمت مبل رفتم. برداشتن ت به شرتمیرو نصفه رها کردم و به قصد برداشتن ت ییچا
 هی هیشب شتریکه رو به رو شدم که ب ییمصادف با باز شدن در شد و با بلند کردن سرم با جانا

 ینگاهش کردم اما اون حت یزدم و سوال یشده بود که خشکش زده! پوزخند ییکوچولو یماه
اعتنا بهش مشغول  یمن بود! ب ی رهیبود و هاج و واج خ ستادهیدر ا دمخورد.  یتکون نم

. زود برگشته بود و تنها ستادمیمقابلش ا یکم یبعد با فاصله  یشدم و کم شرتمیت دنیپوش
 :خاطر لب هام متحرک شدند و گفتم نیمتعجبم کرده بود، به هم شتریاومدنش ب

 ومدن؟یبچه ها کجان؟ چرا ن-

فم رو دوباره تکرار فرستاد. به ناچار حر رونیکرد و پوف کالفه م رو ب دایشدت پ شیگ رهیخ
 :کردم

 و پارسا کجان؟ یبا توام! بارل-

 :لب باز کرد، البته من من کنان باالخره

 .رفت... رفتن خرت و پرت واسه شام بخرن-
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 :گفتم تیابروم رو باال فرستادم و با جد یتا کی

 باهاشون؟ یخب تو چرا نرفت-

 :کرد ییدر اومد و از زبون درازش رو رونما شیبهت و منگ از

 !گهیاومدم د شت؟یپ امیشب ب یمگه نگفت-

قهقهه  یبار غرورم رو کنار گذاشتم و تا تونستم قهقهه زدم، اونقدر نیاول یم گرفت. برا خنده
 :خودش هم به خنده اومد چارهیزدم که ب

 خو؟ یخند یچت شد؟ باربد؟! چرا م-

روش زدم و همزمان به  یخنده م مسلط بشم. لبخند یبار تونستم رو نیکردم و ا یخنده ا تک
 :زد گفتم یم رونیکه مطمئنا  از کالمم ب یکه دستم رو جلو بردم تا در رو ببندم با خنده ا

 یخوا یبخرن نرفتن سفر قندهار خنگول! م یزیچ هیرفتن  نایچرا؟! پارسا ا یگ یجک م-
 !!نن؟یبغل من بب یسر برسن و تو رو لخت و پت گهید نیدو م

سرش  یهم از رو رشیو بر اثر تکون خوردن سرش شال حرهاش باز هم گرد شدند  چشم
خواست  یصورتش دلم م یتو شیچهره ش به گردش اومد و با نبود آرا یافتاد. نگاهم تازه تو

 :واسه بچه بودنش زار بزنم! منتظر نگاهش کردم که باالخره خود مظلومش رو نشون داد

 !ه نه؟... مگگهید میهم باش شیپ یخواست یلخ... لخت چرا؟ م -

 میحرص دادنش گوش یمبل نشستم و برا یسر دادم و عقب گرد کردم. رو یصدادار پوزخند
 :و مشغول ور رفتن باهاش شدم دمیکش رونیب بمیرو هم از ج

خودتو  یبخوا دی! گفتم شایعاشق یکه، گفت یبمون شمیپ یایکه ب ستمیعاشق چشم و ابروت ن-
 !یستی... نووووچ... آدمش ندمی! دیثابت کن

افتاد.  نیزم یشونش ُسر خورد و رو یاز رو فشیدونم حرفم چقدر سوز داشت که ک ینم
کرد و به  یاومد. مکث ینظر گرفتم. داشت مردد به سمتم م ریحرکاتش رو ز یچشم ریز

 :شروع به حرف زدن کرد یسخت

شه...  یثابت کنم؟! باورم نم دیکار کنم؟ با... با تنم با یچ دیباربد؟ من با یثابت کردن چ-
 !شه یباربد بخدا باورم نم

 یرفت. انگار خدا اونو حواله کرده بود که حساب یمخم رژه م یصداش داشت رو یتو عجز
 :دمیچند روز سفره م گوه بزنه و بره. با نگاهم چشم هاش رو هدف گرفتم و غر نیبه ا

 یباور معشقتو  یکه با دوتا اشک و دو بار لوس باز میمن آدم ینکنه فکر کرد ؟یپس چ-
خوبم و فالن؟ کجا رفت اون همه  یکنم؟ ه یم یبخوا یهر کار یگفت یم یبود ه نیکنم؟! هم
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 یطیتو مح یکن یکه فکر م یترسو و بزدل نقدی! انجایا یاومد شم،یپ ایگم شب ب یادعات؟ م
ده؟  یاجازه رو بهم م نیا تمیشخص یعنیکنم!  یم یسر برسه من کار یکه هر آن ممکنه کس

! ده روز از اون یکن یخودتو م یفقط چاله  یخر فرض کردن من دار نیبا ا ؟یاما تو چ
که جلو  ارین شمیبعدش اصال  اسم عشقو پ ینمونده به تموم شدنش، ول یزیماه گذشته، چ کی

 !روت زهیر یباشم عقم م یهرک

 یم کنم. یبودم تا خال یگفتم! حرصم گرفته بود و دنبال هر راه یم یچ دمیفهم یهم نم خودم
 !کردم چیپ لهیتیدونست من چند هزار زرنگ رو ف یو نم ارهیدر ب یخواست زرنگ باز

مبل نشست.  یرو سکوت فرا گرفت و بعد بر خالف انتظارم کنارم رو نمونیجو ب یا هیثان چند
 :کرد و در آخر گفت یبازوم گذاشت. مکث ینکردم و اون جسورانه دستش رو رو یتوجه ا

 ...نیباور کنم که تو همچ نویتونم ا یفرضت کنم... فقط نم خواستم خر یمن... نم-

 :گفتم یبه اعصابم زد، چشم هام رو با حرص بستم و با کالفگ شهیهم ت باز

 !یکرد یکه ظاهرا  اول راه شلوارتو قهوه ا یمن نخواستم! فقط گفتم خودتو ثابت کن-

 ریناراحت و دلگ یود که بارلشده ب ییوقتا هیآن دلم گرفت. شب کیفرستاد و  رونیب یقیعم آه
سرم رو به  اریاخت یداد. ب یآه و ناله سر م یاز جانب من ه دنیو ناز کش یدلبر یبود و برا

 :بهم لب زد رهیلحظه بود خ نیسمتش برگردوندم و اون هم که منتظر ا

که  ی... واسه ثابت کردن عشقیکه بگ یحق با توئه... تو فقط آروم باش! باشه... هرکار-
 !هم ندارم یدم. قبوله؟! تر... ترس یدارم انجام م بهت

 یکه هر آن ممکن بود پارسا و بارل یشد. واقف به صحنه ا دایپوزخندم پ یهم سر و کله  باز
 :اپن جوابش رو دادم یاز رو دیبرسن و شاهدش باشن از جام بلند شدم و با برداشتن کل

 یایدونم! م یم دیکه بع یت کنخودتو ثاب یخوا یاگه م ی! ولیندار یمشخصه که ترس-
که  نجای. نه ای... اونجا فرصت واسه ثابت کردن داریبار اومد هیکه  یتهران، همون خونه ا
 !ادهیواسه فرار کردنت ز لیدورت شلوغه و دل

 

 جانا#

 

مبل ولو شد. نگاه  یجون من، رو مهیزد و تن ن رونیاز خونه ب رونم،یمقابل نگاه ح باربد
 .زنم یخواب دست و پا م یکردم تو یخورد و حس م یر تا دورم چرخ مناباورم مدام دو

 یکردم فکرم رو متمرکز کنم. خب! االن باربد چ یاز عرقم رو چنگ زدم و سع سیخ یگلو
  ثابت کنم؟ دیگفت؟ گفت با
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 یکنم و حت هیخواست گر یکردم. دلم م یدرک م شتریفاجعه رو داشتم لحظه به لحظه ب عمق
  .گرفت ینم ممیاربد گرب یاز شوک حرفا

که  یکیپرسته.  یبت اون رو م هی نیکه ع یکیاسطوره داره!   کی ش،یزندگ یتو یآدم هر
 یم که اون بت رو یکس یهم داشته باشه برا یاگه بد یمال اونه! حت ایو قشنگ ایخوب یهمه 

 .ادینم پرسته به چشم

ورود  یکه اجازه  ییرِد تنها. مستیکس ن چیه هیکه شب یمنه! کس یزندگ یاسطوره  باربد
 .کرده ییایکه اون رو برام رو شهیژگیو نیو هم دهینم شیرو به زندگ یدختر چیه

 

درخشه. اما...  یالماس وسط کوه آتشفشان م هیو مثل  دهینم تیبه تن و بدن دخترا اهم اون
دش برد. از وجود اسطورم جدا شد و باد اون رو با خو کهیت هیانگار  ش،یپ یاما چند لحظه 

 !مواد مذاب غرق شد ومدنیکنده شده م ی کهیشد و ت میانگار الماِس من، از وسط دون

 یاز دست من بر نم یکار چیشد و ه یتر م فیو ضع فیداشت مقابل چشمام ضع اسطورم
خودم،  یادامه بدم. ادامه بدم و خودم با دستا نکهیاومد جز ا یاز دستم بر نم یکار چیاومد. ه

 !بود کنماسطورم رو نا

 یکردم که م یرفتم و اونجور که اون خواسته بود ثابت م یباربد م یمن به خونه  اگه
 اهامیرو یتو شهیهم یاومد و اون برا ینم یباق اهامیرو یاز اسطوره  یچیه گهیخوامش، د

  !شد یدفن م

داخل چند روز متعلق به من بود، رفتم و در رو از  نیا یکه تو یبه اتاق رون،یو ح دیام نا
  .تنها باشم یخواست تنها یقفل کردم. دلم م

مسافرت، از  نیاومدن به ا یاالن برا یبشم ول مونیممکن بود که از کنار باربد بودن پش ریغ
و پشت چشم نازک کردن و  یکردم با چند تا عشوه خرک یبودم! چرا فکر م مونیته دلم پش

 بچگانه فکر کردم؟ نقدریکنم؟ چرا اخودم  یدایتونم باربد رو عاشق و ش یادا در آوردن م

کردم تا حالم بهتر بشه. از داخل  یمورد عالقم رو گوش م یحالم بد بود، آهنگا یوقت شهیهم
به دوساعت فقط آهنگ  کی. نزددمیتختم دراز کش یکردم و چشم بسته، رو یپل یآهنگ میگوش

م رو خوب کنه؟ نه تونست حال یبغض گلوم رو رها نکرد. آهنگ هم نم یگوش کردم و ذره ا
داد و من  یچشمام جون م یشده بود. داشت جلو ضیمر اهامیرو ی هتونست! اسطور ینم

 .فقط مرگش رو شاهد بودم

 چیبودم اما ه دهیباربد رو کش یخوب بود و بارها چهره  میکردن. نقاش یکردم به نقاش شروع
  !دندبه باربِد من نبو هیکدومشون شب چی. هکدوم رو نگه نداشته بودم
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بود که  دهیبه نصفه نرس میبار، نقاش نیباربد. ا دنیهم طبق معمول شروع کردم به کش باز
آرومم  یچیتونستم بکشم! آرامش نداشتم! ه ینمپرتش کردم.  یبرگه رو مچاله کردم و گوشه ا

 .کرد ینم

بش نتونستم جوا یهام حت هیگر ونیشام صدام زد و من م یگرفت. پارسا برا میاراده گر یب
بار دوم، پشت در اتاق قرار گرفت و  یبرا یرو بدم. به سرعت اشکام رو پاک کردم و وقت

 :جواب دادم یدورگه ا یاسمم رو صدا زد، با صدا

 .خوام بخوابم یخورم. سرم درده م ینم-

 :نگران شد صداش

 ارم؟یبرات قرص ب یخوا یم-

 :حال جواب دادم نیکردم. با ا هیزد که گر یداد م صدام

 .خوام ینم نه-

 یم شهیآورد اما هم یخودش نم یممکن بود من حالم بد باشه و نفهمه. به رو ریبود! غ دهیفهم
 .دیفهم

 .نمتیحداقل درو باز کن بب-

نشه. رفت و من  چمیپا پ ادیحالم بده ز یشعور داشت که بفهمه وقت ینقدریرو ندادم. ا جوابش
کردم که چشمام خسته شدند. اما باز هم  هیراحت، اشکام رو رها کردم. اونقدر گر الیبا خ

 !آروم نشدم

از  یو حت و رو کردم ریرو ز جشیپ یعکسا یباربد رو نگاه کردم. دونه به دونه  یعکسا
 میحال رو برام درست کرده بود هم حالم خوب نشد. حرفاش داشتند روان نیکه ا یکس دنید
و اون رو داشت با تموم قوا خفه  اسطوره یگلو یدست گذاشته بود رو یکیکردند! انگار  یم
 !کرد یم

 شهیو اون مثه هم ختمیباهاش درد و دل کردم. اشک ر ریدل س کیپونه زنگ زدم و  به
کردم  یتر از قبل باهاش خدافظ نیکرد و من بازم آروم نشدم! سنگ بمینص شویتکرار یحرفا

 .زمزمه کردم ی" ایلب "لعنت ریو با قطع کردن تماس، ز

 

ش؟ اون خونه رو تهران برم خونه میبرگشت یزدن داخل اتاق کردم. گفت وقت به قدم شروع
 .افتاد یلرز به تنم م فته،یب یاون خونه چه اتفاق یقراره تو نکهیدوست دارم اما از تصور ا
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کنم؟ برم به اون  یها موهام رو چنگ زدم. االن چه غلط ونهیوسط اتاق نشستم و مثل د آشفته
به  نکهیاعتقاداتم فقط به خاطر ا یودم و پارسا و مامان و بابا و همه خونه؟ چشم ببندم رو خ

 باربد ثابت کنم واقعا عاشقشم؟

وقت نتونه ترکم کنه.  چیه گهید ینجوریا دی... شادیشا کنه؟یباربد باورم م شه؟یم یچ بعدش
 هوم؟

 یپر حرف، به سقف زل زدم. بغض لحظه ا یو با ذهن دمیخواب نیکف زم یپارکت ها یرو
لبم  یگوش سپردم. کم کم لبخند رو ایامواج در یکرد! چشمام رو بستم و به صدا یرهام نم

آرومم کنه، لبخندم رو وسعت دادم اما  یمورد تونست کم کی نیا نکهینشست و خوشحال از ا
کرد و  دایخودش رو پ یسرم، بغض جا یباربد تو یچهره  بستنکه با نقش  دینکش یطول

تونست  ینم یچیه گهیتونست آرومم کنه. انگار د ینم نمی. نه! اشدنداراده باز  یچشمام ب
 .آرومم کنه

 

طرف باربد و چشماش!  کیطرف پارسا بود و مامان و بابا،  کیتونستم ادامه بدم.  ینم من
تونه  ی! االن فقط مرگ منهیاما ادامه ندم! آره! هم رمیکرده بودم که حاضر بودم بم ریگ ییجا

 !و فقط مرگآرومم کنه. فقط 

سرم بود نوشتم و  یکه تو یشدم. متن نستاگرامیرو از کنار دستم چنگ زدم و وارد ا یگوش
 :لب زمزه وار خوندمش ریبار، ز نیآخر یکردم و برا شیاستور

کردن، نه درد و  هیکنه، نه گر یمورد عالقت آرومت م یکه نه گوش دادن آهنگا ییاونجا-
 ینه نگاه کردن به عکسا ا،یامواج در یدن به صدافابت، نه گوش کر قیدل کردن با رف
 !شهیحالت خوب نم گهیمرد. چون د دیداداش بزرگه، اونجا با یصدا دنیجانانت و نه شن

رحمانه  یو به سقف اتاق زل زدم. افکاِر وحشتناکم ب دمیتختم دراز کش یرو یالحظه چند
 .قصد شکست دادنم رو داشتند

 کنم؟ داینجات پ یدوراه نیتا از ا رمیبم مرگ؟

تر از  فیضع ینبودم؟ دختر فیبود اما من مگه ضع فیضع یکار آدم ها یقطعا  که خودکش 
 من وجود داشت؟

 قرص بخورم؟ ایسرم پر رنگ تر شد. خودم رو از ارتفاع پرت کنم  یتو یکم فکر خودکش کم

اگه  دی. شاداشتم یخورد، اما باز هم دست بر نم یداشت از خودم و افکارم به هم م حالم
 کرد. هوم؟ یسوخت و من رو قبول م یدل باربد برام م موندم،یو زنده م کردمیم یخودکش

هزار  یباربد ضربان قلبم رو رو یبعد، صدا هیندادم و چند ثان یتق تق به در زد. جواب یکس
 :برد
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 جانا؟-

لحن خاص  نیا قشنگه؟ چرا حاال که باربد اون رو با  نقدریبودم اسمم ا دهیتا حاال نفهم چرا
 حس به سراغم اومد؟ نیتلفظ کرده بود، ا

 ؟یداریب-

کار کنم. سرجام نشسته بودم  یدونستم واقعا  چ یشب بود و من نم کیبه ساعت کردم.  ینگاه
 .به در اتاق بودم رهیباز کردن در و نکردنش، خ نیو مردد ب

 یوار م وونهیکه د یبا قلبچرا که از جام بلند شدم و  دیطول نکش ادیقلب و مغزم ز نیب جدال
 .و در رو به روش باز کردم دمیکش قیخودم رو به در اتاق رسوندم. چند نفس عم د،یتپ

کرد که  یبهم حال گهیبار د کیکه به خودش گرفته بود،  یاون هم با اون ژست لعنت دنشید
 :ار گفتطلبک شهیمرد بگذرم. فقط نگاهش کردم و اون مثل هم نیتونم از ا یجوره نم چیمن ه

 چته؟-

و درست  ستین داریب یداد کس یهم فقط نگاهش کردم. سوت و کور بودن خونه نشون م باز
شونم گذاشت و من رو به عقب هل  یفکر از سرم گذشت، باربد دست رو نیکه ا یلحظه ا

 :دمیغر یداد. متعجب و عصب

 ؟یکن یم کاریچ-

پارسا  نکهیاز بودنش و هم از ابودم! هم  دهیاتاق شد و در رو پشت سرش بست. ترس وارد
 !نجاستیبفهمه باربد ا

 !شمیبدبخت م یینجایاگه پارسا بفهمه ا نیبرو بب-

 :ش رو نشونم داددستش رو باال گرفت و صفحه یتو یگوش

 ه؟یشر و ورا چ نیا-

 !و پر از حرص یبود! عصب یعصب صداش

که گذاشته بودم  یاستوربه  ی. نگاههیبارل یدستش، گوش یکه گوش دمیاول فهم یلحظه  یتو
 :جواب دادم یکردم و با خونسرد

 خب؟-

 خب و زهرمار! چه مرگت شده از عصر تاحاال؟-

 :زدم پوزخند

 مگه برات مهمه؟-
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 .پارسا برام مهمه یمعلومه که نه! ول-

 :نشستم جواب دادم یتختم م یکه رو یاز تمسخر برگشتم و در حال پر

 !نه من یقتیپس نگران رف-

 :کرد ینگاهم م به کمر دست

 یکه م قتیجانا؟ چرا حرف حق یچ یعنیکارا  نیا ؟یاریدر ب یبچه باز یخوا یم یتا ک-
  ؟یدار یبر م ایمسخره باز نیو از ا یفاز خودکش یشنو

 :باال بردم و از نفرت گفتم یزیتوجه به هرچ یرو ب صدام

که بخواد با  یت به عشقبذارم تا داشته باشمت؟ لعن ارتیکه تنم رو در اخت نهیا قتیحرف حق-
خوره. حالم از همه  یخوره. حالم از خودم بهم م ی! حالم از تو بهم منهیبه ثمر بش زایچ نیا
 .خوره یبهم م یچ

 :دیغر ضیدرشت شده بودند. انگشت اشارشو رو لبش گذاشت و با غ چشماش

 !شششیه-

 :اومد، ادامه داد یکه سمتم م یبعد در حال و

 رو سرت؟ یندازیچرا صداتو م ؟یکن داریپارسا رو ب یخوا یم-

 :دمیفرو افتاده نال یافتاد. اون کنارم نشست و من با سر نییاراده پا یب اشکم

 !یکش یم یرو به نابود میزندگ یباربد. تو دار یوقت نبود چیکنه. کاش ه یآرومم نم یچیه-

بار  نیندم و اسرم رو به سمتش چرخو اریاخت یفرستاد. ب رونیب ییکرد و نفس پرصدا یمکث
در  ییمنتظر نگاهش کردم که سرش رو باال آورد و با ابروها انداخت. نییاون سرش رو پا

 :هم گفت

 !یو مجبور به ثابت کردن عشقت بش یزورت نکرده باهام باش یکس-

رو  تیقصد و ن نیمنصرفم کنه و حاال داشت ا تمیخرابم رو بدتر کرد. اومده بود از ن حال
 :د. نگاه منفورم رو ازش گرفتم و با حرص گفتمکر یپررنگ تر م

تفاوت که قلب من  نیاما با ا میچرا؟ چون من و تو هر دو قلب دار یدون یآره مجبورم! م-
! شعورهیتپه و قلب تو از جنس سنگه! سفت و سخته! خودخواه و ب یهر لحظه به عشق تو م

 !نفهمه، نفهم

خواست اونقدر  یشدم. دلم م یاز هم آروم نمدادم و ب یدستام محکم تشک تخت رو فشار م با
شد که  یدونم چ یمنوال گذشت و نم نیبه هم یا هیبزنم تا سبک بشم. چند ثان ادیو فر غیج
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از دستام باال اومد و توسطش لمس شد! توسط... باربد؟! باربد! باربد دستم رو  یکی کهوی
 !گرفته بود؟

لب هاش  یکه رو ینگاه پر نفوذ و لبخند یچهره ش نشست. رو یماتم باال اومد و رو نگاه
 :بهشون داد یلب هاش موندم که باالخره تکون ی رهینقش بسته بود. اونقدر خ

 ؟یحاال آروم شد-

 یچند لحظه  نیشد! تا هم یحرف نگاهش کردم. تنم گر گرفته بود و خودم هم باورم نم یب
خوش رنگ و نگاه  یچشم ها ی! برارمیخواست براش بم یازش متنفر شدم و حاال دلم م شیپ

 !دست هاش ینرم یمهربونش، برا

کردن  یبار همزمان مشغول باز نیبشه. مجدد لب باز کرد اما ا شتریب میگ رهینداد خ مهلت
 :دستش با دستم شد

 !قلب نفهمه؟ ای!! شعوره؟یفهمم، مگه قلب ب یمن نم -

 ی. باربد داشت ممیزدخنده  ریز یهر دومون پق هویشد  یدونم چ یهام کش اومد و نم لب
اوج  نیکرد! ا یم یعاشِق من دلبر یو مقابل چشم ها دیخند یمن م یداشت برا د،یخند

 نبود؟ یخوشبخت

شکل  نیدستش شدم. داشتم به بهتر یاراده بود اما من هم مشغول ور رفتن با انگشت ها یب
هر لحظه دستش  رو داشتم که نیاز آروم شدن، ترس ا شتریشدم و افسوس که ب یممکن آروم م
 !بره شمیبکشه و از پ رونیرو از دستم ب

 :خاطر به چشم هاش زل زدم و جسارت به خرج دادم نیهم به

 !هنوز آروم نشدم-

بغلش پرتاب  یتو با  ی. تقردیحرکت منو به سمت خودش کش هی یتکون داد و ط یسر متاسف
. دیکوب یم نمیس یقفسه  روایوار به در و د وونهید جانیحجم از ه نیشدم و قلبم داشت از ا

 یدماغم رژه م ریآرامش بخاطر عطر تنشه که ز نیبغل باربد بودم؟ مثل اون شب؟ ا یمن تو
 !ُمردم؟ ایزنده م  واقعا  ... من ایره؟ خدا

 :کنم دایباربد باعث شد خودمو پ یگم بودم که صدا میسردرگم تو

 !خفت کنم یاریدر م یپررو باز ینطوریا یخواد وقت یبچه پررو! دلم م-

رو  دیپر یم نییباال و پا گوشیباز یکه مثل بچه ا یو قلب دمیبدنش کش یاز بو یقیعم نفس
 یبازوش خط ها یشونش گذاشتم و همونطور که با دستم رو یمشتم فشردم. سرم رو رو یتو

 :گفتم دمیکش یم یفرض

 ...عذاب نقدیا گهید ینطوریشه ا یم یعال یلیخ یاگه خفم کن-
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 نیگذاشت. اخماش دوباره برگشته بودند و ا یباق مهیام کرد و حرفم رو نصفه و نبغلش جد از
 :گفت یبار با لحن سرد

 !چرت و پرتا بشنوم نیخوام از ا ینم گهید-

 :جوابش رو دادم دیکش یکه داشت از وجودم پر م یانداختم و با ذوق نییرو پا سرم

 نی... ایستین گهیاما د یدرمون کن و دردم رو یامشب کنارم باش دیگم؟ شا یمگه دروغ م -
 ...و بم یپس چه بهتر که خفم کن ه،یشگیدرد و عذاب هم هم

حس  یو لب هام رو به اسارت لب هاش برد. لحظه ا دیسرعت با دستش چونم رو باال کش به
 یداد اما باربد توجه ا یهم آغوش نیشروع ا یبرا یلرزونم آالرم نیکشم و ه یکردم نفس نم
 !کرد؟ یروش ممکن خفم م نیداشت به بدتر د؟یبوس یلب هامو م نکرد. داشت

 هیباربد گم شده بود. چندثان نیخشمگ ینفسا نیب ییتندم جا یو نفسا دیبار یم شیاز تنم آت انگار
و نگاهش رو  دیکرده بود غرق بودم که خودش رو عقب کش ممیکه تقد ینیریتو مرگ ش یا

 :تخت بلند شد یمزمان از رو. نفس نفس زنان به حرف اومد و هدیدزد

 !نزن پس یزر اضاف گهی! د؟یخوب خفه شد -

 :دمیمرتعش نال ییلب با صدا ریز

 ؟یدیچرا... چرا منو... بوس-

که  یعاشقانه ا یرمانا یکه تو ییاز همون وقتا ،یچ یعنیعشق  دمیکه فهم یاز زمان شهیهم
تجربش  نکهیبشم! با ا دهیتوسط عشقم بوس یشدم، دوست داشتم روز یخوندم غرق م یم

بوسه با عشق باشه!  نیخواست ا یدلم م شهیاما هم هینیریدونستم که حس ش ینکرده بودم اما م
 کی نکهیاجبار! باربد با او زور و تیو جنون باشه. نه از سر عصبان یتگو وابس یبا دلدادگ
که از  یبوسه ا نیدلم نشوند. اون اول یغم تو ایدن کیکرد، اما به جاش  ممیتقد یآن یخوش

 !بود دهیعشقم گرفته بود، به گند کش

موند. اونقدر که  رهیبود خ دهیهم ازشون پر کش دیذره ام هیکه همون  ییو فقط به چشما فقط
بره،  نییپا میدادم تا بغض لعنت یکه آب گلوم رو قورت م یانداختم و در حال نییسرم رو پا

 :خطاب بهش گفتم

 ؟ی... برشهیم-

 

 رونیش رو پر صدا برو بهم زهر کرد! نفس کالفه زیومم کنه اما بدتر همه چبود آر اومده
 :که باز هم کنارم نشست دمیچشم د یفرستاد و از گوشه 

 !نگاه کنبه من -
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خونسرد نبودند!  گهیکه د ییمکث کردم و بعدش، نگاهمو به چشماش دوختم. به چشما یکم
  .زده نبودند خیو  یخنث

از چشمام رو گرفته  یکی یرد شده بود و جلو میشونیپ یلندم، از روفر ب یاز موها یا طره
که  دینکش یکرد. طول ینگاه نم یا گهید یبود. نگاه باربد مجذوب اون طره بود و به جا

 دهی. مثل فنر کشدیانگشتش گرفت و کش نیدستش رو باال آورد و او چند تار مو رو به آروم ب
 :کرد یبامزه ا یلت قبلش برگشت و باربد تک خنده کرد. دوباره به حا اششد و باربد ره

 !چه قدر باحاله-

  .کرد یم طنتینبود! مرد خشک و خشن من، مثل بچه ها ش یکردن باور

 :به روم زد و گفت یچشمک طنتیش با

 !یترسم پررو بش یبگم اما م یزیچ هیخوام  یم-

خودش را  یم باربد هم کمکار نیبدم. با ا هیپشت سرم تک واریتا به د دمیرو عقب کش خودم
گاه بدنش  هیو کمرش رو چرخوند تا بتونه راحت تر نگاهم کنه. دستش رو تک دیعقب تر کش

 .و بدون پلک زدن بهم زل زد رهیخ ،ییکرد و با پررو

 :گفتم تیاهم یب

 .جلوت پررو بشه یکس یذار ی. تو نمشمینترس پررو نم-

صورتم رو با دقت از نظر  یک اجزاتک ت ره،یو خ ی. جددیلبش پر کش یاز رو لبخند
 :گفت یطوالن یگذروند. از نگاهش پر از حس شدم و اون بعد از مکث

 اد؟یکه از من خوشش م یسازینم ایخودت رو شیپ ،یاگه بگم خوشگل-

 به من گفت خوشگل؟ داغ شد. االن جانیو واج نگاهش کردم و تنم از ه هاج

 :متفکر گفت ی. با حالتدیکش ششیته ر یرو یباال انداخت و دست یا شونه

داره؟  ی. خب چه ربطشنیو پررو م نیمال کننیفکر م یکن یم فیاز دخترا تعر یآخه وقت-
 ایجذاب، خوشگل  یگفت یبه هرک شهینم لیگفت خوشگله! دل دیکه خوشگله رو با یکس

 شه؟یم لی. دلیعاشقش باش پ،یخوشت

 :حرکت فقط نگاهش کردم. خودش ادامه داد یو ب منگ

لپ لپو که آدم دوس داره گازشون  یبچه کوچولوها نی. از ایدار یبامزه ا سیب تو واقعا فخ-
  .رهیبگ

شد نگاش کرد و براش  یزد م یحرف م ینجوریا یو من براش مردم! وقت دیخند خودش
 نمرد؟
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 :دمیپرس یمعن یب یلیگلوم رو فرو دادم و خ آب

 ؟یبچه دوس دار-

کش اومدش، آروم آروم  یگرفت. لب ها یا گهیگ دلبش خشک شد و نگاهش رن یرو لبخند
سوال احمقانه به خودم  نیو تو دلم به خاطر ا دمیشدند. ترس کیجمع و ابروهاش به هم نزد

 زنم؟ یچرت و پرت م یحرفا نقدریشناسم، چرا ا یمرد رو م نیلعنت فرستادم! من که ا

جواب  یناراحت یبا صدا وکهیکردم که  یم یو خودخور دمیجنگ یداشتم با خودم م نطوریهم
 :داد

 !آره-

زده بود و به رو به روش نگاه  هیتعجب نگاهش کردم. هر دو دستش رو به تشک تخت تک با
شروع به حرف زدن کرد، کامال  ی! وقتستین ایدن نیا یکرد، اما مشخص بود اصال تو یم

 !ستین ایدن نیا یمتوجه شدم که واقعا تو

دوست دخترم بود!  یموقع هیافسون  ادته؟ی یدیپرس یهمونم یکه از اون دختر تو یاون شب-
 گهیممکنه که د ریبهت دروغ گفتم. من و افسون، غ یدیو فهم یدیدونم که از پارسا پرس یم

 !میما بش

 

 یخاطراتشون دست و پا م یلحن ناراحت به خاطر وجود اون دختره! پس داره تو نیا پس
 !ستیو اصال حواسش ن گهیرو برام م شیزندگ یزنه که داره همه 

کارش  یبار هم برا کیبار هم معذرت نخواست.  کی یکرد. بارها و بارها. حت انتیبهم خ-
دونست چه  یخوامش. م یدونست چه قدر م یبار هم دلش برام نسوخت. م کینداد.  حیتوض

 انتیخ دنیو فکر منو دلم رو نکرد. فکر نکرد چطور از د دیقدر روش حساسم اما هرز پر
 !وقت فکر منو نکرد چیهشکنم.  یکه عاشقشم م یکس

و از  نهیکه عشقش جلوش بش شهینم دایپ ایدن یتو یدختر چیکنم، ه یم دیتاک ،یدختر چیه
 یاگه اون احساس مرده باشه! حت ی. حترهیبگه و بتونه آروم بگ یا گهیاحساسش به دختر د

 .سوزونه یز هم دلت رو مکنه. با یباشه، باز هم حالت رو بد م شیوقت پ یلیخ یاگه برا

خوان  یم ای ،یبعد یخوان مثه قله فتحت کنن و برن سراغ قله  یم ای. ننیدخترا همه هم-
عاشقت کنن خودشون رو  نکهیا ی. اولش براشهی. احساس سرشون نمیپول خرجشون کن

زنن  یدورت م ،یزن یبفهمن براشون له له م نکهیاما به محض ا دنینشون م ونهیمجنون و د
  !کشته مرده داشته باشن، خفن ترن شتریب یهرچ کننی. فکر میسراغ بد رنیم و

 :زد و ادامه داد یتلخ پوزخند
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 چینفر از وجود توعه و ه هی یکه بدون هیحس خوب یلیبچه دوست داشتم. به نظرم خ شهیهم-
 !سالش بشه۹۰اگه  ی. حتیمونه. تو مالکش یتو م یبرا شهیکنه. هم یوقت رهات نم

نفر ذره  هی یکه بدون هیحس قشنگ یلیبه نظرم خ یگفت. تاحاال مادر نشده بودم ول یم راست
 یاز هرکس شتریو اون تورو ب یشه. تو مالکش باش یکنه و متولد م یم هیذره از وجود تو تغذ
  .دوست داشته باشه

و قد  یکردم که دوسه تا بچه  یوقتا خودمو تصور م یلیاون موقع ها که با افسون بودم، خ-
. اما االن... نیکنن. تمام آرزوم شده بود هم یمامان صدا م قد دورمو گرفتن و افسون رو مین

 یزندگ یکه برا یلیندارم. تنها دل ییآرزو چیه گهیوقته د یلی. خهیدونم آرزوم چ ینم قایاالن دق
. عروس شدنشو. مامان شدنشو. نمیبب شویخوام خوشبخت ی. مهیکردن دارم، وجود داره بارل

 !شدنمو ییدا

 !نوبره یبداخالق نیبه ا یی. منم لبخند زدم. دادیخند

 :حرف دلم  رو خوند که گفت انگار

 .صدام کنن ییدا یاز ترسشون نتونن حت یبارل یترسم بچه ها یفقط م-

 :به صورتم گفت رهیو او خ میدیخند جفتمون

 دمیم حیباشم. ترج داشته یکه بخوام ازش بچه ا ستین یکس گهیبچه دوس دارم اما حاال د-
خودم بکنم  یبچه  یخواست برا یکه دلم م ییو کارا نمیرو بب یبارل یمنتظر بمونم تا بچه ها

 .اونا انجام بدم یبرا

  !رحم نبود یداد وحشتناک و ب یکه نشون م یو گرفته نگاهش کردم. باربِد من، اونقدر مغموم

 یم دیجد یرابطه  هیچرا از شروع و  رهیگ یبودم که چرا ازم فاصله م دهیفهم گهید حاال
 یتونه به کس یکرده که اون نم نینسبت به زن ها بدب یباربد رو جور یترسه. افسوِن عوض

به احساساتش  ایازش سواستفاده کنند  ایخوان  یکنه همه م یداشته باشه. احساس م یحس خوب
 !لطمه بزنند

 یاراده دستش رو تو یوندم و بلب هام نش یرو یمصنوع یگرفته ش لبخند ی افهیق دنید با
 :دستم گرفتم و گفتم

 ویکس یفکر هم نکردم. حت یبه کس یاول منه باربد، من قبل تو حت یعاشق شدن تو تجربه -
رو  یدیکه تو کش یدرد دیمو باهاش نساختم. شا ندهیآ االتمیخ یکنار خودم تصور نکردم و تو

و  یشد تیتونم بفهمم چقدر اذ ی. مدرکت کنم کمیتونم  یوقت حس نکنم اما... م چیمن ه
 هیو به همه با  یبش نیکه بدب ی... حق داریباورات خراب شدند. حق دار وچقدر بد اعتماد 

! نه دنبال پول توام و نه دنبال باال بردن افتخاراتم، ستمین هیاما باور کن من مثل بق ینگاه کن دید
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کنم!  یاز حس خوب بشم، تا... تا زندگ . تا آروم بشم، تا پریخوام تو کنارم باش یمن فقط م
 !دونم ی... بخدا نمیکار کنم تا باور کن یچ دیدونم با ینم

لب  یمکث و لبخند کمرنگ یزدم نگاهم رو دنبال کرد و با کم یکه حرف م یطول مدت تمام
 :باز کرد

 !بهت گفتم که، بلبل خانوم-

 :تخت بلند شد یاز رو و دیکش رونیو گنگ نگاهش کردم که دستش رو از دستم ب جیگ

 !تهران، پاسداران، خونه-

بود و  دست خودم  ختهیدلم ر یحرف ها یرو یضربان تندش رو از سر گرفت. آب پاک قلبم
 :نبود که تمسخر وار گفتم

 !جمله بسازم باهاش؟-

کرد، پشت  یشد و قصد رفتن م یم کیزد و همونطور که به در اتاق نزد یصدا دار پوزخند
 :به من گفت

 !نه. باور بساز-

بسته شدنش منو از مات بودن در آورد. باربد دنبال اثبات عشقم به  یبسته شد و صدا در
 لهیخواست جسمم رو وس یدخترونه م. اون م یایخودش بود و من دنبال ثابت نگه داشتن دن

 !عاشق کردنش الِ یکارم شده پر و بال دادن به خ چارهیاعتماد کنه و من ب ی

 الیفرستادم و به ضرب تنم رو مهمون تخت کردم. اونقدر فکر و خ رونیب ییپرصدا نفس
که صبح  یو طوالن قیخواب عم هیکه فقط آرزو داشتم خوابم ببره.  دیچیپ یدور و بر مغزم م

 !... کنار باربدمیزندگ یصبح قشنگ کنار حسرت چنده ماه  هیداشته باشه.  شیدر پ یخوب

که چشم هام از فرط  دینکش یسته م کرد و طولوجود خ ی مهیرو ضم یحسرت آه ی کلمه
 .باربد خواب رو بغل کرد یکننده  وونهید یتکرار خنده 

 

* * * * * 

 یمقابلم نشونم م ینم دار و بارون یجاده  نوی، اچند روزه مون هم رو به اتمام بود مسافرت
بود داشت به کدوم پارسا دوختم. معلوم ن یجد یداد. نگاهم رو از رو به رو گرفتم و به چهره 

گرفته م که خبر  یاخم هاش در هم بود. صدا نطوریکرد که ا یدلبرش فکر م یاز دافا یکی
پا  قشیعم یکمرنگ کردن اخم ها یباز کردم و برا یداد رو کم یم دمیشد یخوردگاز سرما

 :گذاشتم شیپ
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 شده؟ یآق داداش من چرا سگرمه هاش تو همه؟ چ-

بهم انداخت و بعد رو به جاده  یما چندان هم موفق نشد، نگاهدر آورد ا یش رو از پکر چهره
 :گفت

 !یچیه-

کرد با گوشش  یاحساساتم فوران م یوقت شهی. همدمیگوشش گذاشتم و آروم کش یرو رو دستم
گرفتم. خالصه  یحرص گوشاش رو گاز م ایاوقات هم از شدت ذوق  یرفتم. بعض یور م

 دمیکش شتریکرده بودم! گوش سمت راستش رو بتنه داداش خوشگلمو گوش دراز  کی نکهیا
 :کنه گفتم یشروع به منت باز شهیو تا خواست مثل هم

 !بگو االیکنم.  یشده ول نم یچ یتا نگ-

 

 :گفت چوندیپ یفرستاد و همونطور که با غر فرمون رو م رونیب یکالفه ا پوف

 .گم یصاحابو م یب نیخب. ول کن ا یلیخ-

موهاش  نیب یآوردم. منتظر نگاهش کردم که دست نییدستم رو پا شدم و الیخیبار زود ب نیا
 :گفت  یو با لحن تلخ دیکش

 اشویچس باز نیا ی. حوصله ده یم لمیدونم باربد چشه! همش تو خودشه و اخم تحو ینم-
 یسفر کوفت نیا امیخواستم ب یشده. نم یبار طوالن نیشد اما ا یم ینطوریا یندارم. هر از گاه

 .ادیسفره بدم ب یکرد از هر چ یکار یند روز حسابچ نیو تو ا

بگم. بغض  یزیتونستم چ یدونستم و نم یم قشویدرد رف لیادامه بده. دل گهینداشتم د تحمل
 :چرخوندم گفتم یم شهیجونم رو قورت دادم و همونطور که سرم رو به ش مهین

 کمی یقشیتو رف ،یکه داداش ستین یخوب و اوک شهیهم یآدم چیحالش خوب نبوده! ه دیشا-
 !شه نگران نباش یحوصله کن. خوب م

 یخوب م قشی. بهش گفتم رفدمیبغضم رو بلع یبا چه بدبخت دیسر داد و نفهم یآروم اوهوم
 یکه با حرفاش م یقی! رفشهیزندگ یدونستم تنها دردش بودن مِن مزاحم تو یکه م یقیشه؟ رف

دوستم  نیکه به خواهر بهتر نیاز ا ترسم! یگفت م یگفت خودتو ثابت کن و با چشم هاش م
 !ترسم یم ادمد یشنهادیپ نیهمچ

 .جون گرفتن دادم یو به افکار خطرناکم اجازه  دمیگر گرفته م کش یلپ ها یرو یدست

 یم دیبا شش؟یرفتم پ یم دیشدم. با یم کیراه برگشت بودم و هر لحظه به شهرم نزد یتو
 !اگه پارسا بفهمه... اگه پارسا... نه ارم؟یب کردم تا قلبشو به دست یم میرفتم جسممو تقد
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 یافتاد... کس ینم یکرد رو خفه کردم. اتفاق یم ادیکه کنج دلم داد و فر یسرعت ترس به
گفت... اون فقط خواست خودمو ثابت کنم! نه  ینم یزیچ یشد! باربد به کس یخبردار نم

 نیترسناک و در ع شنهادیپ هیاد. د شنهادیپ هیکرد... اون فقط  یالتماس یاجبارم کرد و نه حت
اونو داشته باشم.  شهیهم یچون قراره بعد از اثبات خودم برا نیریگم ش یم... نیریحال ش
 .بار عالوه بر زبون هراسونم... قلبم اظهار نظر کرد نیپس... ا

 " !قبول کن "

. اوج آژانس بودم یکوفت تیبند مشغول کار کردن و ور رفتن با سا کیبود که  یچندساعت
مقابلم رو هم  یپرونده ها دیکه داشتم با یا یذهن یریبود که عالوه بر درگ نجایا یبدبخت
 .دادم یباربد خان مهرزاد م لیکردم و تا عصر تحو یم یبررس

همه کار  نیحاال ا ،یرو در آورد چارهیب نیسفر پدر ا یتو که تو ینبود بهش بگه لعنت یکی
 رونیب یپوف تمی! خودم از گله و شکا؟یاز دستش خالص شو  رهیکه بم یداد لشیجا تحو کی

 .رفته م باز دل به کار سپردم لیتحل یفرستادم و با انرژ

کردم و در کمال تعجب حجم بازپرداخت ها و  یساعت دو تا از پرونده ها رو بررس مین یتو
 شهیکه همبود که خودم هم در حال شاخ در آوردن بودم. از شرکتمون  ادیز نقدریها ا تیشکا

 ینم گهیداشته باشه. د تیقدر شکا نیمدت کوتاه ا هی نیبود تو ا دیمورد استقبال مردم بود بع
برم.  ششیداشتم که پ یخوب یباربد تنگ شده بود و هم بهونه  یبدم، هم دلم برا دامهتونستم ا

اهم همر شهیکه هم یا یبیج ی نهیآ یتو حمیمل شیپرونده هارو برداشتم و با چک کردن آرا
 .بود به سمت اتاقش رفتم

سرش رو  یبود منم چون حت دهیصداش وارد اتاقش شدم. انگار فهم دنیبه در زدم و با شن یتق
پوست  یدو برابر شد اما به رو میبرخورد سردش خستگ نیبهم بندازه. با ا یبلند نکرد تا نگاه

 :ذاشتم گفتم یم یوقرار گرفتم و همزمان که پرونده هارو ر زشی. مقابل ماوردمیکلفتم ن

. دهیشرکت سر به فلک کش یبدتره باربد خان، بازپرداخت ها ادیکه به چشم م یاوضاع از اون-
 !نیبب

نثارش کردم  یفیظر یدادم. چشم غره  یم لشینگاهم کرد که انگار داشتم دروغ تحو یطور
 :و پرونده هارو به سمتش هول دادم

 !گهیچک کن د-

 :زد رو بهم گفت یا رسوند و همونطور که فقط ورقش مرمق دستش رو به پرونده ه یب

 یزی. چسیام و تو رئ یانگار جامون عوض شده! من منش یکن یباهام صحبت م یطور هی-
 !؟یزد
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 دیکه نبا یبود و لحن خاصم رو طور دهیکالمم رو نفهم ونیم یِ کرده نگاهش کردم. نگران بغ
کردم  یکه حس م یز به روز از پسرروزها رو نیا بیو غر بیکرده بود! باربد عج یمعن

 !...کنم، جز یتونستم کار یعرضه نم یشد و مِن ب یشناختمش دورتر م یسال ها م

خودخواهش داد و  یبه لب ها یبه قصد خارج شدن از اتاق به عقب برگشتم که تکون دیناام
 :مانع حرکتم شد

 !سیخانوم رئ شم،یپ ادیبه پارسا بگو ب-

حرصم رو در آورده بود و  یکاف یاش رو تحمل کنم. به اندازه تونستم طعنه ه ینم گهید
 :شد. به سمتش برگشتم و گفتم ینم نیتر از ا زیصبرم لبر

 یوقت ختمیخوام، بهم ر یتو و شرکت رو م یباربد؟ من خوب یزن یحرف م هیچرا با کنا-
 محل کارم رو ندارم؟ ی ندهیآ ی. نکنه حق نگراندمید نارویا

 :داد گفت یم لمیتحو یجذاب یباال آورد و همونطور که تک خنده  اشاره ش رو انگشت

 !یمحل کارو خوب اومد-

 :گذاشت شیپا پ امیش ب کهیت یزدم و تا خواستم پا به پا یپرحرص پلک

 هیشه! اگه زودتر  یم نیشرکت همش به فکر خودش و عشق بچگونشه هم یمنش یوقت-
تو و  ریمشکالت االن رفع شده بود. تقص نیتا ا ینداختیپوشه ها م نینگاه به ا هینگاه... فقط 
 دیدونم با یخوره اما م یگنده داره به برنامه هام م یشرکته که هر چ نیا یامثال تو تو
 !مکار کن یباهاتون چ

بند نبود که دردم رو  ییجا جیحرف هاش تا اعماق وجودم فرو رفت و دستم به ه زیت سوزن
 :وار گفتم دیبود که با لرز مشهود صدام تاک اریاخت یبدم. مات نگاهش کردم و ب نیتسک

 !. بفهمستیعشق من بچگونه ن-

 نیا یچرمش بلند شد. مشخص بود برا یصندل یزد و به ضرب از رو یصدادار پوزخند
 !ت؟یحجم از عصبان نیتحمل ا یمظلوم تر از من برا یو چه کس هیعصب یافتضاحِ کار

و دل  دیکش یم شیپرحجم و مشک یموها یتو یتبه سمتم برداشت و همونطور که دس یقدم
 :کرد گفت یمنو ذره ذره آب م

خواهر  یبخدا. مطمئن یتو خل بودن رو دست ندار ؟یدیشن نویهمه حرف فقط هم نیاز ا-
 جانا؟ ییپارسا

خوام خودمو  یکه متوجه شده بود م یشب هیصدام زد! شب شیبم و عصب ی! با اون صداجانا
برد. گفته بود جانا  یم غمایسرپا بودنم رو به  لیلحظه به لحظه دل نیخالص کنم شده بود و ا
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 یبا صدا ینطوریکه ا رمیاسمم بم یخواست واسه تک تک واج ها یدونست دلم م یو نم
 !دونست ینم یدونست! لعنت یشدن. نم یاون قشنگ م

 یا قهیقشرکت کرد. چند د یگ رهیخ یمسابقه  نیا ینگاهش کردم که اون هم تو رهیخ اونقدر
 یلب هام نشست. حس م ینگاهش عوض شد و رو ریمس هویچشم هاش بودم که  ی رهیخ

مزاحم  لِ یتخ ایگفت؟  یکرد. حسم بهم دروغ م یکردم جزء جزء لبم رو با حسرت نگاه م
 !کنه یکنه... باربد داره نگاهت م یگفت داره نگاهت م یکه بود! چشم هام م یوجودم؟ هر چ

گرفت. داشتم  یتنم هر لحظه شدت م یرو از سر گرفته بود و دما ضربان خاص خودش قلبم
ذوب شدن  نیبه نجات دادن خودم نداشتم، از ا یاقیشدم و اشت ینگاهش ذوب م زمیه ریز
هم کردم و بعد از رهاشدنشون  یلب هامو تو اریاخت یکه ب یغرق لذت بودم اونقدر نیریش
 :خالص رو زدم ریت

 !؟یامروز... خونه ا-

 یبود که کس نیابروش باال رفت و فاصله ش رو باهام به صفر رسوند. تنها دعام ا یتا کی
. منتظر نگاهش کردم که شروع به حرص دادنم نهیحالت نب نیسر نرسه و من و اون رو در ا

 :کرد

 !چطور؟-

 یاون هم کش اومد. داشت لذت م یلب ها یفرستادم و گوشه  رونیب ییپرصدا قیعم نفس
 :کنم شیش بود ضربه فنبرد؟! االن وقت

 !شتیپ امیخوام ب یم-

گفته که  یمقابلش چ یکرد جانا یکامل الل شده، انگار باور نم دمیفهم یزد اما م ینم یحرف
داد  یبود که به اعتماد به نفسم جون عیبهم انداخت. نگاهش اونقدر ضا یو مبهوت ینگاه سوال
 :و گفتم

 !ستیق من بچگونه نعش یتا بفهم شتیپ امیامروز م ،یدیدرست شن-

خودش رو به  یجا ی. بهت زدگدیبازوم رو چنگ زد و من رو سمت خودش کش کبارهی
 !رو داشت دنمیانگار که قصد در ش،یوحش یداده بود و اون با چشما تیعصبان

 بچه جون؟ یگیم یچ یفهم یم-

ار اما انگ شهیکردم از حرفم خوشحال م یکردم. فکر م یدهنم حس م یقلبم رو تو ضربان
 :برعکس داغ کرد. حرف دلم رو صادقانه به زبون آوردم
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انجامش بدم تا بهت ثابت کنم دوستت  ی! بارها ازم خواستیخودت خواستگفتم که  ویزیچ-
چرا؟  یدون ی! میبازیخوام بهت ثابت کنم باربد مهرزاد. اونوقت، تو شرط رو م یدارم. م

 .یاز من بگذر یچون نتونست

اما  ه،یعصب دایداد هنوز هم شد ینشون م نیسفت و منقبض بود و ا دارش همچنان هیزاو فک
 !گشاد شده بودند. انگار باور نداشت که شرط رو باخته باشه بیعج یچشماش با حالت

! ؟یدلم رو ببر یتون یم یکه فکر کرد یدیتو خودت د یچ یروز بهم گفت هیباربد؟  ادتهی-
که من  ینشون داد ،یو باهام نباش یریبگ خودت رو یجلو ی. و تو اگه بتونامیمن امشب م
 ،یاز من بگذر یطاقتت کردم و نتونست یباختم! اما... اما اگه، من ب شهیهم یشرط رو برا
 !! به عنوان عشقتیمن رو به همه نشون بد دیبا وقت. انیشرط رو باخت

رو تموم  تحملم گهی. اما واقعا دزنمیحرف م ینجوریمنم که دارم ا نیشد ا یباورم نم خودمم
 یم یکار هی دیرسوند. من با یو وقاحت رو به حد اعال م ییکرده بود. باربد داشت پررو

 .ارمیجاش به دست ب یزیچ هی دیرو به فنا بدم، با میکردم. اگه قراره زندگ

 :زد زمزمه کرد یدست و پا م شیبهت زدگ یکه هنوزم تو یحال در

اصال از  رون؟یب یمن و خواهرم بکش یزندگ پاتو از ،یاز کجا معلوم که اگه شرط رو باخت-
 انجام بدم؟ یکه گفت یکجا معلوم اگه من شرط رو باختم کار

 :گفتم یالیخیب با

 یموش و گربه باز نیاز ا یباربد. اوال، اونقدر رونیب رمیم تیاگه من شرطو باختم از زندگ-
که دلت  یزیهرچ به پارسا یتون یکشش ندارم. دوما، اگه نرفتم، م گهیخسته شدم، که د

از  یتون ی. مدارهیشده و دست از سرم برنم زونمیخواهرت آو یبگ یتونی. میخواست بگ
 .یارتباطش رو باهام قطع کن یرو بگ تیبه خواهرت واقع یتون ی. میاخراجم کن نجایا

 :ادامه دادم یشتریمن با اعتماد به نفس ب رو رها کرد. بازوم

 ...نکهی! جز استین یاعتبار چیه ،یحرفت نزن ریتو ز نکهیا یاما برا-

 :کرد و من گفتم زیزدم و ابرو باال فرستادم. چشم ر یپوزخند

 نه؟ گهید یتو مرد-

که به زبون آوردم  یمسخره ا یخندم رو از جمله  یجلو یدرشت شدند. به سخت چشماش
 :جواب داد یگرفتم اما باربد با لحن پر تمسخر

 !ینه زنم! اسکل روان-

خنده نزنم. اخمام رو  ریز مونیکردم تا به خودم مسلط بشم و وسط بحث جد رو صاف صدام
 :و گفتم دمیهم کش یتو
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 نبود! مرده و حرفش، مگه نه؟ نیمنظورم ا-

 .کنه یکشف م یزیچ کیکه انگار داره  یکرد. جور یدقت نگاهم م با

 .کنم یکنم و حرفت رو قبول م یمرد بودنت حساب م یمن رو-

باربد کنم و  یفکر کردم که دختر بودنم رو فدا نیآن به ا کیم گرفت. دونم چرا بغض ینم
بغضم نمونده، مظلومانه ادامه  دنیتا ترک یزیداد چ یکه نشون م ییاون طردم کنه. با صدا

 :دادم

وجود نداره! من عاشق  ایدن یبه خدا که نامرد تر از تو تو یحرفت بزن ریباربد، اگه ز یول-
که  نی. منو نبشهیشبه نابود م کیتصورم  یهمه  ،یحرفت بزن ریزاگه  یشدم ول تیمردونگ
دونه برادرم، به جون  هیندارم. به جون  یعرضه ا چیو ه سادمیمظلوم جلوت وا نقدریاالن ا

دوست ندارم، اگه تصورم ازت نابود شه، عشقم  ایدن یاون تو یرو اندازه  یچیپارسا که ه
زهرم  یجور هینداره. انوقت  یوقت تموم چیکه ه مونه ینفرت برام م هیو فقط  شهیتموم م

 !درمونش نکنه یپادزهر چیکه ه زمیر یرو بهت م

و سردرگم و آشفته نگاهم کنه. انگار  سهیبود که فقط وا دیو پررو بع یشاک شهیباربد هم از
  .کار کنه یدونست چ یاون هم نم

برم، اما درست با برداشتن  رونیبش کردم و برگشتم تا از اتاق م رو بدرقه نگاه گرفته نیآخر
به خودم اومدم  یقدم، مچ رو گرفت و چنان من رو به سمت خودش چرخوند که وقت نیاول
شده بود و  بیبدنش ترک یعطرش با بو یچشمامه. بو یجلو ش،یپهن و عضالن ی نهیس دمید

مرش رو لحظات ع نیکه انگار داره آخر دیتپ یم یجور هیکرد. قلبم  یمو رو  ریدلم رو ز
 .بره یلحظات آخر کمال استفاده رو م نیگذرونه و داره از ا یم

و  ستهیباربد جلوم با نکهیباور ا یروز حت کی. باور نداشتم! دندیچیباربد دور بدنم پ یدستا
آغوش مرد  یبه چشمام نگاه کنه برام سخت بود اما حاال، حاال من تو هیچند ثان یبرا میمستق

 !دونم ینم یچ یم. براشد یسخت و سردم فشرده م

 جانا؟-

خواستم  یکننده بود! م وونهیاسمم توسط اون صدا د دنیهمچنان سرد بود اما باز هم شن صداش
 :گفت یشد. به آروم یاجازه بهم داده نم نیبگم جانم اما همچنان بغض داشتم و ا

 تو؟ ایبرم  یبه نظرت شرط رو من م-

که برام مونده بود چنگ زدم بلکه نجات  یمونسیر نیدونستم! من فقط به آخر یهم نم خودم
  !کنم دایپ

 میدونستم قدم بعد یم میزندگ یتو شهی. همادیب شیپ یدونم قراره چ یکه نم هیبار نیاول نیا-
 !کار کنم یخوام چ یدونم م یبار، واقعا نم نیکار کنم. اما ا یدونستم قراره چ ی. مهیچ
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بهم حس داشته  یامکان داشت باربد ذره ا یعنی رو روشن کرد! کمیقلب تار ،یدیام ی روزنه
 کی یعنینه،  ایتونه از من بگذره  یدونست که م یخودش نم یباشه؟ آره امکان داشت! وقت

 !وجود داشت یدیام

باال  شنهیس یاش جدا کنم، دستام رو آروم آروم از رو نهیس یگونم رو از رو نکهیا بدون
اون به دور  یدستا یر گردنش حلقه کردم و حلقه و سمت گردنش بردم. دستام رو دو دمیکش

 :زمزمه کردم یلرزون یکمرم محکم تر شد. با صدا

 اد؟ین یکس وقتی-

 :دیزده بودند چسبوند و بو کش رونیمقنعه ب یفرم که از جلو یرو به موها شینیب

 !اتاق بشه نیمن وارد ا یکس حق نداره بدون اجازه  چیه-

 :داد لمیحوت یکم جون یبالفاصله خنده  و

 !که دنیشامپو بچه م یموهات بو-

گردم  یبرداشتم. با اون چشما شنهیس یرو درشت کردم و به سرعت سرم رو از رو چشمام
 :بامزه گفت یتر شد و با حالت قیهاج و واج نگاه صورت خندونش کردم که خندش عم

 !کردم یشوخ-

 بچم نه؟ یکن یادآوری یخوا یم یدر هر حالت-

. دمیمشت کوب شنهیکرد و من چند بار با حرص به س نییرا تند تند باال و پا سرش طنتیش با
بشه و تا اومدم  یعصب نکهیاز ا دمیراه خشک شد. ترس ونیجمع و دست من م کبارهیش  هخند

 :مقدمه گفت یو ب کهویمعذرت بخوام 

 !یجذاب یلیتو خ-

ردم و اون دست راستش رو باال نگاهش ک جیو گ دهیسپرد! نفس بر یرو به فراموش دنیتپ قلبم
 یطرف صورتم گذاشت و من ُگر گرفتم. انگشت شست بزرگش رو رو ی. اون رو رودیکش

 :تمام گفت تیو با جد دیبازم کش مهین یلب ها

 !خوشگلن یلیلبهات خ-

 .و با نشستنش رو پلکم، چشمام رو بستم دیرو باال کش انگشتش

 یشیآرا چیبه ه اجیکه احت نهیمژه هات به ا ی. قشنگیبامزن. گرد و مشک یلیچشمات خ-
 .ندارن. خود به خود فر و پرن

 :دیخند
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 !بچه کوچولوها شهی. درست مشنیباحال تر م یلیخ یخند یم ی. وقتانیلپات گاز گرفت-

 :کرد ریسرم گ یجلو یش جمع شد و نگاهش به موهارو باز کردم. خنده چشمام

فر فرق  یبا تصور من نسبت به مو یلیتو، خ یموها یاومد. ول یفر بدم م یاز موها شهیهم-
 !یلی. خکننیم

 :انداخت ینگاه کلمیشد و به ه دهیکش نییپا نگاهش

 ...که ی! اونقدریدار یفرق العاده ا کلیاما ه یبچه ا-

 :تموم گذاشت و گفت مهیرو ن حرفش

 ازت گذشت؟ شهیبه نظرت، م-

قطع شد! باربد با حرص  دنمیه، راه نفس کشتون یاومدم لب باز کنم و بگم باربد مهرزاد م تا
  !محصور کرد شیلب ها ونیرو م نمییلبهام گذاشت و لب پا یو ولع، لب رو

اخمالود عقب  ،یبه لبم زد و با گاز محکم تر ی. مک محکمختیاز تنم رفت و قلبم ر جون
 :دیو غر دیکش

 ؟یکن ینم یچرا کار-

و مشغول  دیو اون دوباره صورتش رو جلو کشباز نگاهش کردم  مهین ییو واج، با چشما هاج
 .کردم شیاراده همراه یشدش کردم و من هم ب بسته یبه چشما یشد. نگاه

به در بلند شد و  یتق تق یبودم که صدا میکرد یکه بهم منتقل م یغرق لذت یا هیثان چند
 نیا یتواومد و مارو  یم هویاگه پارسا بود و  نکهی. قلبم از تصور ادمیهراسون عقب کش

! ستیداشت و خداروشکر که مطمئن بودم پارسا پشت در ن ستادنیقصد ا دید یم تیوضع
نشست گرفتم و بعد با  یم زشیپشت م یکه با پوف کالفه ا یربدفاصله رو با با نیشتریب

داشتم،  یو همونطور که به عقب قدم بر م دمیوارد اتاق شد. نگاه دزد یباربد زارع یاجازه 
 :مگفت ریسر به ز

 مهرزاد؟ یمن برم آقا-

 :گفت بیدلفر یانداختم که با لبخند ینافذش نگاه یخودم رو کنترل کنم و به چشم ها نتونستم

برام  کیکن و با پ یرم پرونده ها رو زود بررس ی. فقط امروز زودتر میبر یتون یم-
 !بفرست

 ینداشتم. همراه انرژجز چشم گفتن  یبهم فهموند که منتظر رفتنمه و من هم چاره ا میرمستقیغ
خارج  شیریکه با لرز درو بستم و از اتاق نفسگ دینکش یرفته م به سمت در رفتم و طول لیتحل
 .شدم
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. دیمنو بوس یفرستادم. باربد لب ها رونیب ینشستم و پوف پر لرز میصندل یرو یحال یب با
م داره وگرنه کدوم به ییحسا هیاون حتما   د،یمنظور نبوس یدونم که ب ی! مدیبوس یبا عطش م

 !بود که با حسرت به لب هام چشم بدوزه و با حرص بوسه بارونشون کنه یآدم

 یآروم گرفتم و حس بِد وجودم در مقابلم مغلوب شد. با ذوق به پرونده ها یفکر کم نیا با
 .بردم یباربد م یکردم و همراه خودم به خونه  یم شونیزود بررس دیشدم. با رهیخ زیم یرو

باره لبخندم رنگ باخت! اگه  کیاز اطالعات رو به روم رو دنبال کردم که به  یخط چند
 قهیکار کنم؟! اگه مثل چند دق یبکشه چ شیدخترونه م آت یایباربد شرط رو ببازه و فقط به دن

کار کنم؟! اگه بعدش منو مثل  یمنو نشناسه چ گهید یبسپره و بعدش حت طنتیدل به ش شیپ ی
خودش  قیکار کنم؟ اگه انگ جلف و خراب بودن بهم بزنه و منو ال یه چبدون ااز دختر یبعض

 !کار کنم؟ یندونه چ

شاد و لحظه  شنهادمیاز پ یکه لحظه ا یخورد. از من یرسما  حالم داشت از خودم بهم م گهید
 یداشتم و لحظه ا یراه ثابت کردن بر م یقدم تو کیکه  یبودم، از من نینگران و غمگ یا

 .خوردیحالم بهم م دمیکش یبعد پا پس م

 

حسم شده ذره  یکه اون هم متوجه  یمدت یمدت کوتاه مخصوصا  تو نیمن به باربد تو ا عشقِ 
داد  یشده بود که هم عذابم م یدرد هیمن مثل  یزدن وجودمه. عشق برا شیذره در حال آت
زنده موندن  یده و هم برا یم ماریمرگ به ب دِ یکه هم ام یکرد، مثل سرطان یو هم آرومم م
 قلیتا روحم رو ص دیکش یجسمم خراش م یکنه! عشِق من به باربد داشت رو یوادارش م

 !نکنه دمیگرفت تا ناام یازم م دمویبده، عشِق من به باربد داشت ام

 

****** 

 نهیآ یبار خودم رو تو نیهزارم یراست برا کیرنگم شدم و  ینقره ا شیش ستیدو سوار
موفق شده بودم. ترس  یداشته باشم و انگار یحیمل شیکرده بودم آرارو  میزدم. تمام سع دید
موندن  یبرا ییگفت جا یبا ضربان کوبنده ش م صمیکرد و قلب حر یم دادیچشم هام ب یتو
 یشکل ممکن رو به خودشون گرفته بودند و اونقدر نیتر دهیچیپ فکارم! ایآدم ندار نیتو ا
 .رفت یوندن فرمون و حرکت کردن نمکرده بودند که دستم به سمت چرخ رمیدرگ

 

 یفضا یخاص خواننده تو یکردم. آوا یپل یشدم و آهنگ نیناچار دست به دامن ضبط ماش به
 .اومد دانلودش کرده بودم و اصال  گوشش ندادم ادمیو تازه  دیچیپ نیماش
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 تیاون وضع یرو تو یدیبود آهنگ جد دیزدم بع یم یآهنگ قفل هی یرو شهیکه هم یمن از
بزنم. خواننده شروع به خوندن کرد و  یبعد یتونستم ردش کنم و رو ی. نمگوش بدم اما..

تا صداش  نهیگوشه بش هیجا از جاش درآورد و وادارش کرد  کیاغراق بود اگه بگم دلم رو 
 !رو دنبال کنه که با جون و دل حسش کرده ییرو دنبال کنه، حرفا

 بدون تو شبا همش خرابه حالم "

 دارم؟ ویز تو کمن ج مگه

 ؟ییافتاده به کارم کجا گره

 نییبا اون چشمات مشکل گشا تو

 دارم دور بشم از همه دوست

 بسمه یکه تو باش نیهم

 وسط قیقا هیتو  منو

 " که آرومه هر شبش ایدر هی 

 

آهنگ داشت  نیشد. ا یم دیکردم و هر لحظه استرسم تشد یبه فرمون به آهنگ گوش م دست
بعد  نکهیداد. خبر از ا یخوب م یا ندهیو خبر از آ ختیر یدهن قلبم م یرو تو یمشهود دیام

. میخوب رو شروع کن یرابطه  هی میتون یشه و من و باربد م یخوب م یاز امروز همه چ
 !که تنهام بذاره ستیرحم و سنگ دل ن یباربد اونقدر ب وفتهیب یفاقکه هر ات نیخبر از ا

به دنده  یکردن مجدد آهنگ تکون یسر دادم و با پل یقپر ذو یحرف خودم خنده  دیتائ یبرا
 .گرفتم شیباربد رو پ یخونه  ریدادم و مس

 دنمیگذر زمان و رس یکردم که اصال  متوجه  نیریقشنگ و ش یطول راه اونقدر فکرا تو
شکل  نیو دست خودم نبود که به بدتر دیپر یم نییبه باال و پا جانینشدم. قلبم داشت از ه

 .رو پارک کردم نیباربد ماش یخونه  یه روممکن رو ب

که ساعت پنج  میبرداشتم و بعد از چک کردن گوش یصندل یپرونده هارو از رو مضطرب
 .رنگ مقابلم قدم برداشتم ییطال یداد به سمت در سلطنت یعصر رو نشون م

و  رهیگاه خاونم با اون ن دنشیسالن به روم باز شد و نگاه دلتنگم به سرعت باال اومد. با د در
فرستادم  رونیگذاشت. نفس حبس شده و لرزونم رو آروم آروم ب یناسازگار یپر نفوذ، دلم بنا

 .زمزمه کردم یو همزمان سالم آهسته ا
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تا داخل بشم. پرونده هارو محکم تر به خودم چسبوندم و  ستادیجوابم رو بده کنار ا نکهیا بدون
 .لوکسش شدم ی وارد خونه دند،یلرز یم یکه کم ییبا زانوها

باربد شدم و  یاراده لبم رو گاز گرفتم. تموم شد! من وارد خونه  یسالن بسته شد و من ب در
بازم.  یم ایبرم و  یم ایندارم. امروز  یراه فرار چیه گهید یعنی نیدر پشت سرم بسته شد. ا

 بشه؟ یاما بعدش، قراره چ

 .نیبرو بش ؟یسادیچرا وا-

به پشت  یبود گذاشتم. نگاه یراحت یکه وسط مبل ها یزیم یرورفتم و پرونده هارو  جلوتر
 یمبل یآسوده تر رو یالیآشپزخونه مشغول بود، با خ یکه تو یباربد دنیسرم کردم و با د

  .نشستم

 ؟یخوریم یچ-

 نقدریچرا من ا د؟یپرس یبود که م یچه سوال مسخره ا نیحجم از فکر و دلهره، ا نیا وسط
راحت  نقدریبره که ا یدونست شرط رو م یهم نبود؟ نکنه م الشیخ نیدلشوره داشتم و اون ع

 کرد؟ یبرخورد م

 یزدم! آدم یرو م دشیق شهیهم یبرا دیبرد من با یفکر ترس به دلم چنگ زد. اگه م نیا با
و  نمیکار کنم؟ بش یچ دیکرد. حاال با یتحملم نم گهیحرفم بزنم و اونم قطعا د ریکه ز ستمین

 رم؟دست بذا یدست رو

که باربد جلوم  یبلند هیپا وانی. با لدمیافکارم دست و پا زدم و نقشه کش یدونم چه قدر تو ینم
 .آب پرتقاله وانیل یمحتو دیشد فهم یرنگش م یگذاشت، افکارم رو پس زدم. از رنگ نارنج

 ؟یکرد یهمش رو بررس-

 

صورتم  یرو تکون دادم. نگاهش به یبهش، سر رهیروبه روم گرفتم و خ وانیاز ل چشم
 .انداختم نییشد و من سرم رو پا یطوالن

 نهیپا انداخت و دست به س یکنارم نشست. پا رو قایکه جاش رو عوض کرد و دق دینکش یطول
 :و خونسرد گفت

 !به من نگاه کن-

شد  دهیکش نییکرد. دست خودم نبود که نگاهم پاو نگاهش  دمیکوتاه، سرم رو باال کش یمکث با
 یامروز افتادم. لمس لباش توسط لب هام فوق العاده بود! حس ادیست. به لباش نش یو رو

  !گرفت یلقب م میحس زندگ نیداشت که بدون شک قشنگ تر
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که کنارش چشماش به وجود  ینیو به چ دمیچشام کش اومدند. نگاهم رو باال کش یجلو لباش
 د؟یخند یموندم. داشت م رهیاومده بود خ

 :دیانگشتش کش نیم زد و لپم رو پر از حرص ببه رو یچشمک طنت،یاز ش پر

 بچه پررو؟ یسرخ شد ینجوریکه ا یکن یفکر م یبه چ یدار-

 

 :لپام نشست یجفت دستام باال اومد و رو دهیاراده و ترس یب

 ! سرخ شدم مگه؟یوا-

 شدیم یو من محو خندش شده بودم. چ دیخند یش به هوا بلند شد. اون مخنده کیشل نبار،یا
 شدند؟ یمال من م شهیهم یخنده ها برا نیاگه ا

 !بخدا یخل یلیخ-

گفت برج زهرمار چشم  یبه باربد م شهیکه هم یدلم به پونه ا یرو با خنده گفت و من تو نیا
 خندونش بگه برج زهرمار؟ یچشما نیاومد به باربد با ا یغره رفتم. چه طور دلش م

 ؟یزد یزیچ ؟یالو؟ چرا امروز همش تو هپروت-

 :لب گفتم ریز یدیو ببخش دمیکش میشونیبه پ یدست کالفه

تو فکر. آب پرتقالت رو  یرفت ینجوریکه ا فتهیب یاتفاق ستیاشکال نداره. نترس! قرار ن-
 .بخور

 بود؟ یحرف چ نیو ناباور نگاهش کردم. منظورش از ا دیسرعت نور گردنم رو باال کش به

رفت که به سرعت از جام  یبه بالکن م دیرس یکه م یجاش بلند شد و داشت به همون سمت از
 دمیشدن من به خودش بشه، بهش رس کیمتوجه نزد یحت نکهی. قبل از ادمیو سمتش دو دمیپر

 :دمی. سرم رو به کمرش چسبوندم و پر از التماس و بغض نالدمیچیو دستامو دور پ

 !ا من نکنب نکاروی. توروخدا ارونیبرم ب تیاز زندگ یبذار یخوا ینه باربد. نگو که م-

 دمیتنش کش یاز بو یقیکرد. نفس عم ینم یبود و حرکت ستادهیو صامت، سر جاش ا خشک
 شیمن رو از زندگ ینجوریا ذاشتمی! نمذاشتمیو تند تند شروع به بوس کردن کمرش کردم. نم

 .بفرسته رونیب

شت گردنش تالش، تونستم لبامو به پ یکه به پا کرده بودم، با کم یپاشنه دار یلطف کفش ها به
و اون کالفه، دستامو از دور شکمش باز کرد و  دمیبرسونم. پشت گردنش رو چند بار بوس
 :دیبرگشت. بازوم رو چنگ زد و داد کش
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 ؟یکن یم یچه غلط یمعلوم هست دار-

خودم جمع شدم و اشک به چشمام هجوم آورد. چند لحظه  یبود، تو دهیکه کش یترس داد از
و اون بازوم رو ول  ختی. اشک از چشمام فرو ردیکش یعصبنگاهم کرد و بعد، پوف  یا

 !ستیمرد اهل عاشق شدن ن نیا دمیفهم یاز همون اولش م دینداشت! با یا دهیکرد. فا

موهاش  یو پشتش رو بهم کرد. هر دو دستش رو تو دینگاهم کرد و بعد، چرخ یبا آشفتگ باربد
 :گفتم تیمن بلند شد. با مظلوم زیهق هق ر یفرو کرد و صدا

 شهینم دایکس پ چیباشه اگه هزار سال هم بگذره ه ادتی یباربد ول رمی. من مرمیباشه من م-
من دوستت داشته باشه. من حاضر شدم بخاطر ثابت کردن دوست داشتنم به  یکه به اندازه 
 ؟یچ یعنی نیا یدون یبگذرم. م مییدارا نیتو، از مهم تر

 !نکن هیبسه! گر-

دونستم با  یرو سبک تر کنم اما نم نمیبغض سنگ هیخواست با گر یم نکردم و دلم ییاعتنا
 :کردم یرو شعله ور تر م تشیعصبان شیکار آت نیا

 !نکن هیسگ نکن منو جانا، گفتم گر-

 رینفسگ یفضا نیخونه و ا نیا یمن تو یگرفتم و قصد رفتن کردم. جا واریم رو از د هیتک
رفتم و تا ابد  یم دیرفتم. با یم دینبود و با دیوبک یسرم م یشدنم رو تو کیکه هر لحظه کوچ
آشفته م رو  یمبل چنگ زدم و همونطور که موها یرو از رو فمیمردم. ک یبه درد خودم م

نشست و  رهیدستگ یداشتم. دست لرزونم رو یبه سمت در مقابلم قدم برم نداختمیشالم م یتو
 .باربد مبحوس شدم یبغل خوشبو یوشدم و ت دهیبهش بدم به عقب کش یکه خواستم تکون نیهم

باربد  یکننده  ی وونهید یو صدا دیکش یآخرش رو م ینفس ها جانیداشت از شدت ه قلبم
 :کرد یگوشم جون دادن قلبم رو سخت تر م ریز

 کار کنم باهات هان؟ یو هم نه! چ یخوام بر یهم م-

 نیچطور اما انگار با ادونم  ینم دارم نگاهش کردم. نم یو با چشم ها دمیرو باال کش سرم
 :تابش کردم که گفت ینگاه ب

چسب  هیکه  یزیچ هیکنه.  یم خکوبیتو چشم هات آدمو م یزیچ هی یکن یم هیگر یوقت-
 !کنه یزنه به دهنت و خفه ت م یم

 

 شیهمراه اریاخت یو من هم ب دیلب هام رو به اسارت لب هاش کش هویحرفش بودم که  مات
 نیگزیطعِم تلخِ زهر جا دینکش یکه طول دمیچش یرو م ایطعم دن نیتر نیریکردم. داشتم ش

بار  نیکمرم نشستند و ضربان قلبم ا یلباسم رو دنی. دست هاش به قصد درطعم لب هاش شد
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دست هاش گرفت و با  نیرو ب کلمیحرکت کل ه هی. با شدت گرفت دمز یکه م یبخاطر حدس
 .دیکش یتیباورهام کبر زمیه ریصورتم ز یکوبنده و سوزانش رو ینفس ها

 

***** 

روشن ساختمون ها تو دِل غروب  یاتاق رفتم. نما یبه سمت پنجره  یکم جون یقدم ها با
 ییخواست. پارسا یبغل پارسا رو م یزیاز هر چ شتریکرد. دلم ب یم شتریقلبم رو ب یگرفتگ

تا خنده  زهیبرکه اونقدر مزه  ییکار آرومم کنه. پارسا نیموهام بکشه و با ا یکه دست رو
فهمه خواهر  یوقت نم چیخواست که مسلما  ه یرو م ی. دلم برادرببندهلب هام نقش  یرو
دخترونه ش  یایآبان ماه با کمال حماقت با دن ریدلگ یاز روزها یکی یاش تو دونهی یکی

 !کرده یخداحافظ شهیهم یبرا

بد بود که هر  یلم اونقدرمقابلم گرفتم. حا یفرستادم و نگاه از فضا رونیلرزونم رو ب نفس
 یخبر شیپ ی قهیچند دق یاز اون عشق باز گهی. انگار دارمیکردم دارم باال م یلحظه حس م

 !میکرد کاریچ قا  یبودم دق دهینبود و تازه فهم

از  یزدم حالش دست کم یکه حدس م یباربد یحواله  ینگاه میرو نداشتم ن نیتوان ا یحت
به  یبرداشتم و همونطور که با پوزخند تلخ نیزم یرو از روحال بد من نداره بکنم. مانتوم 

که شک نداشتم  یشد؟ جز لحظات بمینص یکردن شدم. چ یکردم مشغول خودخور یتن م
ساختمون  نیبه نگهبان ا یکه شک نداشتم حت یمنه، جز باربد عدبه ب نیعذاب از ا یفرشته 
 !کنه ینم میهم معرف

و  جیزدم. اونقدر کالفه و گ رونیاز اتاق ب یحرف چیه یبو  دمیبلع یرو به سخت نمیسنگ بغض
خونه،  نیخواستم برم... از ا یباربد هم برام مهم نبود! فقط م ییاعتنا یب یمبهوت بودم که حت

 !وقت برنگردم چیه گهیساختمون برم و د نیاز ا

 یم شکمم رو تحمل ریمبل افتاده بود رو برداشتم و همونطور که درد ز یکه گوشه  فمیک
کامل به عقب  اریاخت یو ب دمیلرزونم رو به سمت در برداشتم. به در رس یکردم قدم ها

 یخونه برام پر از حس خوب و بو نیا شیبه خونه بندازم. تا چند ساعت پ یبرگشتم تا نگاه
کرده بودند و  دایپ یدست وارشینبود! انگار د دایحس توش پ نیا گهید االبود اما ح یاون لعنت
رو به روشون نداشتند و  یقدرت تحمل صحنه  میاشک یکردنم رو داشتند. چشم ها قصد خفه

اومدم و بعد  رونی. با دو از ساختمون بدمیکفشم با حرص در رو بهم کوب دنیبعد با پوش یکم
 اهیمن به دست خودم و حماقتم رنگ س یرنگ یایدن ساعتشدم. در عرض چند  نمیسوار ماش

 !کار احمقانه م نداشتم نیا یجز هق زدن برا یچاره ا رو به خودش گرفته بود و من
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توان پدال گاز  نیرو به حرکت درآوردم. تا آخر نیو ماش دمیفرمون کش یرو یلرز دست با
دونستم جز خودم  یکه م یدادم و باز در حال منفجر شدن بودم... منفجر شدن یرو فشار م

 !کنه یرو خاکستر نم چکسیجسد ه

 

 باربد#

 

کرده بود و انگار قصد جدا شدن نداشت.  ریبود که نگاه خستم، به سقف اتاق گ یساعت چند
 نیبود، ده ها بار زنگ خورده بود. اول یچه ساعت قا  یدونم دق یکه نم یاز اون موقع میگوش
نبودم  یچینبودم. نگراِن ه یچینبودم. نگراِن ه ینگراِن نگران شدِن بارل یبود که حت یبار

 ...به جز

 یکارتون یها تیشخص یبه چشما هیسرم جون گرفتند. چشماش شب یرنگ تو یمشک یچشما
 .اشک که توشون شناور بود ایدن هیو مظلوم. با  یبودند. همونقدر گرد و مشک

 

کار  یچ قا  یبه شب گذشته فکر کردم. من دق تیاهم ی. بدیچیاتاق پ یتو م،یزنگ گوش یصدا
 داره؟ یحال االن چه یعنیکرده بودم؟ جانا کجا رفته بود؟ 

  .هم گذاشتم ی. دو طرف سرم رو فشردم و چشمام رو رودیکش ریبه شدت ت سرم

که داشتم، از  یکه کرده بودم و عذاب وجدان یفکر به کار یشدم! از طرف یم یروان داشتم
که االن جانا داشت،  یفکر به حال یبار خورده بودم و از طرف نیاول یکه برا یشکست یطرف

نور آفتاب رو  یو حت نمیاتاق بش نیا یخواست روزها تو یبسته بودند. دلم م میکمر به نابود
بشم که سالها بگذره و جانا من رو فراموش کنه. اما...  میقا نجایا نقدریخواست ا یم. دلم نمینب

 ؟یدخترونش چ یایاما پس دن

 کیو اتاق تار چراغ رفتم دی. تلو تلو خوران سمت کلدمیها از جا پر ونهیبه د هیفکر شب نیا با
نگاهم رو به تخت دوختم و با  د،یلرز یکه تنم از ترس م یکردم. در حال یرو غرق روشن

 .سرم خراب شد یرو ایخورد، دن یخون روش به چشم م یکه چند قطره  یتخت دنید

رو ازش  یدختر چیدستام گرفتم. تا به حال بکارت ه نینشستم و سرم رو ب نیکف زم همونجا
 روزیمگه د رم؟یخودمو بگ یکرده بودم؟ چه طور نتونستم جلو ین چه غلطنگرفته بودم. م

باهاش برخورد کنم و  یعاد یلیجانا اومد خ یرو نگرفته بودم؟ مگه قرار نبود وقت ممیتصم
 شد؟یخط بزنم؟ پس چ میاز زندگ شهیهم یاون رو برا

شتم که صدام رو جون ندا یکه حنجرم پاره بشه اما حت یخواست. اونقدر یزدن م ادیفر دلم
اونقدر به  دمش،یدر د یجلو یشد؟ اولش قصدم فقط رفتنش بود. وقت یچ قا  یدق شبیبلند کنم. د
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 زشیسرخ و هوس انگ یببوسمش. اونقدر که لبا انهینظرم جذاب اومد که دلم خواست بازم وحش
قط کرد. ف یجور هیعطرش دلم رو  ی، بوبودم ششیپ ینبود! وقت نیفقط هم ماکبود بشن. ا

 یکه به موهاش م یموهاش هم بود! نرم کننده ا یتنش هم بود. بو یعطرش نبود! بو یبو
 .شیفقط بو بکش یطوالن یخواست ساعت ها یداد که دلت م یم یخاص و لعنت یبو هیزد 

 دهیتخت کش نیبه ا یدختر چیدارم! بعد از هفته ها که با ه ازیآروم احساس کردم بهش ن آروم
 از یکه حت یی. از اوناهیخواستن دایخواست. جانا شد یجانارو م دا  یلم شدنشده بودم، حاال د
سخته.  یهر مرد یدختر برا نی! گذشتن از ایکن یم فیفوق العادشون ک کلینگاه کردن به ه

 !سخته یلیخ یلعنتسخته! 

 

 دنمیشروع به بوس یبغلم کرد، وقت یوقت یتونستم نخوامش. ول یمن باز هم م نا،یتموم ا با
نتونستم  خت،یاشک ر یاونجور یاونطور خالصانه عشقش رو به زبون آورد، وقت یرد، وقتک

 !شهیهم یخواستم بمونه. برا یخواستم بره. م ی. نمارمیطاقت ب

به  نکهیندارم جز ا یراه چیسرم خراب شده، ه یرو ایکه شکست خوردم و دن ییحاال حاال،
. من... مِن یکن یمن رو به همه معرف دیبا یحرفم عمل کنم. جانا بهم گفت اگه شرط رو باخت

رو به  یدختر تونهیدخترا بسته، چه طور م یهمه  یکه کمر به نابود یباربِد مهرزاد، مرد
اصال  از کجا معلوم جانا هم مثل افسون  شه؟یم ینشون بده؟ غرورم چ یعنوان عشقش به کس

خدا! من  ینباشه؟ وا یا گهید زینباشه؟ از کجا معلوم منو دور نزنه؟ از کجا معلوم قصدش چ
 کنم؟ کاریبکنم؟ حاال چ یحماقت نیچه طور تونستم همچ

 

وسط وجود  نیهم ا یا گهید زیچ هیکردم.  یدونم چه قدر همونجا نشستم و خودخور ینم
کردم،  یم رونیب میزدم و جانا رو از زندگ یحرفم م ریداد. اگه ز یآزارم م دا  یداشت که شد

. من اعتبار آژانس و ونمیبه پارسا مد یلیگفت. من خ یرو به پارسا م زیجانا همه چ دیشا
کرد، عمرا  به  یکمکم نم شیشبانه روز ی. اگه اون نبود و با تالشاپارسام ونیشهرتش رو مد

با خواهرش  ،یاگه االن اون بفهمه من در کمال نامرد ی. ولدمیرس یکه االن هستم نم یینجایا
 کنه؟ یم کاریرابطه داشتم و ولش کردم، چ

 !زنه. شک ندارم یرو م دمیصورتم نگاه هم نکنه. مطمئنم که ق یتو یحت گهید دیشا

 واریبا کمک د ی. به سختدیاعصابم خط کش یبار، رو نیهزارم یبرا ل،یزنگ موبا یصدا
 .بود، قدم برداشتم نهیآ یجلو زِ یم یکه رو یاز جا پا شدم و سمت گوش

باشه؟  دهیفهم یزیزدم! نکنه چ خی. دیسا، روح از تنم پر کشاسم پار دنیو د یبرداشتن گوش با
 باشه؟ دهیفهم زوی! نکنه حاِل جانا بد شده باشه و پارسا همه چیوا
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 .تماس رو وصل کردم یگلوم رو فرو دادم و به سخت آب

 ب... بله؟-

 ؟ییمعلوم هست کجا چیالو باربد؟ ه-

 یگار جون از تنم رفته بود. باور نمهزار برد. ان یپارسا، ضربان قلبم رو رو یعصب یصدا
 یجون کجا؟ جانا یو ب فیباربد ضع نیو قدرتمند کجا و ا یمن باشم! باربِد قو نیکردم ا
 !یعوض یدختره  ارمیسرت در م نارویا یهمه  یتالف ؟یکار کرد ی! تو با من چیلعنت

 :دیپارسا نگران شد که پرس انگار

 ؟یشده؟ خوب یزیچ ؟یباربد؟ پشت خط-

 :گفتم یکردم. به آروم دایجرئت پ یلحن نگرانش کم از

 شده پارسا؟ یچ-

 شده؟ یچ یگی. بعد میومدیو تو ن میداشت یمهم نیبه ا یما امروز جلسه ا یمرد حساب-

 ! چه طور فراموش کرده بودم؟یوا

 .ستیمن حالم خوب ن-

 :دست پاچه شد دنشیگرفته بود که پارسا با شن فیاونقدر ضع صدام

  ؟یشد ضیداش؟ مرشده دا یچ-

گلو درد داشت امونم رو  ینشده بودم ول ضیشد. مر یم شتریگلوم ب یبه لحظه، گرفتگ لحظه
 .دیبر یم

 .رمیمی. دارم از گلو درد مرمیم یشدم. دارم از درد م ضیاره پارسا. مر-

 :جواب داد یناراحت با

 !شتمیپ گهید نیم مین ؟یرسونم داداش. مگه من مردم درد بکش یاالن خودمو م-

نتونست تحمل کنه. اشک به چشمام هجوم  نیاز ا شتریدردناکم ب یرو قطع کرد و گلو تماس
کار کردم؟  یآورد و من چشم بستم و با تموم وجودم انگشتام رو مشت کردم. من با پارسا چ

 یخواهر اون رو جر م یکردم؟ من شب گذشته لباسا انتیراحت بهش خ نقدریمن چه طور ا
تا حالم رو خوب کنه. لعنت  شمیپ ادیمن از اون سر شهر م دنیدرد کش یروز برادادم و اون ام

 !! لعنت به جانا! لعنتیزندگ نیبه من! لعنت به ا

قد  ییجا چیفرستادم. مغزم به ه رونیب ییپرصدا قیتخت انداختم و نفس عم یرو رو خودم
طرف فکر به  کیبست. از  یچشم هام نقش م یمظلوم جانا جلو یداد و فقط چهره  ینم
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طرف اومدن  کیکرد و از  یم وونمیداره داشت د یحال یدونستم االن چ یکه نم ییجانا
چشم هاش نگاه کنم؟  ی. چطور تودیکش یو روانم م روح یخوبه سوهان رو نیپارسا به ا
کردم؟ چطور  یقیکه در حقش نارف یبشم در حال دکیرو براش  قیبه بعد اسم رف نیچطور از ا

 !بود؟ بخدا که نبود یکردم؟ اصال  جبران شدن یرو جبران م میکارخراب  دیبا

 یبه رو تخت ی. مضطرب نگاهدمیو دست از افکارم کش دیچیخونه پ یتو فونیزنگ آ یصدا
رو  یتخت یتخت بلند شدم. رو یانداختم و هراسون از رو دیکش یم شیکه گندم رو به نما یا

 یدادم به سمت آشپزخونه رفتم. مردد تو یش مدلم به خودم فح یبرداشتم و همونطور که تو
رو فشار  فونیآ یمکث به سمت حال رفتم و دکمه  یو بعد از کم ختمشاندا ییلباسشو نیماش
 .دادم

آسانسور  یش منتظر اومدن پارسا شدم. صدا رهیدستگ دنیرمق به سمت در رفتم و با کش یب
 .ُمردمم قرار گرفت یابعد پارسا مقابل چشم ه یو کم دیچیسکوت ساختمون پ یتو

شدم. متعجب  رهیبهش خ نطوریکه ا اقتیل یباربد و لعنت به من ب یاز چشم هاش م ینگران
 ستادیدر ا یاما جلو ادیکه داخل ب دمیبه ناچار عقب کش د،یبازوم کش یرو ینگاهم کرد و دست
 :و پرنفوذ گفت

 !؟یخوب ؟یا یختیر نیچته تو؟ چرا ا-

کرد  یلب غرغر م ری. زدمیجون دستش رو به دنبال خودم کش یبتکون دادم و  یبه نف یسر
خواست محکم بغلش کنم و بگم چه  یداد. دلم م یغرغر کردنش هم حرصم نم گهید یو حت
 !چشم هام رو نداشتم یشکستنش جلو دنیکردم اما جرئت نداشتم. جرئت د یغلط

 :کردن کرد نیج نیشروع به س ستادهیمبل نشستم و اون ا یرو

 ؟یگ ینم یزیوم هست چته باربد؟ چرا چمعل-

شونم انداخت و  یرو یمبل نشست. دست یفرستاد و کنارم رو رونیب یپوف دیرو که د سکوتم
 :بهم گفت رهیخ

 ،یینجایافتاد ا میدوزار ،یستیدکتر گفت اصال  خونه ن متیزنگ زدم آماده ت کنه ببر یبه بارل-
 .سگ اخالق من نمتیبب یشکل نیش ندارم ادکتر، خو میاون بدبختم نگران کردم. پاشو بر

 :انداخت ریرو گ میفرار یبار چشم ها نیچندم یرو به سمتش چرخوندم و نگاهش برا سرم

 !شده؟ گند باال آورده باز؟ ی! نکنه باز از افسون خبریختیبهم ر ینطوریشده که ا یزیچ هی-

دم شدم. به عادت ق شیبغل کردنش پ یگفتم و دست خودم نبود که خودم برا یفیضع نچ
 یجانا و اتفاق یآور ادیلب هام آورد اما با  یگفت که لبخند رو یا دهیکش یاوهو شیشگیهم
 .دیاز لب هام پر کش عیافتاده سر نمونیکه ب
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 :گفت تیو با کمال جد دیپشتم کش یرو یدست

 !سگ شو باربد، سگ شدنتو دوست دارم ،یباش ینطوریا ادیبهت نم-

 :کردم گفتم یم شیعضالن ی نهیس یحواله  یه مشتو همزمان ک دمیکش عقب

 !گهید یاسکل-

برام  گهیکار کردم د یچ دیفهم یروز م هیبه خنده ش شدم. اگه  رهیکرد و خ یخنده ا تک
 ینم یواسه خوشحال کردنم مزه پرون گهیکرد؟! د ینم تشیمن اذ یناراحت گهی! دد؟یخند ینم

 !کرد؟

. از جاش بلند دور شده بود یروشکر که از بحث اصلشدم و خدا یم وونهیدرون داشتم د از
 :کرد رو بهم گفت یشد و همونطور که اسلسش رو مرتب م

 ...نمیتو فکر، بذار بب یر یلحظه م هیو  یخند یلحظه م هی-

 

 :متفکر به خودش گرفت و در آخر بشکن زنان گفت یحالت

 !هیدردت چ دمیفهم -

 :نگاهش کردم که گفت کنجکاو

 !البته هیعی. طبیشد یداداش، دچار افسردگ کهیت نزد انهیعادت ماه-

 خچالی یتو شهیمثل هم دیرفت و بعدش با ینگاهش کردم که همونطور به آشپزخونه م متاسف
 :گفت دیکش یسرک م

دوباره فردا واسه  دمیهوا بخوره کلت، برنامه چ رونیب کمی می. پاشو برگهیگم د یراست م-
 !بت کنم داداشخو دیتا فردا با ان،یجلسه ب

شد  یم دتریمتورمم گذاشتم. هر لحظه دردش شد یگلو یرو یگفتم و دست یکم جون ی باشه
که دستش بود به سمتم اومد و  ینوشابه ا یو قصد خفه کردنم رو داشت. پارسا همراه با بطر

 :باال رفته گفت ییبا ابرو

کثافت؟ چرا  نجایوده اب یخبر شبید ؟یحالت خوب بود، چطور سرما خورد روزیتو که تا د-
 گه؟یتنها تنها د م؟یخوش بگذرون کمی امیب یبه منم نگفت

بود و مِن  نجایخواهر تو ا شبید یبزنم لعنت ادیخواست فر یتونستم تحمل کنم. دلم م ینم گهید
مبل بلند شدم. با دو به  یگرفتم و به سرعت از رو یاما الل مون شیکثافت گند زدم به زندگ

 یترم م رونیداشت و میعصب ینفس ها یتم و در رو محکم بستم. صدارف ییسمت دستشو
 !خورد یبهم م ییروشو ی نهیآ یخودم تو دنیاز د تکرد و حالم داش



 

120 
 

اومدم و با  رونیب ییصورتم که لرز به تنم انداخت از دستشو یآب سرد رو دنیاز پاش بعد
 :بهم گفت رهینگاه نگران پارسا رو به رو شدم. جلوتر اومد و خ

 .لباساتو عوض کن ببرمت دکتر میبر ایباربد. ب ستیحالت خوب ن یجد یجد-

 :داشتم گفتم یو گنگ به سمتش قدم برم جیرو جلو بردم و همونطور که گ دستم

 !. خوبمستین یازین-

 :دیو غر دیموهاش کش نیب یدست کالفه

 !دهیدکتر، رنگ و روت پر میگم پاشو بر یم ا،یهست یعجب خر-

کرد هر لحظه بدتر  یم لیکه به وجودم تحم یپارسا و عذاب وجدان یو با نگرانبد بود  حالم
 :گفتم ییباال یحواله ش کردم و با تن صدا یشد. باالجبار چشم غره ا یم

 چرا؟ یزن یچونه م گه،یگم خوبم د یبابا، م یا-

 یانتو گهینگفت. حال خواهرش رو که مسلما  خراب کرده بودم. د یزیبار ساکت شد و چ نیا
لب هام نشوندم و رو  یرو یتصنع یلبخند نیپارسا نداشتم، به خاطر هم یناراحت دنیواسه د

 :بهش گفتم

 !اخماتو باز کن توله رون،یب میرم آماده شم بر یم-

و بعد  دمیبه کشوم کش یرمق به سمت اتاق قدم برداشتم. دست یتکون داد و ب یجوابم سر در
 یم دیبود اما با نفرت خودم رو د بی. عجستادمیا نهیآ یجلو میو کت ل شرتیاز برداشتن سو

خواستم  یکندم. انگار م یزدم. همزمان مشغول به تن کردن لباسم بودم اما دل از چشم هام نم
که خشم درونم رو آروم کنه اما باز شدن در و وارد شدن  یزیچ هیخودم بگم،  هب یزیچ هی

 :شد زیتنفر آم ییارویرو نیپارسا به اتاق مانع ا

 ؟یبار یبهتر-

 :چپ چپ نگاهش کردم نهیآ یو از تو ستادیسرم ا پشت

 ؟یبار یباز تو صدام کرد-

 :بود گفت شیرفع ناراحت یکه نشونه  یهاش رو باال برد و با لبخند دست

 !میخب داداش، تسل یلیخ-

 .میدگفتم و قصد رفتن کر ی" ا میآشفته م " بر یشدم و بعد از ور رفتن با موها نهیآ ی رهیخ

خاطر  نیسر برسه. به هم یدیبود و هر لحظه امکان داشت بارون شد شهیگرفته تر از هم هوا
. میپارسا که اون طرف کوچه پارک کرده بود رفت نیو به سمت ماش میشد یرو ادهیپ الیخیب
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شد.  یاما موفق نم ارهیب رونمیب یکرد و قصد داشت از دمغ یم یشوخ یراه هر از گاه نیب
اونقدر  نکهیداد تا ا یم یدستور هیگذشت و مغزم هر لحظه  یشت از حد خودش مدا میکالفگ

 :کردم که در آخر زبونم کار دست خودم دادم یخودخور

 امروز همه اومده بودند؟-

خنگ شده بود که  یادیامروز ز ینه اما پارسا ایتا بفهمم جانا اومده بود  دمیپرس میرمستقیغ
 :گفت

 زدانیو  یبه جات زر زد که کف آورد، از مرشد نقدریا یزارع نیا .یآره بابا، فقط تو نبود-
 !پرست هم که نگم برات

 :کردم گفتم یرو کم م نیچپ نگاهش کردم و همونطور که ولوم ضبط ماش چپ

 اورد؟یدر ن یزرنگ باز یچکیگم، ه یشرکتو م یگم باهوش، بچه ها یجلسه رو نم-

 مونیشگیهم یزد تا به سمت کافه  یرو دور م ندویگفت و بعد همونطور که م یا دهیکش آهان
 :گفت میبر

 یم یعنی اد،یغلطا کنن؟ فقط جانا نتونست ب نینه بابا، مگه جرئت دارن تو نبودنت از ا-
 .ادیذاشتم ب یخواست هم خودم نم

 :جلوه بدم گفتم یکردم خودم رو عادل یم یکه سع یافتاد و در حال میدوزار

 چرا اونوقت؟-

 :رفته شد و با مکث گفتگ یش کم چهره

واقعا  حال اومدن به شرکت رو نداره گفتم  دمیبده، د یلیحالش خ روزیدونم. از د یخودمم نم-
 !ادین

بود.  دیربط از مِن مهرزاد بع یب یها دنیخواست از حالش برام بگه اما سوال پرس یم دلم
رم و همونطور که بذا گریدر جوابش گفتم و باز هم نتونستم دندون رو ج یفیضع یباشه ا

 :گفتم نداختمیم ابونینگاهم رو به خ

 !کار در نره ریکه فردا هم از ز یبرد یدکتر اونو م یمنو ببر یاومد یم نکهیا یبجا-

 یپارک مناسب یچرخوند که جا یفرستاد و همونطور که نگاهش رو م رونیب یکالفه ا پوف
 :کنه گفت دایپ

اعصاب غذا  یکه فقط اعصاب نداره. حت ستین ضیخواهر من مثل شماست حاج باربد، مر-
 !ختهیبهم ر ینطوریتپل شده که ا دا  یبهش گفته جد یکیخوردن، فکر کنم باز 
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گردوند  ینگاهش کردم و اونقدر مات خبرش شده بودم که اگه صورتش رو به سمتم بر م رهیخ
 .دارم یوسط من هم نقش نیا دیفهم یشک م یب

 

 جانا#

 

لمس رو  نیرفتنش از پنجره داشت و قلبم ا رونیبه ب یبیعج لیدستم مبند بود.  ییبه جا سرم
 !خواست. لمس نم نم بارون رو یم

خاک  یو پنجره رو باز کردم. بو دمیداده بودم عقب کش هیپنجره تک ی شهیرو که به ش سرم
قطرات بارون شد. نوازششون رو دوست داشتم  یرایو دستم پذ دیچیمشامم پ یخورده تو سیخ

 گهیکنه! د زیمن رو تم یشده  فیتونست تن کث یهم نم یزییبارون پا نیا ی. اما حتاما..
 .کنه زیتونست من رو تم ینم یچیه

شده بود، مشت شد. چشمام از سر انزجار و  سیآسمون خ یکه از اشکا یفکر، دست نیا با
 .گونه هام روون شد یو رو دیمژه هام لغز ونیهم قرار گرفتند و اشک از م یدرد رو

  .خورد یهام بهم م هیحالم داشت از گر گهیچندش اشکام رو پاک کردم. د با

 یتخت نشستم و پاهام رو تو ی پنجره رو ببندم، برگشتم و سمت تختم رفتم. گوشه نکهیا بدون
  .اراده بسته شد یزانوهام قرار گرفت و چشمام ب یشکمم جمع کردم. سرم رو

 یبودم که احساس سوزش م دهیکش سهیو به بدنم کحموم شسته بودم  یخودم رو تو اونقدر
 چیباربد من ه یبودند؟ دستا فیباربد کث یمگه دستا یول فمیکردم کث یکردم. من احساس م

  .فهیکردم نه تنها دستاش، بلکه خودش هم کث ینبودند اما حاال... حاال احساس م فیوقت کث

 توننیم ییانقضا داره. تا وقتا خیتار شهر که عشق براشون نیا یآدما ی. همه فندیهمه کث اصال
 شهیکارشون باهات تموم م نکهیباهات حال کنن و خوش بگذرون دوستت دارند. به محض ا

عشق من چه قدر بود؟ چرا حس  یانقضا خیپره. تار یمثل الکل از سرشون م یعشق و عاشق
 چرا؟ بود؟ دهیعشق باربد به سر رس یچرا انگار انقضا ستم؟ینعاشق  گهیکنم د یم

 :دیمامان به گوشم رس یکه صدا دینکش یندادم. طول تیو اهم دمیدر اتاق رو شن یصدا

 .یزنیم خیاالن  یدختر؟ تازه از حموم اومد یاوا خاک عالم! چرا پنجره رو باز کرد-

به سر دخترت  یچ یمهربونم دوختم. مامان اگه بدون یرو به مامان پروانه  میخیسرد و  نگاه
 !یستیان سرما خوردنش ننگر گهیاومده د

 :دستش گرفت و با محبت گفت ینشست و دستم رو تو کنارم
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 ؟یناراحت یاز چ ؟یشد ینجوریا شبیچته دختر خوشگلم؟ چرا از د-

صورتش رو  ینگاه کردن تو ینخوام نگاهش کنم نه! رو نکهیرو ازش برگردوندم. نه ا روم
 .نداشتم

با غصه از جاش بلند شد و غرغر کنون  برهینم ییراه به جا دید یباهام حرف زد و وقت کمی
 .رفت رونیب

بالشت قرار گرفت، اشکام از کنار چشمام  یسرم رو نکهیو به محض ا دمیتخت دراز کش یرو
زحمت کشم، به  یمهربونم، به بابا یفرم گم شدند. من به پارسا یموها نیراه باز کردند و ب
 نکهیکردم. اونها به من اعتماد کردند. به ا انتیکردم! من به خانوادم خ انتیمامان دلسوزم، خ

  .کنم اعتماد داشتند یعفتم رو لکه دار نم

اگه باربد به شرطمون  یتونم خودم رو ببخشم. حت یوقت، نم چیوقِت ه چیوقت، ه چیه گهید
  .ستیوقت قابل جبران ن چیمن به خانوادم ه انتیعمل کنه، خ

 یتجربه  نی. اولشهیوقت خوب نم چیه گهیه، حالم دته رابطمون به ازدواج ختم بش گهید یحت
که توسط  ییشکل ممکن خراب شد! تمام طول شب گذشته، تموم اون لحظه ها نیمن، به بدتر

کرد و لذت  یکه از جزء به جزء تنم استفاده م ییشدم، تمام اون لحظه ها یباربد نوازش م
 نجایا شیساس مرگ کردم. و جالبو اح ختمیاون لحظات فقط و فقط اشک ر متما یبرد، تو یم

و نه لذت نبردنم  دیبود که باربد اونقدر غرق شهوت بود که نه صورت غرق در اشکم رو د
 رو

 نیا نکهیبود که بهش تجاوز شده. با ا یبه کس هی. حالم شبدمیهزاران بار کابوسش رو د شبید
با تجاوز شروع  شیجنس یرابطه  نیکه اول یبه دختر هیاما من هم شب ستندین سهیدو قابل مقا

 .مو وحشت زده زاریو سکسه ب یعشق باز یشده، از هرچ

وجودم کم شده، حاال که احساس  یتو یزیکنم چ یکنم، حاال که حس م یکه احساس خال م حاال
از طرف خانوادم  قتیحق دنیحاال که وحشت فهم ستم،یدم بخت ن یبه دخترا هیشب گهیکنم د یم

و  شبیبه سرم اومده. انگار د یچ دمیحاال فهم نیهم قایافتاده، دق و مخصوصا پارسا به جونم
کار کنم. حاال که به سرم اومده و لحظه به لحظه  ینبود قراره چ میحال قایدق لشقب یشب ها

 .تازه عمق فاجعه رو درک کردم اره،یبه سرم هجوم م شبیخاطرات وحشت ناک د

 نکهیاز فکر به ا یحت گهیکنه. د یه مافکارم رو به شدت پار یرشته  م،یزنگ گوش یصدا
دفعه خورد و  نیمن ا ی. انگار واقعا اسطوره دهیبهم دست نم یباربد پشت خط باشه احساس

 !نمونده یازش باق یاثر چیشده و ه ریخاکش

کنار تختم برش داشتم. اسم پارسا لرز به تنم انداخت. نکنه  زیم یرو دراز کردم و از رو دستم
 بهش زده باشه؟ نکنه شک کرده باشه؟ ی؟ نکنه باربد حرفباشه دهیفهم یزیچ
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 رونی. نفس حبس شدم رو بدستم موند و زنگ خورد که تماس قطع شد یتو یگوش اونقدر
  .که دوباره زنگ زد دینکش یفرستادم اما طول

 خوام از حرف زدن باهاش فرار کنم؟ یم یتا ک ؟یخودم فکر کردم باالخره که چ با

 :رو به گوشم چسبوندم یگرفته بودند، تماس رو وصل کردم و گوش فیخف یرزشکه ل ییدستا با

 الو؟-

 رم؟یرو از صداش بگ یتونم شاد یشادش قلبم رو به درد آورد! من چه طور م یصدا

 من چطوره؟ یجانا-

جواب  یگرفته ا یفرستادم و نفس لرزونم رو فوت کردم. با صدا نییگلوم رو با درد پا آب
 :دادم

 ؟یتو خوب ،یداشخوبم دا-

 :اونور خط داد زد از

 !االغ ی کهیکثافت! مرت دمیجرت م رمتیباربد بگ-

کردن  یم یداد. داشتن با هم شوخ ستیباربد از اونور خط، به قلبم فرمان ا یقهقهه  یصدا
 سرم اومده؟ یینداشت که چه بال تیاهم یباربد ذره ا یبرا دن؟یخند یو م

شکم خودم فرو کنم.  یچاقو بردارم و هزار بار تو هیواست خ یاونقدر بد بود که دلم م حسم
خواست غرورش رو هزاران  یخوره بزنمش. دلم م یو تا م رمیخواست باربد رو بگ یدلم م
 گهیخواست بشکمش! اسطورم رو نه! اسطوره ُمرد! باربد د یدلم م پاهام له کنم. ریبار ز

که از شدت  ییدستا نیبکشم. با هم خواست، باربد مهرزاد رو یم دلم! من ستیاسطوره ن
 !ستندیهم ن لمیموبا یلرزند که انگار قادر به نگه داشتن گوش یچنان م تیعصبان

 ؟یالو؟ صدامو دار ؟یشنو یجانا م-

 :و نفرتم زمزمه کردم تیتموم عصبان با

 بله؟-

 صدام رفت؟ ؟یخواهر هوی شدیچ-

 نیا شیکنند. و جالب یم رو زخم مفشردم که شک نداشتم ناخنام کف دستا یم یرو جور مشتم
 یو مرگ آور بود که اجازه  ادیاونقدر ز میکردم. سوزش قلب لعنت یاحساس نم یبود که درد
 .داد یرو به من نم یا گهیبروز درد د
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رو دور  ونمیبگم. انگار زبونم قفل کرده بود. تماس رو قطع کرد و نگاه د یزیتونستم چ ینم
 یبودم. دلم م شیگوله آت هیو مثل  دیلرز یم تیتنم از عصبانتا دور اتاق چرخوندم. تموم 

  .و نفس نفس زنون از جام بلند شدم دمیاز عرقم کش سیخ یبه گلو یبزنم. دست غیخواست ج

 :دمیقفل شدم غر یدندونا نیشد. به موهام چنگ زدم و از ب یخوب نم حالم

 !کشمت یم-

رو  تمیس زنون، نگاه سرخ از عصبانبرداشتم و نف شیآرا زیم یعطرم رو از رو ی شهیش
 :بهش دوختم

 !کنم یم کتیت کهیت-

 :دمیغر یبلند تر یدستم فشردم و با صدا یعطر رو با تموم جونم تو ی شهیش

 !ازت متنفرم کثافت! متنفرم-

 :دمیکش غیپرت کردم و ج نهییآ یعطر رو تو ی شهیگرفتم. ش یآن انگار جنون آن کی

 !!!ازت متنفرم-

 :دمیکش غی. بلند تر جختیر نیزم یشد و رو کهیت هزار نهییآ

 !کشمت یدستام م نیبا هم-

باز  یزدم. صدا یرفتم و زجه م یکردند و من عقب عقب م یم سیگونه هام رو خ اشکام
زانو زدم و صورتم رو با دستام پوشوندم  نیزم ینکردم. رو یو توجه دمیشدن در اتاق رو شن

 ی. دلم مرمیخواست بم ی. دلم مومدیگار داشت از جاش در مزدم. قلبم ان هیگر ریو به شدت ز
 !رمیخواست بم

 :دمیو مظلومانه نال زیهام رقت انگ هیگر ونیم نباریا

 !کشمت جانا! ازت متنفرم جانا! ازت متنفرم یدستام م نیروز با هم هیکشمت!  یم-

رو  زینم که همه چ. مرمیبم دیمنم که با نی. استیدرد ن نیمن، مسبب ا یکس به اندازه  چیه
 !! منرمیبم دیکردم. منم که با انتیخراب کردم. منم که خ

 

 باربد#

 

 "هفته بعد کی"
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آژانس پارک کردم و سوار آسانسور شدم. با  نگیپارک یرو تو نیماش شه،یتر از هم خسته
گذشته، سر چرخوندم و دنبالش گشتم. نبود! باز هم  یهفته  کیورودم به آژانس، مثل تمام 

 :دیکش ادیاز اعماق وجودم فر یزیو بازم چ نبود

 !بهش زنگ بزن-

با  یبعد از هم خواب شهیکه هم یداد. مِن باربد، من یکار رو بهم نم نیا یاجازه  غرورم،
وقت سد راهم نشن و  چیه گهیکردم که د یم دشونیکردم و تهد یدختر ها، اون هارو طرد م

با جانا، بهش زنگ بزنم و ازش  یهم خواب خواستم بعد از ینکنند، حاال م جادیمزاحمت ا
 یایچرا نم ؟یتا سد راهم بش یایچرا نم ؟یچشمم باش یتا جلو یایچرا نم ؟یستیبپرسم چرا ن
 ؟یتا مزاحمم بش

افتاده به اتاقم رفتم و  ییخسته تر از قبل شدم. با شونه ها شیخال یجا دنیکردم با د احساس
 .کردم کیشد تار یکه م ییو اتاق رو تا جا دمیشدر رو پشت سرم قفل کردم. کرکره هارو ک

 چیکس رو نده و ه چیورود ه یگفتم اجازه  ی. به منشنشستم و تلفن رو برداشتم زمیم پشت
که به زبون آورد، تلفن رو سر جاش گذاشتم و  یچشم دنیرو وصل نکنه. بعد از شن یتماس

 شبیر نکنم و فقط بخوابم. دفک یزیچ چیکردم به ه یخودم رو ولو کردم. چشم بستم و سع
 یفکر م نیدونم چه مرگم شده بود! مدام به ا ی. نمومدیبه چشمام ن بهم خوا هیثان کی یحت

. نکنه کار دست خودش ارهیسر خودش ب ییاحمق و خرفت بال یکردم که نکنه اون دختره 
 .بده و عذاب وجدان من رو صدبرابر کنه

 یزدم. از طرف یدست و پا م یسردرگم ینم. توک یچه غلط قایدق دیدونستم با ینم هنوز
تونستم به شرطم  ینم ی. از طرفستیداد که حالش خوب ن یاز جانا سر کار نشون م ومدنین

 یرو م یبد و مزخرف یلیخ یپارسا واهمه داشتم. روزا دنیاز فهم یعمل کنم و از طرف
تونستم دردم  یشد که م یم داینفر پ هیبدتر نبود! کاش  یدرگمسر نیاز ا یچیگذروندم و ه

مخمصه  نیبزنم تا از ا یچه کلک دیبا ه؟یراه درست چ ه؟یرو بهش بگم و بهم بگه کار درست چ
 کنم؟ داینجات پ

ندونم کار دست از  یدختره  نیپلکام رو فشردم. چرا فکر ا یزمزمه کردم و رو یظیغل اه
راحتم  الیو فکر و خ دممریم یخواب یذاشت بخوابم؟ داشتم از ب یچرا نم داشت؟یسرم برنم

 !راحتم بگذاره یلعنت یشدم به قرص خواب پناه ببرم بلکه فکر جانا ی! کم کم مجبور مذاشتینم

اراده  یدستام گرفتم و ب ونی. سرم رو مگذاشتم زیم یباز کردم و هر دو آرنجم رو رو چشم
ق العاده تر از اون فو یلیکثافتم اگه بگم رابطه با جانا، خ یلیاون شب رو به خاطر آوردم. خ

 کردم؟ یبود که فکر م یزیچ
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که باهام هم خواب  ییدخترا شهینداشتم! هم یدختر چیوقت با ه چیداشتم که ه یشب حس اون
 یکار چیجانا ه یدادند ول یشدن و لذت بردنم انجام م کیتحر یبرا یادیشدند، تالش ز یم

 .نداشت یا هگید زیچ چیبه ه ازیبود و ن ینکرد. انگار وجود خودش کاف

نکردم، مشت گره کردم  یهاش توجه هیبه گر یاونقدر غرق لذت بودم که حت نکهیا یادآوری با
 :دمیو غر دمیکوب زیم یرو رو

 !خدا لعنتت کنه باربد-

 یکرد که خر فهم بشه وقت یرو اخراج م کهیزن نیا دیامروز با نیتق تق به در زد. هم یکس
 !ورود نداره یاجازه  یخر چیه یعنیورود نداره  یکس اجازه  چیه گمیم

 :کرد و گفت نییدر رو باال و پا ی رهیدستگ

 .بازش کن کارت دارم ایب ؟یباربد؟ درو چرا قفل کرد-

 :جواب دادم ضیغ با

 !مزاحمم نشه یقفل کردم تا هر خرمگس-

 :شد براق

 !گمیباز کن بهت م-

رو به روش باز کردم. به محض بودن! از جا بلند شدم و در  یجد نطوریبود ا دیپارسا بع از
نبود  ی. نگاهش نگاه دوستانه استیسر جاش ن یزیکه چ دمینگاهم به نگاهش خورد فهم نکهیا

  .سادیوا یو قلبم لحظه ا

 :و برگشتم. همزمان گفتم دمیرو دزد نگاهم

 ؟یخوا یم یچ-

 :پارسا بلند شد یبسته شدن در اومد و پشت بندش صدا یصدا

 چته؟ یبگ یخوا ی. نمیرو به اون رو شد نیس از اتههف هیتو چه مرگته؟ -

 یکشو یرو از تو نکمیباز کردم. خودکار و ع یپرونده ا یباز اهیس ینشستم و برا زمیم پشت
 :برداشتم و همزمان گفتم زمیم

چرت و پرت گفتناتم  یکار دارم حوصله  ینده. االنم کل یپارسا. جو الک ستین میچیمن ه-
 .یندار یگه کارا رونیندارم. برو ب

و جسارت  تیو پر از جد رهیگذاشت و روش خم شد. خ زیم یاومد و جفت دستاش رو رو جلو
 :جواب داد
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 ،یکه جوابمو ند یشیسگ م یوقت ،یکن یاز نگاه کردن تو چشام فرار م ینجوریا یوقت-
 ست،یحواست ن یو حت یکن یسرگرم م یتمومش کرد روزیکه د یخودتو با پرونده ا یوقت
 !یبگ یخوا یکه نم یزیچ هیهست.  یزیچ هی یعنی

خنگ و حواس  یآدما یو واج فقط نگاهش کردم. پارسا فقط ادا زد! هاج خیجا  کیانگار  تنم
 یاشتباه نیتر کیجلوش کوچ شهیو باهوشه و نم زیوقتا اونقدر ت ی. اما بعضارهیپرت رو در م

 .کرد

 :گلوم رو فرو دادم و اون پوزخند زد آب

و آب گلوتو  یقدرت پلک زدنم ندار یو حت یکن ینگام م رهیخ ینجوریا یقتو درست و-
 !داداش یدی. بدم ترسیدیترس یعنی ،یدیقورت م

! به خدا که ستین یشگیهم یپارسا، پارسا نی. ادهیفهم یزیچ کیشک ندارم که  گهید حاال
 !ستین

 :چنگ زدم سمونمیر نیآخر به

 .بگم یسبه ک نمیب ینم یازی. نهیمسئله خانوادگ-

باربد؟ مگه تو قبال  یگینمتاحاال من اونقدر برات نامحرم شدم که مشکالتت رو به من  یاز ک-
االن چته  ؟یکرد یمگه باهام درد و دل نم ؟یگفت یمگه قبال بهم نم ؟ینداشت یمشکل خانوادگ

 ؟یها؟ چه مرگته لعنت

 :رو باالتر برد صداش

مدام سراغ جانارو  یای. تو مادی. اون آژانس نمنیا ختهیس هم تو هم جانا به هم رهفته کی-
 آره؟ ن؟یآورد ری. من خرم؟ منو خر گیریگ یم

 :سرش انداخت یفاصله گرفت و صداش رو رو زمیم از

به من  یایهست اول ب نتونیهم ب یزیاگه چ یتوقع داشتم حت یکه مثه داداشم بود ییاز تو-
 یغلط چیباشه و من ه یشکل نیال خواهرم اکه االن ح ینجوری. نه ایپنهون ینطوری. نه ایبگ

 !نتونم بکنم

و من  دهی. پارسا فهمدهیسپرده بودم. بدبخت شدم! پارسا فهم یرو به فراموش دنینفس کش انگار
  زم؟یسرم بر یتو یندارم. چه خاک یراه چیه گهیحاال د

 :که از وحشت درشت شده بودند گفتم ییچشما با

 پارسا؟ یگیم یچ-

 ها؟ سین میحال یزیمن چ دیکن یشما دوتا فکر م چرا گم؟یم یچ-
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 :دیکش ادیفر

 !!!چرا؟؟-

 :و داد زدم دمیکوب زیم یخودش رو نشون داد. رو یپارسا یرو اون

 !نییپا اریصداتو ب-

 دایداد شد یزد. رگ گردنش نشون م ینفس نفس م تیسرخ شده بود و از عصبان صورتش
نبود.  یپارسا باور کردن یرو نیبودم. اصال ا دهیند ینجوریشده. تا به حال پارسارو ا یرتیغ

  کجا؟ یو عصب یرتیپسر غ نیشناختمش کجا و ا یسالها م نیا یکه تو یالیخیپسر شوخ و ب

 یجانا حساسه و وا یمتوجه شدم تا چه اندازه رو یداد، به خوب یکه نشون م یعکس العمل با
کرد منو جانا  یسوزوند! اون فکر م یزنده زنده من رو م ه،یاصل ماجرا چ دیفهم یکه اگه م

افتاده  ی. خبر نداشت چه اتفاقمیهم کات کرد دیو االن دعوامون شده و شا میبا هم ارتباط دار
 .بردم یبهشت الزهرا به سر م یمردشور خونه  ینبودم! تو نجایکه اگه خبر داشت االن ا

کردم تا به  یمع و جورش مرو ج هیقض نیهرطور شده ا دیباجام بلند شدم و سمتش رفتم.  از
 .دهینکش یترکیبار یجاها

 :و داد زد دیبازوش گذاشتم که به شدت دستش رو پس کش یرو دست

 رونیفکرو از سرت بنداز ب نی. پس اشمیبهت بگم من خر نم دیبا یخرم کن یخوایاگه م-
 .باربد

 :گفتمبازوش رو محکم تر گرفتم و به زور سمت مبل ها کشوندمش. همزمان  نباریا

 .زر بزن. بذار منم حرف بزنم کمنیبش نجایا ایب-

رو  یو با لحن تند دمیموهام کش نیب یمبل نشست. دست ینگاهم کرد و با تعلل رو یعصب
 :بهش گفتم

تو راجب من  یعنیدارم بهت بگم؟  یچه دروغ ؟یدوز یو م یبریچرا واسه خودت حرف م-
 !دمت گرم بابا ؟یبهم اعتماد دار نقدریا ؟یکن یم یفکر نیهمچ

و خفه  زهیصورِت جسوِر زبونم تف بر ینبود رو یکیکردم اما  یزبون داشتم سرزنشش م به
و چند  نیو به رفاقت چند ید یم لشیدروغ تحو شتریهر لحظه ب ینبود بگه دار یکیش کنه. 

 :کرده بود که ادامه دادم شهیوجداِن مظلوِم وجودم هم سکوت پ ی! حتیزن یسالت گند م

پارسا؟  یزن یهست؟ چرا توهم م نتونیب یزیچ هی یگ یکه م میبهم دار یو جانا چه ربطمن -
منم  ات،یچرند نیو از ا یگذاشته راجب خودکش یاستور هیگفت جانا  یبارل میرامسر که بود

 نی. نگران خواهر بهترارهیسر خودش ب ییاومدنشم. نگرانشم نکنه بال ریگیپ هیقض نیواسه هم
 !دارم؟ آره؟ یلیدل تما  بشم ح قمیرف
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بود. انگار دنبال  رهیدادم بهم خ یم لشیکه به چشم هاش زل زده بودم و دروغ تحو یمدت تمام
  نیبه زم رهیمبل نشستم و خ یگشت. کنارش رو یچشم هام م یتو یشگیاون صداقت هم
 :آوردم یدروغ ها رو سر هم م نیچطور ا دمیفهم یشدم. خودم هم نم

 شیشناس یون دور و برم پالسه. هر لحظه رو مخمه، خودت هم که مهست افس یچند روز هی-
 هیخواد دوباره برگرده. هر ثان ینپرس! م گهیهام رو بدون و د یاعصاب خورد لیپس دل
 !حاال چه مرگمه؟ یدیسوار روانم شده. فهم یده، خالصه حساب یم جیزنه و مس یزنگ م

شونم  یبعد دستش رو رو یو کمکرد  لیزدم که سرش رو به سمتم ما دشید یچشم ریز
 :انداخت و با مکث گفت

چته، من  دمیهفته کف باال آوردم از بس پرس کی نیتو ا ؟یخب... خب چرا از اول بهم نگفت-
 ؟یکن یم میام که ازم قا بهیغر

پاهام  ریز نِ یدل به زم لیدل نینگاه کردن به چشم هاش رو نداشتند و به هم یهام رو چشم
 :گفتم نیبه زم رهیدونستم خ یرو م لشیکه فقط خودم دل یگرفته ا یصداسپرده بودند. با 

داره  یافسون رو؟ گفتنش چه فرق یالک یو بهونه ها یتکرار یگفتم بهت؟ حرف ها یم یچ-
 واسه من مرده، هان؟ گهید یوقت

 

باربد  تِ یموفق نینگفت. ظاهرا  قانع شده بود و ا یزیچ گهیفرستاد و د رونیب یکالفه ا پوف
 .داد یوجودم رو نشون م یو دروغگو یعوض

دونم کجا رو گند زده بودم  ی. نمدمینگاه مرددش ترس دنیرو به سمتش چرخوندم اما با د سرم
هدف رو  ریبه چشم هاش ت رهیکردم و در آخر خ یکرد. مکث ینگاهم م دیبا ترد ینطوریکه ا

 :به سمتشون پرتاب کردم

برو  یکن ی. باور نمیکن ینگاهم م ینطوریکه ا یشدحرف ها  نیتر از ا شعوریب یلیپس خ-
ازت  یو ترس قتمیکه چند سال رف یاز من یپاپت یاز افسون بپرس! البد حرف اون دختره 

 !ندارم با ارزشتره

افسون و  شیرفت پ یکه ازش داشتم عمرا  م یبار رنگ نگاهش عوض شد. با شناخت نیا
مبل بلند شد و  یبه خودش داد و از رو یکونشد. منتظر نگاهش کردم که ت یماجرا م یایجو

 :بعد گفت

 !یکرد سیهفته س دهن منو سرو هیکه به خاطر اون دختر  یشعوریب یلیتو خ-

پرپشتش از هم نبود! به سمت در حرکت  یباز شدن ابروها ایلب هاش و  یاز لبخند رو یخبر
ن من هر لحظه ترس بود و قلب هراسو ی. عصبدیدر رو محکم بهم کوب یحرف چیه یکرد و ب

 !بشم چارهیب یواقع یو به معنا ارهیسر در ب قتیرو داشت که پارسا از حق نیا
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 قهیپرتاب کردم. فکرم چند دق نیزم یبه خودم دادم و کوسن چرم مبل رو رو یلب فحش ریز
ذهنم  یتو ندینه چندان خوشا یکنم. باالخره جرقه ا دایپ یتا راه زدیدر و اون در م نیبه ا یا

 .مبل بلند شدم یفکر از رو نیه شد و با ازد

مخاطب ها دنبال اسمش گشتم. توان  ستیل نیو رفتن ب یرفتم و با برداشتن گوش زمیسمت م به
خواستم  یزدم. نم یزنگ م دیمکالمه واهمه داشتم اما با نیصداش رو نداشتم، از ا دنیشن

 .بشکنه اما مجبور بودم زنگ بزنم میغرور لعنت

اعصابم خط  یرو یاپیپ یبوق ها یکردم و تماس رو وصل کردم. صدا کیاسمش کل یرو
به بوق آخر قطع کردم و مجددا  زنگ  دهیزدم که جوابم رو نده. نرس یو حدس م دیکش یم

به بوق  یتوجه ا گهیبود که د ادیز یقلِب مضطربم اونقدر یکوبنده  یتپش ها یزدم. صدا
قلبم  ینثار ضربان پرصدا یخفه شوا یت گوشصداش از پش نکهینداشتم تا ا یپشت گوش یها

 :کرد و گفت

 ا... الو؟-

 یفرستادم و ب رونیب یبشه. نفس یکنم اما نذاشتم طوالن یصداش باعث شد مکث فیخف لرزش
 :مقدمه گفتم

 !جانا نمتیبب دیبا-

 :کرد و من مصمم ادامه دادم سکوت

 خونم، باشه؟ ایعصر ب-

 :صداش گفت یتو یبا خشم مشهودحرفم رو داشت که  نیانتظار ا انگار

 !یپست یلیآره؟ خ ،یبگ نویا یزنگ زد-

 :و اما زبونم الل شده بود. سکوت کردم که پشت بندش گفت یدلم گفتم حق دار یتو

 ...کردم و اومدم یغلط هی ستم،ین یشب باز مهی! من عروسک خامینم-

 :زدم و محکم و قاطع گفتم یپر حرص پلک

 !رو بذار کنار یار واجب دارم باهات. بچه بازخونم جانا، ک یایعصر م-

رو از گوشم فاصله دادم و  یو متعجب گوش رونیو ح دیچیپ گوشم یبوق اشغال تو یصدا
  مات صفحش شدم. قطع کرد؟

زنگ هم بهش نزدم ناراحت باشه  کی یکه حت یهفته ا کی نیا یدادم که برا یحق م بهش
دخترک سرتق  نیباربد مهرزاد قطع کنه! ا یو روحق رو نداشت که تماس ر نیباز هم ا یول

 .طرفه یکنم با ک شیحال دیپررو شده و با یحساب
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 یشدم. کتم رو از رو یاز قبل عصب شتریشدنم، ب جکتیهم شمارش رو گرفتم و با ر باز
 .زدم رونیاز اتاق ب فمیچنگ زدم و با برداشتن ک یصندل

 نیگند ا نکهیتا قبل از ا دیشدم. با نیاشرسوندم و سوار م نگیرو به سرعت به پارک خودم
 .کنه یوگرنه پارسا جفتمون رو زنده به گور م میبکن یغلط کی ادیماجرا در ب

اعتراض  یکه به نشونه  یینایبه ماش یروندم و توجه ا یم ابونیخ یسرسام آور تو یسرعت با
 .کردم ینم دنیکش یم ییبرام بوق بلند باال

 نمی. همدمیموهام کش یتو یشدم و دست ادهیپ نیونشون بودم. از ماشخ یجلو قا  یبعد، دق یقیدقا
تا باهاش حرف  رونیب ادیدختر و ازش خواهش کنم ب کی یدر خونه  یجلو امیمونده بود ب

 !بزنم

که از  یو شمارش رو گرفتم. باز هم قطع کرد! در حال دمیکش رونیب بمیرو از ج میگوش
 :کردم پینفسام تند شده بود، براش تا تیعصبان

شدن لباسام  یخاک دیق شمیمجبور م فته،ین میگوش یشمارت رو گه،ید ی قهیدق کیاگه فقط تا -
 بچه جون؟ تهیباال. حال امیخونتون ب واریرو بزنم و از د

 :لب زمزمه کردم ریانداختم و ز میشمار ساعت مچ هیبه ثان ینگاه

 !شروع شد قهیدق کیاالن  نیاز هم-

تر  قیخونه تکون خورد. دق یپنجره  یجلو یاز پرده ها یکیبود که  گذشته هیثان یس حدودا
 .پرده و باز شدن پنجره، مات موندم شدن دهینگاه کردم و با کش

که تنش بود،  یرنگ یدورش رو گرفته بودند و تاپ چسبون و مشک شونیفرش، پر یموها
ت دلم واسه اون شب آن به شد کیداد.  یشکل ممکن نشون م نیتر یرو به لعنت شیبدن بلور

 !دختر بچه بگذرم نیتونم از ا یمن نم دمیهمون لحظه بود که فهم قا  یتنگ شد و دق

 یکه جلو یا دهیلحظه نگاه از دختر ترس کی یحت نکهیبلند شد. بدون ا میزنگ گوش یصدا
 :گفتم رمیبود بگ ستادهیپنجره ا

 پنجره؟ یجلو یایوضع م نیبا هم شهیهم-

 :واب دادو هول کرده ج دهیترس

 ؟یمنو بدبخت کن یخوایم نجا؟یا یخوایم یچ-

 .باهات حرف دارم نییپا ایدرست تنت کن ب زیچ هی-

 :و سرسخت جواب داد لجوج

 !کنمی. برو باربد. خواهش منتتیبب ومدهی. توام برو تا پارسا نامیجا نم چیمن ه-
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 :گفتم یبلند یکوره در رفتم و با صدا از

 ؟یجفتمونو بدبخت کن یخوایم ای یایپارسا شک کرده احمق! م-

 دهیشن ینفساش هم از پشت گوش یصدا یبود و حت ستادهیحرکت ا یخشک و ب یا هیثان چند
 :بگه یتا دهن باز کنه و به سخت دیشد. طول کش ینم

 !؟یچ... چ-

 !. بدونییپا ای. برو بپوش برهیلو م یهمه چ میجانا نرو رو روان من. دست دست کن-

 ...گرده ی... خونه... من نباشم... دنبالم... مادیب پارسا... پارسا-

 :جواب دادم کالفه

 دیشناسمش. االن با یبشه. م داشیاعصابش خراب بود که عمرا خونه پ نقدریپارسا امروز ا-
 .ادیسر خودشو گرم کنه تا حالش جا ب گهید یزایبا چ

 :پر از لرزش زمزمه کرد ییمکث، با صدا هیاز چند ثان بعد

 .باال ای... بزنمی. االن درو ماالن..-

 

 ست؟یخونه ن یکس یعنیفکر کردم که  نیپنجره کنار رفت و من متعجب به ا یجلو از

به در، دست  دنمیباز شد. قدم هام رو تند کرد و با رس یکیت یلحظه بعد، در خونه با صدا چند
  .شدم و در رو بستم اطیدر گذاشتم و هولش دادم. وارد ح یرو

خودم بازش کنم، جانا بازش کرد و بعد  نکهی. قبل از ادمیکردم و به در سالن رس گذر اطیح از
 !نمشیهفته، تونستم دوباره بب کیاز 

تر شد!  یزد و حسم قو دیداشتم. نگاهم وجب به وجب صورت و بدنش رو د یبیعج حس
شدم.  یو دلتنگش م دمید ینم یرو چند روز یبود که بارل ییبه وقت ها هیکه داشتم، شب یحس
  .نشستم یرفتم و کنار سنگ قبر مامان و بابا م یبود که به بهشت زهرا م ییبه وقت ها هیشب

 گهیکرد اما د یو بدون پلک زدن نگاهم م رهیخ شهیزده بود. مثل هم خیاون اما، سرد و  نگاه
چشماش مشخص بود،  یکه تو یزیچ نیشترینبود. ب شهیهم ییدایو ش یفتگیاز اون ش یخبر
 !بود و درد یخستگ

آن  کیتعارفم کنه، برگشت و آروم قدم برداشت. از پشت نگاهش کردم و دلم،  نکهیا بدون
 یول ومدیبه نظر م شیپ یهفته  کیالغر تر از  نکهیبا ا یمنقبض و سپس منبسط شد. لعنت

گذاشته بود  شیرو به نما دشیسف یپاها یو تنگش جور یبود! شورتک ل زیباز هم هوس انگ
 !جنبه شده بودم ی! من چقدر بینبودم و... لعنت همبه گرفتن نگاکه قادر 
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 یکی یپشت به من نشست. وارد خونه شدم و در رو بستم. آروم سمتش رفتم و رو یمبل یرو
زانوهام گذاشتم و چنگم رو  یاز مبل ها با فاصله از جانا نشستم. آرنج هر دو دستم رو رو

 بگم؟ یچ قا  یدق دیموهام فرو بردم. االن با یتو

 شک کرده باربد؟ یپارسا به چ-

بلندش  یشدم. موها رهیکه حاال رنگ غم و ترس داشت خ ینگاه یو تو دمیرو باال کش نگاهم
! ستین بایز گهید شیگفتم بدون آرا یبود اگه م یانصاف یدور تا دورش رو گرفته بودند و ب

 !به فرشته ها هیو معصوم. شب بایبود! ز بایز

 هیفکر درست کردن قض نکهیا یجا ت،یوضع نیخودم لعنت فرستادم! تو او به  دمیکش یپوف
 !کردم یفکر م ییها زیباشم، به چه چ

 !نیبش نجایا ایپاشو ب-

کنارم چرخوند  یخال یمن و جا نی. با تعجب نگاهش رو ببهش گفتم یدستور یرو با حالت نیا
به اون، همونطور که هر دو  و سپس، از جاش بلند شد. کنارم رو اشغال کرد و من بدون نگاه

هم قفل کردم و نفس کالفم رو به صدادار فوت  یزانوهام بود، انگشتام رو تو یآرنجم رو
 :آروم گفتم ییبه روبه روم، با صدا رهیمکث، خ یقیدقاکردم. بعد از 

. اون نیشد یجور هی هیهفته ا کی. شک کرده بود. گفت تو و جانا شمیامروز پارسا اومد پ-
کنه ما با هم ارتباط  یفکر م نکهی. خالصه ایحوصله ا یو خونه حبس کرده توام بخودشو ت

 .میدار

 

 :ش گفتمدرشت شده یباز و چشما مهیبه دهن ن رهیرو به سمتش چرخوندم و خ سرم

خودم  یناراحت لی. دلستیخبرا ن نیکردم و گفتم ا شیماست مال ییجورا هیگرفتم و  شیدست پ-
که  پرسهیسراغت ازت م ادی. احتماال  میبراش بگ دیبد تورو خودت باحال  لیدل یرو گفتم ول
قانع  لیدل هی یایب گهید یخواینشه. اگه هم نم نیآژانس تا حساس تر از ا یایکن ب یچته. سع
 یزی. جانا اگه پارسا چفتهیشک از سرش ب نیبکن تا ا یکن یم ی. هرکاراریب براشکننده 

 ؟یدیفهمکنم.  یم اهیبفهمه من روزگارتو س

 :منگ بود، اما کم کم خودش رو جمع و جور کرد و طلبکار جواب داد اولش

حالت  یبپرس یزنگ نزد ی. حتینزد زنگ به من هی یهفتس حت کی! ییچه قدر تو پررو-
 ...ی... وقتیدختر وقت هی یکن یچطوره. تو اصن درک م

 یخواست بگه درک م یبگه! م یخواد چ یدونستم م ی. مارهیتونست به زبون ب ینم انگار
 هی یکن یخواست بگه درک م یهم م دیشا ایداره؟  یچه حس شهیزن م یدختر وقت هی یکن
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که بود، گفتنش باعث  یبشه؟ حرفش هرچ یدگیبهش رس دیدرد داره؟ با شهیزن م یدختر وقت
 .خجالت و شرمش بود که نصفه رهاش کرد و با حرص روش رو بر گردوند

دختر  نیا نکهیداشتم از ا یحس خوب یدونم چرا ول یام اومد. نملب یرو یاراده لبخند یب
افتخار رو بهش  نیبود که من ا یدختر نیکوچولو توسط من زن شده بود. در واقع جانا اول

 !یوحش ی. گربه کوچولوکردیداده بودم و حاال برام ناز م

در  غشیمش که جبغلم اونقدر بچلون یگفتم دوست داشتم بغلش کنم و تو یبود اگه م مسخره
  اد؟یب

. همونطور که روش اونور بود، قبل رمیخودم رو بگ یکردم نتونستم جلو یخود خور یهرچ
حرکت من بشه، دستام رو دور تا دورش حلقه کردم و به خودم  یمتوجه  یحت نکهیاز ا

چلوندمش، لپ  یک من معطل نکردم. همونطور که به شدت م دیکش یبلند غیفشردمش. ج
 .شد شتریبلند تر و دست و پا زدناش ب غشیج یدادم. صدا ردندونام گرفتم و فشا نیتپلش رو ب

 یحال م یتپل و نرمالو حساب یکوچولو نیگفتم. چلوندن ا یبلند شیبعد ولش کردم و آخ یکم
 یضی" پر غشعوریسرخ شده "ب یبود چرا که با صورت ومدهیخوشش ن ادیداد. جانا اما انگار ز
 ی. رودمیفرار نکنه و بره، مچ دستش رو گرفتم و کش نکهی. از ترس اگفت و از جا بلند شد
 :دیکش غیمبل پرت شد و سرم ج

 .وجدان. کثافت یمعرفت. ب ی. نامرد برونیخونه ب نیگمشو از ا شعوریب یعوض-

کرد و من مات  یبارم م راهیکه بغض دار شده بود فحش و بد و ب ییداشت با صدا همونطور
 ناراحت شد؟ نقدریاز حرکت من ا یعنیشد؟ کردم. چش  ینگاهش م

 :. با نفرت گفتدیو اون دست نکش ختندیر نییتند تند پا اشکاش

کس نشون  چیوقت من رو به ه چی. هیکن یوقت به شرطت عمل نم چیازت متنفرم. تو ه-
 نیا یمن تو یدی. نفهمیو حالم رو بپرس یکه زنگ بزن یمرد نبود ینقدریا ی. تو حتیدینم
نامرد!  یدیرفتم و برگشتم. نفهم یهزار بار تا دم خودکش یدی. نفهمدمیکش یچ هفته کی

 !یدینفهم

  .ادیبه جوش ب رتشیغ کهویکه  یبه کس هیشب از حرفاش بهم دست داد. یبد حس

کنم تو  متیکه دارم تقد یزیچ نیکه اگه مهم تر یمرد هست ینقدریکردم ا یمِن احمق فکر م-
 ی. ولیایو باهام راه م یفهم یعشقمو م یکار اندازه  نیردم با اک یفکر م .یدون یقدرشو م

برادرت نقش  یجلو یگیو م یمن نشست یجلو یهفته اومد کیبعد از  ؟یکار کرد یتو چ
 یو م یکن ی. هنوزم فقط به منافع خودت فکر مینفهمه. هنوز فکر خودت یزیکن تا چ یباز
 تو وجودت هست؟ تینجو انسا هیرفاقتت بهم بخوره. تو اصال   یترس
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کدومشون  چیگفتن ه یگفت و مشخص بود که تو یم تیو عصبان هیحرفارو با گر نیا تموم
 !گفت و چقدرم که دلش پر بود ی. همه رو از ته دلش مکنهیاغراق نم

بودنش  نطوریتونستم ا یزد. نم یرو با دستاش قاب گرفته بود و از ته دل زار م صورتش
معذرت  یبودند اما غرورم اجازه  تیواقع نیحرفاش، ع ی! همه گفتیرو تحمل کنم. راست م

 .داد ینم یخواه

 

به صورت غرق در اشک و  رهیخ تیصورتش کنار زدم. با جد یرو گرفتم از رو دستاش
 :فر شدش گفتم یسرخ و مژه ها یچشما

دم بودم با خو ریهفته درگ هی نیهفته س؟ من تو ا هی نیمشکلت ا ؟یکن یم هیاالن چرا گر-
 !منم مثل تو حالم خوب نبود. سردرگم بودم. بفهم ؟یکن یجانا. درک م

 :لرزون و گرفته جواب داد ییصدا با

ندارم. اشتباه کردم.  یا ندهیآ چیمن نابود شده. من با تو ه ی. زندگستین نیفقط به خاطر ا-
  .یسیمیشرطمون وا یو پا یاشتباه کردم که فکر کردم مرد

 :دمیکش ادیفر سرش

 !سگم نکن نیاز ا شترینگو جانا. ب نویا نقدری. بسه! استمینامرد ن من-

 

نشونش نداد و  یدونستم دردش اومده اما ذره ا یبود و م ادیدستام به دور مچ دستاش ز فشار
 :دیاونم داد کش

! اگه یستی! به خدا که نیستین ؟یباربد؟ آدمش هست یتون یم م؟یخواستگار یایب یتون یتو م-
 !یدونم هست یچون م ینامرد گمیم

بزنم تو  یکردم با پشت دست جور یم یکار هیکرد. داشت  یم کیاعصابمو تحر داشت
 .دهنش که دندون براش نمونه

. منم که به زمیسرم بر یتو یچه خاک دیدونم با ینم ادیمنم که بعدا  اگه خواستگار برام ب-
 !کردم. من انتیبرادرم، به پدر و مادرم خ

 یخط خط ی. با اعصابدیچیگوشم پ یآخش تو یشد و صدا شتریمچش ب دستم به دور فشار
 :دمیغر

. یبود لیاتفاق ما نیا یجانا؟ تو خودتم برا یدونست ینم ؟یدونست یرو نم نایا یتو همه -
 ؟ینبود
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 یچیدونستم ه یاز کجا م ؟یکن یپشت سرتم نگاه نم یریدونستم م یمِن خر از کجا م-
خودت  یاتفاق تو منو برا نیکردم با ا یمن فکر م ره؟ینم شیکردم پ یکه فکر م یاونجور

 یچون خودت رو به من موظف م یکن یولم نم گهیجوره د چیکردم ه ی. فکر میدون یم
 تیکنم و توام از اون غرور لعنت یبهت ثابت م عشقمو ینجوریکردم ا ی. من فکر میدون

. از کجا یخوا یتوام منو مکه نشون بده  یزن یم یحرف هی. یگیم یزیچ هیو  یکش یدست م
رو گردن  یکه کرد ینه کار ییو تو با کمال پررو نمیش یم نجایا یروز هیدونستم  یم
 .یو پارسا رو از ند ورهرفاقتت بهم نخ وقتی یترس ی! فقط میمونیپش ینه حت یریگیم

و معصومش گرفتم و دستش  یاشک یرو از چشما مینفس زنون، نگاه حرص زده و عصب نفس
چه  دیموهام چنگ زدم. من حاال با یتو ونهیا کردم. صاف سر جام نشستم و کالفه و درو ره
 کار کنم؟ یچ دیخدا! من با شمیم ونهیکنم؟ دارم د یغلط

تونم جانا رو  ی! من نمستمیتونستم قبول کنم که نامردم. من نامرد ن یتونستم قبول کنم. نم ینم
 دیدرستش کنم. من با دی. باشدم شیزندگ یدبه حال خودش رها کنم. من باعث نابو نطوریهم

کار... ازدواج باشه!  نیا یاگه... اگه جزا یاگه... حت یدرستش کنم. هر طور که شده! حت
 یتونه ازدواج کنه ول یو نفرت از زن ها، نم یمهرزاد، با اون حجم از تنوع طلب اربدآره! ب

  .گندش جبران بشه کمیتا حداقل  رهیدختر رو بگ نیحاال مجبوره! مجبوره ا

 !میکن یازدواج م-

 

 یرفته بود نفس بکشه چون حت ادشی یخونه رو فرا گرفت. انگار حت کبارهی ب،یعج یسکوت
 .اومد ینفساش هم نم یصدا گهید

به رفت و آمد من،  ی. حق ندارستیازدواجا ن ی هیبق هیاما ازدواجمون شب میکن یازدواج م-
من، کنار من  یخونه  یهم خونه تو کی. مثل یبد ریمن، گ یمن، رفتار من، دوستا یکارا
. فقط و فقط سمیخوام پاش وا یکردم و م یغلط هی نکهی. فقط و فقط بخاطر ایکن یم یزندگ

. فقط واسه یبش یا گهیمال کس د ذارمیخودم بکارتت رو ازت گرفتم پس نم نکهیبخاطر ا
مثه  یدختر هیاما اگه بفهمم توام  ! اما...نیپارسارو از دست ندم جانا. فقط بخاطر هم نکهیا
 یکار ،یکن یفکر م یا گهیبه مرد د یاگه بفهمم حت ،یریم یآب ریدخترا، اگه بفهمم ز ی هیبق
که  یطیشرا نی. حاال با ایمرگ کن یمن آرزو یخونه  یوهزار بار ت یکنم که روز یم

 م؟یازدواج کن یبرات گفتم، حاضر

. تونستم تحمل کنم. سر چرخوندم و نگاهش کردمو ن دمیفرو دادن آب گلوش رو شن یصدا
  .کرد و انگار حرفام رو باور نداشت یهاج و واج نگاهم م

 ...که گفتم فکر کن بعدش یطیشرا ی. به همه یو بعدش خبرشو بهم بد یفکر کن یتون یم-

 :و گفت دیحرفم پر وسط
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 !یکار کردم. هرکار یکنم تا فقط پارسا نفهمه چ یم یهرکار-

  فقط بخاطر پارسا؟ ؟یزود نیرد؟ به همک قبول

 ینجوریدوشم برداشته شد. انگار ا یاز رو یبار کیدارم. فقط انگار  یدونستم چه حس ینم
 زیو نه پارسا و نه عذاب وجدان دارم. با ازدواجمون همه چ دمینه جانا رو از دست م گهید

تونم به جانا اعتماد  ی! من چه طور ممونهیم زیچ کیو فقط  رهیگ یخودش قرار م یسر جا
نکنه؟ از کجا معلوم مرد  انتیاونم مثل افسون نباشه؟ از کجا معلوم بهم خ ومکنم؟ از کجا معل

 ...من و یخونه  یتو ارهیرو ن یا گهید

تخت خواب من و اتاق من، بدنم ُگر  یاونم رو یا گهیجانا با مرد د یتصور هم آغوش از
  ه؟یچه فکر مزخرف گهید نی! ایگرفت. لعنت

 

 :اومد گفتم یکه انگار از ته چاه در م یگرفته ا یرو چنگ زدم و با صدا موهام

 ؟یدیشربت بهم م وانیل هی... وانیل هی-

اما چند لحظه بعد، از جاش بلند شد و به آشپزخونه رفت و من...  دیازش به گوشم نرس ییصدا
 .زد یرو به روم بهم چشمک م زیم یبود که رو یلیموبا یگوش خینگاهم م

رو برداشتم و روشنش  ینبودم. به سرعت گوش دید یتو نجایبه آشپزخونه انداختم. از ا ینگاه
 اسم پارسا؟ دیشا ایتونست باشه؟ اسم خودش؟  یم یخواست. رمزش چ یکردم. رمز م

تولدش رو  خینداشت. تار یا دهیتولد پارسا رو زدم و فا خیدوتاش رو زدم و باز نشد. تار هر
  .م و باز نشدزد یالدیبه م

 جانا؟-

 

 :دیخستش از آشپزخونه به گوشم رس یصدا

 بله؟-

 !هوس کردم هوی ؟یشربت برام قهوه درست کن یبه جا شهیم-

 :جواب داد ضیغ با

 شاپ؟ یکاف یمگه اومد-

 :گفتم طنتیش با

 !رمتایگ ینم یحرف بزن یادیز-
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 .نمک یهه هه! ب-

 !؟یمگه مزش کرد-

 :دیکش غیج هویسکوت کرد و  یلحظه ا چند

 !!شعووووریب-

دارم،  شیچک کردن گوش یبرا یشتریمدت زمان ب نکهیو خوشحال از ا دمیغش خند غش
 :گفتم

 ؟یهست یجانا، تو متولد چه سال یراست-

 .هفتاد و هفت-

  ؟یچه ماه-

 ؟یریبرام تولد بگ یخوا یم هیچ-

 :جواب دادم طونیش

 !گرفتم دمیشا-

 .وریو هفتم شهر ستیب-

 !ده تا تولدتمون یلیپس خ-

 .نبود نمیتولدش رو وارد کردم. نه! ا خیگفت و من به سرعت تار یاوهوم

 یتو یزیچ هیآن،  کیبه آشپزخونه انداختم و فکر کردم.  یاز اضطراب نگاه دوباره ا پر
 !تولد خودمه خیتار دی... شادیسرم جرقه زد. شا

 دیناام دمیام یکه همه  یحظه اتولدم رو به سرعت وارد کردم و بازم باز نشد. درست ل خیتار
تولدم رو به  خیتالشم، تار نیرو کنار بذارم، به عنوان آخر یخواستم گوش یشده بود و م

 .دمیناباور خند ،یوارد کردم و با باز شدن قفل گوش یالدیم

و پارسا و مامان  یکردم. به جز من و بارلرو تلف نکردم و به سرعت تماساش رو چک  وقت
 یدخترونه داشتند. شماره هاشون رو تو یهم حرف زده که اسما گهیو سه نفر دو باباش با د

 .کردم تا بعدا  بهشون زنگ بزنم و مطمئن بشم دخترن رهیذخ میگوش

 دنیو واتساپش رو هم با د نستایا رکتی. دادمیند یمشکوک زیرو هم چک کردم و چ اماشیپ
  .ترنکه همشون دخ دمیکه با افراد مختلف داشت، فهم ییچتا

دونستم جانا  یم نکهیگشت که چشمم به تلگرامش خورد. با ا یکم داشت آرامش بهم بر م کم
 .گفتم تلگرامش رو هم چک کنم یمحکم کار یاما برا شهینم نیتلگرام آنال یتو ادیز
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شده بودند و  ویبودند. همشون هم به اسم دختر س یمعمول یلیکه با دوستاش داشت، خ ییچتا
 شونیکیها،  یویپ ونیوجود نداشت. اما م ینگران یدخترونه بود و جا شونالیپروفا یعکسا

 یشماره  ،یعنینشده بود و فقط شمارش بود.  وینداشت. اسمش هم س یلیعکس پروفا چیه
 .نکرده بود ویبود اما جانا شمارش رو س دهش ویجانا توسط اون س

 .سادیآن قلبم وا کیچتاشون شدم و  وارد

باهات حرف بزنم.  امیتونم ب ینم ادیکه ز دیبرات تنگ شده بود. ببخش یلیدلم خ ؟یخوب ییآقا-
 .یدون یکه م طمویشرا

 .تنم عرق سرد نشست و ضربان قلبم باال رفت یکردند. رو یسرم خال یرو خیآب  انگار

 نمت؟یبب یایب یتون یم یخانم خوشگل منم دلم برات تنگ شده بود. ک-

 امیدوهفته ب یکی نیا یتوکنم  یم یسع ی. ولینیب یم که خودت طوی. شراشهیفعال  که نم-
 . باشه مرِد من؟میزندگ شتیپ

دهنم رو گرفتم و  یمعدم به حلقم هجوم آوردند. جلو اتیرو بخونم. تموم محتو شیبق نتونستم
خودش  یرو مثل حالت قبل، سرجا یاومدم و گوش رونیب یویکردم آروم باشم. از پ یسع

 .زدم رونیدا، از خونه بسر و ص یقرار دادم و ب

بار  یفرمون نشستم و ناباور نگاهم رو به جلو دوختم. انگار تنم لمس لمس شده بود. برا پشت
که باهاش بودم، دستم به  یمدت یمگه جانا دوست دخترم نبود؟ مگه من تو دم؟ید انتیدوم خ
 رو به تختم آورده بودم؟ یخورده بود؟ مگه دختر یدختر

 نیدوم یگرفت. برا شیآت گرمی. جدیجون گرفت. گلوم سوخت. نفسم برچشمام  یجلو چتاشون
 !شد انتیدل باختم و باز هم بهم خ یکیشد. باز هم به  انتیبار بهم خ

. دوباره و دوباره. آروم دمیشدم. باز هم کوب ینم . آرومدمیفرمون کوب یو رو دمیکش ادیفر
شده  انتیرحمانه بهم خ یب نطوریا هنکیباز هم فکر ا یشدم. من عاشق جانا نبودم. ول ینم

 دی. شانمیروز خوش بب هیبه بعد بتونم  نیاز ا دیکردم شا یکرد. من فکر م یم وونمیبود، د
 لیرو بچشم. تشک یبتونم دوباره طعم دوست داشتن واقع دیمن رو عوض کنه. شا نهجانا بتو

جانا... لعنت  یپدر بشم! ول هنکیکه داشتم برسم. به ا ییبتونم به آرزو یحت دیخانواده بدم. شا
تو، غرورم رو، قلبم رو، روح و جسمم رو  یبهت جانا! افسون غرورم رو شکست، ول

 !یشکست

جانا قصد خفه کردنش رو داشت.  یبود انگار که به جا دهیچیبه دور فرمون پ یطور دستم
تنم  ی از اندازه شیب یو گرما دیکش یاعصابم خط م یرو نیسکوت ماش یتندم تو ینفس ها

 .زد یم رونیم ب دهیبر دهیبر یاز نفس ها
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توجه به بوق  ی. بدمید شیپ ی قهیکه چند دق یکلمات یمقابل بود و حواسم پ ریبه مس نگاهم
 :دمیلب غر ریها پر حرص پدال گاز رو فشار دادم و ز نیماش

حمق و دورو! باز اعتماد کردم! مِن ا یدختر عوض هیباز خر شدم، باز رکب خوردم. از  -
که باهاش کردم عذاب  یدختر اعتماد کردم، براش دل سوزوندم. مِن احمق سر کار هیباز به 

 یا یبشه؟ که بفهمم با چه آدم عوض یافتادم، که چ یهفته از کار و زندگ کیوجدان گرفتم! 
 !بهت باربد، لعنت نتطرفم؟ آره؟! لع

شدم. پشت هم دستم رو به  یگفتم و افسوس که آروم نم یناسزا م تمیهم به خودم و خر پشت
 چیه گهیشد. انگار که د ینم دمیمظلومش عا یجز در اومدن صدا یزیو چ دمیکوب یفرمون م

 !کرد یکردن خوِد زود باورم آرومم نم کهیت کهیجز ت یزیچ

گرفته بودم  شیرو پ یخونه ا ریمس اریاخت یبه خودم اومدم. ب یاصل ابونیخ یتابلو دنید با
خواستم برم اونجا و تا وقت آروم شدنم  یه توش پا گذاشته بود جانا بود! مک یدختر نیکه آخر

 .نپلکم چارهیب یدور و بر بارل

 میسال گذشت خودم رو سرزنش کردم و با فحش دهن سادگ کیکه برام قدر  یریطول مس تمام
 .و مقابل خونه پارک کردم دمیچیکوچمون پ یبعد تو یرو بستم. کم

رو به سمت مبل پرتاب کردم. با حرص مشغول در  فمیو کت و ک دمیضرب در رو بهم کوب به
سوزان تنم خالص بشم. به سمت آشپزخونه رفتم و با  یشدم تا از دست گرما رهنمیآوردن پ

 !دمشیجا سر کش کی خچالیآب از  یبطر دنیکش رونیب

دم کر یو مست نم خوردمیبود که اگه تا خرخره نم ییشدم! امروز از اون روزا ینم خوب
متوسط رو به حال  با  یتقر ی شهیبرگشتم و با برداشتن دو تا ش خچالیشدم. به سمت  ینم یاوک

شد از منقبض شدن دستام و فشار  یم نویو ا دیبار یحرکت کردم. حرص از تموم حرکتام م
 !دیها فهم شهیاز حدش به ش شیب

 ادهیبخاطر ز شهی. همزدم یدستم پوزخند یها شهیبه ش رهیمبل انداختم و خ یخستم رو رو تن
 یمعطل یحال گرفتار شده بودم! ب نیکردم و امروز خودم به ا یپارسا سرزنشش م یها یرو

 !آوردم یمشغول خوردنشون شدم و کم نم

 یفرصت ی. حتدیرس یاتفاق امروزم نم یکرد اما به تلخ یبه اعماق وجودم رسوخ م شیتلخ
کامل رو تموم  ی شهیش هی. دمیکش یسر مدادم و قلوپ قلوپ  یبه خودم نم دنینفس کش یبرا

بهتر از  یهام بود و چه فرصت هیتا نخش منتظر ر ستیرفتم. ب گارمیکردم و بعد به سراغ س
شدم و نصف و  میرو مخ یپکم مصادف با سکسکه  نیبدم. آخر انیپا نتظارا نیامروز تا به ا

رو از  میبعد گوش یمخونه چرخوندم و ک نیرهاش کردم. نگاهم رو ب یگاریجاس یتو مهین
 .در آوردم بمیج یتو
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اعالن نقش بسته بود،  یکه رو ییروشن کردن نتم و باال اومدن اعالن تلگرامم و اسم جانا با
 .کردم کیکل امشیپ یزدم و رو یپوزخند صدا دار

 " به پارسا بگم؟ دیبا یشه؟ بگو چ یم یمن چ فیتکل هو؟ی یرفت یکجا گذاشت "

 ینگاه میتونستم خودم رو کنترل کنم. ن یداشت و نم یز سرم بر نمدست ا میعصب یپوزخندها
 :لب گفتم ریچتش بودم ز یبه صفحه  رهیرو به روم  انداختم و همونطور که خ یها شهیبه ش

 !ی... عوضی! عوضیهفت خِط عوض-

 :پرت شدند نیزم یمقابلم توسط دستم رو یها شهیچطور ش دمیاوج گرفت و نفهم صدام

 !یعوضــــ-

بکنه.  امشیتونست دل از پ یپشت صدام اکو شد و چشم هام نم شهیشدن ش کهیت کهیت یداص
 یم ییگفت، خب مظلوم نما یخواست کمکش کنم؟ اون که خوب دروغ م یداشت از من م

 !تونه یتونه داداششم خر کنه، م یکرد، پس م

 :دم حرف زدمسکوت خونه با خو یشدم که تو وونهید یبه حد امیپ نیبودم و با ا وونهید

بود،  دنتیشب عذاب کش کیهمون  اقتتیدل سوزندن رو! ل ی! حتیرو ندار یچیه اقتیل-
 یپس زدنت و منصرف شدنم فکر کن لیاونقدر به دل دیدونم! با یکارت کنم. م یدونم چ یم

چشم هات زل بزنم و بگم غرورمو  یکه تو ستمین یمن آدم یبفهم دی. بایتا ذره ذره دق کن
 ستیارزش ن یباربد مهرزاد اونقدر احمق و ب یبفهم دی! بایدیکش مرو به رخ میگ! سادیشکست

باعث  یو چ یزد یچه گند یچند سال بگذره تا بفهم دی! باارهیکه شکستش رو به زبون ب
 !انقضات شده خیگذشتن تار

خورد تا  یرمق تکون یکرد و دستم ب یصورتم داشت کالفه م م یرو سیو خ زیر یها عرق
 یرو روشن کردم و تو میگوش یخاموش شده  یمبل بردارم. صفحه  یاز رو رو یگوش
کردم. صدام دورگه شده بود و لعنت  کیکل سیو کونیآ یرو یآن میتصم یرفتم و ط شیویپ

 :خار شدن نیا یبه باعث و بان

خالصه به  ،یند امیو پ یبهم زنگ نزن گهید ،یکه... ازدواج با منو فراموش کن نهیا فتیتکل-
کنم حال و روزت بدتر از  یباهات م یکار نمتی. اگه هر روز و هر جا ببیچیو پام نپپر 

 یزی... به پارسا هم چیکنم. راست یلهت م یپاهات بدجور ریکه ز ایاالنت بشه! پس دنبالم ن
 ...رنهوگ ،یگ ینم

وانمود  یدروغ کاذب شد اما طور هیساختن  یبرا یمکث کوتاهم فرصت نیکردم و ا یمکث
 :دمیبا چشم هام م د تویکه انگار داشتم واقع کردم
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عکس  یدوست دار نه؟یبب یدم. دوست دار ینشون داداشت م رشیوگرنه... اون شبو با تصو-
 ا،یسمتم ن گهیو د ریبگ ی! پس الل موننه؟یبوده رو بب قشیلخت خواهرشو که کنار رف یها
 !ای... سمتم... نگهید ؟یدیفهم

ارسال  کیکه هر آن به ت یا رهیشدم به دا رهیو خ دمیکش سیو کونیاز فشار دادن آ دست
مبل  یرو رو یتوجه به حال خرابم گوش یزدم و ب سمیو یبه رو یشد. پوزخند یم کینزد

 .انداختم و تلوتلو خوران به سمت بالکن قدم برداشتم

ل مقابلم ز ری. به غروب دلگاوردمیخودم ن یبه تنم انداخت و به رو یلرز رونیب یهوا سوز
چطور  دمیرو به روم شدم که نفهم یروشن و خاموش ساختمون ها یزدم و اونقدر مات چراغا

که خواستم  نیتونستم اون هوا رو تحمل کنم و هم ینم گهیاون سرما موندم. د یساعت تو مین
 !ذهنم چنبره زد یتو یخاطره ا کهویبه عقب برگردم 

که  یگرفته بود، اون شب یاش رو به بازکه باد موه یاون شب نجا،یکه اومده بود ا یشب اون
 دنیاومد و با د یکه با ذوق به اتاقم م ییاون روزا خت،یر یو اشک م دیلرز یبغلم م یتو
بود؟! تا امروز  یگرفت، همش دروغ بود؟! همش باز یمن کل چهره ش رو غم م ییاعتنا یب

 !...دادم و حاال شیبازکردم من  یفکر م

بالکن چالشون کردم. داخل خونه شدم و توجه  یم و همونجا توافکارم زد یبه رو یپوزخند
سرم  یکه خواستم دستم رو رو نیمبل ولو شدم و هم یبه باز بودن در بالکن نکردم. رو یا

 .مزاحم شد میگوش ی برهیکرد بذارم، و یکه به شدت درد م

 بره،یو یدن صداگرفتم و بعد از قطع ش دهیخاطر نشن نیبه هم هیتونستم حدس بزنم ک یم دهیند
 لمیکه تحو ییبخاطر دروغا دیتازه اولش بود! اوِل عذابش، با نیرو خاموش کردم. ا یگوش

 !داده تاوان پس بده

 ییجا هیبفهمه از  دیبا ،یچ یعنیبوده  ایباز نیا یکه برنده  یکردن با باربد یبفهمه باز دیبا
 !ده یجواب نم یو سادگ تیبه بعد تظاهرش به مظلوم

زدم. سرم در حال  یچرت م یبراش بودم و هر از گاه دنیمشغول خط و نشون کش ذهنم یتو
کردم،  یشدم! احساس ضعف م یشد منم همراهش منفجر م یمنفجر شدن بود و چه خوب م

رو تموم  ایحس رو داشتم و با رفتن مامان و بابام دن نیکه ا یبار نیاحساس شکست! از آخر
 !کرد قیحس رو به وجودم تزر نیا امروز دوباره او جان شتگذ یم یلیدونستم خ یشده م

 نیاز ا شیآرزوش بود نگاهش کنم شکست رو به خورد مغزم داده بود و ب یکه حت یدختر
که کنار کار و  یباز همون باربد بشم، کس دیهشدار مغزم رو تحمل کنم. با یتونستم صدا ینم

باز بشم همون  دی. باستیارش نمثل جانا کن یرو هم داره و آدم مزاحم شیهاش خوش یریدرگ
 یارزش یتر از جانا رو بخاطر دختر ب کلیخوشگل تر و خوش ه یکه درخواست دافا یباربد

 !دیرو نده، با شیآرامش زندگ ختنیبهم ر یاجازه  یمثل جانا رد نکنه و به کس
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******* 

به خودم  ینشد تکو یم شتریکه هر لحظه ب یپاشنه بلند یبستن در و تق تق کفش ها یصدا با
رو به رو  یبارل یعصب ی افهیشدم. به زور چشم هام رو باز کردم و با ق ارتریدادم و هش

 :بود گفتم شبمیاز حال د یکه ناش یگرفته ا یشدم. کنجکاو نگاهش کردم و با صدا

 ؟یکن یکار م یچ نجایعه... تو ا-

از  یشدم و به سخت زیخ میکه خواست لب باز کنه ن نیفرستاد و هم رونیکالفه ش رو ب پوف
 .مبل بلند شدم یرو

 یکنه اما ابروها ممیتقد یماساژ حساب هی یخواست بارل یجزء تنم گرفته بود و دلم م جزء
 :داد ینم هیهد نیدرهم و لحن تندش خبر از ا

خاموش  تویکه گوش یاصال  فکر منو کرد ؟یکن یکار م یچ نجایکنم؟ تو ا یکار م یچ نجایا-
خونه، اما  یایهم نذاشتم گفتم م یتا خود صبح پلک رو ؟یدیراحت خواب نجایا یو اومد یکرد
 !باربد؟ یالیخیب نقدی! چرا ایومدین

نگاهش کردم و دستش رو به سمت خودم  رهیصداش غنچ رفت. خ یتو تیمظلوم یبرا دلم
 :تا بتونم بغلش کنم دمیکش

زنم  یگند م میبا سگ اخالق شتیپ امیکرد گفتم م یسرم درد م د،یدونم قربونت برم. ببخش یم-
 .ذاشتم یتنهات م دیبه آرامشت. حق با توئه، نبا

! آه پر هیحال بد هردومون ک یدونستم باعث و بان ینگاهم کرد و لعنت به من که م دلخور
 :منتظرش گفتم یسر دادم و رو به چشم ها یحرص

از دلت  کمیتا بلکه  توپ آماده کنم برات یصبحونه  هی میخوام عشق داداش! بر یمعذرت م-
 . هوم؟ارمیدر ب

 یم رو سر و سامون ختهیبهم ر ینگاهم کرد و همونطور که با دستش موها زونیآو یلبا با
 :داد گفت یم

با  نجایا یای! کل شب از استرس مردم و زنده شدم. حداقل میبد یلیصبحونه؟! خ هیهمش با -
 .ر داشته باشمروشن بذار ازت خب تویگوش یکن یها عشق م تهیاون عفر

عشق و حال چندساعته منو  هیکرد  یمن فکر م الِ یحرف نگاهش کردم. خواهر خوش خ یب
رو مرور کنم. انگار فکر به  شبیخواستم د ی... نمنکهیاز ا غیحال و روز کشونده، در نیبه ا
 !کرد یمعده م رو به باال آوردن دعوت م روزیکل د

 :و گفتم دمیکش ششیآرا یصورت ب یرو یدست
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کنم برات،  یم فیرد یبخوا ینگران کنم. هر چ دونموی یکیخواهر  گهیمن غلط کنم د-
 !وزه شکشهیصبحونه پ

 :تا بلندم کنه دیداد و دستم رو کش شیشگیخودش رو به لبخند هم یچهره ش جا غم

 .االی. ایو ب ریبگ یدوش هیکنم برو  یپاشو تنبل خان. تا من برات صبحونه حاضر م-

 :گفتم دمیکش یلند شدم و همونطور که لپش رو ممبل ب یرو از

 .قربون دل مهربونت برم من، چشم من رفتم-

درد  یبه راهرو بود رفتم. گلوم کم یگونه ش نشوندم و به سمت حموم که منته یرو یبوس
 .رو هم به خوردم داده بود یکرد و انگار باز موندن در بالکن سرماخوردگ یم

سردم شده بود که حس سوختن  یدوش قرار گرفتم. اونقدر ریز آب داغ رو باال دادم و ریش
فکر کنم جز  یزیکردم به هرچ یحموم موندم و سع یتو یساعت میتنم برام لذت بخش بود. ن

و همون  شیزدم به دو ماه پ یفلش بک م دیکردم! با یعادت م دیذهنم، با یممنوعه  دینبا
که  ییدهایبا یمونده بود! حت ادمی شبیتمام د میشدم. خوشبختانه با وجود مست یباربد سابق م
 .داشت یخوش یوجودم خبرا یا نهیباربد ک یبرا نیبود و ا ادمیکردم  یم لیبه خودم تحم

 یتن پوش خوش رنگم که سوغات یبعد با حوله  یقیخشک کردن موهام شدم و دقا مشغول
از  شتریکردم ب یو سع مستادیا یواریبود به سمت اتاقم رفتم. مقابل کمد د هیاز ترک یبارل
 .به خرج بدم قهیسل شهیهم

وقت بود  یلیباال فرستادم. خ ییو ابرو دمیکش رونیرو از کمد ب میالجورد یو شلوار آب کت
 .داد یدلم رو قلقلک م یبدجور دنشیبودمش و امروز هوس پوش دهینپوش

 دنیدارم. مشغول پوشبر ونشونیرنگم رو از م دیسف راهنیدادم پ حیهام گشتم و ترج راهنیپ نیب
 یمنحصر به فردم رو به رخ م تیجذاب شهی. مثل همستادمیاتاقم ا ی نهیبعد مقابل آ یشدم و کم

 .رو برام به ارمغان آورد یزیاعتراف لبخند غرور انگ نیو ا دیکش

خوب حالت گرفته بودند از اتاق خارج  میحرفه ا دنیاز چک کردن موهام که با سشوار کش بعد
بازش به سر تا پام  یها شیبه سمتم شد و با ن یبه حال مصادف با برگشتن بارل مدنیشدم. رس

 :گفت یانداخت و در آخر با لحن دلبر ینگاه

 ؟یکن لیشهر رو به کشتارگاه تبد یخوا یم یاوووو... آق داداش منو نگا! اول صبح-

رفتم و  یبود م دهیکه چ یزیهوس انگ زیسر دادم و همونطور که به سمت م یخنده ا تک
 :گفتم

 !ی... چه کردنمیتوله. بب زیزبون نر-
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 یکردم و روش نشستم. اون هم با گفتن کار یصندل زونیو آو دمیکش رونیرو از تنم ب کتم
به ذوقم رو نثارش  ختهیکنارم نشست. نگاه آم یصندل یرو ریو ش یچا ینینکردم و آوردن س

 :کردم و گفتم

 !آخه بچه؟ یخانوم شد نقدریا یتو ک-

 :رو جلوم گذاشت ریسر داد و ماگ پر از ش یا ندهخ

 داداش یکه تو مرد خونه شد یاز وقت-

بلند  یصندل یبعد از رو ی. کممیبه روش زدم و هر دومون خوردن رو شروع کرد یلبخند
 :دمیشکمم کش یرو یشدم و ناخوداگاه دست

 !یبارل میبخدا که ترکوند-

 :که مشغول جمع کردنشون بود گفت و همونطور دیکش زیم یرو یظرف ها یرو یدست

 !شبیصبحونه به جبران د نیا ،یرو بخور میکه ماکارون ینبود شبینوشجونت، د-

 :مبل بردارم یرو از رو میتکون دادم و به سمت حال قدم برداشتم تا گوش یبه نف یسر

 !رو کنم نه تو شبیجبران د دیمن با-

 دنیرو که موقع خواب فمیچنگ زدم. کمبل  یرو از رو یداد و گوش لمیتحو یسرت ا یفدا
 شهیبه خورده ش ینگاه میبرداشتم. ن گاریو س شهیپر از ش زیم ونیگذاشته بودم از م زیم یرو
منتظر  یا قهینشد. چند دق شیزیبا کفش بود و چ یانداختم و خداروشکر که بارل زیکنار م یها
 یمون نداد و رو به چشم هاموندم تا که کارش تموم بشه و تا خونه برسونمش اما ا یبارل

 :منتظرم گفت

 .خونه رمیمرتب کنم م کمی نجارویهمراهمه، ا نیداداش تو برو شرکت من ماش-

 :نگاهش کردم و با تشر گفتم یچپ چپ

 !زود باش آماده شو اد،یگم زن مشت رضا ب ی. میکن زیخواد تو تم ینم-

 :بهم گفت رهیداد و خ لمیتحو یقاطع ی نه

 .شه داداش یم رتی، برو دتعارف ندارم که-

 :تکون دادم و به سمت آشپزخونه رفتم تا بوسش کنم یسر دمیرو که د اصرارش

 .دونهی یکی یبابت همه چ یمرس-

 :جذاب گفت یگونه م نشوند و با چشمک یرو یمحکم بوس
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 !یکن یطونیش نجایباز ا یایکنم، شب منتظرمتا باربد، ن یخواهش م-

 :و همزمان با پشت کردنم گفتمبه روش زدم  زیر یغره ا چشم

 .من رفتم ،یبر یخوا یخب خانوم معلم. مواظب خودت باش م یلیخ-

 .و کفشم از خونه خارج شدم چیگفت و بعد از برداشتن سوئ یو خداحافظ بلند دهیکش چشم

پارک  نگیپارک ی. تودمیبعد به شرکت رس یکردم و کم ریگند شهر گ کیتراف یتو یساعت مین
خوب بود، مثل قبل!  زیمشغول چک کردن لباس هام شدم. همه چ میشگیدت همکردم و به عا

حواسم رو  دینبود! با دیمثل من بع یبهتر شدن از آدم موفق نیشد و ا یبهتر هم م دیبا یهمه چ
رقبام  یبرا ییبه شرکت معطوف بکنم و مشکالتش رو برطرف کنم تا جز حسادت جا شتریب

 !نذارم

مهمون لب هام شد و  ضیعر یانداختم. لبخند یبه در ورود ینگاه مینپله ها باال رفتم و  از
در رو فشردم و وارد  یغرورم باشه دسته  یبا همون لبخند اما کمرنگ تر تا محفوظ کننده 

از جاشون بلند شدند و سالم کردند. استثنا  جواب تک تک شون رو  یشدم. همگ میکار طیمح
 هیمقابلم شد. مثل بق زیم خینگاهم م کهویداشتم  یبرم که به سمت اتاقم قدم وردادم و همونط

 ینبود و جانا... اومده بود! با کمال جسارت برگشته بود و افسوس که نم یروزها خال ی
 !بهش بگم یزیجمع چ یتونستم جلو

رنگ و روح و مضطربش گرفتم. جواب  یهول شد و نگاه از صورت ب شهیمثل هم دنمید با
 .ش به سمت اتاقم رفتم رهیعتنا به نگاه خا یسالمش رو ندادم و ب

 :بود که تموم اتمام حجت هام به باد بره یکاف دنشیمحکم بستم و د درو

 !یطرف یکنم با ک یم تیحال ،یکه اومد یدار یی! چه رویعوض یدختره -

اتاق پرت کردم و مشغول قدم زدن شدم. آروم شده بودم و با برگشتنش  یبه سمت مبل تو فویک
 یکالفه شدم و کم میحرص یشده بود. از قدم زدن ها دهیت کل نقشه هام به خاک مالبه شرک
 :دمیلب غر ریاتاق چرخوندم و ز نینشستم. نگاهم رو ب میصندل یبعد رو

شرکت  یکه هر لحظه تو یخودت خواست ،ی! خودت خواستنمتیخوام بب یخوبه گفتم نم-
 !یبش ریخورد و خاکش

اونه زدم و مشغول در آوردن کتم  دیدونستم مقابل د یقم که ماتا یپنجره  یبه رو یپوزخند
ها  طیبه قسمت فروش بل ینگاه میآژانس شدم. ن تیشدم. لپ تاپم رو روشن کردم و وارد سا

 .ختیتق تق در تمرکزم بهم ر یمشغول کار بودم که با صدا یا قهیو گزارشات انداختم. چند دق

 تیدر و وارد شدنش به اتاق حدسم به واقع یازه اج یزدم جاناست و با باز شدن ب یم حدس
 کینزد زمیقدم هاش به سمت م یشدم. صدا رهیشد. نگاه ازش گرفتم و به لپ تاپ خ لیتبد

 :لرزون خودش بلند شد یتر شد و بعد صدا
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شه  یم شبت؟ید یامایپ لیدل نیبود؟ و همچن یچ شتیپ ی قهیرفتار چند دق لیدل یشه بگ یم-
شدنم لذت  چهیکار کنم؟ هان؟ از باز یچ دیتو با یفاز به فاز شدنا نیبا ا فیمن بالتکل یبگ
 !آره؟ یبر یم

 یم شی. از چشم هام آتو نگاهش کردم دمیآخرش به ضرب سرم رو باال کش یجمله  دنیشن با
 :خوابوندم یگوشش م ریچک ز هیشدم و  یشک بلند م یکردم ب ینم یو اگه خوددار دیبار

 یانتظار و توقع جهیخونم پس در نت یایزورت نکرد ب یکس ،یدت خواست! خو؟یا چهیچه باز-
 یشرکت یبا منش ینداره و رفتار مناسب ی. رفتار من هم مشکلستیاز جانبت در کار ن ییجایب

 !ادیهفته نم هیو  ادیروز م هیهستش که 

د کر یدعوت م ختنیبه سمتم برداشت و همونطور که ماهرانه چشم هاش رو به اشک ر یقدم
 :گفت

حق من  گه،ید یندار روزتمیعذاب وجدان د یباربد؟ حالت خوبه؟ حت یگ یم ی... داریچ-
 !معرفت؟ یآره؟ آره ب نه؟یا

 :بهش گفتم رهیپشت لب هام رو پنهون کنم و خ قیپوزخند عم نتونستم

کارت  ی. حاال هم برو سرکارت تا بنیخودت داستان بچ یفکر کن و برا یخوا یهرطور م-
 !نکردم

و به سمتم گرفته بود جلوتر اومد  دیلرز یتکون داد و با انگشت اشاره اش که م یسر تاسفم
 :و فاصله ش رو باهام به صفر رسوند

 ی! باربد تو نبود؟یکن یم یمنو به همه معرف یکوفت یبعد از اون رابطه  یکه گفت یتو نبود-
 یم ینامرد؟ تو نبود یدتو نبو م؟یکن یمونم و ازدواج م یکردم پاش م یاگه کار یگفت یم
 !نبره؟ هان؟ ییتا پارسا بو میرو درست کن یبا هم همه چ دیبا یگفت

 :متفکر گفتم یو با حالت دمیچونم کش یرو یدست

 ؟یعنیببره  ییبو یخوا یم-

که از  نیاش از ا گرانهیشد. حرص مشهود باز شیپ یش مبهوت تر از چند لحظه  چهره
زد و افسوس که از دست  یصورتش داد م یتم توآخرش رو گرف یحرف هاش فقط جمله 

 :اومد یبر نم یمِن کارگردان کار

کار  یچ گه،ید یخوا یفرستم. خودت م یبو ببره پس عکسات رو براش م یخوا یاگه م-
 !کنم

 :حرفش هق هقش بلند شد ونیتکون داد و م یبه نف یسر

 !آره؟ برات متاسفم باربد یکرده بود نجاهاشمیعکس... پس فکر ا-
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 :گفتم یرحم یباال فرستادم و با ب ییابرو

 !رونیرو کردم. برو ب زیآره. فکر همه چ-

که خواست دستش رو  نیبه سمت در برداشت و هم یتند یبه عقب برگشت و قدم ها عیسر
 :گفتم یدر بذاره با لحن دستور یرو

 !زهیم یبافن. دستمال رو یپشت من شعر م رونیب یبر یبخوا افهیصبر کن. با اون ق-

قدم برداشت و چند تا دستمال  زیافتاده به سمت م ینگفت و به عقب برگشت. با سر یزیچ
اومدم  یکه م نینظر گرفته بودم و هم ری. حرکتاتش رو زدیکش رونیجاش ب یاز تو یکاغذ

 .بست یچشم هام نقش م یکه کرده بود جلو یچت ریکنم تصو یقبل دلسوز یمثل روزها

... داشت فکر دیکرد. شا یم ریس یا گهید یایدن یبود، انگار که تو نیبه زم رهیو خ ستادهیا
دخترونه  یداشت با ترس و نگران دیگرفتم، شا یو ک نیکه نگرفتم چجور ییکرد اون عکسا یم

 !مهم نبود گهیمن د یزد اما... برا یاش دست و پنجه م

 رهیچرخوندم و خ. سرم رو به سمتش مبل نشستم یبعد رو یبلند شدم و کم یصندل یرو از
 :بهش گفتم

 !نیبش-

خواست  یدلم نم قتا  یاز کجا نشات گرفته بود اما حق مییهویآروم شدن  نیا دمیفهم یهم نم خودم
کرد  یخاطر گفتم بمونه! تعلل نیو همه رو مشکوک کنه به هم رونیداغونش بره ب ی افهیبا ق

نم  یبه چشم ها رهیزدم و خ به روش یمبل مقابلم نشست. پوزخند یو بعد در کمال تعجبم رو
 :فتمدارش گ

 یدختر چی. به هستی. دلم باهات نادی... من ازت خوشم نمیعنی. میخور یمنو تو به درد هم نم-
و داد و هوار نداره! راجب اون  هیگر گهید نیخوام هم داشته باشم. ا یهم اعتماد ندارم و نم

 !یهم... گفتم که خودت خواست هیقض

 :چشم هاش رو انکار کنم یتونستم نفرت خونه کرده تو یداد و نم تکون دیبه تاک یسر

ارزش شدن هنوز هم  یهمه خفت و ب نی. مِن احمق خواستم. خواستم که با ادونم یآره... م-
 !نجامیا

تونستم!  یبهش بدم. نم یتا جواب پر از طعنه ا دیچرخ ی. زبونم نمحرف نگاهش کردم یب
به  یش موندم که تکون رهیخ قهیدونم چند دق یم بود و نماز حال فیتوص نیکمتر یسردردگم

 :گفت یگرفته ا یخودش داد و با صدا

 .شد یحفظ آبروت اوک یفکر کنم صورتم برا-
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به سرتاپام انداخت و  یمبل بلند شدم و مردد به سمتم اومد. نگاه یاز اون از رو تیتبع به
بود که  یزد. نگاهش طور یم چشم هاش موج ینه اما حسرت تو ایدونم توهمم بود  ینم
 .لحظه نتونستم ازش متنفر باشم هی یبرا

 یخاص و چشم ها یاز خنده ها یبود؟! پس چرا خبر شیدو ماه پ یمقابلم همون جانا دختر
نبود؟ من... من عالوه بر  یو خنگ باز یمثل قبل پر از انرژ گهیپر ذوقش نبود؟ چرا د

 یکرده بود؟ به من؟! به من انتیوغ گفته بود؟ خجسمش روح دخترونه اش هم گرفته بودم؟ در
که  یکنه؟ به من یخواست خودکش یکه بخاطرم م یکنم؟ به من گاهشکرد تا ن یکه هر کار

 یداده بود پس... رمز لعنت میکرده بود، اگه باز انتیگذشت؟ اگه خ زشیبخاطرم از همه چ
ز خود گذشتنش... سپردن بود؟ ا یکرده بود... پس اون شب چ انتیبود؟ اگه خ یچ شیگوش

 !بود؟ ی... چخودش به من

زد. انگار تازه داشتم  یدلم باهام حرف م یشده بود که تو داریب تمیوجدانم بعد از عصبان انگار
 یکردم. ول یقضاوت الک دیافتاده باشه، شا یاتفاق هی دیاشتباه کرده باشم. شا دیشا دمیفهم یم

 !ود؟ب یاون چت ها... اون قربون صدقه ها چ

فکر فرو رفته بودم نگاهم به صورتش بود.  یکه تو یشدم. تمام مدت یم وونهیداشتم د رسما  
انگار  دند،یصورتم رو کاو یو تک تک اعضا دندیزد و مجددا  چشم هاش چرخ یطوالن یپلک
 !آخره دارید دارید نیکه ا

 ادته؟یوقت!  چیه ،یرحم باش یخودخواه و ب نقدریکردم ا یفکرش رو هم نم یوقت حت چیه-
که تا حاال  یهست یمرد نیباربد؟! تو نامرد تر ادتهیکنم؟  یمرد بودنت حساب م یگفتم رو

 یبه حد ،یکرد لی! عشقمو... عشقمو به نفرت تبدیدیو به گوه کش ی. تصورمو نابود کرددمید
 !ستمیعاشقت ن گهید مکن یکه... حس م

 :فق بشهکنترل کردن بغض آشکارش مو یکرد و نتونست تو یمکث

اما... بترس از  یا ندهینه آ ،ینه ارزش ،ی. نه غروراز دست دادن ندارم یبرا یزیمن چ -
 !من نیازت نمونه، درست ع یچیکه ه زمیریبهت م یزهرمو جور یروز هیندار!  یچیمِن ه

 رونیب ییاز اتاق خارج شد. نفس پر صدا یتند یمبهوتم گرفت و با قدم ها یاز چشم ها نگاه
چشم هاش جاشون رو به حرف هاشون دادند  ی. نفرت تودمیموهام کش نیب یو دست فرستادم

کرده بود؟ هر  جمیگ ینطوریبود که ا یچه درد نیتر کردند. ا قیرو عم میو حس سردرگم
و حاال... با  رمیخواستم ازش انتقام بگ یگرفتم، م یم یمیتصم هیو  مکرد یم یفکر هی هیثان
راش شک به جونم افتاده بود. نکنه اشتباه کردم؟! نکنه باز هم گند آوردن همه کارا و رفتا ادی

 !زدم؟

 

 جانا#
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 یبغلم گرفتم و با بغض سمج یدست و پاش بود، جمع کردم. تو ریکه ز یغرور یمونده  ته
... ی. راستدمیکش رونیب زیکه هر آن امکان داشت شکسته بشه، خودم رو از اون اتاق نفرت انگ

 یامروز نیامروز! از هم نیاز هم دی... شادیشده بود؟ شا زیرام نفرت انگاتاق باربد ب یاز ک
! باربد مهرزاد تنها شهیمن رو شکست. من شکستم. بدتر و خجالت آور تر از هم نطوریکه ا

کنم  دایشکستمو دونه دونه پ یها کهیت یکه هرچ یمن رو پس نزد. من رو خورد کرد. جور
 !شمیهم نم زادیبه آدم هیشب گهیشم، بلکه د یا نمجان گهیو بهم بچسبونم، نه تنها د

رو  زمیم نکهیرفتم. بدون ا یو هوا راه م نیزم ونیچشمام تار بود و انگار م یجلو یچ همه
 .زدم رونیمتعجب بچه ها، از آژانس ب یرا برداشتم و مقابل چشما فمیمرتب کنم، تنها ک

شده بود  سیکه از نم بارون خ ینابویچشمم به خ نکهیبودم! به محض ا نیمنتظر هم انگار
زدم که دل خودم به حال خوِد  هیگر ریز یشکل ممکن شکست. جور نیخورد، بغضم به بدتر

 یپوشونند و حداقل اون ها غرورم رو حفظ م یبارون اشکام رو م یبدبختم سوخت. قطره ها
 !کردنند

اونطور دلتنگ  روزیکه د یباربد شد؟یچ قایدق ایخدا شد؟یجون و درمونده! چ یبرداشتم. ب قدم
 کهویکه  شهیو گرفته بود و درخواست ازدواج داد، چه طور م مونیکرد، اونقدر پش ینگاهم م

 بده؟ تیشخص رییتغ نقدریا

که  دندیکاو یرو م یناباورم زن خوش پوش ی. چشماشدند خیم نیانگار پاهام به زم کبارهی
 آژانس؟ یتو رفتیداشت م گه؟ید . اسمش افسون بودراه رفتنش هم پر از ناز بود یحت

! افسون... افسون یلیخ یلیلوند تر و جذاب تر از منه! خ یلیسوخت! چه قدر خوشگله! خ قلبم
 رون،یزد و از خونه زد ب بشیغ کهویکه باربد  یروزیافسونه؟ د ییجدا نیباعثشه؟ باعث ا

باربد  تونهیم ی؟ کداد امیبهش پ دمیافسون بهش زنگ زد ها؟ شا دیشا د؟یاز افسون شن یخبر
 زن؟ نیبکشه به جز ا رونیاز خونه ب عیرس نقدریرو ا

لب با  ریاتاق باربد نگاه کردم. ز یو به پنجره  دمیتر شدند. نگاهم رو باال کش دیهام شد هیگر
 :هق هق گفتم

منو  یچه طور تونست ؟یبکن نکارویباهام ا یمن بهت اعتماد کردم نامرد. چه طور تونست-
دلت برام  یکنم؟ آخه چه جور کاریحاال من چ ؟یولم کن ینجوریو بعدش ا یعاشق تر کن

 !چرا؟ ؟یچرا دلت از سنگه عوض سوزه؟ینم

 دنیاومده، اما بعدش، از تصور د یچ یافسون برا نمیخواستم برگردم به آژانس و بب اولش
نا از او یخنده ها یو صدا نمیبش زمیاون دوبا هم، نفسم گرفت! فکرشو کردم که من پشت م

 !دیفهم یکس علت مرگم رو نم چیمردم و ه یمردم! م یداخل اتاق به گوشم برسه. قطعا م
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. رحم نبود یب نقدریزدم. باربِد من ا یمقصدم ادامه دادم و تو دلم با خودم حرف م یب ریمس به
 خودخواه نبود، بود؟ نقدریبود؟ ا

کردم اگه روح و جسمم  یفکر م. خودم یداشتم برا ییاهایچه رو شد؟یکردم و چ یفکر م چه
کنه!  یوقت ترکم نم چیفهمه چه قدر دوستش دارم و ه یباربد کنم، تازه م میتقد کجایرو 

 ای! من هزار تا روکنهیپارسا و از دست دادنش هم که شده، ولم نم دنیحداقل از ترس فهم
دارم تو دستم؟  یچ . اما حاال، حاالشدند یکه همشون هم به باربد ختم م زوداشتم، هزارتا آر

جز  یچیقلب شکسته! ه کیغرور لگد مال شده و  کیتن دست خورده،  کیبه جز  یچیه
من نابود شد! باربد  یجز شکسته شدن بتم! بت من شکست! اسطوره  یچیبه خانوادم! ه انتیخ

 .شکل ممکن هم نشونم داد نیررو نشونم داد. به بدت شیخوِد واقع

وقت بود که بند اومده بود اما هنوز هم  یلیه درد افتادند. بارون خراه رفتم که پاهام ب نقدریا
  .بودند سیخ ِس یتنم خ یلباسا

کردند چشم دوختم.  یم یکه پر شوق و ذوق باز یینشستم و به بچه ها یپارک مکتین یرو
باربد افتادم. قبل تر ها آرزو  یحرف ها ادیمادرشون.  ایپدرشون کنارشون بود  ای شترشونیب

 یکه باز هم کنار افسونه، م ییداشته باشه که مادرشون افسون باشه. حاال ییبچه ها داشت
 یتونم ازدواج کنم؟  چه طور م یمن چه طور م ؟یاما من... اما من چ برسهتونه به آرزوش 

  اعتماد کنم؟ یا گهیتونم دوباره به مرد د یتونم مادر بشم؟ اصال چه طور م

 یم نییاز سرسره پا یشدند و گاه یسوار تاب م یکه گاه یبامزه ا یبه کوچولوها اونقدر
. لباسام شد کیموندم که کم کم همشون به خونه هاشون رفتند. کم کم هوا تار رهیاومدند خ

 دمیباعث لرزم شده بود. بدن درد و سر درد شد دیوز یکه م یهنوز نم داشتند و سوز سرد
 !م نداشته یتیداد و البته اهم یم یردگهم خبر از سرماخو

داشتم.  یها قدم بر م ابونیخ یزدم و تو رونیشدم و شروع به راه رفتن کردم. از پارک ب بلند
با باربد روبه رو بشم و عذاب بکشم؟  ،یاون آژانس کوفت یخوام هر روز تو یبه بعد م نیاز ا
کار  یکار کنم؟ با پارسا چ یمن چ ایپارسا نگاه کنم و شرم نکنم؟ خدا یچشما یخوام تو یم

 کنم؟

 یبود، پوف کالفه ا۹ یساعت شمار که رو یعقربه  دنیبه ساعت انداختم و با د ینگاه
 برم؟ یبرم خونه؟ اصال با چ یسر و وضع چجور نی. با ادمیکش

خلوت و کم تردد  ابونیبه خ یآژانس مونده. نگاه نگیپارک یتو نمیاومد که ماش ادمی تازه
  !کشه یطول م یساعت کی ادیب رمیگ نیم تا ماشانداختم و حدس زدم که اگه بخوام بمون

 .رو بردارم نمیحرف بزنم تا ماش یگرفتم به آژانس برگردم و با نگهبان میتصم

 نیماش یجون حرف زدن برام نمونده بود. با نشستنم تو یحت گهیبرگشتم. د ادهیراه رو پ تموم
بخوابم!  خواستی. دلم مفرمون گذاشتم و چشمام رو بستم یداغم رو رو یشونیو بستن در، پ
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 یدوباره رو یتموم شده و زندگ یهمه چ نمیبب شمیم داریب یروز ها و سالها! اونقدر که وقت
 .داده شونمخوشش رو ن

آن فراموشم  کی زیو سر درد و همه چ یو گشنگ یکم کم گرم شدند. بدن درد و خستگ چشمام
 .رفتمفرو  یخبر یوجودم رو گرفت و به عالم ب یشد و خواب همه 

داد و صدام  یمدام تکونم م یبودند که جون نداشتم بازشون کنم اما کس نیاونقدر سنگ پلکام
  .کرد یم

اما  نمیرو بب افشیتونستم ق یپلکام رو باز کردم. نگاهم تار بود و نم یهزار جون کندن، ال به
 !خورد! پارسا... پارسا... پارسا یصداش به پارسا م

 !خدا اینگاهش کردم. پارسا بود!  دهیباز کردم و ترسجن زده ها چشمام رو  مثل

 :دمیخودم رو عقب کش دهیبلند بود که ترس یاونقدر ادشیفر یصدا

 ؟یکن یم یچه غلط نجایا-

  .خواست از درد جر بخوره یسوختند و گلوم انگار که م یداغِ داغ بود! چشمام م تنم

زد که کم مونده بود خودم رو  یم داد یبودم. جور دهیند یعصب نقدریعمرم پارسارو ا یتو
  .کنم سیخ

که  یاونم با در ؟یدیخواب لیشکل و شما نیو با ا ینشست نتیماش یشب، تو کیساعت -
  بازه؟

افتاده  یبرام مبهم بود. من کجا بودم؟ چه اتفاق زیاز درد در حال انفجار بود و همه چ سرم
 ؟آژانس نگیپارک یخوابم برد؟ تو نیماش ی! تویبود؟ وا

اون  یصدبار رو یدونیدنبالت رفتم؟ م یقانون یتا پزشک یدونیچقدر دنبالت گشتم؟ م یدونیم-
 نامرد؟ یدونیمردم و زنده شدم؟ م یدون یصاحابت زنگ زدم؟ م یب یگوش

 !! رنگ کم آوردنیدگیگرفت! رنگ بر یکم کم داشت رنگ درد م صداش

المصب؟  هیدردت چ یگیآخه؟ چرا نم هیچه حال نیا ؟یشد ینجوریتو چه مرگته جانا؟ چرا ا-
 آخه؟ یترسیم یچشمات پر از ترسه؟ از چ یخوبم ول یگیچرا همش م

 .دیترک ی! به خدا که داشت مدیترک یرو با هردو دست گرفتم و فشردم. داشت م سرم

 !ب... بسه-

 !هیدردت چ یبگ دیجانا. با شمینم الیخیبا تو روشن نشه ب فمیامشب تا تکل-

 :دمیکش ادیفر
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  ؟ینیب ی. نمرمیمیبسه! دارم م-

. دستم رو گرفت و با دیفرمون گذاشتم و پارسا انگار تازه حالم رو د یجون سرم رو رو یب
 :گفت ینگران

 !یسوزیم یدار ؟یداغ نقدریچرا ا-

  .دیهام رو گرفت و عقب کش شونه

 سرخه؟ چته جانا؟ نقدریچشمات چرا ا-

 :جواب دادم دهیبر دهیبر

... نیکنم... موندم تو ماش یدم زدم... سرما خوردم... جون نداشتم رانندگبارون... ق یتو-
 !خوابم برد

کرد. دستش  ادمیپ نیبازوم رو گرفت و از ماش ریشد و سمت در من اومد. ز ادهیپ نیماش از
 :دور شونم حلقه کرد و گفت

 ؟ی. باشه آجایبده به من راه ب هیخودتو تک-

 یدادم و ب هیرفتن کرد. چشم بسته سرم رو به بازوش تکندادم و اون شروع به راه  یجواب
 .جون قدم برداشتم

 ینشون م نیسرم بودم. هوا روشن شده بود و ا ریز مارستانیب یرو که باز کردم، تو چشمام
 .داد صبح شده

تخت گذاشته بود و به خواب رفته  یدستش گرفته بود و سرش رو گوشه  یدستم رو تو پارسا
 یکردم. از بچگ یم تشیاذ یسوخت! دلم واسش پر پر شد. از بچگ تشیمظلومبود. دلم به حال 

 یچیکرد و ه یم میپشت نقاب خندش قا شویناراحت شهیدادم اما اون هم یبا کارام آزارش م
 .داد ینشون نم

وقت نشد که من رو درک نکنه.  چیحرفام و درد و دالم سر باز نزد. ه دنیوقت از شن چیه
وقت عشق  چیدونم چه طور ه یحواسش بهم بود. فقط نم یطیهر شرا یدورا دور تو شهیهم

لوسش عاشق  ی کهیکوچ یکرد آج یوقت فکرش رو نم چیه دی! شادیمن به باربد رو نفهم
 !بشه

 یهم تو یطنتیش گهیخندونش نبود. د شهیصورت هم یرو یخنده ا گهیشد. د داریبعد ب یکم
ذوق  یتو دایبودنش شد یکه مصنوع یلبخند و با دیبوس یرو طوالن میشونیچشماش نبود. پ

 :زد گفت یم

. چون یکردینگرانش م ینجوریخونه منتظرت بود که عمرا ا یحاال اگه مامان پروانه تو-
 آره؟ یکن یمنو روان یخوا ینه بابا هستش نه مامان، م یدونیم
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باشه.  ییب داجون تا مامان مواظ ییدا یو بابا به کرج رفته بودند. رفته بودند خونه  مامان
 .نبود که مواظبش باشه یکرده بود و کس هیتازه عمل کل ییدا

  .گونش گذاشتم یو رو دمیجونم رو باال کش یب دست

 .یداداش دیببخش-

 چته؟ یبهم بگ یخواینم-

چشماش  ی. جرئت نگاه کردن تودیکش نییشد و به همراهش، سرم رو هم پا دهیکش نییپا دستم
 !سخت بود یلیخ یمسئله ا نیچراجب هم رو نداشتم. دروغ

 یبه کس تونهیهست آدم نم ییزایچ هیدوست ندارم بگمش.  ینباشه، ول نکهی. نه استین یزیچ-
 !پارسا یدونیبگه. خودت که م

 !گفته بشه دیبا ختهیبهمت ر نقدریکه ا یزیچ-

 :بعد از جا بلند شد و گفت یو عقب رفت. کم دیکش یکه پوف کالفه ا یکردم. اونقدر سکوت

چند تا آمپول و قرص و شربت نوشت.  تیسرماخوردگ یفشارت افتاده بود. دکتر برا شبید-
 .خونه میکم کم آماده شو برگرد

 .زد رونیلب گفتم و اون از اتاق ب ریز یباشه " ا "

 

********* 

 کیکه به جونم افتاده بود دست و پنجه نرم کردم.  یکوفت یتموم، با سرماخوردگ یهفته  کی
. دمیپارسا فرار کردم و سرد بودناش رو به جون خر یچشما یتموم، از نگاه کردن تو یهفته 

نشم.  داریب گهیکردم د یآرزو م ذاشتم،یبالشت م یتموم، هرشب که سرم رو رو یهفته  کی
 !دیشن یخدا هم صدام رو نم ی. اما حترهیهم با من بم نگن نیو ا رمیبم

 دنیمان و بابا از کرج برگشتند اون ها هم با دگذروندم. ما یعمرم رو م یروزها نیبدتر
که من  یزیچ کیشده.  یزیچ کیبودند  دهیجانا نبود، نگران شدند. همه فهم گهیکه د ییجانا

دونستم و مرِد  یراز که فقط من م هیراز بود.  هی نیکس نداشتم! ا چیقصد گفتنش رو به ه
 .شکل ممکن طردم کرده بود نیبدترکه به  ینامرد

 نکهینداشتم به جز ا ندهیاز آ یترس چیفکر نکنم. من ه مندهینبود که به آ یا هیهفته، ثان نیا تموم
 یم دیشا ام،یمامان و بابا کنار ب یبا سرد بودن ها تونستمیم دیبفهمند. من شا یزیخانوادم چ

 نیتر هماما با از دست دادن پارسا نه! پارسا، م امیتونستم با طرد شدنم توسط اونها کنار ب
  .تونم از دستش بدم یمنه! من نم یزندگ ییدارا
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حاضرم جونم رو هم بدم تا پارسا  یکه نه تنها غرورم، بلکه حت دمیهفته، فهم کی نیا یتو
حاضرم تا  یرو گرفتم! حت ممیاحمقانه فروخته! من تصم نطورینفهمه خواهرش عفتش رو ا

حاضرم  ی. حتنهیبب یشگیهم یجانا باربد رو بکنم تا پارسا بازم منو همون یآخر عمرم کلفت
 .ستیخوشبخت ن یکتکم بزنه اما پارسا حس نکنه جاناش ذره ا بارهزار  یباربد روز

افتم. حاضرم هزاران بار التماسش کنم. هر روز سد راهش بشم و هر  یباربد م یبه پا من
 زمیهمه چبشه.  یازدواج صور نیبه ا یکنه دست نکشم. اما فقط راض ریچقدر هم من رو تحق

 .و فقط پارسا رو به من ببخشه رهیرو ازم بگ

که روزها بود شونه  یگره خورده ا یاز چند روز به حموم رفتم و خودم رو شستم. موها بعد
شونشون کردم. با حوصله بافتمشون و تظاهر کردم به  ینشده بود، سشوار کردم و به سخت

  !قصه شکست نخورده یقشنگه و جانا شهیمثل هم یزندگ نکهی. به افتادهین یاتفاق چیه نکهیا

ناباورشون تا  یچشما یکه فقط حضور من رو کم داشت نشستم و جلو یصبحانه ا زیم سر
همونجور بود.  زیکردم. همه چ میپشت خنده هام قا ییو بغضم رو جا دمیتونستم خوردم. خند
 !درست مثل گذشته ها

که  یدو هفته ا نیو به ا دمیفرمم رو پوش از تموم کردن صبحونم به اتاقم برگشتم. لباس بعد
 .شدم یرفتم وگرنه حذف م یم دیدانشگاه نرفته بودم فکر کردم. فردا کالس داشتم و حتما  با

بسته شدن در  یزدم، صدا یبودم و به خودم عطر م ستادهیا نهییآ یکه جلو یلحظه ا درست
ش شد. چهارشونه کلیبلند و ه اتاق، باعث چرخ سرم شد. در رو قفل کرد و من نگاهم قفل قد

  نه؟ ایتر و جذاب تره  پیقبال  هم گفته بودم از باربد خوش ت

 طنتیش یخنده هاش لک زده بود. برا ینگاهم کرد. دلم برا تیو پر از جد ستادیاتاق ا وسط
که مشخص بود دل و دماغ  یپسر نیخواست. نه ا یخودم رو م ی. دلم پارساشیشگیهم یها
 !ندارهرو  یکار چیه

 ؟یخوب-

 کردم؟ یحس م ینجوریمن ا ایتمسخر داشت  صداش

زده بود، داخل  رونیم بکه از مقنعه یفر یدوختم. موها نهییو چشم به آ دمیرو دزد نگاهم
 :باشه جواب دادم یکردم پر انرژ یم یکه سع ییفرستادم و با صدا

 ونت بشم؟! اخمات چرا تو همه قربایستیشما انگار خوب ن ی. ولیآره داداش-

 !هم بود تابیو ب ی. عصبنبود یصداش فقط جد نباریا

 !به من نگاه کن-
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 ؟ییو هوا موند و چشمام مات موندند. نگاهش کنم؟ با چه رو نیزم ونیشدم! دستم م خشک
  بود؟ یچشماش نگاه کردم و حرف زدم ک یکه صاف تو یبار نیآخر

 فمیک یچنگ زدم و اون رو تو زیم یرو از رو میگوش یوقت دیلرز یم ی. صدام کمنتونستم
 :انداختم

 ؟یبد عنق شد نقدریچرا ا دایجد ؟یوا پارسا خوب-

  !پر شتاب و محکم ییبا قدم ها ،ی. عصبادیکردم که داره به سمتم م حس

 :بازوم رو چنگ زد و من رو سمت خودش برگردوند که آخم بلند شد. داد زد چنان

 !نگاه کن به من یعنیبه من نگاه کن،  گمیم یوقت-

 :چشماش نگاه کردم و با حرص گفتم یمجبور بودم. صاف تو گهید حاال

 !ی. روانگهینگات کردم د ایچه مرگته؟ ب یوحش-

 :دیشدش غر دیکل یدندونا نیفشرد و از ب شتریرو ب بازوم

هنوز  ؟یتون یمنو نم یخر کن ویهرک یدیهنوز نفهم ؟یدیاحمق... هنوز نفهم یجانا... جانا-
 ینگاهات به باربد رو دنبال م شهیهم یدیتک تک حرکاتت رو از برم؟ هنوز نفهم یدینفهم

  !جانا؟ یدینفهم ؟یدوسش دار دمیفهم یکه م یدیکردم؟ نفهم

 :زد داد

 !؟یدینفهم-

 یدونست؟ م یکردم. پارسا م یتپش هاش رو حس نم گهیانگار مرده بود چرا که د قلبم
 وقت نشون نداد؟ چیدونست من باربد رو دوست دارم؟ پس چرا ه

 یباربد حت ینیخودت بب ی. وقتشهیس و زود تموم محس بچگونه هیکردم  یفکر م شهیهم-
به  رمیکردم اگه جلوش رو نگ یوقت فکرشم نم چیه ی. ولرهیو م شهیکنه تموم م ینگاهتم نم

 .کردم یوقت فکرشم نم چی. هندازتتیروز م نیا

که  یپسر یها هیگر دنیبرد. طاقت د غمایبه وجودم رو  یچشماش، همه  یشناور تو اشک
 !بود نداشتم! به خدا قسم که نداشتم میزندگ یهمه 

گفتن  فیرو با هول و ترس دو طرف صورتش گذاشتم و پشت سر هم شروع به اراج دستام
 :کردم

   آخه؟ کدوم عشق؟ یگیکه م هیچرت و پرتا چ نیپارسا؟ ا هیحرفا چ نیا-
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منو  دیخوا یم یچرا ه د؟یگیچرا راستشو بهم نم د؟یخرم کن دیخوا یکه جفتتون مدام م شدهیچ-
بغل خودم بزرگ  یسال تو ستیکه ب یفهمم خواهر یمن نم یعنیمن خرم جانا؟  د؟یچونیبپ

 !حال تو بخاطر باربده. من شک ندارم جانا. شک ندارم نیشده چه مرگشه؟ ا

 یبگم و فقط نگاهش کردم. کمنتونستم  یچیزد که دهنم قفل شد. ه یمطمئن حرف م اونقدر
 :انداختم و با بغض گفتم نییبعد، سرم رو پا

 !ستمین گهید ی... ولیآره. عاشقش بودم. ول-

. تا امیبدونم تا پشتت در ب دی. باشدهیبدونم چ دیبدونم. با دیکه با هیزیچ نیا ؟یستین گهیچرا د-
  .درستش کنم

 :دم و پوزخند زنان گفتمگونم روون شده بود رو به سرعت پس ز یکه رو یاشک

من  یکه زور یکن یکار یخوا یخواد. م یکه باربد من رو نم نهیدونم ا یکه م یزیتنها چ-
 ه؟یرو بخواد؟ مگه دوست داشتنم زور

 :به چشمام گفت رهیخ

 !ستین نیفقط هم-

 یم یمعرف هیمن رو به بق گفتی. مادیاز من خوشش م گفتی. باربد مستین نیآره. فقط هم-
کدومشون  چیکدوم از حرفاش عمل نکرد پارسا! به ه چیبه ه ی. ولمیکن یازدواج م گفتیمکنه. 

 شی. من رو از زندگستین نمونیب یچیه گهیبه من گفت د ش،یهفته پ کیعمل نکرد و درست 
خواهرتو  یخوایم ؟یکن کاریچ یخوایانقضات برام تموم شده. االن تو م خیخط زد و گفت تار

تموم شده پارسا!  ؟یکه برام مونده نابود کن میذره غرور هی نیهم یخوایمبه باربد؟  یبد یزور
من.  یمونده برا یسرافکندگ هیرابطه تموم شده و فقط  نیعشق، ا نیماجرا، ا نیداستان، ا نیا

. من به تو، به مامان و بابا، به زنمیو حرف م سادمیجلوت وا ییچه رو اب دونمیاالن نم نیهم
 شه؟ی. مشهیحرفا سرش نم نیعاشق بودم! آدم عاشقم ا یلکردم. و انتیخودم، خ

 دهیمن رو کش دمیزدم. به خودم که اومدم، د یکردم و حرف م یم هیداشتم گر یدونم از ک ینم
کمرم رو  یفشرد و رو یکنم. من رو به خودش م یم هیبغلش گر یسمت خودش و دارم تو

که  نهیترسم از ا یشد و همه  یمخف تیکرد. باز هم بهش دروغ گفتم. باز هم واقع ینوازش م
 ینجوریو ا سوزهیدلش به حال اشکام نم یحت گهیماجرا رو نفهمه. که انوقت، د یپارسا مابق
  .کنه ینوازشم نم

 یداره دلخور یکه سع دمیشد، فهم رهیچشمام خ یمن رو از خودش جدا کرد و تو یوقت
رسا ازم دلخور بود. ازم گله مند بود کنه و اون رو نشونم نده. پا مینگاهش رو پشت محبتش قا

زد تو گوشم.  یگفت. کاش م ینم یزیهستم داغون تر نشم چ یزیاز چ نکهیو فقط بخاطر ا
. شمیشرمنده م شتریکنه ب یرفتار م ینجوریا یداد. وقت یفحشم م وکرد  یکاش حرف بارم م
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وقت جبران  چیدم، هکه من کر ی. کاررمیگ یعذاب وجدان م شتریو ب ادیاز خودم بدم م شتریب
 !وقت چی. هشهینم

 :و با محبت گفت دیگونم کش یشستش رو رو انگشت

بار  هی دیبا شونیزندگ یآدما تو ی. باشه؟ همه کهیکوچ یتموم شده آج گهینکن. د هیگر-
 یریمس یچشم بسته پا تو نقدریراحت عاشق نشن. ا نقدریا گهیشکست بخورن تا د ینطوریا

احساسات بعد از  گاهیتر بشن. تا بفهمن جا ینذارن. تا قو رسهیمتهش به کجا  دوننیکه نم
اول به من بگو.  ،یبه آدم یدل بد یخواست یوقت یبعد یدفعه  یول ذشت،که گ نباریمنطقه. ا

رفته؟  ادتی. قتمیداداشت باشم رف نکهیتاحاال شده درکت نکنم؟ شده سرزنشت کنم؟ من قبل از ا
 ؟یفابم قیتو رف یگفتینم شهیمگه خودت هم

 :سرم رو تکون دادم. لبخندش رو وسعت داد و گفت تیمظلوم با

 ستین ی. باربد که آدم زندگخورهیباربد بدردت نم یدیغصشو نخور. همون بهتر که فهم گهید-
  .تا آسمونه نیشما زم یخواهر من. تفاوتا

 :تعجب گفتم با

 ؟یگفتیم نارویهمکه باربد رو دوست دارم،  گفتمیو بهت م شتیپ ومدمیاگه م یعنی-

 :دیخند آروم

باربد تنوع  نکهیگفتم. ا یم تارویدروغ بگم بهتا. اصال! واقع نکهیگفتم. نه ا یبدتراشم م نیاز ا-
 یدخترم تو کیتاحاال  کننی. همه فکر مستین دهیکه در ظاهر نشون م یزیاون چ نکهیطلبه. ا
از چند  شتریدومشونم ب. هرکشنیهرشب دوست دختراش عوض م دوننینم ینبوده ول شیزندگ

براش غرورشه. حاضره خودشو نابود  زیچ نیباربد مهم تر گفتمی. بهت مکنهینم ملساعت تح
خودشه و  دهیم تیکه اهم یچقدر خودخواهه و به تنها کس گفتمیکنه اما غرورشو نه! بهت م

 چون افسون بهش کنهی. فکر مزنهیچوب م هیسنگ دله و همه رو با  گفتمیخواهرش. بهت م
اون مغزت  یکه تو گفتمیم نارویا ی. بهت همه نطورنیدخترا هم هم یکرده و همه  انتیخ

 .یکوچولوت ازش فرشته نساز

 یبسته بود و م مینداشتند. انگار خدا کمر به نابود یبد تموم ینبود. انگار خبرها یگفتن حالم
 .رهیخواست ذره ذره جونم رو بگ

چشم  نطوریکه کردم و به قول پارسا ا یحماقت ی. براناراحت باشم یچ یدونستم برا ینم قایدق
 .بودم دهیکه از زبون پارسا شن ییها زیچ یبرا ایبسته عاشق شدم، 

! اون که اهل سرزنش کردن گفتیاحمق بودم؟ چرا با پارسا حرف نزدم؟ راست م نقدریا چرا
ستم؟ چرا ازش بود. چرا بهش نگفتم عاشق شدم؟ چرا ازش کمک نخوا قمینبود! اون که مثل رف
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ساخته بودم؟  المیخ یکه تو هیکردم باربد همون ینخواستم راجب باربد برام بگه؟ چرا فکر م
 را؟چ یچرا؟! لعنت

چند ساعت نبود؟ خودخواه  شتریکرد؟ با هر کدوم هم ب یهر روز دوست دختر عوض م باربد
 چرا فکر ده؟یمکردم اون به دخترا محل سگ ن یفکر م شهیبود؟ سنگدل بود؟ پس چرا من هم

 نارویچرا حاال ا کنه؟یکردم بودن با اون خوشبختم م یکردم جنتلمن و محبوبه؟ چرا فکر م یم
 چرا؟؟ ایخدا دم؟یفهم ویهمه چ رهید نقدریکه ا ییالچرا حا دم؟یفهم

 .کردم یو فقط حفظ ظاهر م اوردمیداشتم کم م یواقع یآوردم. به معنا یکم م داشتم

خواستم  یکه م نهیا ادمهیکه  یزیرد و بدل شد. تنها چ نمونیب ییفاچه حر گهید ستین ادمی
  .زمیسرم بر یتو یچه خاک دیبا نمیپارسا هرچه زودتر بره تا بب

اومد. مات و مبهوت  یاشکمم در نم یحت گهی. دختمیفرو ر یواقع یرفتن پارسا به معنا با
اشتباه  شهیهم یعنیر گذروندم. که عاشق باربد بودم از نظ یتختم نشستم و تموم پنج سال یرو
 داد؟ ینبود که نشون م یوقت اون چیکردم؟ ه یم

. باربد ادینه تنها دوستش ندارم، بلکه ازش بدم م گهیکردم د یداشتم. احساس م یبیعج حس
 یکردم. انگار اصال عاشق باربد نبودم، عاشق بت ینبود که من فکر م یبه اون هیاصال شب

 !که حاال شکسته شده بود یزیکه وجود نداشت. چ یزیدم. عاشق چبودم که از اون ساخته بو

 نهییآ یدختر تو یو به خودم نگاه کردم. دوست داشتم دست بندازم و گلو ستادمیا نهییآ یجلو
 !اش کنم. دوست داشتم بخاطر تموم حماقتاش بکشمشو خفه رمیرو بگ

 :گفتم نهییآ یلب خطاب به دختر تو ریز

. به هر یجمع کن یزد که یگند دیا. هرطور که شده! هرجور که شده باجان یدرستش کن دیبا-
افتاده. نذار!  یو انگار نه انگار که اتفاق شیزندگ یراحت بره پ نقدری. فقط نذار باربد ایروش

پارسا  یکه شرمنده  نهی. به درک که تنوع طلبه. مهم استیکردن ن یبه درک که آدم زندگ
 .هیکاف نی. همیخودت نگه دار یبراکه پارسا رو  نهیا م. مهینش

 زیهمه چ دیگفتم با یدلم م یذاشتم. تو یزدم و قول و قرار م یبا خودم حرف م نهیبه آ رهیخ
 زم،یزد. ترس شکسته شدن غرور ناچ یچشم هام ترس موج م یرو جمع و جور کنم و تو

 یو آرزو ها یباف الیخ یِ شگیشدنم توسط باربد، ترس تباه شدن هم ریترس پس زدن و تحق
وقت  چیکه ه یزیحس و مرده، چ یب یخونه  هیعشق،  یسرد و ب یزندگ هیدخترونه، ترس 

پارسا و خانواده  تیلبخند رضا هیترس و دلهره ها به  نیا یتجربه ش رو نکردم! اما... همه 
 یاز خوشبخت شدنم سر بدند. همه  یقیاز دور نگاهم کنن و نفس عم نکهی. به ادیارز یم م
 یخرابشون کردم م میفکر یو ب یبا خودخواه میرمستقیقشنگ خانواده م که غ یبه باورها نایا

 .دیارز
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اتاق آه از نهادم خارج شد.  یواریگرفتم و با چرخوندن سرم به سمت ساعت د نهیاز آ نگاه
 .باربد رو بدم یشگیهم یجواب طعنه ها دیدونست چطور با یشده بود و خدا م رمید با  یتقر

برداشتم و با چک کردن سر تا پام از اتاق خارج شدم. به  شمیآرا زیم یز رورو ا فمیک
 یدستور یبا مامان به سمت در رفتم که با لحن یو خداحافظ یآشپرخونه رفتم و بعد از روبوس

 :گفت

 !دیبا هم بر سایپارسا نرفته هنوز، وا-

بشنوم  هیلحظه کنا نیرفتم و مجبور نبودم اول یهمراه پارسا به آژانس م نکهیاز ا خوشحال
 .رو به مامان گفتم و به سمت در قدم برداشتم یظیچشم غل

 یشدم صدا دنشیکه مشغول پوش نیرنگم رو برداشتم و هم یبوت نخود مین یجا کفش یتو از
 :توجه م رو جلب کرد و سرم رو به سمتش چرخوندم ییباز شدن در دستشو

 !داداش یخسته نباش-

 :کرد به سمتم اومد و گفت یور که دست هاش رو بو مشدند و همونط ضیهاش عر لب

 !قربونت نخود خانوم-

تکون  یبود که ست کرده بودم و من هم متاسف سر یبوت میبه شال گردن و ن زشیر ی اشاره
 :دادم

هوشمنده! هر روز  یکه کارنخونه  ستیروده ن ،یکن یچه خبر بوده که دستاتو بو م نیبب-
 !مگه نه مامان؟ م،یرو دار تیوضع نیصبح هم

نثارم  یا یو پارسا همونطور که عوض دیچیحال پ یمامان از تو یغش غش خنده  یصدا
 .دیکش رونیب یرو از جا کفش شیکرد کتون مشک یم

رفتن شد و باز  یبعد پارسا هم آماده  یانداختم. کم یبلند شدم و به ساعتم نگاه نیزم یرو از
 :من شد کردن در توسط اون مصادف با ابراز استرس

 !شد، فکر کنم امروز هر دومون رو اخراج کنه رید یلیخ-

کمرنگ  یکرد با اخم یرو پشت کمرم قرار داد و همونطور که به قدم برداشتن دعوتم م دستش
 :گفت

 !جرئتش رو نداره، نگران نباش-

بعد با سوار  یرفتم. کم اطمونیبه قدم هام به سمت در ح دنیتکون دادم و با سرعت بخش یسر
به جز  نیماش ی. فضامیکوچمون خارج شد یاز تو موتیپارسا و زدن ر یوندایه یشدن تو
 .کرد یم دادیرو ب نمونیوز وز زنبور بود سکوت ب هیشب شتریکه ب یا یرپر خارج یصدا
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 :آهنگ، رو به پارسا مردد گفتم یرو جلو بردم و با کم کردن صدا دستم

 ؟یداداش-

 :گفت یبونرو به سمتم چرخوند و با مهر سرش

 ؟یجون داداش-

زدم و  یمند تیتونستم حرفم رو بزنم لبخند رضا یراحت تر بودم و م ششیحاال پ نکهیا از
 :گفتم

رو فراموش کنم و بهش  زیهمه چ یدونم که گفت یبدونه. م یزیخوام باربد چ یمن... من نم-
شکسته  نیاز ا شتریبخوام غرورم  ینم ،یمطلع هیقض نیخوام بدونه تو از ا یفکر نکنم. اما نم

 ؟یبهش نگ یطیشرا چیتحت ه ید یبشه! قول م

کرد و بعد با  ی. مکثدوخت یشگیهم کیو تراف ابونینگاهم کرد و نگاهش رو به خ متفکر
 :گفت تیجد

 نیخوام اصال  ا یموردم رو هم فراموش کن. نم نیا یعنیرو فراموش کن  زیمن گفتم همه چ-
نگران نباش  ارم،یباربد نم یبه رو نویبشه من ا یر چموضوع برات مهم باشه، هر چند ه

 .قربونت برم

 :دمیپرت کردن حواسش ولوم آهنگ رو باال کش یفرستادم و برا رونیب یپرآسوده ا نفس

 .یوز وزت رو گوش کن نیا یتون یخب. م یلیخ-

 :لپم گفت دنیکرد و با کش یخنده ا تک

 !وروجک-

فکرش رو منحرف کنم، از چشم هاش مشخص بود مثل تا بناگوش باز شد. تونسته بودم  شمین
 !بود یمن کمال خوشبخت یبرا نیو ا ستین یغرق حرف و گله گ شیساعت پ کی

سر داد.  ستادنیا یآژانس متوقف شد و قلب من هم نوا نگیپارک یتو نیساعت بعد ماش مین
بودم به باد  هفته و به خصوص امروز با خودم کرده کی نیا یکه تو ییانگار اتمام حجت ها

فرستادم و  رونیاز دست خودم ب یشده بود. نفس پرحرص دمیفنا رفته و فقط خاطره شون عا
 .میشد ادهیپ نیشهمراه پارسا از ما

 .دیچیدستم دور بازوش پ اریاخت یسر پارسا قدم برداشتم و ب پشت

انداخت و  به روم ینگاه میشدم. پارسا ن یآرومتر م نکاریبودم و با ا شهیتر از هم مضطرب
 !دیآوردم، نبا یکم م دی. نباگوشم تکرار شد یصبحش تو یتمام حرف ها
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بار پارسا پشت من قرار داشت. به سمت نگاه  نیبا دست لرزون من باز شد و ا یورود در
 .رفتم زمیزدم و با رها کردن دست پارسا به سمت م یکنجکاو کارمندها لبخند یها

آروم آژانس با لحن ذوق زده  یتوجه به فضا یاومد و ب به سمتم ییپرصدا یبا قدم ها پونه
 :گفت یا

المصبت رو جواب  یگوش نیذره شده بود دختر، چرا ا هی. دلم برات ی... باالخره اومدیوا-
 تو؟ هان؟ یدینم

 :گفتم یآروم یاون با صدا یو به جا دمیرو کش دستش

 ...و ادیگنداخالق بتو سرت، االناست که اون باربد  یگذاشت نجارویچه خبرته؟ ا-

 :شد شیپ ی هیتر از چند ثان لکسیو چهره ش ر دیحرفم پر ونیم

 !ادیجون، راحت باش، گمونم نکنم ب یدخ ومدهیمهرزادمون ن-

نظاره گرمون بود  زشیکه از پشت م ییپارسا دنیفرستادم و با د رونیحبس شده م رو ب نفس
 :زدم. نگاه ازش گرفتم و تازه به خودم اومدم یلبخند

 !بغلم که ایب ؟یحالت رو بپرسم، خوب یامون نداد-

به پچ  یکه خواستم دل از آغوشش بکنم و اعتراض نیو هم میقربون صدقه همو بغل کرد با
نگاهم به سمت مرد خوش  دنیباز شدن در و چرخ یبچه ها کنم صدا زیتمسخرآم یپچ ها

 .و جذاب رو به روم مانع از تکون خوردن زبونم شد کلیه

همرنگ موهاش، از کت و شلوار خوش  یحالت گرفته اش و چشم ها یماتم از موها نگاه
قلبم برعکس  یکوبنده  یساکن شد. تپش ها نیزم یکه به تن کرده بود سر خورد و رو یرنگ
 .شکر داشت یمن سست عنصر جا یبرا نیخارج شده بود و ا شیاز حالت عاد یکم شهیهم

 :ش گفتملب به ریرو به پونه سپردم و ز نگاهم

 !قربون حدس و گمونت پونه جان-

. با خودش حرکت کرد زیبه سمت م ارهیدر ن یباز عیضا نکهیا یخنده زد و برا ریز یپق
کارم  یشگیبه نظم هم یهفته نبودم و حساب کیرفتنش من هم خودم رو مشغول کارها کردم. 

 !گند زده بودم

بلندش به سمت اتاقش حواسم  یم هاقد یبعد صدا یاومد و کم یمکالمه ش با پارسا م یصدا
 .من بدرقه ش شد قیرو معطوف به خودش کرد. در بسته شد و نفس عم
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که  دینکش یپرسه زد و طول زمیکنار م یپرونده ها نیاز در اتاقش کندم و نگاه گذرام ب دل
تعلل به سمت به من اومد. مقنعه م رو مرتب کردم  یمراجعه کننده داخل آژانس شد و ب نیاول

 :و همراه با لبخند جواب سالمش رو دادم

 ...؟ای دیاومد طیبل هیته یبرا زم،یعز دیخوش اومد-

 :به ذوق گفت ختهیآم یو با لحن دیکالمم پر ونیم

 .شیک یبله، برا-

الزم  حاتیمقابلم شدم، توض وتریچهره اش زدم و مشغول ور رفتن با کامپ یبه رو یلبخند
کنترل کردن خودش ناموفق بود که بعد از اتمام کارم  یتو یرو بهش دادم و در آخر اونقدر

 :گفت

کرد و حقوق دو ماهشو داد تا  زمیسوپرا شیماه عسل، چند روز پ میبر میخوا یبا شوهرم م-
 !درسته؟ هیقشنگ یلیخ یسفر، جا نیا میبر

 :تکون دادم ینگاهش کردم و سر پرحسرت

رو بهتون  یحیو تفر یگردشگر یجاذبه هاکنند و تموم  یم تونییهتل راهنما یتو زم،یبله عز-
 .کنن یم یمعرف

بلند شد و رفت. رفتنش رو  یصندل یاز رو طیکرد و بعد از پرداخت کردن مبلغ بل یتشکر
از عدم اعتماد  یبه حسادت مزخرف ته قلبم نکردم. باربد من رو به حد یینگاه کردم و اعتنا

کردم. به عشق  یم یزوج حسود هی یبه نفس و محبت رسونده بود که حاال به سفر ساده 
حسرت ها رو  نیکه حداقل ا شیچند ماه پ یحسش کردم، به جانا شناختهو ن دهیکه ند نشونیب
 !خورد ینم

که عقب مونده بود سر و سامون دادم و ناهار رو هم به دعوت پارسا  ییبه کارها یساعت چند
 یرو به اتمام بود و خستگ ی. ساعت کارمیآژانس خورد کیدبش نزد یاز کافه ها یکی یتو

بهتر از من نبود گرفتم و  تشونیکه وضع گهید ی. نگاه از کارمندادیبار یاز سر و صورتم م
 :ستادمیا زشیکنان به سمت پارسا رفتم و کنار م ازهیخم

 !ادیخونه؟ خوابم م میشه بر یداداش، م-

 :گفتذاشت  یم زیم یکرد و همونطور که ماگ نسکافه ش رو رو یخنده ا تک

 .کنم یرو اوک لهیمیا نیلُپک من، بذار ا میر یم گهید کمی-

 :تکون دادم و پونه رو که در حال چونه زدن با تلفن بود رصد کردم یسر

 .به پونه بزنم تا کارت تموم شه یسر هی رمیباشه عشق خواهر. م-
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 شیرچونگکردم که پ شیآروم گفت و به سمت پونه حرکت کردم. با ابا و اشاره حال یا باشه
 :رو کنار بذاره و انگار خودش هم خسته شده بود که تلفن رو سرجاش گذاشت و رو بهم گفت

 لندیپرسه تا یم یمردا چقد خاله زنکن ها! سه ساعته ه نیاز ا یبعض ،ینجاتم داد شیآخ-
عشق و حال  شتریشم؟ کجا هواش بهتره؟ کجا ب یچطوره؟ کجا بهتر برنزه م هیچطوره؟ ترک

 !یدک روانکنم؟ مر یم

به اعتراضش بدم  یکه خواستم جواب نیحرکات بامزه ش سر دادم و هم یبرا یزیر ی خنده
 :پارسا از پشت سرم اومد یصدا

 م؟یبر ییجانا-

 :گفتم بیدلفر یعقب برگشتم و با چشمک به

 .با پونه کار دارم ام،یم یگرم کن نویتا تو ماش-

 شهیو برعکس هم یصندل یمش از روتکون داد و بعد از برداشتن کت چر یسر الیخ یب
 کرد و رفت یهمکارا خداحافظ ی هیباربد بره از بق شیپ نکهیا یب

دلخور بود. هرچند... هرچند که  یاما انگار از باربد بدجور میگفت فراموش کن یزبون م به
نگه، برادر  یزیدونه! اون قول داده... بهم قول داده که چ یرو نم یهنوز موضوع اصل

 !خواهرش رو بخره و دم نزنه یرفته  غمایقول داده غرور به  مهربونم

 :و معترض گفتم دمیپونه دست از افکارم کش یصدا با

 چرا؟ یزن یچته، داد م-

ش به خودش اکستنشن شده یبه سمتم رفت و همونطور که با اون مژه ها ظیغل یغره ا چشم
 :گفت دیبال یم

 !ها دیزن یک مپلکه فکرت؟ خواهر و برادر مشکو یکجاها م-

 :کش رفتم شییاز کنار چا یبردن شکش شکالت نیاز ب یگفتم و برا یا دهیکش یبابا برو

 تو فاز توهمت عشقم؟ یباز زد-

 دنیقاطع باربد مانع از شن یباز شدن در و پشت بندش صدا یکرد و صدا یهاش حرکت لب
 :حرف پونه شد

 .اتاق من دیاریب فیخانوم پرستش، تشر-

پشت  یگفتم. برو برو گفتن ها یبه سمتش چرخوندم و باالجبار چشم کم جون سرم رو متعجب
 .رمق به سمت اتاقش قدم برداشتم یسر هم پونه مضطرب ترم کرد و ب
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 لیطو یبه در وارد اتاق شدم. رو به پنجره  یترس و دلهره م رو پشت در گذاشتم و با تق تموم
 یزد. چند قدم جلوتر رفتم و با لحن سرد یم دیتهران رو د ریاتاقش بود و داشت غروب دلگ

 :گفتم

 ؟یدار کارمیچ-

 :درهم گفت ییضرب به سمتم برگشت و با ابروها به

 پارسا امروز چش بود؟ ؟یعنی یدون یتو نم-

 !گفتم ی. کاش... کاش به پارسا نمدمیدل ترس یبه روش زدم اما تو یپوزخند

 بشه؟ دیبا یزیچ ،یچیه-

 :که از حرص خشن تر شده بود گفت ییسمتم اومد و با صدا به

 زویکنه؟ تو بهش همه چ یباهام خداحافظ ومدیگم چش بود؟ چرا ن یمن خرم؟ م یفکر کرد-
 آره؟ یگفت

 :تکون دادم و دستم رو به سمت خودم نشونه گرفتم یسر متاسف

که آرامش داداشم رو  ستمیحد احمق ن نیعاشق شدنم احمق بودنم رو نشون بده اما در ا دیشا-
 !بهم بزنم

 یاز من رو به روم قرار گرفت. نگاهم فرار یکم یتکون داد و با فاصله  یتمسخر سر با
باز  راهنشیاول پ یکه دکمه ها یستبرش نشست. مخصوصا  وقت ی نهیبازو و س یشد و رو
اون شب شد. نتونستم خودم رو کنترل کنم و با بغض سمجم که  ادآوری زیهمه چ هویبود و 
 :م گلوم شده بود گفتمدائ نیخونه نش

 !و من مقصر تمام و کمالم؟ میبه زندگ یدرسته؟ تو گند زد یدون یم زیبازم منو مقصر همه چ-

کرد. نفس  یپنهون م نشونیرو ب تشیدونستم داشت عصبان یو م دیموهاش کش نیب یدست
 :فرستاد و با مکث لب باز کرد رونیب یقیعم

  !عشق دو روزه زد به سرت. تو هوس یچون خودت خواست ،یتو مقصر-

 :به چشم هاش گفتم رهیلرزونم جلوتر رفتم و خ یپاها با

کار کنم.  یدونم چ یگندت بکنم. اما م تیتونم از شخص یکه م هیفیتوص نیکمتر یرحم یب-
 ...اگه

 :رو بهم گفت یباال فرستاد و با نگاه چندش وار ابروش

 !زنم جانا یروت عق م نجایکه هم یارواسم شرط و شروط بذ یخوا ی! نگو م؟یاگه؟ اگه چ-
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 :گفتم یمکث و تپق یو ب دندیگونه ام چک یهام رو اشک

 یم یکار یاگه آبرومو حفظ نکن ،یو باهام ازدواج نکن یرو قبول نکن یکه کرد یاگه کار-
باهام  دیباربد. پس با یوفتیکنم به دست و پام ب یم یکار ،یبش مونیکنم که از کرده ت پش

 !؟یفهم ی. میرو جمعش کن یکه زد یگند دیبا ،یازدواج کن

که انگار  دیخند یم یطور یکرد. لعنت دنیکرد و بعد در کمال بهتم شروع به خند یخنده ا تک
 .دادم یم رییتغ دیزیاسمش رو از باربد به  دیکرد که با یرفتار م یبراش جک گفتم، طور

 :و دست به کمر گفت دیپر از تمسخرش کش یاز خنده  دست

 !؟یعکسام رو پخش کن یخوا ینکنه م ؟یکار کن یچ یخوا یثال  مم-

از  یچاه یکه ازم گرفته بود قلبم رو از جاش در آورد و تو ییبه عکسا مشیمستق ی اشاره
 :نگم. نتونستم شکستم رو قبول کنم یزیانداخت اما نتونستم چ شیآت

 یکه م یدون یزندون، م ندازمت ی... می... مکنم. به جرم تجاوز یم تیازت... ازت شکا-
 !تونم

فرو برد و بر  بشیج ی. دست هاش رو توشد دمیتهد یکوتاه برا یصدادارش جواب پوزخند
 :خالف انتظارم گفت

 یچکاب ساده  هیادعات با  نیدر کار نبوده درسته؟ ا یتجاوز یکه ندون یستیبچه ن یاونقدر-
هم بود تو  یزیچ نیاگه همچ یت! حچیمن نپ یشه دختر جون، پس به پر و پا یحل م یپزشک

ترکه و دودش  یهوا م یصورت آبروت مثل بمب تو نیدر ا یدون یچون م یکن ینم نکارویا
 !شه یم بتینص

 یلیباطل. باربد مقابلم خ الیخ یشه اما زه یم داریکردم عذاب وجدان خفته ش ب یم فکر
در  ی. باز سعبودم دواریمچهره ش برداشته بود و مِن احمق باز ا یوقت بود نقابش رو از رو

مرد رو به روم حاضر به گردن گرفتن  نکهیداشتم غافل از ا میبد زندگ طیدرست کردن شرا
 !نبود یچیه

 رهیحرف خ یب یا هی. چند ثاندمیکش سمیخ یگونه  یرو یکرده نگاهش کردم و دست بغض
 :معترضش در اومد یبهش موندم که صدا

 نمیاز پارسا بب یبه بعد هم هر حرکت نیخوره. از ا یبهم م نگاها به من نکن که حالم نیاز ا-
 !یند یجانا. پس حواست باشه سوت نمیب یاز چشم تو م

 ،یاگه غرورت رو تو صورتش بکوب یمونه، حت یرحم م یرحم ب ینداشت! آدم ب یا دهیفا
 ی! آدم بستیبرات مهم ن یزیچ چیه یاگه نشون بد یحت ،یجلوه بد یاگه خودت رو عاد یحت

 !کنه یتو خودش رو بغل م یبغل کردن غم و غصه ها یرحم به جا
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 یرو م هیبق یداره دامن زندگ ینابود نیخودم خودمو نابود کردم و ا نکهیمتهم شدم. به ا من
جار نزنم!  ییرو جا شیکه معشوقم بهم بد کرده و انتظار داره بد ی. من متهم شدم به عشقرهیگ

ساعت عشق  کیجبران  یبرا دیدونه با یکه نم فیبالتکل یناجا هیمتهم شدم... متهم شدم به 
 !کار کنه یچ شیعمر حفظ آبرو و زندگ کی و یباز

 یرو یدست اریاخت ی. بدیکه دوباره باال پر دینکش یمتورمم رو قورت دادم و طول بغض
 :بار شکست نیهزارم یصدام گرفت و برا تیمظلوم یبازوش گذاشتم و قلبم برا

مگه  م؟یکن یباهم حلش م ی. مگه نگفترو بذار کنار یخدا... توروخدا لجبازباربد... تورو-
من  یعنی... یعنی ؟یشده که منصرف شد یشد؟ بهم بگو چ یچ م؟یکن یبا هم ازدواج م ینگفت
... کمکم کن... نذار بفهمه! تونیتحملم؟! حداقل بخاطر پارسا... بخاطر دوست رقابلیغ نقدریا

 .بشه وننذار داغ

نافذش  یو چشم ها دیشد ییکردم. با اخما یروونم نم یبه اشک ها ییگفتم و اعتنا یم ملتمس
 :کلمه که آرومم کنه کیکلمه...  کیاز  غیکرد اما در یرد اشک هام رو دنبال م

 !هان؟ بهم بگو نامرد ام؟یبرب انتیدروغ و خ  نیچطور از پس ا ییبهم بگو من تنها-

ش نشست اما نفس  نهیس یهقم بلند شد. سرم روو هق  دمیش کوب نهیرو س یآروم مشت
اتاق  یم اوج گرفته بود و انگار نه انگار تو هیگر یکرد. صدا یحال قلبم رو بدتر م دنشیکش
 .وجود داشت یزیآژانس بودم و هر لحظه امکان آبرو ر نیا سیرئ

و باز  دماوری! کم نفمیو من رو به خودم سپرد. به خوِد نابود شده و ضع دیرو عقب کش خودش
 :گرفته و پر درد گفتم یبار با صدا نیبه سمتش رفتم. ا

دم. اگه... اگه پارسا  یقسمت م یباربد توروخدا... توروخدا آبرومو نبر. تورو به جون بارل-
جاش نامرد؟  یخودتو بذار یتون ی! م؟یشد یم یآورد چه حال یبال رو سر خواهرت م نیا
نگاه  یرو گهیاون موقع د یدون یم اد؟یبه روزش م یچ یدون یپارسا اگه بفهمه م ؟یتون یم

 رو ندارم؟ اشکردن به چشم ه

به سمتم اومد و انگار جامون عوض شده بود. تن صداش باال رفت و انگار براش مهم  یعصب
 :میینبود که کجا

 نمیبب نجایتو ا هیشرکت! سا نیدونـــــم! پس دهنتو ببند و برو گمشو از ا یدونـــــم. م یم-
 !رونیکنم، برو ب یم سیهنتو سرود

. توان گله ستمیجام با یکردم تو یداد و مظلومانه تقال م یرحمانه به سمت در هولم م یب
شده بود، درست مثل رنگ چشم هاش! گفت برم  اهیحرف هاش س دنیبا شن امی. دنکردن نداشتم

 گه؟ید یکیبره با  از دور و برش خط بخورم؟ تا راحت تر شهیهم یگمشم؟ اخراجم کرد تا برا
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از  طانیمن ش یچند ساله  ی! فرشته نم؟یب یدارم کابوس م ایام؟! زنده ام  زنده... من ایخدا
 !آب در اومده؟ آره؟

لرزونم به خودشون  یکرد و دست ها هیتکون خوردن از جانبش به در تک هیبا  فمینح تن
 یپاهام راه افتاده بود پ نیب که یلمس کردم و تازه به زلزله ا یدرو به سخت یاومدند. دسته 

. نگاه مبهوت و هراسون پونه و چند دمیتونستم تکون بخورم اما خودمو به زور کش یبردم. نم
 یرو از رو میو گوش فی. ککردم یخودمو کنترل م دیمن بود و با یرو گهید یراتا از همکا

 .زدم رونیاز شرکت ب ینامنظم یبرداشتم و با قدم ها زیم

 

 باربد#

 یلب آخ ریتخت نشستم و ز یحالت دادم و رو رییشده بود تغ بانمیکه گر یاز سردرد فهکال
داشت.  دنیپف کرده م قصد ترک یبودم و چشم ها دهیشد نخواب یم یو چهار ساعت ستیگفتم. ب
 .بار از بوش بدم اومد نیاول یشده بود و برا نیعج گاریگند س یروش با بو یو پتو یرو تخت

 شیکه خبر از ش یساعت دنیپاور و د ینشست و با زدن دکمه  میگوش یرمق رو یب دستم
اون  ونیرفتم شرکت و م یم دیبا گهیدو ساعت د یکیداد آه از نهادم خارج شد.  یصبح م

سر  نیسر و کله بزنم، اونم با ا ادمهی روزشونیکه هنوز هم نگاه متعجب د ییفضول بچه ها
 !یدرد و اعصاب خورد

که  یزیببرم و هر چ نیخواست شکم رو از ب ی. دلم مدمیفهم یرو نم کارام لیهم دل خودم
 بشیعج یو رفتارا روزید یپارسا دنیطرف د هیتونستم! از  یرو ازش بپرسم اما نم دمید
 !ترم کرد و در آخر کار خودم رو کردم، اخراجش از شرکت وونهید

و  شیزندگ یرفتم تو یدونم. اگه نم یاتفاقات م نیا یطرف هم خودم رو مقصر همه  هی از
به  طونیدختر شر و ش هیاون از  دیشا م،یرفت یحد جلو نم نیتا ا دیکردم شا ینم دوارشیام

 !تونستم راحت بخوابم یمن هم م دی... شادیشد، شا ینم لیتبد ونیافسرده و گر یجانا

 تخت بلند شدم و در یسرم گذاشتم. از رو یفرستادم و دستم رو رو رونیب یکالفه ا پوف
 ینکنه. به سمت آشپزخونه رفتم و تو داریرو ب یباز کردم تا صداش بارل یاتاق رو به آروم

و با  دمیکش رونیدو تاش رو از ورق ب دنشیسبد مخصوص داروها دنبال پروفن گشتم. با د
 .کردم ممشک یراه ریآب سرد ش

از پر کردنش  گاز برداشتم و بعد یرو از رو یرمق کتر ی. بیبود و روز کالس بارل دوشنبه
 یبتونه زودتر صبحونه بخوره. به اتاق برگشتم و ب یگاز رو روشن کردم تا بارل یشعله 

برداشتم. مشغول پک  گاریس دیجد یاز بسته  یو خاکستر نخ لتریپر از ف یگاریاعتنا به جا س
 !رو مرور کردم روزمونید یبار مکالمه  نیهزارم یزدن شدم و برا
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اما با  ستیرفتارهام حقش ن نیکرده باشه ا انتیدرصد هم بهم خ کیدونستم اگه  یهم م خودم
کردم،  رشیکردم. باز تحق یو سر جانا خال ختمیمشکوکش باز بهم ر یپارسا و رفتارها دنید

 !آخر شبم شدم یباز شکستمش! باز خودم مسبب عذاب وجدان ها

. اومده بودم دمیام پراز ج یسوت بلند کتر یپرسه زدم و با صدا الیفکر و خ یتو یساعت کی
گاز رو خاموش کردم.  ریبه آشپزخونه رفتم و ز یثواب کنم و ظاهرا  گند زده بودم. هول هولک

با لباس خواب  یبارل کلیبخورم ه یکه خواستم تکون نیفرستادم و هم رونیب یعصب ینفس
 :مواجش رو به روم ظاهر شد یاو موه شیخرگوش

 ؟یکن یکار م یچ زم،یداداش سحرخ ریصبح بخ-

 :زدم و به سمتش رفتم یتلخند

 .زمیدونم گند زدم عز یگفتم صبحونه حاضر کنم برات، م-

 :گفت یبغلم ساکن شد و با لحن لوس یتو

 !جونم یبار یخوب نقدیکه ا یشدم، مرس یم داریب دیبا گهید-

 :ابروم رو باال فرستادم و اخطارگونه گفتم یتا کی

 !؟یبارل یبار یباز تو به من گفت-

 :دیقدم برداشت و خند ییرو گونم نشوند و خودشو از بغلم جدا کرد و به سمت دستشو یوسب

 !که با کالس تره عشق خواهر یبار-

فرستادم.از تظاهر به خوب  رونیب یحرف رفتنش رو تماشا کردم و با بسته شدن در نفس یب
شدن هاش بهم  رهیخ از نوینبرده باشه! ا ییبو یدونستم بارل یم دیبودن خسته شده بودم و بع

 .کردم ینم دایمشکل پ نیحل ا یهم برا یاما چاره ا دمیفهم یم شیعیطب ریو سکوت غ

بار  نیا امیم زیبودم از پس همه چ یمدع شهیکه هم یبهم گره خورده بود و من یچ همه
 .سپردم یبودم و خودم رو به اتفاقات م فیبالتکل

 یگذشت و به اجبار بارل یساعت میرفتن بشم. ن ی به سمت اتاقم رفتم تا آماده یاومدن بارل با
 زیم ینخورد و بعد با عجله از رو شتریب یبه آشپزخونه رفتم تا صبحونه بخورم. چند لقمه ا

 :بلند شد

 .فداتشم، تو بخور نوش جونت رمهید-

 :گشت گفت یکه به اتاقش برم نطوریتکون دادم و اون هم یسر

ترممامون  انیمونم، آخه م یداش، تا شب خونه شون مدنبالم دا ادیدوستم زهرا م یراست-
 ؟یندار یمشکل م،یشروع شده و قراره با هم درس بخون
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 یمصنوع ی افهیحال و ق نیخواست با ا یبلند شدم و به سمت اتاقم رفتم. دلم نم یصندل یرو از
 :و ناراحت بشه نهیمنو بب

 .یبارل ایبرو دردت بجونم. مراقب خودت باش-

تخت برداشتم و بعد از برداشتن کتم از اتاق  یرو از رو فمیاتاقم رفتم. ک یتوگفت و  یچشم
 .بستم یکفش در رو به آروم دنیگفتم و بعد از پوش یبلند خداحافظ یخارج شدم. با صدا

شدم و بعد  نی. سوار ماشدمیکش رونیب بمیرو از ج چیآسانسور رو فشار دادم و سوئ ی دکمه
 .رو زدم موتیر ادیخونه ش م نیبار به ا کی یالکه س یا هیاز سالم با همسا

رمق پامو  ی. بنمیتونستم خوب بب یداد و انگار نم ینشون م یتازه داشت خود یخواب یب
 .خارج شدم نگیپدال گاز گذاشتم و از پارک یرو

به شدت آشنا  ییصدا دنیچیو پ نیماش ی شهیبه ش یبسته شدن در شدم و با خوردن تق منتظر
 :رو به سمت منبع صدا چرخوندمبه ضرب سرم 

 ...باربد-

داغون  ی افهیق نیکرد؟ اونم با ا یکار م یچ نجایا یو مبهوت نگاهش کردم. اول صبح مات
 !دهیرو نخواب شبیزد د یداد م یکه از صدفرسنگ

فقط نگاهش کردم  یا هیو گنگ بودم که چند ثان جیرو باز کرد و کنارم نشست. اونقدر گ در
 :بهش گفتم رهیو در آخر خ

 !؟یکن یکار م یچ نجایا-

 :بار واقعا  دلم براش سوخت نیکه ا یسمتم انداخت. طور یا یپر معن نگاه

. یبش یبگم و بخوام تا راض نقدی. اومدم اوفتمیکنم؟ اومدم به دست و پات ب یکار م یچ نجایا-
 ننیب یکردن نم یواسه زندگ یلیشدم که دل یافسرده ا یزنا هیازم نمونده، شب یچیمنو؟ ه نیبب

 !دارم. پارسا، برادرم لیاما من دل

خوش نشون  یحسم و باز هم نتونستم رو نیبودم از ا یبه پارسا دست خودم نبود، شاک حسادتم
 :بدم

  .شه برام یشر م نهیب یم ادیخونه ست االن م یبارل رون،یبرو ب-

 :داد یش م هینگاهم کرد و لرزش صداش نشون از شروع گر ناباور

تو قبول  ،یکن یباربد توروخدا... توروخدا قبول کن کمکم م ؟یهمه خودخواه نیا ستینبس -
 !ندارم تیرم. بخدا کار یکن بخدا م
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سمتش انداختم  یگنیکرد و سرم درد گرفتن رو از سر گرفته بود. نگاه خشم یم میعصب داشت
 :و باز صدام باال رفت

 .جانا، گوه نزن به اعصاب من رونیبرو ب-

 :شد تمیعصبان یبرا یدیینگاهم کرد و سکوتش تاحرف  یب

 !رونی! برو ب؟یشنو ینم-

هر آن جلوش باال  دمیترس یکرد و م ینگاهم م شیاشک یخورد، فقط با چشم ها ینم تکون
براش کنم. دستم رو به سمت  یتونستم کار یخورد و نم ی. حالم داشت از خودم بهم مارمیب

 :در بردم و بازش کردم

 !برو-

 :که کردم زد و بعد با مکث گفت یبه حرکت یتلخ لبخند

نگرانم نشن! تا حس کنن خوبم و  نیاز ا شتریامروز قرار بود برم دانشگاه تا خانواده م ب-
 !نجامیا یکن یرو قبول م زیهمه چ یکه تو نگ ی. اما... تا وقتستین میزیچ

 :گم یدارم م یچ دمیفهم یو نم دمیفرمون کوب یرو یمشت

 !رون؟یخودم بندازمت ب ی. نکنه باز دوست داررونیاتتو برو ببس کن مرخرف-

بشند  الشیخیتونستند ب یشد. چشم هام نم ادهیپ نیحرف از ماش یبهم انداخت و ب یسرد نگاه
 :لب فحشش دادم ریو با زور نگاه ازش گرفتم. پر حرص پدال گاز رو فشار دادم و ز

 !وونهید یدختره -

و رو  ریرو ز میکه زندگ یدو ماه نیاش فکر کردم. به ابه خودش و حرف ریطول مس تموم
افتاده بودم  ریکه توش گ یتونستم از لجن یتونستم ازش بپرسم؟ چرا نم یکرده بود. چرا نم

 ام؟یب رونیب

و  یپدال نشون از کالفگ یکردن حرصم رو یام به فرمون و خال یدر پ یپ یها مشت
دونستم  یم دینم تا بلکه آروم بشم اما خودم هم بعک یپل یکیدادم موز حیداد. ترج یم تمیعصبان

 .سابقم آروم بشم یبه سبک زندگ

بدون التماس،  ه،یو گر یخواست، بدون مزاحم، بدون اعصاب خورد یخلوت م یجا هی دلم
روزام  نیدرد ا دیشبونه م تنگ شده بود، شا یها یدورهم یمزخرف! دلم برا یبدون فکرا

 .بود نیهم

پارسا رو  یتعلل شماره  یلب هام جاخوش کرد و ب یرو یمند تیرضا فکر لبخند نیا با
 :دیچیپ یپشت گوش شیجد یبوق خورد و بعد صدا یگرفتم. کم
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 جانم؟-

خودم  یبود. به رو بیکردن عج کیسالم و عل نطوریباره لبخندم جمع شد. پارسا و ا کی به
 :گفتم یو با لحن گرم اوردمین

 داداش؟ یچطور-

 قیدونستم رف یجلوه بده اما من م یکرد خودش رو عاد یم یر داشت سعکرد و انگا یمکث
 :ستین شهیو چند ساله ام مثل هم نیچند

 ؟ییکجا ؟یخوبم داداش، تو چطور-

اعتنا به لحن  ینمونده بود به شرکت برسم و ب یزیرو دور زدم. چ دونیرو زدم و م راهنما
 :سردش گفتم

 ؟امروز یایتو راه شرکتم. م یچیخوبم. ه-

 :کرد و گفت یمکث

 .داداش امی. زود مکمی. جانا رو رسوندم دانشگاه و تو ترافامیآره م-

 دمیگفتم و نفهم یکم جون یشدم. باشه ا مونیاسم جانا الل شدم و از گفتن خواسته ام پش دنیشن با
 .رو پارک کردم و وارد شرکت شدم نیدرهم برهم ماش یچطور تماس رو قطع کردم. با افکار

توجه به  یاز اول صبح شلوغ بود. ب شهیبود و ظاهر شرکت مثل هم دیع گهیاهه دم چند
گرفتم و به محض داخل شدن پرده  شیاتاقم رو پ ریها مس یکارمندها و مشتر ی رهیخ ینگاها

 .رو کنار زدم

 یروزها نیلحظه هم به اتفاقات امروز فکر کنم، خسته شده بودم. از ا کیخواستم  ینم
 !که حالم رو بد کرده بود کنواختی یرومخ

ساعت بعد در باز شد  کیتن به تن رو شروع کردم و خودم رو مشغول کارها کردم.  جنگ
 :رمیپارسا باعث شد سرم رو به سمتش بگ فیضع یو صدا

 .سالم-

 :بهش گفتم رهی. دستم رو جلو بردم و خجام بلند شدم و به سمتش رفتم از

 !یچس چس ییدایسالم آقا پارسا. کم پ کیعل-

 :کرد و دستم رو رها کرد و به سمت مبل رفت و روش نشست یخنده ا تک

 ؟یخوبه همه چ ،ی. تو چطورگهید میریدرگ-

 :تکون دادم ینشستم و سر مقابلش
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 م؟یبر ینیچ یبرنامه م هی. امشب دمیوقته بچه ها رو ند یلی. خستیبدک ن-

 :نگاهم کرد و با مکث لب باز کرد رهیخ

 !پس؟ یدلتنگ شد زونیوآ یبرا در و دافا-

 :گفتم اریاخت یهام کش اومدند و ب لب

 !اوف نگو-

نزدم. نکنه  یدر آورد. متعجب نگاهش کردم و حرف یمسخره باز شهیو نه مثل هم دیخند نه
نشست... پس چشه؟!  یآروم نم ینطوریبهش گفته باشه؟! اگه گفته بود که ا یزیواقعا  جانا چ
 چه مرگشه؟

 .یایظر نمچته پارسا؟ خوب بن-

 :زد و از جاش بلند شد یلبخند

 .گم بهت. من برم فعال   یبدن ساعتشو م بشویگم ترت یداداش. م ستین یزیچ-

رو به  قمیرفت. آه عم رونیاز جانب من بمونه از اتاق ب یمنتظر جواب نکهیا ینداد و ب امون
 .کارم رفتم زیرمق به سمت م یفرستادم و ب رونیب

خواست  یکوفته بود و دلم م یج انگشتام رو با لذت شکوندم. بدنم حسابتاپ رو بستم و قلن لپ
فرستادم و  رونیب یرفت. پرحسرت پوف یکمرم راه م یرو شهیبود و مثل هم نجایا یبارل
 .به خودم دادم یتکون

نبود و  زشیانداختم و با برداشتن کتم از اتاق خارج شدم. پارسا پشت م فمیک یرو تو میگوش
گرفتم و بعد از تکون  زشیرفته. نگاه دلخورم رو از م یخداحافظ یدم باز بدا یاحتمال م

 .خسته کننده دور شدم یبچه ها از اون فضا یها دیدادن سرم در جواب خسته نباش

 یدوش حساب هیرفتم خونه و  یم دیشدم. با یرو روشن کردم و با ذوق مشغول رانندگ نیماش
 نیبه وجودم برگشته بود و ا جانی. بعد از مدت ها هشدم یم یمهمون یگرفتم و بعد آماده  یم
 .کرد یبهم منتقل م یحس خوب جانیه

گشت و من هم تا  یاحوالش شدم، آخر شب بر م یایزدم و جو یبه بارل یراه زنگ ونیم
رو  نیبعد مقابل خونمون ماش یبابت راحت شد و کم نیاز ا المیگشتم. خ یاونموقع قطعا  بر م

 .نگه داشتم

رو زدم و  موتیکرده بود. ر یاهیروز رو غرق س یحساب زییپا تیر بود اما خاصعص شیش
جانا کنار درمون  یو جمع شده  فیظر کلیکه چراغ نور باالم رو خاموش کردم ه نیهم
 .ناباورم فرستاد یبه چشم ها یشوک
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ز ا رهیمنو نگ یرفت و برگشت نداشت. گفته بود تا اوک ینفس هام نا یحرکت موندم و حت یب
هوا سرد مونده بود؟  نیا یهمه ساعت تو نیدختر ا نیره؟ مزخرف نگفته بود؟ ا ینم نجایا
 !کار کنم؟ یچ دیدختر با نیکار کنم؟ با ا یچ دیخدا... من با یوا

 :شدم یاغراق فقط و فقط بخاطر خودش عصب یبار ب نیرو باز کردم و ا نیدر ماش یعصب

 !کشمت جانا ینگو آره که م ؟یبود نجایتو تا االن ا-

بلند  نیزم یاز رو واریصورتم نشست و با کمک گرفتن از د یش رو رهیپر حرف و خ نگاه
 یا یسم ریداد مثل ت یگل انداخته ش که نشون از سرد بودنش م یو لپ ها ستادیشد. مقابلم ا

 :چشم هام فرو رفت یتو

 بودم! نکنه دلت سوخت، هان؟ نجایآره... ا-

 یتو یشرمندگ هیثان کیبار اون نذاشت  نیافتاد و ا نییسرم پا بگم. یچ دیدونستم با ینم
 :وجودم بمونه

 !یدونم دلت بسوزه. اونقدر که نامرد و پست یم دیبع-

 :دمیلب غر ریگرفتند و ز یجون اخمام

 .شه یچرت نگو واسه من. سوار شو برسونمت خونتون، پارسا نگران م-

 :کرد و با نفرت گفت نمیس یحواله  یآروم مشت

 !که جک بگه دهیهه. از باربد سگ اخالق و خودخواه بع ؟ییتو نگران پارسا-

 :دیبر یبهت کارش بودم و زخم زبونش داشت تحملم رو م یکرد. هنوز تو یم وونمید داشت

که سر  ییکنم بال یتنفر کمه برات. آرزو م دمیاز صبح هزار بار ازت متنفر شدم و باز د-
 ...تا ادیسر خواهرت ب یمن آورد

 :جا جمع کردم کیهام با حرص بسته شدند و تموم کنترلم رو  چشم

 ؟یگ یم یچ یدار یفهم یببند دهنتو. م-

 :گفت تیبهش نداد و با قاطع یشرویبغض داشت اما مثل صبح اجازه پ صداش

گم که قراره با هم  یگم. م یرو م زیگم. امشب به خانواده م همه چ یم یفهمم چ یآره م-
 !میازدواج کن

 :هام درشت تر از حد ممکن شدند و با تمسخر گفتم مچش

 !جانا یگ یم ونیهز ی!! زود سوار شو دار؟یچ-
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 :چشم هام فرو کنه یرو جلو آورد و انگار دوست داشت انگشت اشاره شو تو دستش

 !گم یبه خدا قسم، به جون داداشم م-

 :فکر گفتم یشد و ب زی! صبرم لبررمیآروم بگ قهیدق کیذاشت من  یدختر نم نیشد. ا ی! نمنه

 یبود ایبهم؟ اصال  از کجا معلوم قبال  با ک ینداز یخودتو م ی! چرا داریخور یتو گوه م-
درصد  هیتو؟ به فرض  یخور یرو م یکرده باشم؟ حرص چ یهان؟ از کجا معلوم من کار

 !ه؟یکن. کار سخت مشیکردم، برو دوباره ترم یغلط هی

 :دیچیخلوتمون پ ی کوچه یبلند شد و تو ادشیفر یصدا

 !یخفه شو عوض-

 شیزده بود که بخاطر پاک یا ی. حرف از بارلاوردمیگوشم اکو شد اما کم ن یتو صداش
 :دادم یشاهرگ م

 یاز کجا معلوم کار منه هان؟ تو که خوب بلد رمت؟یبگ امیمگه عهد بوقه که ب ه؟یمشکلت چ-
شتو هم خودتو و هم شوهر هم دادا یتون ی. پس میو خر فرضشون کن یهمه رو گول بزن

 !؟یتون ی. نمیت رو خر کن ندهیآ

لب  ریمنطقه بره. ز نیا یو آبروم تو ادیب یهق هقش بلند شد و هر آن ممکن بود کس یصدا
خواست جوابم رو  یسوزوند. م یگرفتنش داشت من رو هم م شیآت یداد و گرما یفحش م

 :حرف زدن دادند یاجازه  یسختاش به  دهیکش یش و نفس ها دهیبر دهیبر یبده اما صدا

خودت... خودت...  ؟یشهر رو تست کرد یدخترا یتو که همه  ای... ایبودم...  ایمن با ک-
 !همه مثل خودتن یکن یکه فکر م یفیکث

که از دهنش  یو با حرف اوردیاعتنا بهش برم داخل اما کم ن یو خواستم ب دمیرو عقب کش خودم
 :وشن کرداعصابم رو ر زمیه ریخارج شد، ز

 ...که یعوض هیبه تمام معنا...  یحرومزاده  هی... یندار هیکه شب یهست یآشغال هیتو -

داشت  دنیکنه و با حرص به سمتش برگشتم. حنجره م قصد ترک دایفحش هاش ادامه پ نذاشتم
 :تونستم صدام رو باال ببرم یو افسوس که نم

 !تو؟ هان؟ هان؟ یخورد یچه گوه-

شدن داشت  کهیت کهیو جمله م رو تکرار کردم. دست مشت شده م قصد تنگاهم کرد  دهیترس
 ارمیآخ بلندش هش یو صدا دیچشمش خواب ریمشتم ز اریاخت یو به محض تکرار مجدد سوالم ب

 :کرد

 !؟یخورد یچه گوه-



 

177 
 

 

 جانا#

 

رو که دستم  یدرِد قلبم! در حال یبود اما نه به اندازه  ادیبود، ز دهیچیصورتم پ یکه تو یدرد
فشردم، دوال شدم و از ته دل ناله کردم. باربد، من رو کتک زد؟ من رو زد؟  یچشمم م یرو
که  یباباش، بهش تو نگفته بودند؟ دختر یخونه  یکه تو یبابارو؟ دختر یدردونه  یجانا

بود حاال  دهیهم طعم کتک خوردن رو نچ کباریکرد و  یمثل پرنسس ها زندگ شتموم عمر
خجالت  ست؟یخورد؟ شرم آور ن یباهاش نداشت کتک م ینسبت چیکه ه یتوسط باربد مهرزاد

 تونمیبه خودم نگاه کنم؟ چطور م نهییآ یبه بعد تو نیخوام از ا یمن چطور م ست؟یآور ن
  خودم رو تحمل کنم؟

! با آه و ناله، شهی! واضح تر و مرگ آور تر از همدمیشکستن قلبم رو به وضوح شن یصدا
و نگاه تارمو بهش دوختم. اشک و درد  دمیچشمم بود سرمو باال کش یکه دستم رو یدر حال

. نمشیخواستم بب ینم گهی. دنمشیبب خواستممی. نمنمشیتونستم بب یرو تار کرده بود و نم دمید
 !شهیهم یتموم شد. برا گهید

که مامانش کتکش  یمظلوم یبه دختر بچه  هیزدم. درست شب هیگر ریشکل ممکن ز نیبدتر به
 یپاهاش له کرد و به تماشا ریتموم ز یرحم یذره غرورمم با ب هیو دعواش کرده. همون زده 

کس نبود،  چیکه ه یکیتار یکوچه  ی. تودمیشکست خوردنم نشست. برگشتم. برگشتم و دو
. دلم اتاقم دمیدو یکردم و م یم هیفشردم و بلند بلند گر یم دردناکمچشم  یدستم رو رو کی

 یخواست. مردن م ینشدن م داریو ب دنیخواست. خواب یمانم رو مخواست. بغل ما یرو م
 !خواست

شده  رید دمیرس یوقت ادمهیخودم رو به خونه رسوندم. فقط  یندارم چطور و چجور ادی به
چشم  ریدر آوردم و به صورتم نگاه کردم. ز فمیرو از ک کمیکوچ ی نهییدر سالن، آ یبود. جلو

  !هم سخت نبود شهیفردا کبود م نکهیبود نبود. البته حدس اچپم سرخ و متورم شده بود اما ک

برم تو خونه؟  یچجور افهیشکل و ق نیسرخ بودند و دماغم باد کرده بود. با ا هیاز گر چشمام
 !از چه قراره انیجر فهمهیمطمئنم که م نهیبب افمویاگه پارسا ق

 نیخوش ب شدیالبته م نبود و یخوب یسر و صدا و وارد خونه شدم. سکوت خونه نشونه  یب
 .به کارم ندارند یاتاقاشونن و کار یباشم که همه تو

کردم  یرو راحت کرد. به آشپزخونه نگاه المیخ یکم نیو ا دمیرو ند یسالن که شدم، کس وارد
  .دمیرو ند یو اونجا هم کس
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دستم  نکهیاز پله ها باال رفتم و خودم رو به در اتاقم رسوندم. به محض ا نیپاورچ نیپاورچ
 !ختیر نییپا یدر نشست، قلبم از ترس هر ی رهیدستگ یرو

 خونه؟ دیاریب فتونویتشر نیگرفت میچه عجب! باالخره تصم-

و برم. باالجبار آروم آروم برگشتم و با  نییسرمو بندازم پا تونستمیبرگردم، نه م تونستمیم نه
 :باشه گفتم نییکه ممکنه پا ییتا جا کردمیم یکه سع یسر

 .شد ری. درمی. رفتم... رفتم با دوستم خونشون... جزوشو بگدیبخشب... -

 کدوم دوستت؟-

 !که اهل سوال جواب کردن نبود پارسا

 .سمانه-

 گه؟؟یو قد بلنده د یهمون که چادر-

کردم. چشماش رو تنگ و گشاد کرد  نییباال و پا یکردم. آب گلوم رو فرو دادم و سر نگاهش
 .ارمیرفت که سرم رو باال ن ادمی! یو با دقت بهم زل زد. لعنت

 !ریخستمه... شبت بخ یلیمن... من خ-

 :پشتم رو بهش کردم گفت نکهیو به محض ا برگشتم

 !امروز اومدم دنبالت-

 :. چشمام گشاد شدند و اون گفتسادیوا قلبم

. سراغتو ازش گرفتم. گفت اصال امروز سرکالس دمیاتوبوس د ستگاهیا یسمانه رو جلو-
 !ینبود

 زم؟یتو سرم بر یشدم! حاال چه خاک ارهچیب

صداش  یتو یقبل یاز خونسرد یاثر نکهیبدون ا نباریو پارسا ا سادمیو مبهوت سرجام وا مات
 :گفت تیباشه، پراز جد

 ؟یکجا بود-

 بهش؟ گفتمیم یشده بودم. چ الل

 من بفهمم؟ یخواستیکه نم یبود یکدوم قبرستون گمیم ؟یبا توام؟ الل-

 :جواب دادم ییروو با پر برگشتم

 !نداره یربط چیبه تو جواب پس بدم؟ هرجا بودم به تو ه یزیهرچ یبرا دیمگه من با-
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 :چنگش گرفت و داد زد یرو تو بازوم

 ها؟ یبود یسر! کدوم گور رهیخ یخفه شو جانا تا دهنتو گل نگرفتم! دختره -

 :گفت کهویکردم که  ینفس زنون نگاهش م نفس

 ؟یه؟ دعوا کردچشمت باد کرد ریچرا ز--

صورتم چرخوند و   یخشکش زد. ناباور نگاهشو تو هویچشمم بود که  ریز یبه سرخ نگاهش
 :زده گفت رتیح ،یونگیپر از د ییبا صدا

 ...نگو که... نگو که-

 یگرمابه و گلستانت بودم. همون قیرف شی! آره داداشم! من پارهیتونست به زبون ب ینم یحت
 ؟ینیبی. حاال خواهرتو زده. میجون کند شیخودش و آژانس کوفت یچند سال، پا نیا یکه همه 

 !شد. انگار واقعا الل شده بودم ینم یجار یحرف چیزبونم ه یو رو زدمیدلم حرفامو م یتو

  !جانا یباربد بود شینگو که پ-

 هی یمن دست بلند کنه؟ اصال من چطور ی! باربد چطور تونست رودیمظلومانه چک اشکم
 دم؟ید یو سنگش رو نم اهیاشقش بودم؟ چطور قلب سع نقدریا یروز

 باربد روت دست بلند کرده؟-

 یم یکرد. صورتش به سرخ یم ییچشمام خود نما یجلو یزیاز هرچ شتریگردنش ب رگ
 :دیکش ادیفر کبارهیزد و من از ترسم چند قدم به عقب رفتم. 

 آرررررره؟؟؟-

آخه  ؟یلعنت یباهام بکن نکارویا یر تونستزدم و صورتم رو با دستام پوشوندم. چطو هیگر ریز
 بود باربد؟ یدر حقت کرده بودم؟ گناهم چ یکرده بودم؟ چه بد یمگه من چه گناه

 :سمتمون اومد و گفت دهیکه از پله ها باال اومده بود، ترس مامان

 ...یجانا مادر تو ک د؟یکنیم دادیداد و ب نقدریمامان جان؟ چرا ا شدهیچ-

 کمی یکه برا یینایکرد. ا یصورتم مات نگاهم م دنیبود و حاال با د دهیزد. جلوم رس خشکش
 ارن؟یبه سرم م ییکبود شد چه بال یکنند، وقت یم ینجوریسرخ شدن و باد کردن، ا

 دینکش یبه خون نشسته به اتاقش رفت و طول ییبرافرخته و چشما یپارسا با صورت کباره،ی
 رونیبه ما بندازه به سرعت از خونه ب ینگاه کهنیبرگشت. بدون ا لشیکه با کاپشن و موبا

کدوم  چیرفتم ه یامروزم با باربد لعنت کردم. اگه نم دارید یزد و من هزار بار خودم رو برا
 !افتاد ینم اقااتف نیاز ا
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 یبود و قلبم از ترس ب یگوش یسوختم. نگاه تارم به صفحه  یبود اما از درون م خی خِ ی تنم
 :دیتپ یمهابا م

 !برمیجانا! آبروتو م کنمیم چارتیمنو بزنه آره؟ ب ادیب یفرستیداداشتو م گهی دحاال-

 زه؟یمن عز یکرد براش به اندازه  یادعا م شهیکه هم یباربد رو زده بود؟ باربد پارسا

. دهیجر نم قهیبخاطرش  گهیخواب من بوده! اگه بدونه د ریز زشیخواهر عز دونهیپارسا نم-
 !نی. حاال ببیعوض یدختره  کنمیم ستیشمم. سروتو چ کوبهیمشت نم گهید

بودم! کم آورده  دهیکشمکش خسته شده بودم! بر نیهم نبود که بباره. از ا یاشک گهید یحت
 .کنم یبا باربد خداحافظ شهیهم یبشم و برا میبشم. تسل میخواستم تسل یبودم! م

 :شتمبراش نو یکردند. در کمال ناباور پیکردم شروع به تا خی یانگشتا

 !یتو برد-

اکتفا نکردم و دوباره  یکوتاه و پر معن یجمله  نیرو فرستادم. اما به هم امیزدم و پ پوزخند
 :نوشتم

ازم  یبه کارت دارم. نه تو فکر انتقامم و نه اسم ینه کار شم،یراهت سبز م ینه جلو گهید-
 تیمن دست از زندگشده رو تموم کنم.  دهیعشِق به لجن کش نیا خوامیخستم. م گهی. دیشنویم
 !که اتفاق افتاده یزیفراموش کن. هرچ ویباربد، توام همه چ کشمیم

 :که جواب داد دینکش یطول

 ؟یباهام دشمن کرد قمویکه رف ییحاال-

 یدونیکار توعه. باربد خودتم خوب م دیو فهم دیبکنم. ورم صورتمو د نکارویمن نخواستم ا-
. کنمینم نکارویا یکنم و آبروتو ببرم. ول تیشکا ازت یکه تو صورتم زد یبخاطر مشت تونمیم

همشو واگذار  ،یکه به ناحق زد یکتک ،یکه در حقم کرد ینامرد ،یکه باهام کرد ییکارا
. رونیلجن بکشم ب نیخودمو از ا خوامیچطور جوابتو بده. م دونهیبه خدا. خودش خوب م کنمیم

کنده بشه که به  تیمن از زندگ شر یخواستیکه هست گوه تر نکن. تو م ینیاز ا مویزندگ
 .کشش نده نیاز ا شتری. بیدیخواستت رس

 :تا در جوابم بگه دیطول کش یا قهیدق چند

پارسا هم  میافتاد یوضع نم نیاالن به ا یکردیپوکت استفاده م یاگه زودتر از اون کله -
 یبه اندازه  از دست دادن ندارم و یبرا یزیچ گهید نکهی. باشه قبوله! با ادیفهم ینم یزیچ
. گمینم یزیرو بهش بگم، اما چ تیواقع تونمیراحت م یلیپارسا رفته و خ یآبروم جلو یکاف

 کنمیعکساتو پخش م نمیطرفا بب نیا توهیدختر جون! سا یشینم یبر من آفتاب دورو گهیتوام د
 !واسه داداش جونت فرستمینسخشو م هی. اول از همه هم یتو صفحات مجاز
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اما شک نداشتم که باربد بخواد به پارسا بگه،  ستیدر کار ن یعکس کردمیفکر م نکهیا با
هم باز شده و رابطشون شکرآبه،  یرو یروشون تو ینطوریکه ا یی! حاالگهی! راست مگهیم

 .گهیرو به پارسا م تیمطمئنا اگه پا رو دمش بذارم واقع

رفت.  ینم شیپ نکاریا یاما دستم برا کردمیم یخداحافظ دی. بامیبود دهیبه آخرش رس انگار
ش رو بالک کنم اما نتونستم. نتونستم بدون گفتن حرفام شماره ،یحرف چیه یاولش خواستم ب

 :کنم. براش نوشتم نکارویا

آخرم چون  یاولم شد تجربه  یشد. تجربه  دهیاولم، به گند کش یاز من که گذشت. تجربه -
. اما تو حواستو یا گهی، چه برسه به مرد دخودمم اعتماد کنم ی هیبه سا یبتونم حت کنمیفکر نم

نشه روحشو  دایپ یکیخواهرتو داشته باش که  ی. هواادین ناتیتر زیبال سر عز نیجمع کن هم
 .شهیهم ی. خداحافظ برامیبا هم ندار یکار گهیکارش. فکر کنم د یله کنه و بره پ اشپاه ریز

بالکش کردم. شماره ش رو  نستا،یا تلگرام، هم واتساپ و هم یپر از اشک، هم تو ییچشما با
 یعنیو نگاهمو به سقف اتاقم دوختم.  دمیپاک کردم و پوچِ پوچ، سرجام دراز کش میهم از گوش
 تموم شد؟

 نقدریکه ا یی. از اون خوابایخواب آروم و طوالن هی. خواستیرو بستم. دلم خواب م چشمام
 .کنه دارتیب دیتا نور خورش یرخت خوابت بمون یتو

اتاقم رو خاموش کردم و مانتو و شلوارم رو عوض کردم. پارسا هنوز به خونه برنگشته  چراغ
  .نگرانش بودم، جرئت زنگ زدن نداشتم نکهیبود و من با ا

فکر  زیچ چیکردم به ه ی. چشمام رو بستم و سعدمیپتو خز ریخوردم و ز یآرام بخش قرص
  .نکنم

که در اتاق  شدندیچشمام کم کم داشتند گرم م. دمیجام وول خوردم و غلت یچقدر تو دونمینم
چشمام  یجام نشستم و چراغ روشن شد. دستم رو رو یتو دهیو به شدت باز شد. ترس کهوی

کنم اما با بسته شدن در نتونستم نگاهش نکنم.  یریجلوگ خوردیکه توشون م یگذاشتم تا از نور
  .سرخ ییشماآشفته و چ یخسته و داغون. سر و وضع یصورت اپارسا بود. ب

 جانا؟ گهیم یباربد چ-

 یزیباربد گفته؟ اما اون که گفت چ ؟یچ یعنیلحن شماتت بار،  نی. اختیر نییپا یهر دلم
 !نه یکی نینه! ا ای. نه! خداگمینم

 :دیرو داشت غر دنمیکه انگار قصد در یبا نگاه فشرد،یکه مشتاش رو به شدت م یحال در

که  ستیو پاک ن بینج یبهم گفت خواهرت اونقدر رونیب زدمیداشتم از خونش م یوقت-
حواستو بده بهش تا بهتر  شتریب کمیباز کن.  شتریچشماتو ب کمیبراش. گفت  یکنیم ینجوریا
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 نیبدونم ا خوامیشروع کن! حاال من م شیقدم اول هم از گوش ی. برایبشناس زتویخواهر عز
 مگه نه جانا؟ گهید زنهیف مبلو زنه؟یحرف م یاز چ گه؟یم ینجوریکه ا دونهیم یچ یعوض

 کهویکه  زنهی. بگم حرف مفت مگهیشده بودم. اومدم دهن باز کنم و بگم آره دروغ م خشک
 :گفت

 !بده تویگوش-

حد ممکن گشاد شده بودند. باز هم حرفش  نیزد و چشمام از ترس تا آخر یدهنم م یتو قلبم
 :رو تکرار کرد و من، من من کنان گفتم

 ؟یچ... واسه... یگوش-

 گهیم ینجوریا وثیکثافِت د نیکه ا یدار تیکوفت یتو اون گوش یچ نمیچکت کنم بب خوامیم-
 !به خواهر من

 هیبپره، مغزم در حال تجز رونیرو بشکافه و ب نمیس خواستیو منگ بودم. قلبم انگار م جیگ
و برم به دور  یکار کنم. نگاه یدونستم چ ی. نمدیلرز یبود و تمام تنم از ترس م لیو تحل

 یافتاد که رو ادمیخورد و تازه  شمیآرا زیآن چشمم به م کیگشتم.  میانداختم و دنبال گوش
نگاهم رو دنبال کرد و زود تر از من، سمتش رفت و برش  ریبودمش. پارسا مس شتهاونجا گذا

 :گفتم یو ناراحت تی. با عصبانسادمیو جلوش وا دمیداشت. از جام پر

 یکه به من داشت یکردم حرف باربد از اعتماد یقعا فکرشم نمپارسا. وا مویبده من گوش-
 .برات قابل باور تر باشه

 :رو بلند کرد صداش

توش! حاال واسه  نیدیکه نسبت بهتون داشتم. ر یتو اعتماد نیکدوم اعتماد؟ تو و باربد گند زد-
 چنده؟ یکوفت نیرمز ا ؟یزنیمن حرف از اعتماد م

 ختم؟یریبه سرم م دیبا یکردم؟ چه خاک یم دیبا کاریچ

 :تر داد زد بلند

 !رمزشو بگو گمیم-

 !منه یشخص میحر نیپارسا. ا یکارو بکن نیا ی. تو حق ندارگمینم-

 .به تمسخر بود ختهیکه آم یتلخ یخنده زد. خنده  ریمرتبه بلند ز کی

بده  ده؟یتوش سرک کش یکه باربِد دختر باز و الش یشخص میچه حر نی! ا؟یشخص میحر-
 .گردنم فتهیتا خونش ب زنمشیم نقدریسروقتش ا رمیو جانا وگرنه مرمزت
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 شهیو واتساپ و تلگرام داشتم هم نستایا یکه با باربد تو ییاما ینداشتم. پ یزیچ میگوش یتو
 گهیبا کس د یچت چیه دمیدیکردم م یفکر م ی. هرچنهینب یکردم تا کس یزود به زود پاک م

جز باربد در ارتباط بودم  یا گهیاصال مگه من با پسر د نداشتم که بخاطرش نگران باشم. یا
 نگران باشم؟ یزیکه از چ

تخت نشستم. پارسا  ینبود! رمز رو گفتم و رو یاما چاره ا دمیترس یوجود باز هم م نیا با
تاسف  یبه نشونه  یشد. سر میگوش یجا گرفت و مشغول وارس شمیآرا زیم یصندل یرو

 :براش تکون دادم و گفتم

 .یچک کن مویبرسم که گوش ییروز به جا هی کردمیقعا برات متاسفم. فکرشم نموا-

 رونیب یگوش یسرش رو از تو نکهیبودم، بدون ا دهیوقت ازش ند چیکه ه ییلحن و صدا با
 :گفت ارهیب

 .میافتاد یوضع نم نیکردم االن به ا یم نکارویخفه شو زر نزن. اگه از همون اول ا-

که روز خوش  ینگفتم. خدا لعنتت کنه باربد. اله یزیانداختم و چ نییکرده سرم رو پا بغض
 !یکرد کاریچ میبا من و زندگ نی. ببینینب

. از حالت دمییپا یپارسا رو م یچشم ریسر جام نشسته بودم و ز نطوریهم یا قهیدق چند
 .دیرسیخوشحال کننده به نظر م نینکرده و ا دایپ یزیصورتش مشخص بود که چ

ناخنام رو گرفتم و کندم.  یشدم. گوشه  دمیرسیبهشون نم گهیکه د ییتن با ناخناور رف مشغول
برم و دستمال  شمیآرا زیهم رفت. از جام بلند شدم تا سمت م یزد و اخمام تو رونیخون ب
 .دندیچسب نیبردارم که پاهام به زم یکاغذ

به طرز  نشیس یکرد و قفسه  ینگاه م یگوش یدرشت شده، به صفحه  ییبا چشما پارسا،
بد باشه  ینکنه اونقدر ده؟ید یچ یعنی. ترس به دلم چنگ انداخت؟ شدیم نییباال و پا یبیعج

 بکنم؟ یکه نتونم از خودم دفاع

 :دمیشدم و پرس کیترس قدم به قدم بهش نزد با

 ... پارسا؟شدیچ-

ه نگا یگوش یخورد. به صفحه  یبه چشم م شیشونیپ یعرق رو یو دونه ها دیلرز یم بدنش
 نکردم؟امشب رو پاک  ی. اس ام اساسادیخودمو باربد قلبم وا یاس ام اسا دنیکردم و با د

 ،یپر از ناباور ییچشمم گرفت و با صدا یلرزونش باال آورد و جلو یرو با دستا یگوش
 :و شکسته گفت نیغمگ

 جانا؟ هیچ نایا-
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. دهیجر نم قهیبخاطرش  گهیخواب من بوده! اگه بدونه د ریز زشیخواهر عز دونهیپارسا نم"
 "!نی. حاال ببیعوض یدختره  کنمیم ستیتو چشمم. سرو کوبهیمشت نم گهید

 یچنگ زدم تا سقوط نکنم اما پاها واریو آسمون عوض شد. به د نیزم یو جا دیکش ریت سرم
 ریمقدمه ز یو ب کجایسر خوردم و  واریجونم تحمل وزنم رو نداشتند. کنار د یلرزون و ب

 !نابودم شدم! من مردم د؟یپارسا فهمزدم.  هیگر

 یدل ازش بکنه. پاچه  تونستیکرد و نم ینگاه م یگوش یهنوزم شوک زده به صفحه  
 :زار زدم ه،یشلوارش رو گرفتم و با گر

  !بخدا دروغه پارسا-

 یو رو ختیبشه، از چشمش فرو ر یصورتش جار یرو نکهیاشکش بدون ا یوقت سادیوا قلبم
  کرد؟یم هیمن گر ی. پارساافتاد یگوش یصفحه 

 :هام شدت گرفت. التماس کردم هیگر

 تونهیدروغه پارسا. دروغه. باور نکن. منو نگاه کن. من جانام. خواهرت. خواهر دردونت م-
 بکنه؟ نکارویا

 :داد ستیرو به مرگش، به قلبم فرمان ا یو صدا دیهم چک یدوم اشک

 !چقدر احمق بودم-

 :دمیکنان نال هیو قاب گرفتم. گرو صورتش ر ستادمیزانو ا یرو

 .ستین یکن یکه فکر م یبه من نگاه کن پارسا. باور کن اونجور-

 :به چشمام زمزمه کرد رهیپر از اشک، خ ییو بغض و چشما تیمظلوم با

 ؟یچه طور تونست-

 :زدم و گفتم هق

. نمزیباهات به هم م ینکن نکارویبرام شرط گذاشت. گفت اگه ا یبه مرگ خودت اون عوض-
باهات باشم  یخوایعشقتو قبول ندارم. اگه م گفتی. بخدا هزار بار گفتم نه. مخواستمیمن نم

کنه. قول داد ولم  یرفتم خونش منو به همه معرف نکهیخونم. بهم قول داد بعد از ا یایب دیبا
 !ازم گرفت مویمنو نابود کرد پارسا. اون زندگ دنکنه. بارب

  !دیکشیچشماش زبونه م یبود که تو یزیچ نینفرت، وحشت ناک تر یها شعله

 دمیکشینبودم. هر لحظه داشتم عذاب م یهم که رفتم به خونش راض یتا همون شب یمن حت-
باربد  یحرفا یبه دست آوردم. من رو شهیهم یکنم عشقمو برا نکارویاگه ا کردمیفکر م یول

 ی. باهام جورکردیم. بغلم کردیحساب کرده بودم پارسا. اون عوض شده بود. بهم محبت م
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 ینجوریا کردمی. من فکر مادیاز من خوشش م گفتیدوستم داره. بهم م رکه انگا کردیرفتار م
آشغال دور انداخت.  کهیت هی. اما درست بعد از اون شب منو مثه شمی. زنش مشمیخوشبخت م

. گهیتو مبه  زوینشم وگرنه همه چ یدور و برش آفتاب گهی. گفت دنهیمنو بب خوادینم گهیگفت د
عکس گرفته و اگه دست از سرش برندارم همشو پخش  زمهزار بار التماسش کردم. گفت ا

فکر هم  یدوسش داشت نقدریکه ا ییبه تو ی. اون فقط فکر خودشه. حتبرهیو آبرومونو م کنهیم
کن.  میدر خونش بهم گفت برو ترم یکه رفتم جلو شبی. دشهی. فقط فکر خودشو زندگکنهینم

 ی. به من انگ چسبوند. با نامردیبود ردهنک نکارویال از کجا معلوم قبل از منم ابهم گفت اص
 .تموم کتکم زد. االنم که تورو ازم گرفت

 :زدم و ادامه دادم هق

 .رمیمیمن م یحداقل تو ازم رو برنگردون. تو تنهام نذار پارسا. بخدا اگه توام طردم کن-

 :زده زمزمه کرد شک

 ن؟یچطور تونست-

 :. بلند تر گفتهیقط شد هق هق گرف جوابش

 ن؟یاصال  فکر منو کرد ن؟یکن نکارویبا من ا نیچطور تونست-

تو چشماش نگاه کنم. من  تونستمیهام شدت گرفت. نم هیرو با دستام پوشوندم و گر صورتم
 !پارسارو نابود کردم

 :گفت یوقت دیلرزیاز بغض و درد م صداش

 نیکه از خودم گذاشتم بخاطر شما دوتا. چطور تونستمن که براتون کم نذاشتم نامردا. من -
 ن؟یکن انتیبهم خ

 :دیکش ادیتا چند سانت جر خورد. فر دیکش یرو گرفت و جور قمیشد.  ونهیآن انگار که د کی

بهت دست بزنه؟ چطور  یها؟ چطور گذاشت یباش فیکث نقدریا یچطور تونست ؟یچرا الل شد-
 کاریبا خودت؟ چ یکرد کاریبخنده؟ تو چ شتیبه ر نهیروحتو بکشه و بش ینجوریا یگذاشت
 ؟یکرد کاریبا خونوادمون؟ چ یکرد کاریبا من؟ چ یکرد

 ی. اما من هنوز، در حالدندیکوب یلحظه بعد مامان و بابا پشت در بودند و به در مشت م چند
، که از ترس گرد شده بودند یپارسا بود، با چشم یدستا یلباسم تو یجر خورده  ی قهیکه 

 شیشونیپ یعرق رو یزده بود و دونه ها رونیکردم که رگ گردنش ب یکه نگاه م ییبه پارسا
 :گفتیلب مدام م ریزد و ز ینفس م فسنشسته بود. ن

 !کشمش یکشمش! م یکشمش! م یم-
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زد و من موندم و  رونیما سه نفر از خونه ب یچشما یبعد در اتاق رو باز کرد و جلو یکم
 .ترشون بیعج یبابا و نگاهامامان و  بیعج یسواال

 ییطرف، دعوا هیصورتم از  یباربد رو یهم نذاشتم. رد دستا یپلک رو هیثان کیصبح  تا
دونستم در  یمامان و بابا رو به شک انداخته بود. نم گه،ید یکه با پارسا داشتم از طرف

 .بفهمنماجرا  نیاز ا یزیاونا چ ذاشتمیم دیبگم اما هرطور شده بود، نبا یجوابشون چ

رو خاموش کرد  شیصبح گوش یکایپارسا زنگ زدم و جواب نداد. نزد یبار به گوش هزار
فحش بارش  خوادیبه باربد زنگ بزنم و تا دلم م خواستیدلشوره. دلم م ایدن کیو من موندم و 
 شتریکثافت ب نیگند ا یبو نکهیجز ا کنهیبه حالم نم یفرق چیه دمیفکر کردم د یکنم اما هرچ

  .زنهباال ب

به سفر  ینداشتم. فقط به مامان زنگ زده بود و گفته بود چند روز یاز پارسا خبر یروز دو
 .تا حال و هواش عوض بشه رهیم

حق ندارم از ده  گهیگفت د یانعطاف چیداد و بدون ه امیشب بود که بهم پ یها مهیدوم، ن روز
وقت  چیه گهیماد کنم. گفت دبهت اعت تونمیوقت نم چیه گهیباربد رد بشم. بهم گفت د یفرسخ

گفت و من مردم. اون لحظه بود که  نارویا یگذشته باشم. همه  یبراش همون جانا تونمینم
وقت عاشق باربد نبودم. عاشق پارسا بودم! حس من به پارسا، هزار برابر  چیه دمیتازه فهم

 !دمیفهم ریاز حسم به باربد بود و چه قدر من د شتریب

کشم. از خدا هزار بار خواستم تا  یآخرم رو م یکردم نفسا یاحساس م و دیکش یم ریت قلبم
 نیپارسارو نداشته باشم، من رو بکشه تا ا گهیو راحت بشم. ازش خواستم اگه قراره د رمیبم

 .کرد یمن رو قبول نم گهیخدا هم د یدرد رو تحمل نکنم، اما حت

رنگ شبش،  یپارسا نبود! چشما پارسا، اون نیبرگشت. برگشت و به خونه اومد اما ا پارسا
تفاوت  یکرد و نسبت بهم ب یمهربون و معصوم نبودند. غرق نفرت بودند! به من نگاه نم گهید

 .چقدر ازم متنفره دمیفهم یبود اما م

بود که  نیبه ا شیشدند. جالب فیکردم چشمام ضع ی. احساس مهیروز و شبم شده بود گر کار
که باهام کرد رو فراموش کردم و  یبگم کار نکهیردم. نه اک یکم به باربد فکر م یلیخ گهید

فکر به باربد  یبرا ییپارسا و رفتارش بود که جا ریها! نه! در واقع اونقدر ذهنم درگ دمیبخش
 .شتگذا ینم

گذروندم. بارها خواستم با پارسا حرف بزنم و من رو پس  یرو م میزندگ یروز ها نیبدتر
اون همه عشق و احساس دود بشه و بره  شدیده بودم! باورم نمزد. انگار واقعا  براش مر یم

 .نهیمحال بود من رو بب گهیاز چشمش افتاده بودم که د یهوا! جور

شده بود که برگردم به  نیهر روزم ا یدونستم. آرزو یاتفاقات م نیا یرو مقصر همه  خودم
کرد. اگه به اون روز که باربد از آژانس اخراجم  یحاضر بودم برگردم  به روز یعقب. حت
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اگه هر  کردمیکردم. چرا فکر م یوقت پشت سرمم نگاه نم چیه گهیرفتم و د یم گشتم،یبرم
فکر نکردم  نیدرصد به ا هیچرا  اد؟یو التماسش کنم دلش به رحم م بشمروز سر راهش سبز 

 !لو برم؟ لعنت به من! لعنت ایریدرگ نیا نیکه ممکنه ب

کار منعش کرده.  نیباربد از ا دادینشون م نیبهم نداده بود و ا یامیپ چیمدت ه نیهم تو ا یبارل
کس رو ندارم که پشتم باشه. خسته  چیه گهیکردم د یکردم. احساس م یم یکس یاحساس ب

 یزیبود چ دهیفاصله گرفته بودم. تازه فهم یلیخ ش،یسال پ کی یخسته! از جانا یبودم. خسته 
 یهفت حرف ی. واژه ایستیکه اگه نباشه، تو هم ن یزیمهم تره. چ یعشق و عاشق ازهست که 

شده  رید نکاریا یدونستم و چه قدر برا یکه تازه داشتم قدرش رو م یبه نام خانواده. واژه ا
 .بود

عشق زود گذر و چند ماهه، خودشون  کی یکه برا ینوجون یدخترا یخواست جلو یم دلم
. اونقدر انیسرشون داد بکشم تا به خودشون ب و اونقدر ستمیکنند، با یو خانوادشون رو نابود م

 نیا یکه آدم ها تو فیو صد ح فی... حفی. اما حفتهیگوششون بزنم تا عقلشون به کار ب یتو
بودم، به  دهیباربد رو ند یواقع یچهره  ی. درست مثل خودم که تا وقتشنیم رمواقع کور و ک

 .کردم یکس گوش نم چیحرف ه

روم  یجلو یبه ظرف غذا م،یسلف نشسته بود یتو امیهمکالسروز که همراه دوتا از  کی
 یوقت بود که درست و حساب یلیکردم. خ یو رو م ریاشتها، برنجارو ز یکردم و ب ینگاه م
اشتها نداشتم و دلم  شهیتپلم آب شده بودند. اون روزم مثل هم یاز لپا یمیو ن خوردمیغذا نم

  .رونیبزنم ب خفقان آور دانشگاه یفضا ززودتر ا خواستیم

 نکهیکردم و به محض ا یخداحافظ نایپاشدم. با سارا و م زیرو کنار زدم و از سر م غذام
رفت. دستم رو به سرم گرفتم و چشمام  جیدور شدن از اون دونفر برداشتم، سرم گ یبرا یقدم

 .دمینفهم یزیچ گهیافتادم و د نیزم یآن جون از بدنم و رو کیرو بستم اما 

چشماش جمع  یسرم نشسته بود و اشک تو یبودم. مامان باال مارستانیز کردم بچشم با یوقت
 :گفتم یگرفته ا یدستم انداختم و با صدا یبه سرم تو یشده بود. نگاه

 مامان؟ شدهیچ-

 :کرده گفت بغض

 یکنیبا خودت م نکاروی. چرا آخه ایدانشگاه افتاده بود مامان. غش کرده بود یفشارت تو-
 یگی. آخه چرا به من نمینگاه کن چقدر الغر شد ؟یخوریغذا نم یحساب مادر؟ چرا درست

 ی. داریرینم رونی. بیزنیحرف نم ی. با کسی. همش ناراحتیهمش تو خودت ه؟یدردت چ
 .جانا یکنیم ونمید

. من شمیوقت مثل نم چیه گهیکردم د ی. احساس مشدمیم ونهیداشتم از دست خودم د خودمم
 !شده بودم یدچار افسردگ
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 .برمتیبه زور م یایدکتر. ن میبر دیجانا. با ی. افسرده شدرمیگیدکتر خوب وقت م هیبرات از -

 هی. شده بودم شبخواستیبرگردوندم. االن فقط و فقط دلم پارسا رو م یحرف چیه یرو ب روم
تفاوت  نی. به ادنیرو ازش جدا کردن و بهش نم یآور کوفت ادیاعت یکه اون ماده  یبه معتاد
 .ترک کنم تونمیترک کنه و من پارسارو نم تونهیاد مکه معت

 .تنها باشم خوامیمامان؟ م یبر شهیم-

 :گفتم تیچپ نگاهم کرد. با مظلوم چپ

 !کنم یخواهش م-

چشمم راه  ی. اشک از گوشه دیرفت و در رو به شدت به هم کوب رونیغر کنان از اتاق ب غر
 یو آسمونو به هم م نیزم رفتیار به پام مخ هیبود؟ اون که اگه  ومدهیپارسا ن یعنیگرفت. 

 دوخت پس االن کجا بود؟

 یکرد و م یاتاق رو باز م نیاالن در ا نیاگه هم شدیم ی. چبستم و بغضم رو فرو دادم چشم
 اومد تو؟

پلکام شد. به سرعت سرم رو سمت در چرخوندم و با  عیباز شدن، باعث باز شدن سر یصدا
همه خوب  نی! بخاطر ایمرس ایدلم آب شد. خدا یلندش قند توو ب دهیورز یقد و باال دنید

 !یبودنت مرس

که مشخص بود حاال حاال  یو با لبخند نگاهش کردم. اخم کرده بود. اخم دمیرو باال کش خودم
 !شهیهم محو نم

 .سالم-

 :تختم نشست و گفت یو فقط نگاهم کرد و سمتم اومد. گوشه  فقط

 ؟یکنیبا خودت م نکارویچرا ا-

 کنم؟یم کاریچ-

 !صورتم نشست. صداش گرفته شد یرو دستش

 .تپلت آب شدن یلپا-

 :زدم پوزخند

 !بهتر-

 :تر شد قیعم اخمش

 آره؟ ؟یکن تیکه منو اذ یرسیبه خودت نم ؟یکه با من لج کن یخورینه؟ غذا نم یکنیلج م-
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 .انداختم نییحرکت نگاهش کردم و بعد، با بغض سرم رو پا یب یا هیثان چند

 لج کردن دارم؟ یحوصله  گهیحالمو؟ من د ینیبیوم لج پارسا؟ واقعا نمکد-

 :گفتم تیو با مظلوم دمی. سرم رو باال کشدیچک اشکم

 نکهی. از ایازم متنفر نکهی. از ایکنینگامم نم یحت گهید نکهی. از اتیاز دور رمیمیدارم م-
چقدر حالم بده  یدونستیه مک ییروزا یپارسا. تو ی. تو تنهام گذاشتستیمثل قبل ن یچیه گهید

که  یخوب باهام تا کرد یلیتو خ ؟یکنیبا خودت م نکارویچرا ا یگیبعد حاال م یتنهام گذاشت
 که من خودمو دوست داشته باشم؟ یدوسم دار یلیخودم با خودم خوب تا کنم؟ تو خ

شده  که نرم تر یکرد، با لحن یکه با نوک انگشتش اشکامو پاک م یبه چشمام، در حال رهیخ
 :بود گفت

 .گهینکن د هیبسه. گر-

 ؟یآخه چجور-

 :لباش نشست یرو یکیکوچ لبخند

 من داشته باشم؟ یتوقع دار یچجور ،یخودتو ندار یهوا ،یخودت خودتو دوست ندار یوقت-

اما  زدیذوق م یتو یلیبودنش خ یتر شد. گرچه مصنوع قینگاهش کردم. لبخندش عم جیگ
 !زدیمبود که لبخند  یبازم شکرش باق

 خودتو دوست داشته باش تا دوستت داشته باشم. باشه؟-

  .کردم نییتند سرمو باال و پا تند

 گذشته. باشه؟ یمثه همون جانا یبش دیبه بعد با نیدختر خوب. پس از ا نیآفر-

 :ذوق گفتم با

 !قبوله یبگ یتو باهام خوب باش هرچ-

 :دیو تلخ خند دیدماغم رو کش نوک

 !توله یاَ -

به چشمام  رهیخودش رو به نفرت داد. خ یو جا دیلباش پر کش ی، لبخند از رومرتبه کی
 :گفت
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جواب  ی! بدهیکه سرت آورده پس م ییبالها یفکر نکن. تقاص همه  یهم به اون عوض گهید-
 .ذارمشینم

 :به دلم چنگ انداخت ترس

 .ایبه کارش نداشته باش یپارسا؟ کار یبکن یخوایم کارشیچ-

جواب نمک خوردن و  دی. باگهیبا هم د میحساب کوچولو دار هیتسو هیتو نگران نباش. -
 !نمکدون شکستنش رو بده

 کنه؟ کاریچ خواستیم یعنینگاهش کردم.  دهیترس

 :دیو غر دیرو کش لپم

 رو بکشم آخه؟ یک یلپا گهیاز لپات نمونده. من د یچیه گهیکنه. نگاه کن د کارتیخدا بگم چ-

 خوادیپارسا بولوف باشه. اصال دلم نم یدلم آشوب بود. کاش حرفا یلبخند زدم اما تو باالجبار
و چه قدر بد  شترهیادامه داشته باشه، دردسرش ب شتریب یکنه چون هرچ دایکش پ انیجر نیا

 !دمیفهم رید نقدریموضوع رو ا نیکه ا

 

 باربد#

 

 :شده بودند، لب زدم رایرنگ، گ یکه به لطف لنز آب ییتو چشما رهیخ

 یو اگه من و جناب پرستش از کارتون راض دیشیمشغول کار م یشیه طور آزماسه ماه ب-
 .دیکارتون رو شروع کن دیتونی. از فردا مدیبه طور دائم مشغول کار بش دیتونیم میبود

 :گفت یتودماغ ییو با صدا دیلخت و بلوندش کش یموها یرو یعشوه دست با

 .هممنونم بابت لطفتون. با اجاز یلیمهرزاد خ یآقا-

حرکت،  نیمبل برداره و با هم یرو از رو فشیجاش بلند و پشتش رو بهم کرد. خم شد تا ک از
چشم  یتو یتوپرش حساب کلیرو گرفت. ه دمید یکاپشن کوتاهش باالتر رفت و باسنش جلو

 یکه دستش رو یکرد. صاف شد و به سمت در رفت. درست لحظه ا دایادامه پ میرگیبود و خ
 :در نشست، صداش زدم

 خانم؟-

  .باال رفتند یروزیروشنش با پ یو ابروها برگشت

 .یریماندانا هستم. ماندانا دل-
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آوردم و سر تا پاش رو از نظر گذروندم.  نییو نگاهم رو پا دمیکش شمیبه ته ر یدست یشینما
 !نبود یزیبد چ

 :کج کرد یاز نگاهم جرئت گرفت و سرش را با طناز انگار

 ب مهرزاد؟جنا دیبگ دیخواستیم یزیچ-

 :روش لبخند زدم و گفتم به

 !آره-

 :گرفت یشتریپر ذوقش، وسعت ب لبخند

 !سییسراپا گوشم ر-

 :پر از تمسخر گفتم یدادم و با لحن یشتریآژانسم، لبخندم رو وسعت ب دیاز کارمند جد تیتبع به

 یا افهیو ق یپیت نیلباس! از فردا با همچ یو شو نگی. نه شرکت مدلهییمایآژانس هواپ نجایا-
 ؟یری. مفهومه خانم دلاتینه به عشوه خرک دمیم یتیکلفتت اهم ینه به پارت ،یبذار نجایپاتو ا

 :بازش زدم و ادامه دادم مهیبه دهن ن یهمون در، وا رفت! پوزخند یجلو خ،ی مثل

 .دیببر فتونویتشر دیتونیاالنم م-

رفت. نفس  رونیب یآرومشده بود اما زود خودش رو جمع و جور کرد و به  یقهوه ا بدجور
 یمسخره و کسل آور به نظر م ی. چقدر همه چدمیتو موهام کش یکالفم رو فوت کردم و چنگ

 !و مضحک شده بود یتکرار می! چقدر زندگدیرس

. نداشت یبرام قشنگ یچیه گهیو به تهران بزرگ چشم دوختم. د ستادمیاتاقم ا یپنجره  پشت
 کیروز ها... انگار  نیآورد. دلم ا یلبام نم یرولبخند  یچیکرد و ه یسرگرمم نم یچیه
 خواستمیبهش فکر کنم. نم خواستمیو نم هیدونستم چ یکه م یزیچ کیگم کرده بود!  یزیچ

کرد و من از  انتیبره که بهم خ ادمیو دلم هوسش رو نکنه. تا  فتمین ادشیبهش فکر کنم تا 
که  ییو چه کتکا دمیز پارسا نشنکه ا ییبره بخاطرش چه حرفا ادمیخطش زدم. تا  میزندگ

 .نهیبه شرکت برگشته هنوزم باهام سر سنگ نکهیبره پارسا که با ا ادمینخوردم. تا 

به جز خودش، بدون اجازه وارد اتاق  یو چه کس دیباز شدن در اتاق به گوشم رس یصدا
 شد؟یم

 :برگردم گفتم نکهیا بدون

 جونم داداش؟-
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 یلیامان از نگاهش! خ یبود ول یهش کنم. صورتش خنثبلندش، باعث شد برگردم و نگا مکث
منو جانا بوده خبر نداره  نیکه ب یقتیاز حق دونستمیم نکهی! با ادمیترس یوقت بود از نگاهش م

 برده؟ ییگفتم نکنه بو یم یاما باز هم گاه م،یما دوست بود کنهیو فقط فکر م

 :پرت کرد و گفت زیم یکه دستش بود جلوم رو ییها برگه

رسما  کجا؟ی تیهمه شکا نیا ن؟یکردیم کاریچ نیشرکت داشت نیکه نبودم، تو ا یمدت نیتو ا-
 !رفته نیگند زد

پرت کردم.  زیم یهارو برداشتم و نگاه کردم. نفسم رو فوت کردم و برگه هارو رو برگه
 :و گفتم دمیصورتم کش یجفت دستام رو رو

 !ه کارا نبوده خبحواسش ب ی... منم حالم خوب نبود... کسیتو نبود-

 :به روم زد و گفت یپوزخند

گوه زده  دیاگه من نباشم با یعنیحالت خوبه؟ بگو همون موقع کار بذارم رو دوشت!  یتو ک-
 .یآژانس نیا ریسر مد ریخ ؟یبشه تو همه چ

 :ادامه داد یترس نیتر کیاما بدون کوچ شمیم یکه کم کم دارم عصب دیسفت شد. فهم فکم

 .شهیخراب م یهمه چ میبر شیوضع پ نیرسم آژانستم باشه باربد. با ا حواست به اسم و-

 هیزد. چشمام رو چند ثان رونیپشتش رو بهم کرد و از اتاق ب نم،یبه نگاه خشمگ یتوجه یب
کنه  یبهم حال خواستی. مدادیهم فشردم و بعد، باز کردم. رفتارش داشت علنا آزارم م یرو
 یخوب داشت منظورش رو م یلینه و الحق که خبخاطر وجود م ،یو ندار یدار یهرچ
 .رسوند

 :لب زمزمه کردم ریز

 !توعه ریلعنت بهت جانا! همش تقص-

 میصندل یوجودم رو پر کرد. رو بیعج یسرم جون گرفت و حس یاراده چهرش تو یب
 یتپلش وقت یآوردم. لپا ادیکه باهاش داشتم، به  ینشستم و چشمام رو بستم. تک تک خاطرات

پر از  شیدرشت مشک یاراده لبخند بزنم. چشما یب شدیافتاد و باعث م یچال م د،یندخیکه م
 انتیبار خ هیدونست من  یم یکنه؟ وقت انتیتونست خ یدختر چطور م نیبودند. ا تیمعصوم

 بکنه؟ نکارویو زخم خوردم، چه طور جرئت کرد ا دمید

به دلم چنگ  یزیفرش، چ یشکم یموها یادآوریرو پس زدم و دوباره فکر کردم. با  افکارم
 یتا باز طره ا خواد؟یموهاش رو م نجا،یحاال و هم نیدلم، هم گفتمیانداخت. مسخره بود اگه م

 و مثل فنر بپره باال و بخندم؟ نییاز موهاشو بکشمش پا
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 ینبود اما برا یشد. منطق دهیاراده سمت اون شب کش یافتادم و ذهنم ب شیتن بلور ادی به
 یبایدختر لوند و ز چیکه اون شب از جانا بردم، از ه یکه لذت کنمیتراف مبار اع نیهزارم

 .ازش دست بکشه تونستینم یمرد چیبود که ه یزینبرده بودم! جانا چ یا گهید

قرار بود اون رو تصاحب کنه؟  یاراده انگشتام مشت شدند. کدوم حرومزاده ا یفکر، ب نیا با
 یا گهید یذاشتم مال کس ینم رون،یانداخته بودمش ب میحاال که از زندگ یذاشتم! حت یمن نم
 !بشه

رو  دنمیراه نفس کش نشونیشد و حرص ب یم شتریچشم هام هر لحظه ب یپلک هام رو فشار
 دنیرو با دست کش میکرد گرفتم و کالفگ یآرومم م شهیکه هم یریبست. نگاه از تصو یم
 .موهام گم و گور کردم یتو

سرم اکو وار تکرار شد. آرامش  یپارسا تو یکه حرف ها دینکش ینشستم و طول زیم پشت
 نیجز ا یزیرو از دست داده بودم و چ قمیرف نیرو، جانا و بهتر یرو، آرامش بارل میزندگ

 !شرکت برام نمونده بود

 نقدریچند ماه ا نیا یساختم. تو یو دوباره م دمیکوب یم دیکردم. با یرو حل م زیهمه چ دیبا
الزم  ختنیر یقدم برا مین هیکه  یپر از اشتباه ساختم، پل یپشت سرم پلغرق اشتباه شدم که 

 .داره

بفهمم  دیمن توهم زدم؟ با ایکرده  انتیبفهمم واقعا  خ دیاز جانا شروع کنم. با دیاز همه با اول
 نکهیا یب دیبراش بجنگم، من با دیبار من با نی. ادهیرو فهم نمونیتلخ ب قتیحق یپارسا تا کجا

 .رو جبران کنم زیرو ثابت کنم و همه چ میمردونگ دم بزنم

جانا که به واسطه  یخال یجا دنیفاصله گرفتم و بلند شدم. دل از اتاقم کندم و با د یصندل از
 .ماندانا پر شده بود اخم هام جون گرفتند ی

گرفتم. نگاهم به سمت  ششیغرق آرا ینگاه از چشم ها هیاز ثان ینگاهم کرد و در کسر پرنفوذ
خودش جمع  یگاه سرش شده بودند قلبم تو هیکه تک ییدست ها دنیپارسا سر خورد و با د زیم

که  یبه کس م،یزندگ یاومد، به پسر خوش خنده  یبه داداشم نم یریو گوشه گ یشد. ناراحت
هر لحظه مثل خوره به  نیاومد و ا یخودم خنده رو از خودش و خواهرش گرفتم! بهش نم

نمونده که به خودم  یزیکنه و چ یم دایکه هر لحظه شدت پ یشیمثل آت افتاد. درست یجونم م
 !برسه

 یچ ششیرفتم پ یشدم. م مونیراه پش ی ونهیبه سمتش حرکت کردند و م اریاخت یهام ب قدم
کارمندها  ونیرفتم تا م یم ؟یستیسابق ن یچرا پارسا ؟یگفتم چرا پکر و ناراحت یگفتم؟ م یم

 !کرد؟ یشرمم م یبجسور و  یتف مهمون چشم ها

به اتاق برگشتم. به محض نشستن قهوه  دیچرخ یسرم م یکه تو ییگرد کردم و با گرما عقب
 یکه بخاطر ب یا یافتادم. بارل یبارل ادیتازه  میسفارش دادم و با افتادن نگاهم به گوش یا
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ت... وقته ازش غافل شدم، درس یلیکه خ یا یبا پارسا نداشت. بارل یهام شباهت کم یتوجه
 .که از خودم غافل شدم یدرست از زمان

شد. قلبش رو  خکوبیقلب کنار اسمش م یکردم و نگاه پر حسرتم رو کیاسمش کل یرو
آهم مصادف با جواب  دنیمدت بارها و بارها قلبش رو شکستم. کش نیا یشکسته بودم. تو
 :م شدها گ نیتردد ماش یصدا ونیو بعد م دیچیپ یپشت گوش فشیضع یدادنش شد. صدا

 .سالم-

باربد صدام  یحت یآرزوم شده بود کس یحت گهیمثل قبل شوق و ذوق نداشت. د گهیهم د یبارل
 .اسم خسته و متنفر شده بودند نیکنه، انگار همه از ا

 عشق داداش؟ یخوب-

 :شد یم نشیپشت تلفن مشخص بود داشت سوار ماش یکرد و از صداها یمکث

 ره؟ یم شیکارا خوب پ ؟یخوبم. تو چطور-

 :رو مقابلم گذاشتم و گفتم نشیپوشه ها بردم و پرحجم تر نیرو ب دستم

 زم؟یعز یی! کجاالیخی. بستیسرجاش ن یچینه. ه-

 :کرد و بعد با همون لحن سرد ادامه داد یمکث

 .رم سمت دربند یتازه کالسم تموم شده، دارم م-

 :دمیو کنجکاو پرس دمیپوشه کش یاز ورق زدن کاغذها دست

 ...یدیچشم داداشت رو دور د طون؟یچرا شاونجا -

 :حوصله گفت یب یبا لحن یبخنده و غر بزنه اما در کمال ناباور میبود مثل قد نیا میسع تموم

 .دمشیوقته که ند یلیبس کن خواهشا . با جانا قرار دارم، خ-

ه شده؟ نکن یزیجانا؟ نکنه باز چ شیرفت پ ینداشت، داشت م دنیشدم! زبونم توان چرخ الل
 !ره؟یرو از من بگ یبار قراره بارل نیجانا ا

 :و به خودم اومدم دمیگرفت لرز یسرم داشت جون م یکه تو یترس از

 ...خواد که ی. دلم نمستیمثل قبل ن گهیما چهار نفر د ی. رابطه شینینداره بب یلیدل-

 :لب هام رو بهم دوخت نیزهراگ یو حرفش مثل سوزن دیحرفم پر ونیم
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باربد. من هنوزم که هنوزه باهاش  یگرفت میو تصم یطرف من حرف زداز  یبسه هرچ-
 ستیکه معلوم ن یبود، حال شیفقط بخاطر حال روح دمشیچند هفته ند نیدوستم، اگه هم ا

 !شده بانشیکه گر یکرد کاریچ

که  یبهم گفته بود. البته فقط در اون حد رمونیاخ یجر و بحثا یتو نویدونست! ا یم یبارل
چشم هاش  یپارسا با اون حجم از نفرت تو ستمیدونه. اما حاال خودم هم مطمئن ن یپارسا م

 !ترسم یترسم که بدونم... م یم یعنیدونم!  یدونه. خودم هم نم یم یچ

 

 جانا#

رو از  میکردم. همزمان هنذفر یکوچه رو ط ریخونه رو پشت سرم بستم و قدم زنان مس در
 نیکه ا یگوشام گذاشتم و آهنگ یم. جفتش رو تووصل کرد میو به گوش دمیکش رونیب فمیک

 :کردم یکردم رو پل یروزها مدام گوش م

 من اون همه عشقو یاز چشا ینخوند ،یبا من نموند"

 "عشقم اون دوتا چشمو یرو یرحم، بست یب یرفت یگذاشت راحت

از که هر لحظش برام دردناک بودند. حاال که  یشده بود. مرور خاطرات نیهر روزم هم کار
باربد حالم خوب نبود.  شیوقت پ چیکه من ه دمیفهم یاون تنش ها فاصله گرفته بودم تازه م

لحظات  یو حت دمیترس یم شهیاضطراب داشتم. هم شهینداشتم. هم یحس خوب چیوقت ه چیه
وجود، باز  نی. با اشدیبهم زهر م میشگیکنارش داشتم، با وجود ترس هم هک یشاد و عاشقانه ا

و  شدیم دهیفکرم سمتش کش یکیکوچ زیتم بهش فکر نکنم. ناخودآگاه با هر چتونس یهم نم
 .آوردم یچهرش رو به خاطر م

 قلبم واسه تنها شدن ستیآماده ن ست،یساده ن"

 "منو با خودم یتنها بذار یعاشق کن هیشوخ مگه

ار خواست. هزار ب یرو م دنشیشده بود. دلم داندازه براش تنگ یکه دلم ب کنمیم اعتراف
فراموش  یکه برا یتموم زحمت دمینتونستم. ترس یاز دور نگاهش کنم ول یواشکیخواستم برم 
 .همش دود بشه و به هوا بره دم،یمدت کش نیا یکردنش تو

 بگم به تو، شدیو کاش م نهیحال من هم"

 "یبگم غلط کرد ،یکه بد کرد بگم

روز  هیاگه  ؟یکنیقبولش م ؟یکه جانا؟ اگه برگرده چ دمیپرس یهزار بار از خودم م یروز
 ؟یاشتباه کرده چ دیفهم
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به  ایواقعا عوض شده بودم  دونمیرو به شدت تکون دادم و به آسمون چشم دوختم. نم سرم
بشه. باربد قلبم رو، جسمم  یتونستم بذارم باهام باز ینم گهیکردم اما، اما د یم نیخودم تلق

  رو جبران کنه؟ نیاست اخو یشکست. چطور م کجایرو، روحم رو و غرورم رو 

قرار  یکه با بارل یگرفتم و به محل یکنم، تاکس یرو ادهیتونم پ ینم گهیاحساس کردم د یوقت
دونم چرا دوست  یادامه بدم اما نم یرابطه رو با بارل نیگذاشته بودم رفتم. دوست نداشتم ا

 یا اون روز توکه پارس ییحرف ها ی. از طرفرمیداشتم دورادور هم شده از باربد خبر بگ
دونفره  یخانواده  نیدادند. بهتره که بدونم پارسا رابطش با ا یانتقام م یزد، بو مارستانیب

 .هیو قصدش چ هیچه جور

که به جلو  یشدم. در حال ادهیپ یراه رو حساب کردم و از تاکس ی هیبه مقصد کرا دنیرس با
کمرم  یمحکم رو یکس هویم، کرد یفرو م فمیک یرو تو میو هنذفر یگذاشتم و گوش یقدم م

دو جفت چشم  دنیو با عقب برگشتم. با د دمیکش یبلند نیزد. توقعش رو نداشتم و ناخودآگاه ه
 :گفت ییغویج غیج یاراده لبخند زدم و اون با صدا یب طونیش یمشک

 !شده بود کثافتچقدر دلم برات تنگ ییوا-

. ازم فاصله تم و با محبت نوازش کردمکمرش گذاش ی. دستم رو رودیمقدمه بغلم پر یو ب کهوی
 :گفت یگرفت و با ناراحت

  .یایبه نظر م نیجانا. چقدر غمگ یچقدر الغر شد-

 :به روش زدم یرو وسعت دادم و چشمک لبخندم

 .. فقط خانوم تر شدمستمیهم ن نیالغر شدنم به نفعم بود. غمگ-

به راه رفتن کردم. کنارم و شروع  دمیبهش ندادم و دستش رو کش یا گهیحرف د ی اجازه
 دهیکه ند یمدت نیا یناگفته  یقرار گرفت و با ذوق شروع به حرف زدن کرد. تموم حرفا

نشستن  یبرا یکه به تخت یو تا لحظه ا ختیر رونیب کجایبودمش و جمع شده بود، همه رو 
 .دیدست از حرف زدن نکش م،یدیرس

 :و من با خنده گفتم مینشست یتخت یرو

 !ها مونهیازت نم یچیدختر! تا عصر ه یکش یچقدر از فکت کار م دهومیهنوز ن-

سر  روزیکه د یوحشتناک یسوت فی. شروع به تعردهیمن رو شن ینه انگار که صدا انگار
کرد که اگه خنده دار هم نبود ناخودآگاه خندت  یم فیکالس داده بود کرد و چنان بامزه تعر

 .گرفت یم

 دیکرد. شا ینم یزد اما پر حرف ینبود. حرف م یشکل نیقبال  ا یبا خودم فکر کردم. بارل کمی
 .زده شده جانیه نطوریکه حاال ا کنهیباربد به حرفاش گوش نم
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دو  ،یبارل یها یپر حرف ونی. ممیسفارش غذا بد میگرفت میبه ظهر بود، تصم کینزد چون
دوست  یلیکباب خ افتادم که جوجه یباربد ادیاراده به  یپرس جوجه کباب سفارش دادم  و ب

 .داشت

رو از باربد  یسوال لعنت نیگذشته شدم. باز هم ا یفکر فرو رفتم و غرق روزها یهم تو باز
در حقت کرده بودم؟  یمگه من چه بد ؟یکار رو کرد نیکردم که چرا؟ چرا با من ا میالیخ

 کرده بودم؟ یمگه من چه گناه

 دهیقابل ببخش نبود. شن یو منطق لیو دل استدالل چیوجه و با ه چیتونستم ببخشمش. به ه ینم
 یآروم بشم. من هر روز کار خواستمیمن نم یول یشیخودت آروم م یرو ببخش یکیبودم اگه 

بمونه و نبخشم. تا نفرتم تموم نشه و  ادمیآوردم تا  یکه باربد در حقم انجام داد رو به خاطر م
 .عشقم برنگرده

 الو؟ ؟ییجانا کجا یه-

 هان؟-

 :کرد و گفت یاخمو نگاه کردم. مکث کوتاه یبه بارل و منگ جیگ

 ن؟یبا هم دوست بود-

 :تا بگه دیطول کش یانداختم. چند لحظه ا نییرو پا سرم

کنم باربد تورو  یمن حس م یول دونمی. حس تورو به باربد نمستیحال باربد هم خوب ن-
 .باشه ختهیبه هم ر نقدریاالن ا دیدوست داره. وگرنه نبا

که  دیند یزدم. دوست داشتن؟ اون هم باربد سخت و سنگدل؟ بارل یزیمسخر آمت پوزخند
وقت از دوست داشتنش  چیچشمم کاشت. وگرنه ه ریز یچه بادمجون شیداداش جون جون

 .زدیحرف نم

 :گفتم تیاهم یباال انداختم و ب یا شونه

 با باربد خوبه؟ رابطت ؟یکن یم کارای. تو چه خبر؟ چستیبرام مهم ن گهی. دبابا الیخیب-

 :خودم شونه باال انداخت و جواب داد مثل

 .میستیخوب ن ادینه ز-

 چرا؟-

خودشم نداره چه  ی. حوصله رهیخونه. زود م ادیم ریکم شده. د یلینسبت به من خ تشیاهم-
 .برسه به من

 :مقدمه گفتم یجا گرفت و ب میشونیاز سر دقت رو پ یاخم
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تونه حال باربد رو خوب کنه و حوصلشو  یاون حتما  م خب به پارسا بگو باهاش حرف بزنه.-
 .سر جاش ارهیب

 :گفت یبیبه فکر فرو رفت و بعد با لحن عج یا لحظه

 پارسا؟-

 :و گفت دیازم دزد انهیناش یلیرو تکون دادم. نگاهش رو خ سرم

وام ندارم... که بخ یبگم؟ اصال  من باهاش ارتباطخب... خب خودت به پارسا بگو... چرا من -
 !ازش بخوام زایچ نیاز ا

 !کرد یم یرو مخف یزیچ کیشدند و خوب نگاهش کردم. داشت  زیر چشمام

 یباربد و پارسا، من به پارسا بگم هوا نیب یریهمه درگ نیو ا اناتیجر نیبه نظرت بعد از ا-
 زنه تو دهنم؟ یباربدو داشته باش، نم

 :بحث رو عوض کرد یو بارل میدیخند جفتمون

تونن؟ باالخره  یاونا نم میحال همو خوب کن میتون یاون دوتا اصال ، چطور من و تو م الیخیب-
 کنن! از خودت بگو، امتحاناتت شروع نشده هنوز؟ یآشت دیکه با

 یم الی. از اصل ماجرا خبر نداشت و خدمیخند یدلم به ساده بودن بارل یزدم و تو یتلخند
 ...برادرانشه نه رتیبودن پارسا فقط به خاطر غ نیکرد سرسنگ

 زشیهوس انگ ینیکه با س یتکون دادم. نگاهم به خدمه ا یرمق سر یرو پس زدم و ب افکارم
 :لب گفتم ریاومد گره خورد و ز یسمت مون م

 !جوجه اومد-

و سوخته رو به خودش معطوف کرد. باالخره  اهیس یکرد و نگاه خدمه  نیدلنش یخنده ا یبارل
بهمون مهلت حرف زدن داد و رو  دیندار یغذا و گفتن امر فس فس بعد از گذاشتن یپسره 
 :گفتم یبه بارل

بلد  یچیکنم تازه رفتم دانشگاه و ه یحس م رم،یگ یافتم استرس م یکه م ادشی. ینگو بارل-
 !ستمین

 :گفت یالیخیبشقابم شد و با ب یگذاشتن جوجه تو مشغول

شه  یشروع م یمنم از ده د یاگذره. بر یم نمیدختر، ا یخور یکه حرص م یستین یدولت-
 چه سرخوشم؟ نیالبته. بب

که چشمکشون مثل باربد جذاب بود  ییسر دادم و با افتادن نگاهم به جوجه ها یا دهیکش هوم
 :بعد از مدت ها به وجد اومدم و گفتم
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 .آدم فکر درس باشه ذارنیجوجه ها مگه م نیحق با توئه. ا-

هم  یو گهگاه میزدم. هردومون مشغول خوردن شد دنیزد و خودمو به نفهم یپرمعن یلبخند
کنارش خوب بود.  یگفت و حالم حساب یراست م ی. بارلمیزد یخنده م ریز ازیبا خوردن پ

 یآدم به باربد بود اما من از بودنش خوشحال بودم. درسته چشم ها نیتر کیکه نزد نیبا ا
حال بعد از مدت ها تونستم کنارش  نینداخت اما با ا یباربد نامرد م ادیو حرکاتش منو  شیلعنت

 .ارمیدر ب یبخندم و مثل سابق شکموباز

 یشگیو به عادت هم میدیاز طرف شکم هردومون دست از خوردن کش دنیاز اعالم ترک بعد
 :شکمم گذاشتم یرو یدست

 !. آخ شکممدمیترک یکنه بارل کارتیخدا بگم چ-

 :هم نداشت که به زور گفت دنیدواسه خن یفرستاد و انگار توان رونیب یهم نفس اون

 مزه داد، نداد؟ یلیخ ییخدا یکنم تا پشت گلوم غذاست ول یمن بدتر. حس م-

 یم ینیس یاز غذارو تو یخال یها یدست شیتکون دادم و همونطور که بشقاب و پ یسر
 :ذاشتم گفتم

 !یبابت اومدنت بارل ی. مرسیلیخ-

شد و اون با تکون دادن دستش خدمه  دهیکش زد و سرش رو چرخوند. نگاهم به دنبالش یلبخند
 .رو صدا کرد

چشم هاش  یتو ییهویبود که  یتیجد دمیفهم یکه نم یزیرو به چشم هام دوخت و چ نگاهش
گشت  یمن م یچشم ها یتو یزیچ هیدنبال  ایبگه،  یزیچ هیخواست  ینقش بست. انگار م

 .گفتنش صادر بشه یتا اجازه 

 :رفت گفت یکه کارش رو کرده بود و داشت م یه اازم گرفت و رو به خدم نگاه

 .دیاریرو هم لطفا  ب ونتونیو قل یچا سیسرو-

 :خوش رنگش گفت ینگاهش کردم و اون با باالفرستادن ابروها متعجب

 دختر؟ هیچ-

 :کنارش نشستم یکم یو با فاصله  دمیگرفتم و خودمو به سمتش کش یمو از پشت هیتک

 تو؟ یهم دار ییچا یترکم؟ جا یرم مدا یگفت یاالن م یتو نبود-

 :گفت نیریش یپام گذاشت و با چشم غره ا یرو یدست
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که  یخوام باهات حرف بزنم خب، خشک و خال ی. مگهیخورم د یم یجور هیبابا توام.  یا-
 !شه ینم

 :گفتم اریاخت یو ب دیاز اطراف مغزم پر کش تعجب

و خوش زبون و خوش گذرون.  الیخ ی، بمثل پارسا یباربد آدمت کرده ها. شد یمحل یب یول-
 !یمدلتو دوست دارم بارل نیا

نکرد  یذوق شهینکردم، آخه مثل هم فیخوردند اما انگار خوب ازش تعر ینیلب هاش چ کنار
 .دیانگار ترس یو حت

 :دستم گرفتم یرو کش رفتم و تو فشیظر یاز دست ها یکی

 کردم آره؟ فیخوشگل خانوم؟ بد تعر یچرا ترش کرد-

 :زد یتکون داد و به اجبار لبخند یبه نف یرس

 نیها هم شیچند وقت پ نی. باربد هم تا همیهم خوشحالم کرد یلیاتفاقا  خ ،ی. چه ترشرینخ-
کنه اما حاال...  تمیتونست اذ ینم یزیچ چیگذشت و ه یرفتارا رو داشت که بهم خوش م

 !که یدون یخودت م

باور  دیکرده بود؟ با یمدت باربد هم مثل من زندگ نیتموم ا یعنیحرف نگاهش کردم.  یب
 !تونم یتونم. نه نم یکنم؟ خودم هم بخوام هم نم

 :و آرومش منو از فکر در آورد و با مکث گفت یجد یصدا

  ن؟یریواسه پارسا زن بگ نیخوایگم شما نم یم-

 :خنده زد و گفت ریز یپخ ییهوینگاهش کردم که  و واج هاج

 .بهم فشار آورده یشوهر یگفتم؟ چه کنم ب عیضا یلیخ-

 :نازک کردم و گفتم یچشم پشت

 م؟یریگیتورو م میایم میریبگ میاگه بخوا یحاال فکر کرد-

 :به بازوم زد و نق زد یمحکم مشت

 شعور؟یعه مگه من چمه ب-

 :گفتم ییافتخار و پررو با

 رینکنه تو گلوت گ ؟یپرس یاز تو سر تره! حاال چرا م یلیداداشم خ یول ستین تیزیچ-
 !کرده؟
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 :دیلب گفت و لب برچ ریز یشیا

 .گفتم فضا عوض شه ینجوری! همرمینخ-

 :گفتم یبیشدم و با لحن آروم و عج رهیلوسش خ یزنون به چشا لبخند

من از خدامه زن  نم؟یبب یلباس دومادکه پارسا رو تو  نهیاگه بگم تنها آرزوم ا شهیباورت م-
  .باال رهی. سنشم داره مرهیبگ

نگاهم  ینجوریهم د،یترس یکه باربد م ییکه وقت ها یجور کیشدند.  یجور کی چشماش
 دختر از پارسا خوشش اومده بود؟ نیکرد. نکنه واقعا  ا یم

 :به حرکاتش ادامه دادم رهیانداخت و من خ نییرو پا سرش

روزا با پارسا و مامان  نی. همهیدختر خانوم یلیاز دوستام هست خ یکی. یشد گفتاتفاقا  خوب -
 !گنیم یچ نمیزنم بب یراجبش حرف م

درشت شده نگاهم  یاون درد گرفت. با چشما یکه گردن من به جا دیگردنش رو باال کش چنان
 !مطمئن شدم گهیکرد و فقط به روش لبخند زدم. دوستش داشت! حاال د

 !سالم-

درشت شدش رو از صورت  یچشما یگرم و مردونه! بارل یصدا کیاز پشت سرم بود.  صدا
که رو به رومون بود چشم دوخت. من هم نگاهم رو به مقابل دوختم  یمن جدا کرد و به کس

 :گفت یبا لحن دوستانه ا یکه بارل دینکش یو طول

 ؟یکن یکار م یچ نجایعه! سالم. تو ا-

زد  یآشنا م شافهیبود. ق ستادهیاونطرف تر از تخت ما ا یکم که یپیشدم به پسر خوشت رهیخ
 دی. چرخدیسالم کردم و نگاهش سمتم چرخ یاز بارل تی. به تبعدمشیدونستم کجا د ینم یول

 .ادامه داشت و من رو متعجب تر کرد یا هیکه چند ثان یرگیموند. خ رهیو خ

 ؟یکن یم کاریچ نجایاشکان؟ ا یخوب-

جواب سالمم رو  ی! حتیاومد و باهاش دست داد. پسرک از خودراض نییاز تخت پا یبارل
 .هم نداد

کرد. چشم  یبه من م یهم گذرا نگاه کباریشد و چند لحظه  یخوش و بش با بارل مشغول
 یلیکه الحق به صورت مردونش خ یسمتش رفتم که از نگاهش دور نموند و با لبخند یغره ا

 :گفت یخطاب به بارل ومدیم

 ز؟یعز یبارل یکنینم یاخمو رو معرف خانم نیا-
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به چشم و  تیاهم یپاش بلند شو. ب یو با چشماش اشاره کرد که زشته و جلو دیخند یبارل
صورتم را از نظر  یکه با لبخند اجزا یمرد یچشما یتو یبا گستاخ یبارل یابرو اومدن ها

 :گفت یشدم و بارل رهیگذروند خ یم

 یکیهم دوست باربده و البته،  شونیباربد. جانا ا یاز دوستا یکیآآآ... جانا دوستمه. خواهر -
 !خوب من یاز دوستا

 :دیو خند دیکش ششیته ر یرو یدست یشینما یکه اسمش اشکان بود، با حالت یپسر

با سر  یشناسم. تو مهمون یدختر خانم حواسپرت رو م نیا نمیب یکنم م یحاال که فکر م-
 اومد بانو؟ ادتونی. رهنمیرو پ ختیر باربد یدنیرفت تو کمر باربد و نوش

جلوش داده بودم و چه قدر اون  یبد یچه سوت یبودمش! لعنت دهیافتاد کجا د ادمی! تازه یوا
 !دمیشب جلوش خجالت کش

 :گفتم ی. دستم رو جلو بردم و با لحن دستپاچه استادمیو جلوش ا دمیاراده از جام پر یب

 .اوردمیبه جا ن دیببخش-

 !داشت، و البته خوش خنده هم بود یمردونه و جذاب یا افهیافتاد. ق نیچشماش چو کنار  دیخند

 :فشرد و با خنده گفت یرو به گرم دستم

 !؟یهنوز به خاطر افتضاح اون شب نگران ؟یچرا مضطرب-

. دستم رو از دمیرو نفهم شیبه روم زد که معن ینامحسوس چشمک یخندم گرفت. بارل منم
 .نگفتم یزیچ و دمیکش رونیدست گرمش ب

رو  ونیو قل ییکرد. خدمه چا یتخت جا گرفت و شروع به گپ و گفت با بارل یرو کنارمون
تو پرم خورده بود. اصال  راحت  یشد. حساب دنیکش ونیپررو مشغول قل یهم آوردند و پسره 

 .داد یباهاش گرم گرفته بود و کمتر حواسش رو به من م یحساب هم ینبودم خصوصا  که بارل

کردند.  یخودشون غرق بودند و انگار وجود من رو حس نم یایدن یهر دو تو یا قهیدق دچن
 :خانوم هم ول کنمون نبود یبارل یمنفورتر از همه فضول

 ؟یچرا، نکنه قرار دار یتنها اومد طون؟یش یکن یکار م یچ نجایا-

 :گفت یبود کرد و رو به بارل رایاغراق گ یکه ب یخنده ا تک

 .و شناختمت دمتیاز دوستام بزنم که از دور د یکیسر به  هیر، اومدم دخت یچه قرار-

 یکرد همراه با شکالت یم یسر داد و بعد همزمان که باز پرچونگ یآهان کش دار یبارل
 .دیمقابلش رو سر کش ییچا
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 یپسره که مثل جن بود حرص نیبه لب هاش متحرکشون شدم و اونقدر از ظاهر شدن ا رهیخ
 :گفتم یرو به بارل اریاخت یشده بودم که ب

 .زمیکشه، پس من برم عز یطول م یلیکه حرف هاتون خ نیمثل ا-

 :گفت یبلند شد و با ناراحت یمعترض بارل یصدا

 .میگرد یبمون با هم برم گهید کمیعه کجا جانا؟ -

به حال خودش رها  ونویقل یساعت دسته  مینگاهم رو به اشکان دادم که بعد از ن یچشم ریز
 :و رو بهم گفتکرد 

. خدا رو چه میآشنا بش شتریبمون با هم ب ؟یبر یخوا یدونم مزاحمم اما خب... چرا م یم-
 ،یغرق گپ زدن باهام شد یدیو تا منو د یبود ییروز با دوستت جا هیتوام  دیشا ،یدید

 !هوم؟

 :زدم و سرم رو به سمت اشکان چرخوندم و گفتم یبه بارل یغره ا چشم

 .نمیب ینم ییبه آشنا یازین اده،یمزاحمت ها ز نیا اشکال نداره از-

 :سپردم یبعد نگاهم رو به بارل و

 دلم؟ زیعز یندار یکار-

 :دستش گرفت و مانع بلند شدنم شد یسفت و سخت دستم رو تو یبارل

 .کنم یخواهش م گه،ید کمی-

هاش نظاره  چشم یدوختم که با برق نامفهوم تو یوار زدم و نگاهم رو به اشکان دیتائ یپلک
 :جسورترش کرد که گفت یتوجه از جانب من کم نیگرمون بود و هم

 ه؟ی. نکنه خبرنطوری. شما رو هم همنمیب یها نم یمهمون یوقته تو یلیپارسا و باربد رو خ-
 ؟یهمگ دیمزدوج شد

کردن لب باز  یبه قصد ماست مال یسر داد و بارل یمضحک یرو گفت و خودش خنده  نیا
 :کرد

سر بهمون  هی یمعرفت شد ی. تو چرا بگهیسرمون گرم درس و شرکته د ،یچه خبر نه بابا-
 ؟یزن ینم

 یکه کال  رو به خاکستر شدن بود م یونیزد و همونطور که نگاه دلسردش رو از قل یلبخند
 :گرفت گفت

 کنم خوبه؟ یمعرفت اما جبران م یمن ب-
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 :شدم که گفت رهیخ کنجکاو شد و دروغ نبود اگه بگم من هم مشتاق بهش یبارل

. شما هم جزء میداشته باش کیو کوچ یجشن خودمون هیتولدمه و قراره  گهید یدو هفته -
 خوام. خوبه؟ یفهرست دعوت شدگان، کادو هم نم یها نیاول

 :به من چشم دوخت و با مکث گفت یبارل یو به جا دیبه حرف خودش خند 

 !اریب فیشما هم حتما  با داداش گلت تشر-

 یا قهیکرد. چند دق شیشگیهم یشروع به ذوق کردن ها یتکون دادم و بارل یجبار سراال به
 :وجود مزاحمش شد و گفت یبار واقعا  متوجه  نیصحبت کردند و بعد اشکان ا

 .گهید نمتیب یجان مراقب خودت باش و م یبرم، بارل گهیخب من د-

 :ت به من شد و رو بهم گفتکرد. نوب یتکون داد و از جاش بلند شد و تشکر یهم سر یبارل

 .یایشم ب یخوشبختم جانا. خوشحال م تییاز آشنا-

 یانیبرچسب پا شیبعد رفت و خداحافظ یتخت بلند شدم. کم یزدم و از رو یتصنع یلبخند
 .من شد یحرص خوردن ها یرو

 :رمیبگ یشگونینرمش رو ن یدست ها ومدیکه دلم ن فیبرگشتم و ح یسمت بارل به

 امین یگفت یو خبر نداشتم؟ خب م یکرده بود میهمه تو چونت حرف قا نی! ایتو بارل یبترک-
 !گهید

 :به روم زد و با تشر گفت یغره ا چشم

که.  رمینگ لشیتونم تحو یباربده. نم ی. بابا دوست و آشنایکرد یکه توام آبرو دار ستین-
 !کرد امروز یا ی... چه چشم چرونییخدا یول

و گذاشتنش  فشیپول از ک یقب گرد کرد و با در آوردن مقدارو گنگ نگاهش کردم که ع جیگ
 :کافه گفت یتخت چوب یرو

 !همش نگات به من و نگاه اون همش به تو بود. خنگولک من-

دستم  دنیخنده زد و با کش ریجلوم رو به کار گرفتم و اداش رو در آوردم که ز یها دندون
 .میوفتیوادارم کرد که کم کم راه ب

بود  دایکه پ نطورینظر گرفتم. ا ریو من هم حرکاتش رو ز مینشست نشیماش یوبعد ت یقیدقا
 .گفتن نداشت یهم برا یکافه فرصت یبزنه و حقا که تو نیماش یخواست حرفش رو تو یم
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 الیخ یداد. ب یرو بغل کرده بود و نشون از بارون نادِر تهران م یرگیت یهم حساب آسمون
دوختم که باالخره به حرف  نیماش یجلو ی شهیش یرو بارون زیر ینگاهم رو به دونه ها
 :اومد و با اکراه گفت

خوام  ی. میخوام که باهام راحت باش یگذره اما م ینم مونیاز دوست یادیدرسته مدت ز-
 !جانا میهم باش یواقعا  مثل دو تا خواهر برا

 :رو رصد کرد و دل به لب هاش سپرد شیجد یهراسونم چهره  نگاه

 یدییهم تا گهید یزایچ یلیباربد و خ ی. رفتاراستیده حالت خوب ن ینشون منگاهت  هی-
 د؟یستیاما کنار هم ن دیشده؟ چرا هم رو دوست دار یچ نتونیخوام بدونم ب یواسه حال بدته. م

 بدونم؟ ستیخواهر تو... حقم ن یبعنوان خواهر باربد و البته اگه دوست داشته باش

 ینافذش داشتند جوابش رو م یسُر خورده بود که چشم هانگاهم از چشم هام  یشک مات یب
 :سکوت خسته شدم نیسکوت کردم و در آخر خودم هم از ا یا هیدادند. چند ثان

 ؟یبارل یبدون یخوا یم ویچ-

 :رو جلو آورد و دستم رو به آغوش گرفت دستش

 .شده تونییکه باعث جدا یزیرو. هر چ زیهمه چ-

اون رو هم مثل  دیگفتم؟ با یبهش م دیدنبال جواب گشتم. باذهنم  ینگاهش کردم و تو رهیخ
جلوه  شهیتر از هم یم رو عاد افهی... باربد! قینداختم؟ اون هم بخاطر ک یپارسا به عذاب م

 :دونستم گفتم یرو م شیلب هام که فقط خودم معن یرو یدادم و با لبخند محو

 یادیز میتونه تا یتنوع طلبه و نم که یدون ی. میشناس یبرادرت رو م یتو بهتر از هر کس-
رو تموم کرد تا من و پارسا  زیکه داشت همه چ یاخالقش و ترس نیباشه. بخاطر هم یبا کس

 .یعادت کرده بارل گهید ست،ی. دست خودش هم که نمیضربه نخور

. دیفهم رشیو دلگ یشد از نگاه شرمنده  یم نویرو خوب به هدف پرتاب کرده بودم، ا رمیت
 :گفتم یبیمن دستش رو محکم گرفتم و با لحن دلفر بار نیا

باربد شده بودم و االن هم خوبم.  ی. من فقط وابسته یعزا گرفت ینطوریمن عاشقش نشدم که ا-
 !پس ناراحت نباش

رو  نیبه سرش داد و در سکوت ماش یلب هاش نشوند. تکون یرو یزور طرح لبخند به
 .روشن کرد

 یگرفته بودم غرق تنفر بودم اما خب نم یرو به باز شیدگرحمانه سا یب نقدریا نکهیا از
 .اطرافم رو برنجونم یخودم و آدم ها ایپسر دن نیتونستم بخاطر نامرد تر ینم گهیتونستم، د
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بدم اما متاسفانه موفق  یچشم هاش رو فرار یکردم تا غم تو یم یشوخ یراه گهگاه ونیم
که بفهمه  یبه حال روز یبود وا ختهیبهم ر نطوریدونست و ا ینم یچیشدم. اون هنوز ه ینم

 !آورده ییمن چه بالها یباربد سر قلب شکسته 

رو کنار گذاشتم و نگاهم رو بهش  دمیکه کش ییو مرور عذاب ها دیبه گوشم رس یبارل یصدا
 :سپردم

 جون جانا؟-

 :کرد و گفت یمکث

کرد اما متاسفانه  یش مواسه رفع عادت گندش تال دیخوام. باربد با یمعذرت م زیبابت همه چ-
 .یا یقو شهیو مثل هم یو جا زد. خداروشکر که کنار اومد دیترس

 :لپ هاش نشوندم و گفتم یو آب دار رو دهیکش یو بوس دمیخودم رو به سمتش کش اریاخت یب

 !به حساب منه ها، گفته باشم ی. قرار بعدتیاز تو بابت جوجه کباب مشت یمرس-

 :د مقابل خونمون نگه داشتبع یکرد و کم یزیر ی خنده

فعال شو تا شبا حوصله  کمیشو تو تل و واتس آپ،  نیآنال کمیشه. بابا  یدلم برات تنگ م-
 !من هم سر نره ی

 نشیاز ماش یو خداحافظ یگفتم و بعد از روبوس یچپ نگاهش کردم و باالجبار چشم چپ
رو فشار دادم.  فونیم و زنگ آرو نداشت فمیاز ک دیآوردن کل رونیب یشدم. طبق معمول نا ادهیپ

 نشیو راه افتادن ماش یو باز شدن در مصادف با بوق زدن بارل دیچیپ فونیمامان پشت آ یصدا
 .شد

 

********* 

 باربد#

 

کرد.  یم وونمیداشت د دیرس یتا به گوشم م یکه از اتاق بارل یمزخرف کیموز یصدا
جانا به جشن و حرص دادن من  تونست جز اومدن ینم لشیبود و دل شهیسرخوش تر از هم

 .باشه

 یاز حد خوش فرم شده بودند و دلم نم ادیفرستادم و مجددا  به موهام تافت زدم. ز رونیب یپوف
 .بخورند یخواست تکون
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 نمشیتونستم بب یمشتاق بودم. بعد از چند هفته م یا گهید یاز هر جشن و مهمون شتریب امروز
و طعنه هاش بهم  شیبا ن یهست که بارل یهفته ا کید نگاه حالش رو بفهمم. هر چن هیو با 

ده.  یم میته دلم دلدار یزیچ هیخوبه اما...  شیو بدون من زندگ هیرسونده که حال جانا اوک
که چت  یدوستت نداره؟ نکنه واقعا  با اون گهیترس مردونه که نکنه واقعا  د هی ای یواه دیام هی

 !کرده بوده هست و خوشه؟

رو  میگرفتم. گوش نهیگفتم و نگاهم رو از آ یاب اون حس ناشناخته شعر نگو الب در جو ریز
 .کتم انداختم و از اتاق خارج شدم بیج یتو

حرکت  هیدادم و با  یرو جمع تر کردم. در اتاقش رو هول افمیدو برابر شد و ق کیموز یصدا
 .رو خفه کردم و سرم رو به سمتش چرخوندم کرشیاسپ یصدا

از خاطرم رفت و لذت  زیاومد همه چ یرنگش که به شدت بهش م یریبلند و ش لباس دنید با
! ترس از شهیم بزرگ شده بود. خانوم تر از هم دونهی یکیتموم وجودمو فرا گرفت. خواهر 

بدون هم  دیبا یروز هیتونستم فکر کنم  ینم یشد و حت یم کیدست دادنش داشت بهم نزد
 :میکن یزندگ

 !یناز یچه فرشته -

 :دیفرش کش یبا موها یو دست از باز دیسرم رو کاو یهاش از نوک پام تا مو مچش

 !باربد یچه کرد ،یپیو چه داداش خوش ت-

 :بغلم گرفتمش یبه روش زدم و با چند قدم فاصله مون رو صفر کردم و تو یلبخند

 !امشب نبرمت بهتره ها ؟یهمه دلبر نیواسه ا یازم اجازه گرفت-

 :گفت یواریا چرخوندن نگاهش به سمت ساعت دکرد و ب یساختگ یاخم

 !شد رید گه،ید میبر-

هم همراه من و جانا عوض شده بود. به حرف هام  یماه بارل کی نیا یشد. تو ینم باورم
 لیکشونده! دل شیزندگ یعشق رو تو یکردم پا یکرد و اگه مطمئن نبودم فکر م ینم ییاعتنا

و افسوس که هر  دمید یوز به روز سرد شدنش مهمه سالش من بودم و حاال ر نیا یخوشحال
 .شد یسابق نم ثلم گهیکردم د یم یکار

به صدا  شیکه خواست لب باز کنه گوش نیو هم دیکش نمیس یرو یاعتراض دست ینشانه  به
 یافتاد. حواسم رو معطوف مکالمه ش کردم و نم نییرفت و نگاهم پا فشیدر اومد. به سمت ک

 :رمیبگ دیحرف زدنش رو ند یتونستم هل شدن مشهود تو

 .. فعال  مییاونجا گهید نیم مین ،ییجانا میایم میدار-

 :کرد و خودش رو جمع و جور کرد میدستش قا یرو تو شینگاهش کردم که گوش مشکوک
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 .باز، جانا بود یکن ینگاه م یچرا اونطور-

ماجرا سر  نیاز ا دیدونستم چطور با یتکون دادم اما فقط خودم م یسر شیخاطرجمع یبرا
 .ارمیدر ب

 یجز صدا یزیطول راه چ ی. تومیبعد حرکت کرد یو کم میهم از اتاق خارج شد همراه
 یهام دامن م دیبه شک و ترد شتریب نمونیب بیسکوت عج نیو ا دیرس یبه گوش نم کیموز

 !شناختمش یبرادرش نبودم و نم گهیکه انگار د یمن عوض شده بود، طور یِ زد. بارل

همچنان مهمان در حال رفت و آمد بود. با کمک  یدر ورود یگذشت و جلو یا قهیدق ستیب
 یبزرگش جا اطیح یتونستم تو یو به سخت میبود به داخل رفت ستادهیدر ا یکه جلو یمرد

 :و معترض گفتم دمیرو با حرص کش یکنم. ترمز دست دایپارک پ

 !بود فقط کیجشن کوچ هیخوبه -

شد.  ادهیپ نیجلو از ماش ی نهیآ یز چک کردن چهره ش توکرد و بعد ا یتک خنده ا یبارل
امشب دستم واسه انجام دادن  هیو حداقل  ختمیر یادا و اطفار هاش بهم م دنیهر لحظه با د

 !بسته بود یکار

دستم گرفت. متعجب سرش  یدستش رو محکم تو اریاخت یو ب میهم به سمت در سالن رفت کنار
 .رو دادم خودشیمحو جواب تعجب ب یلبخندرو به سمتم چرخوند اما با زدن 

شناختمشون به  یش که تک و توک م گهید یبعد اشکان به همراه چند تا از دوست ها یکم
 :به ذوق گفت ختهیآم یاستقبالمون اومد و با لحن

 !داداش یاومد یبه به باربد خان. افتخار داد-

با  یبارل کیاز سالم و عل دادم. بعد یدوستاش دست ی هیباهاش کردم و با بق یو بش خوش
تولد بود  یکه پر از مهمون و خرت و پرتا یاشکان به سالن یاشکان و دوستاش، با همراه

شده شون  قیترز یها یکه چرب ییبود و چند تا از دخترا دنیدر حال رقص ی. چند نفرمیرفت
 .کردند دنیکش غیاشکان شروع به ج دنیبود با د مشخصنور کم هم  نیا یتو

مخصوصش دعوت کرد و  یو صندل زیدلبرانه ش اشکان رو به سمت م یبا خنده  یبارل
 :اشکان برخالف انتظار گفت

تونم جشنو شروع کنم. االناست که برسن عجول  یو نم ومدندیچند تا از همکارام هنوز ن-
 .خانوم

 هی. هردومون دنبال دیجمع چرخ ونیتکون داد و بعد نگاه هردومون م یبا لبخند سر یبارل
 .داشتم جانیه دنشید یبار واسه  نیاول یکه برا ینفر هی. میگشت ینفر م
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 یا گهیزنگ زده بود کس د یکه به بارل یبود و واقعا  اون دهیکردم. انگار نرس ینم داشیپ
 :بود. اخم هام در هم رفت و اجبارا  خودم رو مشغول گپ زدن با اشکان شدم

 تو چند سال اشکان؟ یر یم-

 :دستش رو دور گردنم انداخت مانهید و صمکر یزیر ی خنده

 .شیو ش ستیتو ب رمیداداش. م میشد ریپ-

 :چپ نگاهش کردم و اون ادامه داد چپ

 .نگلمیساله س هی نکهیو ا-

 :من رو هم در آورد و گفتم یبار خنده  نیا

دونشو واسه خودت  هیکه،  ادهیجمع دختر ز نیخب تو ا ؟یبدبخت یلیخ یبگ یخوا یاالن م-
 !و کنکاد

 :شد یم دهیهم توش د یمست یها شهیاش بلند شد و ر قهقهه

 !چطور برم جلو دیدونم با یمد نظر ندارم که. منتها نم ویگفتم تنهام... نگفتم کس-

 نیبه لب هاش چشم دوختم و هم ه،یکه روش کراش داره ک ینگاهش کردم تا بفهمم کس منتظر
 :دومون رو پرت خودش کردحواس هر یپرذوق بارل یبگه صدا یزیکه خواست چ

 !عشِق خوشگلم یوا-

 وونهیچشم هاش به شدت د حیمل شیو نگاه من قفل دختر مقابلم شد. آرا دیهردومون چرخ نگاه
رو صد برابر کرده بود  شییبایکه ز یکوتاه و جذبش با رنگ قرمز با  یکننده بود و لباس تقر

 !جز من دیچرخ یم یهرکس یذاشت چشم ازش بردارم. نگاه اون اما رو ینم

خواست سرش  یکرد کالفه شده بودم و دلم م ینگاهم نم نکهیزد. از ا یداشت تند تند م قلبم
 !داد بزنم که تو چشم هام نگاه کن

 کهیت کهیکه ابروهاش قصد ت ییزور نگاه لجوجم رو کنترل کردم و تازه چشمم به پارسا به
به  ینگاه دم،یشدم و دستم رو جلو کشقدم  شیسالم کردن پ یکردن هم رو داشتند افتاد. برا

 :کرد گفت یقلبم رو ملتهب تر م شیکه تلخ یاشکان انداخت و با لبخند

 .سالم داداش-

خواست  یدستم گرفتم. خنده دار بود اما دلم م یکردم و دستشو تو ینگاهش م یمن با دلتنگ اما
تونستم آروم باشم.  ینمخواهر و برادر قصد جونم رو کرده بودند و  نیبغلش هم کنم. امشب ا

 یپر ناز جانا و حرف زدنش با بارل یصدا دنیمهمون تنم شده بود و شن یخفه کننده  یگرما
 .کرد یم شترشیب
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از پسرا دنبال اشکان اومد و با گرفتن دستش از جمعمون دورش کرد. حاال من مونده  یکی
 یتنفر از چشم هاش م که ییکه ارزش نگاه کردن هم براش نداشتم، پارسا ییبودم با جانا

 !بود شهیکه کنارشون خوش تر از هم یا یو بارل ختیر

حفظ ظاهر بود چرا که با رفتن اشکان، پارسا و جانا قصد رفتن کردند و  قهیاون چند دق تموم
 :رو در آوردند یلحن معترض بارل

 ما؟ شیپ دیمون ینم-

به حال خوشش گند  خواست غرورش شکسته بشه و پارسا یچپ نگاهش کردم. دلم نم چپ
رو بهم انداخت و در همون حال  یزیبهش بگم که پارسا نگاه تمسخرآم یزیبزنه، اومدم چ

 :گفت

 !میمون یچرا م-

ازمون فاصله گرفتند. چشم هام از سر  یبا ذوق جانا رو بغل کرد و با پچ پچ  کردن کم یبارل
 :گفتم اریاخت یزدند و ب دیپارسا رو د یتا پا

 یاوک هیسالم و دست دادن جلو بق هیست و با  عیضا یلیخ نمونیب یسرد نیا یکن یفکر نم-
 شه؟ ینم

 :جلوتر اومد یمنقبض شد و قدم فکش

 !یعوض یدستتو ببوسم؟ حرومزاده  ینکنه انتظار دار-

 یحرفش رو نم یشده بودم و معن ییابتدا یبچه  هیو مبهوت نگاهش کردم. انگار همسن  مات
و برام اون کلمه رو تکرار کنه! واج به واجش  ادیمثل معلم ب یکیتم داش ازی! انگار ندمیفهم

 .سهیدفتر مشقم بنو یاون کلمه رو تو یرو زمزمه کنه و معن

 نیچشم هام و حرومزاده صدام کرده بود؟ بهتر یسخت و تلخم زل زده بود تو یروزها قیرف
کلمه!  نیرد؟ اونم با اک یم یزدم و حاال داشت حرصشو روم خال یبود چه گند دهیدوستم فهم
 !ندازه؟ یکه تموم تنمو به لرزه م یبا حرف

به تنم داد و با نفس  یزل زدم تا تکون شیشعله ورش از آت یبه چشم ها قهیدونم چند دق ینم
 :دیسوزوندند غر یداغش که صورتم رو م یها

 یدستا مدیفهم یگرفتم وقت شیشدم! منم سوختم! مردم! ات یشکل نیماتت برد هان؟ منم هم-
 ...تو به تن فیکث

 :آورد اما خودش رو کنترل کرد نمیکرد و دست مشت شده ش رو تا سر س یمکث

 یم ی. به مرگ مادرم کاریرو فراموش نکن یکه خورد یگوه یکنم تا عمر دار یم یکار-
 !. منتظر باشیو مثل من دم نزن یریکنم هر روز بم
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باور کنم پسر مقابلم پارساست! حرف هاش تونستم  یرفت. نم ینم نییآب دهانم هم پا یحت
تونه مثل من  یتونه. اون نم یزد نم یانتقام اما چشم هاش داد م یداد، بو یتنفر م یبو

 !تونه یباشه و به رفاقتمون گند بزنه، نم یعوض

 دنمیبودند و راه نفس کش دنیکرده بودم در حال ترک میکه پشتشون قا یهام از حجم درد چشم
و جانا  یبه نگاه مشکوک بارل یبه سمت در رفت و توجه ا یباز شد. عصب با رفتن پارسا

 .نکرد

 یزینشده به روش زدم. چ یزیچ یبه معن یبرام باال انداخت و به زور لبخند ییابرو یبارل
کرد.  یم دشیبهم زده بود و لعنت به وجدانم که داشت تائ ینشده بود؟ برادرم انگ حرومزادگ

 !لعنت

رو داشتم  یبار طعم خفگ نیاول یگلوم رو شل تر کردم. برا ونیو پاپ دمیم کشموها نیب یدست
 .کنم یتونستم کار یکردم و نم یمزه مزه م

 یداشت به سمتم اومد و نگاهش تک تک اجزا یرمق قدم برم یکه ب ییهمراه با جانا یبارل
 :دیصورتم رو دزد

 باربد؟ پارسا کجا رفت؟ یخوب-

ترس موج  یچشم هاش عالوه به دلبر ینگاهم به جانا افتاد. تو رایاخت یتکون دادم و ب یسر
 نیرو بدجور گرفت و شکست! با ا قشیبود برادرش امشب مچ رف دهیبود! فهم دهیزد. فهم یم

تونستم  یخورد اما نم یتونستم نگاهش نکنم. خودم هم حالم از خودم بهم م یحال باز نم
 !نگاهش نکنم

گرفته و پر از درد، با همون دل  یو بپرسم، با همون صداباز کردم و خواستم حالش ر لب
رو خراب  زیغرور... اما اضافه شدن اشکان به جمعمون همه چ یبار ب نیاول یگرفته م، برا

 :کرد

 .میپارسا کو داداش؟ صدا همه در اومده جشنو شروع کن-

 :گفتم یچرخوندم و به سخت یا گهیرو به سمت د سرم

 !ورهبخ ییهوا هی رونیرفت ب-

از تنفر بود. انگار... انگار  یصورت جانا نشست. نگاهش خال یو باز نگاهم رو دیچرخ سرم
 رمیمزاحم اشکان و تکون دادن دستش باعث شد نگاه از جانا بگ یدلش برام سوخته بود. صدا

 :گفتم دیشد یو با اخم

 بله؟-

 :خاص گفت یشونم انداخت و با لبخند یرو یدست
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 .اشداد ارشیگم برو ب یم-

اکتفا کردم  یخاطر به تکون دادن سر نیو به هم ارمیب یچه بهونه ا دیدونستم با یشدم. نم الل
 .به سمت در قدم برداشتم یعیو بعد از دست دست کردن ضا

کردم. حالش بد بود و مسببش  ینم داشی. پدندیرو کاو اطیو چشم هام کل ح ستادمیدر ا پشت
 !نبود میحال یچیکه ه ی. منبودم یمِن عوض

خلوت رو به  اطیح لیرو تحو یلب هام پارادوکس قشنگ یو لبخند رو یچشم ها یتو اشک
خواست اونقدر  یخودمو خفه کنم! دلم م گاریخواست برم خونه و با س یروم دادند. دلم م
و نابود شم، دلم  ستیامشب رو ن هیخواست  یدلم م اد،ین ادمیاسم خودمم  یمست شم که حت

 !شدنم باشه داریخواب باشن و وقت ب اقاتاتف نیا یخواست همه  یم

 هیجز  یچیه شیرو قورت دادم و به عقب برگشتم. از باربد چند ساعت پ نمیسنگ بغض
کار کردم و  یکه چ دمیمدت رو کور بودم و ند نیا یمطلق نمونده بود. انگار همه  یناباور
 !کردم یبا ک

 ستادهیو جانا ا یکه بارل یبه سمت قسمت بعد یجونم به سمت سالن رفتند و کم یب یها قدم
 !. نه اشکان رو نه جانادمیرو ند یجز بارل یبودند رفتم اما کس

 :کرد گفتم یکه دور و برم رو نگاه م یحوصله ا یب یبه بارل رهیانداختم و خ بمیج یتو یدست

 .نمشونیب یاشکان و جانا کجا رفتن؟ نم-

 :گفت یکالفگبه سمتم حواله کرد و با  یدار یمعن نگاه

 ؟ینکرد داشیرو نشونش بده، رفتن اون سمت. پارسا کجاست؟ پ یزیچ هیاشکان خواست -

که اشاره کرده بود  ییتوجه به سوالش به راهرو یشد و ب خکوبیاولش م یجمله  یرو ذهنم
 .دمیکه چند نفر مشغول کار کردن بودند رس ی. از پله ها باال رفتم و به حال بزرگرفتم

 کیمخصوص ک یکه داشت چاقو یزدم و در آخر به پسر دیدر هم همشون رو د ییابروها با
 :کرد گفتم یرو آماده م

 اشکان کجاست؟-

 :کنجکاو به سر تا پام انداخت و با مکث گفت ینگاه

 .اتاقشون جناب یتو-

باز بود رفتم. کنار در  مهیکه درش ن یهام درشت تر از حد معمول شدند و به سمت اتاق چشم
کمر جانا سکوت امشبم رو  یاشکان رو یدست ها دنیو با باز کردن کامل در و د ادمستیا

 :آزاد کردم
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 !؟یکن یم یدار یچه غلط-

 یو با نگاه ستادنیا یبود که گوشه ا ییبه کسا هیجانا، شب ی افهیبه سمتم برگشتن. ق جفتشون
 ضیدم و پر از غرو ازش جدا کر میزنند! نگاه وحش یلبخند م گرانیبه شکست د روزمندیپ

 :تند گفت یلیکرده بود. خ یدیشدم که اخم شد رهیخ یبه اشکان

 تو باربد جان؟ یاومد یدر زد-

 :دمی. همزمان خطاب به اشکان غردمیجانارو به شدت چنگ زدم و سمت خودم کش مچ

 !که در بزنم اشکان جااان دمیند یازین-

که جانا  یدارم که شب ادید. خوب به شدم به دور  مچ جانا، سفت ش دهیچیدست پ دنیاز د فکش
دختر نداشتم  نیبه ا یکرد. اون موقع حس یاومده بود، اشکان چطور نگاهش م یبه مهمون

 داشته باشم؟ یبه جانا احساس دیحاال... حاال هم ندارم! اصال چرا من با یول

 :گفتلب با حرص  ریادامه داشت که جانا شروع به تقال کرد و ز یینگاهمون تا جا دوئل

 !دستمو ول کن شکست. با توام االغ-

 یانگشتام رو از دور مچش آزاد کنه و موفق نم فشیکوچولو و ظر یداشت با انگشتا یسع
 :شد کمونیو نزد دیشد. اشکان با حرص غر

 ؟یکن یم کاریولش کن باربد. چ-

 :دست آزادم به شدت هولش دادم و داد زدم با

 ؟یدیکنم. فهم یلهت م شه داتیدختر پ نیسمت ا گهیبار د هی-

بود که صداش رو  یعصب یبود. اما انگار اون هم حساب یآروم و خونسرد دایپسر شد اشکان
 :باال برد

 .میقیسرت ما رف ریخ ه؟یحرکات چ نیبه تو چه باربد؟ ا-

 :گفتم یرفتم عصب یکه سمت در م همونطور

دختر نپلک.  نیدور ا گهیاضافه نکن و د یگوه خور یدی. حاال که ربطشو فهمقمهیناموس رف-
 .کنم یم تیبه روش خودم حال یوگرنه دفعه بعد

 :دیجانا پر از نفرت غر م،ی. چند قدم که از اتاق فاصله گرفتمیزد رونیجانا از اتاق ب همراه

 !رت؟یغ یب شهیم تیمگه تو ناموسم حال-
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خرد  نطوریب، ابود که امش یبار دوم نی. ادیچسب نیرگهام منجمد شد و پاهام به زم یتو خون
مچش رو به  د،یتونستم از خودم دفاع کنم. جانا که خشک شدنم رو د ینم یشدم و حت یم

 :تو چشمام با نفرت گفت رهیو خ دیکش رونیشدت از دستم ب

 یروز هیبود که  یپولت نکردم فقط و فقط به حرمت احساس هی یاشکان سکه  یاگه جلو-
برم باربد! باور کن  یآبروتو م ،یغلطا کن نیاز ا یاگه بخوا گه،ید یدفعه  یبهت داشتم. ول

 .بکنم مویبه کار من نداشته باش بذار زندگ یکنم! پس کار یکارو م نیا

رفت، فقط  یقلبم فرو م یشد و تو یش خنجر مکه هر کلمه یکوبنده ا یجواب حرف ها در
 :گفتم

 کار داشت؟ یباهات چ-

 :تمام گفت یزد و با گستاخ یپوزخند

خودش رو نشونم بده. بهم  ینقاش یخوبه. منو برد اتاقش تا تابلوها میه بودم که نقاشبهش گفت-
 ...بده، تازه ادمی یصورت رو اصول یقول داد خودش طراح

 :رحمانه تر زد یضربه رو ب نیزد و آخر یبیدلفر چشمک

. یو اجازه نداد یاومد یهم بهم بگه که جنابعال یا گهیمهم د یلیخ زیچ هیخواست  یم-
 هم نبود. مگه نه جناب مهرزاد؟ یسخت یخواست بگه کار یم یچ نکهیگرچه... حدس ا

دختر... جانا نبود! به  نیمجسمه، فقط و فقط نگاهش کردم. ا کیو من مثل  دیغش خند غش
رو کرده بود؟  نکاریباهاش ا یشده بود؟ ک یبه چ لیشده بود؟ تبد یبه ک لیخدا که نبود! تبد

 من؟

باال گرفت و سرش رو خم  یلباسش رو کم یگرد و ناباورم زد و گوشه  یبه چشما یپوزخند
 :کرد

 !کنم جناب مهرزاد! با اجازه یرو براتون آرزو م یشب خوش-

 دیناپد ونمید یچشما یچشمام کرد و خرامان خرامان از جلو مینگاه پر نفرتش رو تقد نیآخر
 .شد

عشوه  اد،یم ادمیکه به  یزیچ جشن مزخرف تولد چه طور گذشت. تنها ی هیبق ستین ادمی
لحظه  هیکردم تا فقط  ینگاهش م میمستق یهاش به من بود. گاه یتوجه یجانا و ب یها ختنیر
هم نگاهم نکرد.  کباریکرد،  یدونم نگاهم رو احساس م یم نکهیچشمام نگاه کنه، اما با ا یتو

. دیخند یشد و م یم نداشت، با همه دمخور یکه اون هم انگار حال خوش ارسادور از چشم پ
بچه اونقدر مظلوم و  نینبود! ا ینطوریآورد. جانا ا یبه گلوم فشار م یزیکارهاش چ دنیبا د
 دهیهم ند کباریکرد  یآژانسم کار م یکه تو ینداشت. از زمان یبه کس یتجربه بود که کار یب

 کرده بودم؟ شیاشده بود؟ من عقده  یکرد؟ عقده ا یم ینطوریچرا ا امابخنده.  یبودم با پسر
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نگاه  یحرف زدناش و حت نیب یخنده هاش، گاه ونیم یاومد، اما گاه یشاد به نظر م نکهیا با
 یافتاد و آروم م یم ادشی یزیچ کیافتاد. انگار  یم یاتفاق کیانگار  ه،یکردناش به بق
 شیگوش یهارو تو امیکه اون پ ی. کاش همون روزشدیگرفت و مظلوم م یگرفت. آروم م

کردم!  نکارویدونم چرا ا یخواستم. نم یم حیشدم و ازش توض یم میوفتغرور ک الیخیب ،دمید
افتادم که افسون بهم  یزمان ادیفقط و فقط به  دمید امارویکه اون پ یدونم! اون لحظه ا ینم
کردم!  انتیخواستم و اون با کمالت وقاحت گفت آره خ حیکه ازش توض یکرد. زمان انتیخ

شکل  نیغرورم رو به ا چوقتیبا خودم عهد بستم ه هاز همونجا بود کخوب کردم! و من 
خواستم؟ چرا گذاشتم  حیکردم که چرا از افسون توض یخودم رو سرزنش م شهینشکنم. هم

 من رو نابود کرده احساس لذت کنه؟ نکهیمن رو بشکنه؟ چرا گذاشتم از ا ینجوریا

فرار کنم. دلم  نجایچه زودتر از انداشت و دوست داشتم هر یتولد مسخره قصد تموم جشن
 یدود کنم و ساعتها چشمها گاریاتاقم س هیواریچارد ی.  دوست داشتم توخواستیاتاقم رو م

فکرم  یتا صبح بارها تو خواستیبکشم. دلم م ریدخترک جسور روبروم رو به تصو یوحش
 .نکنه یدلبر یهر کثافت یبرا تابزنم  شیدختر رو آت نیا

که سرش  یامشب تموم شد، از جا بلند شدم و رو بارل یناشناخته  یجانا دنیکه از د تحملم
 :فرو برده بود گفتم شیگوش یرو تو

 دوساعته؟ یکن یم کاریچ یدار-

 :گفت یتیاهم یلحن ب با

 .ذارمیم یاستور-

 .می. پاشو بریخوش گذروند یدرده. بسه هرچ یلیمن سرم خ-

 :رو درشت کرد و گفت چشماش

 .میوسط برقص میزیبر میخوایموا! کجا؟! تازه -

به هم  شتریارازل اوباش اون وسط قر بدن اعصابم ب نیو جانا با ا یبارل نکهیتصور ا از
 :دمیو تندتر از از قبل غر ختیر

تموم کنه وگرنه فکشو  اشویمسخره باز نیبگو زودتر ا قتمیبلند شو! به اون رف گمیبهت م -
 .نییپا ارمیم

 :گفت یحن بدنازک کرد و با ل یچشم پشت

 ی. فقط بلدیموندیخب باهاش م یدوسش داشت یلیخ ؟یشیم یرتیکه سرش غ یکارشیتو چ-
 !یندار یعرضه ا چی. هیو منم منم کن یبد یدستور
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که به من تو  یبود؟ خواهر من؟ کس یبارل نیشدم! خشکم زد. ا ریبار سوم متح یبرا امشب
 داشت؟ ینگه م یطیو احترامم رو در هر شرا گفتینم

آوردم، با  یکه به بازوش فشار م یصورتش خم شدم و بازوش رو چنگ زدم. در حال یرو
 :گفتم یوحشتناک یصدا

 نکهیو راجب ا یبهم جواب پس بد دیخونه با میمنتظرم. امشب رفت نییپاشو لباساتو بپوش پا-
 .یبد حیتوض یادب و پررو باش یب نقدریبرادر بزرگ ترت ا یباعث شده جلو یک

از دوستاش  یکیخورد، سمت اشکان رفتم. با  یا ضرب ول کردم و با اعصابرو ب دستش
 :گفتم یبه سرد دمیبهش رس یحرفش رو قطع کرد و وقت دنمیمشغول خوش و بش بود. با د

 یزودتر برم. بارل دیاومده و با شیبرام پ یکار هیامشب. اما  رینظ یب یزبانیبابت م یمرس-
 .رو هم مجبورم ببرم

 :زد و گفت یسرد هم لبخند اون

 .دنتیخوشحال شدم از د-

به روش زدم و با لبخند  یدستش گذاشتم. چشمک یرو دراز کرد و من هم دستم رو تو دستش
 :شباهت به پوزخند نبود گفتم یکه ب یکج

 ره؟ینم ادتیکه بهت گفتم که  یزیاون چ-

 :هم پوزخند زد اون

 .یگفته باش یزیچ ادینم ادمیمن که -

 یرو یدور گردنش رو صاف کردم و خاک فرض ونیپاپ ،یالیخیدم و با بتر ش کینزد بهش
 :گفتم یتیاهم یکتش رو تکوندم و همزمان پر از ب

 یمال کس ذارمی. من نمستین یمنو! اون دختر مال کس نی. ببیمیقد قیرف ادیم ادتیخوبم -
 باشه. مفهومه؟

 :دیسفت شد. غر فکش

 و اون نخواسته. ها؟ یرفت دمیاسمتش؟ ش یریپس چرا خودت نم شیخوایاگه م-

که چند نفر نگاهم کردند. خندم که  یمهابا. طور یخنده زدم. بلند و ب ریز کهویچرا  دونمینم
 :پر از تمسخر گفتم یا افهیقطع شد با ق

 آخه؟ زنهیباربد مهرزاد م ی نهیدست رد به س یک ؟یگیجک م-

 :زد شخندین
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 .ایریگیم لیخودتو تحو یادیز-

و بگه  بدم شنهادیکه من بهش پ یمهمون نیدخترو بگو تو ا هی. گمیم تویارم واقعنه داداش! د-
 !نه

 :فشردم و لبخند زدم متیشد. سکوتش باعث شد پررو تر بشم. شونش رو با مال ساکت

 !ینیب ینه نباشه. فقط سمتش نرو. وگرنه بد م ای خوامشیم نکهیکارت به ا-

. مشکوک نگاهم دمشیبرگشتم و پشت سرم د یرلبا یصدا دنیو فقط نگاهم کرد. با شن فقط
 :گفت دیکرد. با ترد یم

 افتاده؟ یاتفاق-

 :لبخند، دست دور گردن اشکان انداختم و گفتم با

  .زدمیگپ م قمیداشتم با رف ؟ینه چه اتفاق-

 یبود، به دست اشکان داد و کل دهیکه از طرف منو خودش خر ییگفت و کادو یمشکوک آهانِ 
کردند و از اون خونه  یخداحافظ ،یعالم عذرخواه کیرد. در آخر بعد از ک یمعذرت خواه

 .میزد رونیب ییکذا ی

 

 جانا#

 ینیمتد یبودم اشکان خانواده  دهیپارسا شنوقت بود که باالخره جشن تولد تموم شد. از  رید
بود  هم نیهم یبرا دینبود. شا نیمتد ی خانوادهکیبه  هیکجاش شب چیجشن تولد ه نیداره و ا
 .جشن نبودند نیا یخانوادش تو یکدوم از اعضا چیکه ه

که  میبود یپارسا برگشتم. با اشکان مشغول خداحافظ شیرو عوض کردم و به سالن پ لباسام
و  دونمی. من مدیکنار کش یگفتن حرف یو اون رو برا دیپارسا از راه رس یاز دوستا یکی

 یاز چشمام نگاه نم ریغ ییبود چون به جان زیکرد. ه ینگاهم م رهیو خ میکه مستق یاشکان
 :و گفتم اوردمیبزنه. باالخره طاقت ن یحرف خواستیکرد و انگار م

 شده؟ یزیچ-

 .کرد یمردونه و خونسرد تبسم م یلیاومد. خ یزد. از لبخنداش خوشم م لبخند

 شمارتو داشته باشم؟ شهی... مشهیکه... خب آره شده! م یزیچ-

 یبگه رو تصور نم یزیچ نیسرعت چن نیبه ا نکهیاومده. اما ازدم از من خوشش  یم حدس
 :گفتمو  دمیهم کش یکردم. اخمام رو تو
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 انوقت؟ یچه کار یبرا-

 :کرد کیبامزه بار یرو با حالت چشماش

 ؟یخانِم مو فرفر یشیچرا بداخالق م-

 :انگار شجاع ترش کرد که گفت نیاراده اخمام باز شدند و ا یب

 بدم؟ ادتیصورت رو  یاحطر یخواستیمگه نم-

که هست، به همون  یخواست! من هنوز هم آرزو داشتم صورت باربد رو، همونجور یم دلم
 .کنم یخودش، نقاش یِ جذاب

 :تکون دادم و اون گفت یرو به آروم سرم

 .یکن کاریپس شمارت رو بده تا بهت خبر بدم که چ-

تا فقط و فقط  رهیگیم و شماره رو فقط بهونشه یکه نقاش دونستمیشدم! دلم آشوب شد! م دودل
  .باهام ارتباط برقرار کنه

حرص  یگرفت. تموِم امشب، برارو چشمامیباربد جلو ریبه دلم چنگ زد و تصو یزیچ
بهم خورد.  شتریو هر لحظه حالم از خودم ب ختمیهمه عشوه ر یو برا دمیدادنش با همه خند

 گرفتم؟یشمارش رو م دیپس چرا بانبود تا حرصش بدم.  یباربد گهیاالن که د یول

 !خانم پرستش؟ جانا خانم؟ با شمام-

 هان؟-

 حواستون کجاست؟-

 :دمیو نگاهم رو ازش دزد دمیرو جلو تر کش شالم

 ...شمارمو بدم. آخه... آخه ممکنه... پارسا بفهمه و تونمینماما من -

 :گفت نانیو با اطم دیحرفم پر ونیم

 دونهینبوده چون م یناراض هیقض نیاز ا چوقتیدارم و باربد ه ارتباط یبه راحت یمن با بارل-
 نیبا خود پارسا هم ینگران یلی. اگه هم خزنهیازم سر نم یو اشتباه کنمیدست از پا خطا نم

که چقدر راحت  ینیب یبدم. اون موقع خودت م ادی یبهت نقاش خوامیبذارم که م ونیاالن درم
 .زنه ینم یو حرف کنهیقبول م

چرا تموم  دونمینم یمنو باربد نبود ول نیب یزیچ چیه گهیکرد. د میضربه فن ،یواقع یمعنا به
 شیگوش یداشتم. باالجبار شمارم رو گفتم و اون تو انتیحاال، احساِس خ نیهم یامشب و حت

 .میزد رونیو از خونه ب میکرد یبعد، به همراه پارسا از اشکان خداحافظ یوارد کرد و کم
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رو روشن کرد  نیبلند شد. پارسا ماش میزنگ گوش یصدا م،یشد نیر ماشسوا نکهیمحض ا به
 :نشسته بودم گفت الیخیکه ب یگرفت، به من یکه دنده عقب م یو در حال

 !یکه روش گذاشت ینکره ا یرو با اون صدا یبردار اون کوفت-

 :و گفتم دمیخند

و  دهیطول کش یجشن تا کازم که  رهیآمار بگ یکل خوادیفوضول االن م ی! بارلهیدونم ک یم-
 !مزخرفات نیو از ا نیکرد کاریچ

 :سمتم رفت و جواب داد یغره ا چشم

 !یخند یو بهش م یکن یزشته که دوستتو پشت خط معطل م یلیخ-

 :جلوم رو نشونش دادم و اداش رو در آوردم و گفتم یدندونا

 جناب یمن شد یتاحاال مدافع حقوق دوستا یاز ک-

 :خونسرد گفت یلیرسا فرمون رو چرخوند و خقطع شد. پا یگوش زنگ

 ستیکه بلد ن یساله آداب معاشرت۲۰دختره  هیتو ندارم. دارم به  یتحفه  یقایبه رف یمن کار-
 .دمیم ادی

و  دمیکش رونیب فمیرو از ک یدوباره شروع به زنگ خوردن کرد. غر غر کنان گوش میگوش
 :دمیپر از حرص غر

 !زهرمار-

 :گفتم ضیپر از غرو وصل کردم و  تماس

 . چته؟یبارل یکرد سیسرو-

 :کنان گفت غیج غیج

 ؟یداریبرنم تویچرا گوش شعوریب یعوض-

 :ادیحرصش در ب شتریتا ب دمیخند

 !خواست خب یدلم نم-

 :دیکش غیاز حرص سرخ شده. ج دشیدونستم االن صورت سف یم

 ینجوریکردم. بعد تو ا یکش سیو گ سیامشب با باربد گ ینامرد من به خاطر جنابعال شعوریب-
 !! خدافظطهیسل یکشتمت دختره  یدستم برس ؟یدیجوابمو م
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خندم گرفته بود و از  یکنم. از طرف کاریچ دونستمیرو روم قطع کرد و من واقعا   نم یگوش
بود، که گفت با باربد بخاطر من بحثش شده. شمارش رو  یا کهیاون ت ریفکرم درگ یطرف

 :لب گفتم ریخنده و حرص ز شدنم، با جکتیگرفتم و با ر

 !نشایکثافتو بب-

 !نیاه اه چقدر شما دخترا چندش-

 :دمیسمتش رفتم و غر یتوپ یغره  چشم

 از تو نظر خواست؟ یکالم از مادر عروس! ک هی-

 ؟یما پسرا چ ی. ولدیکنیتلفن جواب ندادن قهر م هی. واسه دیجنبه ا یآخه نگاه کن چقدر ب-
 !ادیصدامونم در نم گهیتو ماتحت هم د میکنیچوب م

تماس رو وصل  ی" نثارش کردم. باالخره بارلیشعوریو با خنده "ب دیغش غش خند خودش
 :کرد و با حرص گفت

 !بنال-

 :گفتم عیضا یلیخ

 ؟یدادیعشقم چرا جواب نم-

 :. حرص زده گفتدمیاوق زدن از خودش در آورد و من غش غش خند یصدا

 .ایبه من زنگ نزن گهیرو نشناسه. د تهیتوئه عفر بگو یکیبه  نارویعشقم و درد! برو ا-

 :کردم یصدام رو جد کمی

 نیا یرو جواب ندادم. جا یکنم گوش تتیخواستم اذ یخب! م دی. ببخشیبارل گهیلوس نشو د-
 ؟یسرشاخ شد قتیبا اون داداش عت شدهیبگو چ ایمسخره باز

 :حوصله گفت یب

کرد. تهشم گفت  یبود سر منه بدبخت خال ناراحت یامشب از چ سیبابا. معلوم ن دونمیچم-
تک و تنها  دیمنه بدبخت امشبو با تنها گذاشت رفت. هیخودم. منو شب یخونه  رمیامشب م
 !خونه نیبمونم تو ا

ترسه و االنم زنگ زده تا حواس خودش رو پرت کنه. اعصابم بهم  یم ییدونستم از تنها یم
موقع شب تو خونه تنها بذاره و  نیواهرش رو اخ هینفهم بود که  نقدریباربد ا یعنی. ختیر

 بره؟

 :گفتم یجد یلیخ
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 !دنبالت میایاالن با پارسا م-

شما که  شیباربد به خونم تشنه هس! بفهمه اومدم پ یکاف یبه اندازه  ونه؟ید دیاینه نه! کجا ب-
 .نمیرو س ذارهی. سرمو میچیه گهید

 :گفتم یم و خطاب به بارلانداخت یکرد نگاه ینگاهم م یکه سوال ییپارسا به

نکن. لباساتو بپوش  ی. لجبازیبارل یترس یبزرگ چقدر م یاون خونه  یتو دونمیمن م یول-
 .میرس یم گهید قهیما هم تا ده دق

 :شدت مقاومت کرد به

 الشیخی. بشهیم یعصب یلیشما خ یاگه بفهمه با تو و پارسا اومدم خونه  دونمیجانا. م شهینم-
 .شو

 دهیدونستم اونم اجازه نم یبه پارسا انداختم. م یو دوباره نگاه دمیدهنم کش یتو رو نمییپا لب
  .بمونم اما با خودم گفتم خوبه که شانس خودم رو امتحان کنم یبارل شیشب رو پ

 .. فعال  زنمیبهت زنگ م گهید قهیمن چند دق یبارل-

 :شدم زونیپارسا آو یفوت وقت از بازو یرو قطع کردم و ب یگوش

 !یییییداشدا-

 :نگاهم کنه گفت نکهیبدون ا ،یجد یلیخ

 !نه-

 :دمیبرچ

 !بابا اصن بذار من حرفمو بزنم بعدش بگو نه-

 :از اخم گفت پر

 .یبارل شیپ یامشبو بر یخوای. مگهید یبگ یخوایم یچ دونمیم-

 رهیبخاطر من با باربد بحثش شده. باربدم گفته امشبو م ی. بارلشدهیچ یدونیآخه تو که نم-
 .. گناه دارهبرهیپارسا. تا صبح خوابش نم ترسهیم ییاز تنها یخودش. بارل یونه خ

 :کنهیاصرار کنم قبول م شتریب کمیاگه  دادیباز شدند. سکوتش نشون م کمی اخماش

! دختر گهینه نگو د ؟یدنبالم که اصال  با باربدم روبه رو نشم. خوبه داداش ایصبح زود ب-
 .گناه داره چارهیب
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 یباربد کج کرد. با ذوق بوسه  یرو به سمت خونه  رشیو مس دیکه کش یه اکالف پوف
 :لپش گذاشتم و گفتم یرو یمحکم

 !ییعاشقتم پارسا-

من رو به  گهیکه د نیبود. هم ییایمن دن یبرا نمینگفت. هم یزیبه روم زد و چ یمحو لبخند
 .شکر داشت یخودش جا د،ید یکرده نم انتیکه به اعتمادش خ یچشم کس

کردم که شب  شیدادم و با هزار خواهش راض حیمامان زنگ زدم و براش ماجرا رو توض هب
 :گفت یجد یلیباربد پارک کرد و خ یدر خونه  یرو جلو نیرو خونه نرم. پارسا ماش

. نجایا ادیعوض کردن لباساش ب یدنبالت. احتمال داره باربد برا امیصبح ساعت هفت م-
 !نهیبب نجایتورو ا خوامینم

 :لپش گذاشتم و پر از عشق گفتم یرو یمحکم ی سهبو

 .قربونت برم امیم رمیگی. خودم اسنپ میایب خوادیچشم داداِش جذابم. صبحم نم-

 :چپ نگاهم کرد چپ

 !حرف اضافه نزن توله سگ. همون که گفتم. خدافظ نییبرو پا-

 دینکش یو طولرو زدم  فونیشدم. زنگ آ ادهیپ نیاز ماش ،ی" پر انرژیو با "خدافظ دمیخند
دم  دنشیدر رو باز کرده باشه اما با د فونیاز پشت آ یکردم بارل یکه در باز شد. گمون م

 :درشت شده گفتم ییباز کردن در اومده. با چشا یکه خودش برا دمیدر، فهم

 !گهیباال د ومدمیخودم م ؟یدرو باز کن یچرا خودت اومد-

اونطرف تر  یپارسا که کم نیو به ماشکه زده بودم، نگاهش ر یبه من و حرف تیاهم یب
 :دمیچشم دوخته. مشکوک پرس یپارسا هم با بارل دمیپارک شده بود دوخت. سر چرخوندم و د

 شده؟ یزیچ-

 یم دید یم یبود که هرک عیلبش اونقدر ضا یکه انگار خشکش زده بود. لبخنِد رو یبارل
که صورتش  یمد و در حالاز بازوش گرفتم که به خودش او ی! نشگونداسیچقدر ش دیفهم

 :دیجمع شده بود غر

 .درد گرفت دستم ؟یتو وحش یگیم یاه چ-

  .پارسا بود یاما هنوزم نگاهش پ زدیبا من حرف م نکهیا با

 !نگاش نکن االغ عیضا نقدریداداشمو کثافت! حداقل ا یخورد-

 :فتگ ست،ین گهیکه م یزیکه مشخص بود اصال  حواسش به چ یبه پارسا، در حال رهیخ
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 ...به داداشت دارم... برو... برو تو تا کاری... من چیزنیچقدر حرف م-

درشت شدند. هاج و واج به صورت مات و  هویحرفش شد سکوت و چشم هاش که  ی ادامه
 یم زیر زیو ر نییپارسا سرشو انداخته پا دمیبرگشتم و د هویکردم که  یسرخ شدش نگاه م

 نی. ادیخند یو به داخل خونه رفت و پارسا همچنان م برگشت عیضا یلیتند و خ یخنده. بارل
 ها شد؟ یمنگل مثه جن نیکرد که ا کاریدوتا چشونه؟ پارسا چ

کرد  یم یکه سع یو در حال دیکش نییرو پا شهیزدم. پارسا ش نیماش ی شهیرفتم و به ش جلو
 :به نظر برسه گفت یجد

 !جانم؟-

 ینجوریدختر ا نیا یکار کرد یچ ه؟یدوتا چشما  نیب نمی! بگو ببستمیکه من خر ن یدونیم-
 سرخ شد فرار کرد؟

 :، اما به جاش با حرص گفتمخنده هاش رفتم یدلم قربون صدقه  یو من تو دیغش خند غش

 !. حرف بزننمیزهرمار عه! نخند بب-

 .دخالت نکن ستیکه بهت مربوط ن ییبرو بچه! تو کارا-

 !دارم برات! خدافظ گه؟ید اسینجوریعه ا-

توجه بهش، راهم رو رفتم و وارد خونه شدم و  یصدام کرد ب یرو بهش کردم و هرچ تمپش
 .در رو پشت سرم بستم

 یدونفره، آروم نم نیا نیب یچ دمیفهم یباال اومده بود و امشب تا نم دا  یفوضولم شد یرو اون
 :گفتم یبلند یگرفتم. وارد خونه شدم و با صدا

 ؟ییخانم؟ کجا یبارل د؟یکن یبرخورد م بایز نقدریمهموناتون ا یبا همه -

سرخ  یاومد و با لبخند و گونه ها رونیب شهیم یزدم به اتاقش منته یکه حدس م ییراهرو از
 :شده گفت

 .میبخور ارمیب زیم زیچ کمیتا  ای. بزمیتو عز ای. بدیببخش-

 :گفتم عیو سر تند

 .کم کم میبخواب می. برگهید رهید یلی. ساعتو نگاه کن. خایارین یزینه نه چ-

 :رو از دستم گرفت و گفت فمیک

 .اتاقم لباساتو عوض کن میپس بر-
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 رونیاز کمدش ب زیدست لباس تم هی. میو مرتبش رفت کیگفتم و با هم به اتاق ش یباشه" ا"
 :تخت گذاشت و گفت یو رو دیکش

 .ینباش شونیزیوقت نگران تم هینو هستنا.  نایا-

 :کردم گفتم یمانتوم رو باز م یکه دکمه ها یحالبه روش رفتم و در  یغره ا چشم

  آخه؟ میحرفارو دار نیمنو تو ا-

بعد،  قهیرفت و من لباسام رو عوض کردم. چند دق رونیگفت. از اتاق ب یو "نه" آروم دمیخند
 :برگشت و گفت ریش وانیبا دوتا ل

 .بخورم ریمن عادت دارم قبل خواب ش-

. دمیتخت پرت کردم و غش غش خند یش، خودم رو روحرف نیتختش نشسته بودم و با ا یرو
 :گفتم دهیبر دهیخنده هام بر نیب

  کوچولو؟ ینیچند سالته... ن-

 :دیکوب نیزم یحرص پا رو با

عادت کردم قبل خواب  یکنم از بچگ کاری. خب چیکنیکوفت عه! توام مثه باربد مسخرم م-
 !ازهیدن نب یبه سن و سال نداره االغ. برا میبخورم. ربط ریش

  !بشر لوس بود نیاز خنده. چه قدر ا دمیترک بازم

اتاقش نشست  یمبل گوشه  یسرم ستون کردم. اون هم رو ریو دستم رو ز دمیپهلو چرخ به
گذاشته بود  ششیآرا زیم یکه رو وانیل یکیبه اون  یرو دستش گرفت. نگاه رشیش وانیو ل

 :انداختم و گفتم

 !گهیبهم د یدادیمال منم م-

 :جواب داد ضیغ با

 !تو کوفت بخور-

سرم  یحرص خوردنش دوباره خندم گرفت. اون مشغول خوردن شد و من حرفام رو تو از
 :فکر گفتم نی. با اادیبزنم تا به حرف ب یدست کیجفت و جور کردم. بهتر بود 

 !زشت بود. مگه نه؟ یلیدر خ یحرکت پارسا جلو یول-

 ی. محکم توو سمتش رفتم دمیفه افتاد. از جام پربه سر دیو شد دیگلوش پر یتو ریش کهوی
 :گفتم یزدم و همزمان م یکمرش م

  .هول نکن بابا. من از اولش هم به شما دوتا شک کرده بودم-
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 :درشت شده گفت یچشمش روون شده بود پاک کرد و با چشما یکه از گوشه  یاشک

 نیاگه به من بود اول یدونیه مندونه. وگرنه تو ک یزیچ یبخدا پارسا اصرار داشت فعال  کس-
 .گفتمینفر به تو م

نه؟  یگیو به من نم یو تاک دار کیمن ت قی! فقط دستم بهت نرسه پارسا. که با رفشت
  !کنم یم اهیروزگارتو س

 :خونسرد نشون دادم و گفتم یلیرو خ افمیق

حرکات جلفتون  در و ی. اون نگاهاتون جلودینباش عیضا نقدریا گهید ییخدا یاشکال نداره. ول-
 گه؟یبود د یچ

 :انداخت و با خجالت گفت نییرو گاز کرد و سرش رو پا لبش

اصال  از  میرفته بود رونیکه ب یزنم و دو سه بار یکه با پارسا حرف م یمدت نیبخدا تو ا-
 یکارا نم نیهوا مثه خل و چال بوس فرستاد وگرنه از ا یب هویکارا نکرده بود. امشب  نیا

 .وقت چیکرد ه

 یدست کی یدختر نابغه بود! هرچ نیخنده زدم. ا ریز یو پخ رمینتونستم جلو خودمو بگ گهید
 .دهیم لیتحو یدو دست یبزن

 چوقتیپسر ه نی. ادمیخند یبوس فرستاده باشه، بلند بلند م یبارل یپارسا برا نکهیتصور ا از
 !شدیعوض نم

 بتیغ یکیتار یتو یساعت کی. جا انداخت نیزم یجاش رو به من داد و خودش رو یبارل
. بهش گفتم اشکان ازم شماره خواسته و اون گفت که از همون میو چرت و پرت گفت میکرد
 رمیبهتر از اشکان گ یداشت پسر دهیاول متوجه شده اشکان از من خوشش اومده. عق دارید
 چیونم چرا هد یپولدار و با سواد! اما خب... نم ل،یمودب و اص افه،یخوش ق پ،ی. خوشتادینم

مسائل  نیدارم که از ا ازیکردم مدت ها ن ی. خسته بودم! احساس منداشتم یپسر چیبه ه یکشش
 .دور باشم

با فرد  یبه رابطه ا خواستمی. تا مشدیم یجور کیجز باربد،  یدلم با فکر به کس ،یطرف از
ند. من تموم گرفت یچشمام جون م یکه باربد داشتم جلو یفکر کنم، تموم خاطرات یا گهید
 یچیبشم، جز عذاب ه یدونستم وارد هررابطه ا یهام رو خرج باربد کرده بودم. م نیاول

که با باربد  ییزایکنم، با چ یکه تجربه م ییزایچ یخوام همه  یم امکنم. مد یاحساس نم
 !من یبود برا یجیجور مرگ تدر کیخودش  نیکنم و ا سهیتجربه کردم مقا

اومد. تا چشمام  ی. اما من خواب به چشمم نمدیخواب یه باالخره بارلشب بود ک میدو و ن ساعت
 دایاز خودم نفرت پ ی. گاهگرفتند یسرم جون م یباربد تو یبستم، امشب و نگاه ها یرو م
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کنم  یخودم رو باهاش تصور م یکنم، هنوز هم گاه یهنوزم بهش فکر م نکهی. از اکردم یم
 .اومدیبدم م خوامش، از خودم یم یگاهو هنوز هم 

 ییزد حرفا یم ادیگرفت. مغزم فر شینگاهش آت یدلم برا رت،یغ یکه بهش گفتم ب یوقت چقدر
قلب و  م؟یهم دار نیبدتر از ا یگناه داره! جنگ داخل دیکش یم غیحقشه و قلبم ج نیبدتر از ا

 پاره کنند؟ کهیت ،یارزش ندار یکه براش ذره ا یرو به خاطر آدم گهیمغزت هم د

تشنم شده بود و حال بلند شدن از جام  دیجام وول خوردم و خوابم نبرد. شد یتو یساعت مین
 رونیاز اتاق ب نیپاورچ نی. پاورچاوردمیتحمل کردم و باالخره طاقت ن یساعت میرو نداشتم. ن
 دنمی. با رسبه آشپزخونه رفتم دیتاب یم رونیکه از ب یبه کمک نور کم ،یکیتار یزدم و تو

 .آب گرفتم ریش ریبرداشتم و ز یوانیچراغ رو روشن کردم و ل نه،پزخوبه آش

 یرو با ترس تو وانی. لدمیاز جا پر دهیباز شدن در، ترس یو صدا دیآن با چرخش کل کی
 رونیکردم، برگشتم و از آشپزخونه ب یدهنم حس م یکه قلبم رو تو یگذاشتم و در حال نکیس

 .زدم

در، درحال  یکه پشت به من، جلو ید بلند و چهارشونه اشد بهش. به مرد ق رهیماتم، خ نگاه
برگرده،  نکهیو اون بدون ا ستمیهمونجا با شهیتا هم شدیدر آوردن کفشاش از پاش بود.  کاش م

گشت،  ی. اگه زمان به عقب برمزمان به عقب برگرده شدیبذاره قد و باالشو نگاه کنم. کاش م
. آدما از موندم یاز دور عاشقش م یهمونجور شهیشدم. هم ینم کیبه باربد نزد چوقتیه

 !فی. حدمیفهم رید یلیخ نویکه من ا فیدور قشنگترن و ح

خونه،  ییروشنا کیتار یگذاشت و برگشت. برگشت و تو یجا کفش یکفشاش رو تو باالخره
شک کرد.  ستم،ین یبارل نکهیدونم به ا ینه، اما م ایداد که منم  صیدونم تشخ ی. نمدیمن رو د

برق رو زد و با روشن شدن خونه، نگاه ناباورش رو به صورتم و سپس به  دیکل نمیهم یابر
 .تدوخ کلمیقد و ه

 :کردم و گفتم میلب اسمم رو گفت و من نگاه دلتنگم رو پشت نقابم قا ریز

 !که تنها نباشه ششیاومدم پ ،یو رفت یخواهرتو تک و تنها گذاشت یکه جنابعال ییاز اونجا-

 :گفت یاومد و به آروم جلوتر دوقدم

و  اوردیدلم طاقت ن ینکنه. ول دایبحثمون کش پ نیاز ا شتریبودم. رفتم که ب یعصب یلیخ-
 .برگشتم

 :زدم پوزخند

 شبه! تازه االن دلت طاقتش کم شد؟ میسه و ن ؟یبه ساعت نگاه کرد-

هم ب یموها یکرد و رو یسرخش نگاهم کرد. نگاهم سرکش ینگفت و فقط با چشم ها یزیچ
شلخته، با مزه شده بود. چه قدر دلتنگش بودم و چه  ی افهیق نینشست. چه قدر با ا ختشیر
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افتاد و  یکه ازش کتک خوردم، چه اتفاق یدونم از اون شب ی. نمدیرس یقدر دور به نظر م
اگه از  یکرد. من حت رییتغ یلیدونم که طرز فکرم خ یخوب م نویابه سرم اومد، اما  یچ

پاهاش له  ریمن ز ی. باربد همه رمیمحاله که بتونم کنارش بودن رو پذ گهیهم د رمیبم یدلتنگ
ذره از کارهاش عذاب  هی یکه حت یاعتماد کرد؟ کس یآدم نیبه همچ شهیم یکرد. چه طور
 وجدان نداره؟

شد. نگاه  یتر از حد معمول م یبه باربد داشت طوالن میرگیو دل قلبم شروع شده بود و خ درد
پر از  ی هیو خواستم به سمت اتاق قدم بردارم که جلوتر اومد و با زدن کنا ازش گرفتم

 :حسادتش مانع حرکتم شد

 !چطوره؟ تیاستاد نقاش-

 :مرموز گفتم یابروم رو باال فرستادم و با لبخند یتا کی

 !اونم خوبه-

رفت اما نگاه پر از حرفش دست از زل  راهنشیپ ی قهیگفت و دستش به سمت  یآروم آهان
 یوجودم نشات م یکه از حرص تو یبا جمله ا اریاخت یداشت. ب یزدن به چشم هام برنم

 :و گفتم دمیگرفت دست از سکوت چشم هاش کش

 !ستین یکیتو  هیباشه شب یهر طور تشینگران نباش، شخص-

 :دیغر یکنترل شده ا یشدند و با صدا ریبا هم درگ ابروهاش

 !سه جانا. برو بخواببهم، ب یامشب تر زد یکاف یبه اندازه -

که  ییزدم و بر خالف قول و قرارها نشیآروم به س یتوجه به زمان و مکان، مشت یاما ب من
 :با خودم گذاشته بودم گفتم

و خودخواه نباش!  حیوق نقدریپس ا ،یدیرو نکش دمیکه من کش ییدرصد از عذاب ها کیتو -
نابود شده، اون وقت  یک ش،یندگگند خورده به ز یکه ک ینیب یم یکورتو باز کن یچشم ها

 بسه؟! آره؟ یگیم یسادیرو به روم وا نجایتو ا

 یشده بودم. حداقل برا یفرستاد و بر خالف انتظارم سکوت کرد. خال رونیب ییپرصدا پوف
 !تونستم برم و راحت بخوابم یکرده بودم و حاال م یامشب تموم حرصم رو خال هی

 

ساکت  یفضا یبلندم تو نیشد و ه دهیچطور دستم کش کهوی دمیسمت راهرو رفتم و نفهم به
 :به نگاه ماتم لب زد رهی. منو به سمتش کشوند و خدیچیخونه پ
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تفاوت که من مثل تو جار نزدم،  نیجانا! با ا یدیاما تو نفهم دمیتو عذاب کش یمن هم اندازه -
فقط  یکن یر مدوستت دست نذاشتم! چرا فک نیخواهر و بهتر ینکردم، مثل تو دست رو هیگر
 !؟یدیکه عذاب کش ییتو

 نیپسر تا ا نیزد؟ چرا ا یازش گند م زمیبه تصورات ناچ شتریب ایآورد  یاز دلم در م داشت
 !کرده میکه با من و زندگ یشد؟ اون هم با کار یادعاش م نقدریحد پررو بود؟ چرا ا

گاه لجباز اون از و چند قدم به عقب برداشتم و ن دمیکش رونیرو با حرص از دستش ب دستم
بار با  نیبه روش زدم و ا یبازم نشست. پوزخند یموها یچشم هام سر خورد و رو یتو
 :پر از تنفر گفتم یلحن

 هی. تو ندازهیدر مقابلت لنگ م یرحم یاما ب ییایمرد دن نیرحم تر یبهت گفتم ب یروز هی-
کنه و  یهم رحم نم به خواهرش یخودخواه گند اخالق که حت هیباربد!  یاریتمام ع یعوض

 ...هیکنه. تو  یم یرو روش خال گرانیحرص د

نگاهش کردم  نهیو منتظر جواب پر از وقاحتش شدم. دست به س دیموهاش کش نیب یدست کالفه
دوستم هستم و هر آن ممکنه  نیبهتر یشجاع شده بودم. انگار نه انگار تو خونه  یادیو ز
کردم ضربه  یتونستم! تا حس م یشه، اما نم یلختوام با ت شیبشه و باز لحظات زندگ داریب
بود. باز  یسوزوند! باز مدع یگفت و قلبم رو م یگفتن نداره باز م یبرا یکردم و حرف شیفن
 !شعور بود یدرک و ب یب

که رو به اوج گرفتن بود  ییبعد با صدا یهاش توسط دست هاش فشرده شدند و لحظه  چشم
 :گفت

آشغال به درد  هی! من کثافت. من یمن عوض ؟یشد یه؟ خالهستم. خوب یکه تو بگ یهر چ-
رابطه تمام و  نیا یتو تو ؟ینکرد یجانا؟ تو کار ینخور! من مغرور و گند اخالق، تو چ

 ؟یکمال بود

براش کم گذاشته بودم  یمن چ د؟یکش یرو به رخم م یو مبهوت نگاهش کردم. داشت چ مات
که توش خشم شعله  یبار با نگاه نیرو نداد و ا افکارم یشرویگفت؟! مهلت پ یم ینطوریکه ا

 :ور بود گفت

 ی. تو با رکبیمن سگ بشم و گند بزنم به همه چ ی! تو باعث شدیاتفاقات نیا یتو باعث همه -
از بس به  ی. خسته نشدیرو خراب کرد زیو دروغات همه چ اتیی! با مظلوم نمایکه بهم زد
 !همه تو سرم بزنن؟ یو باعث شد یمقصر دونست همه منو نیکه ا یخسته نشد ؟یاوردیروت ن

حرف  یدروغ تو یداد. بو یم تیپر از عصبان یکما هیتنم نشون از  یباال یقلبم و دما تپش
 .آورد یاز کجا در م قا  یحرف ها رو دق نیا دمیفهم یبود و نم دهیچیهاش پ

 :گفتم دمیشن یچندش آور یزیکه انگار چ یرو جمع کردم و با حالت افمیق
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در حق من، دست به دامن توهم و خزعبالت  تیهمه نامرد نیمتاسفم! برات متاسفم که با ا-
 !یخاص خودت شد

درشت شده  ی. چشم هادیکوب شیشونیپ یحالت داد و دستش رو با حرص رو رییآن تغ کی در
بلند باربد حواس چشم هام رو کامال   یکرد و صدا یشدنش رو شکار م وید یام داشت صحنه 

 :ودش کردپرت خ

راه انداخته  ییآقا ییزنم؟! آره؟! من بودم با دوست پسرم چت کرده بودم و آقا یمن توهم م-
 !کردم؟ انتیزدم؟ آره؟ من خ یالس م گهید یکیزدم و با  یبودم؟ من بودم دم از عشق م

که باربد راه  یجهنم ونیباز شدند. م یو گنگ نگاهش کردم و لب هام به سخت جیگ یحالت با
که  ییزهایداد بلند شد و با چ یشدنش م داریکه نشون از ب یبارل یگرفته  یخته بود صدااندا
 .بخورم یبه سمتش تکون یتونستم حت یبودم نم دهیشن

 :گفتم یدادم و با ناباور یزور سرم رو تکون به

 !ه؟یچ انتیخ ؟یگ یم یدار ی... چیچ -

ماجرا بشه  یایداشت جو یسع که یمعترض بارل یبه صدا یزد و توجه ا یصدادار پوزخند
 :نکرد و رو بهم گفت

که کل  یرکب زدن به من ه،یدروغ چ ه،یچ انتیخ ادیم ادتی ینگاه به تلگرامت بنداز هی-
 !هیچرخونم چ یانگشت م هیبا  ارویدن

در کنارم نتونست از  یحضور بارل یبهش زل زدم و حت رمیمتح یباز و چشم ها یدهن با
کردم؟ کدوم چت، کدوم  یم انتیبهش خ دیزد؟ چرا با یحرف م ی. از چارهیدرم ب یجیگ

 !دوست پسر

 یتکون دادنشون رو نداشتم. دلم م یبه لب هام دوخته شده بود و نا یسکوت بدجور نخ
منو مقصر  دیزنه. بگم که نبا یخواست مثل خودش صدامو باال ببرم و بگم که داره توهم م

 !تونستم یتونستم... نم یبدونه اما افسوس که نم

 :گفت یشونم گذاشت و با لحن مضطرب یرو یدست یبارل

 ؟یجانا؟ خوب-

 :رو به باربد گفت تیبعد با عصبان و

 .شه یمعلومه شما دو تا چتونه؟ نگاش کن، حالش داره بد م-

مقابلم تنها گذاشت. همچنان  ی وونهید ویبه سمت آشپزخونه رفت و منو با د یتند یقدم ها با
فروشند  یباخت طرف مقابل رو دارند و با نگاهشون فخر م یکه برگه  ییاداشت مثل برنده ه

 :دیتکون داد و غر دیتاک یبه معنا یکرد. سر ینگاهم م
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شون رو خوندم هان؟ دوست  یکیرفته چت کدوم  ادتی! نکنه هو؟ی یچرا الل شد گه،یبگو د-
که  ی! همونیکن ویس ییشماره شو آقا یکه فرصت نداشت یکنم برات؟ همون یآور ادی یدار
اشکان  نینکنه هم نمیبب ،یبد حشیبه من ترج یبوده که به خودت اجازه داد یدونم ک ینم

 ؟اسکل خودمون بوده هان

 جیسرم اکور وار تکرار شدند. سرم به گ یو حرف هاش تو دمیبلع یدهنم رو به سخت آب
جمع  یو با صورتسرم گذاشتم  یرو یدعوت رو رد کنم. دست نیرفتن دعوت شد و نتونستم ا

 :منقطع گفتم ییشده و صدا

 .یگ یم ی... چیفهم ی.. هم نمخودت-

 یچ یعنیکرد.  یم وونمیداده بود داشت د لمیکه تحو یکنم. مجهوالت کاریچ دیدونستم با ینم
حد  نیبرسه؟ به ا نجایباعث شده بود رابطه مون به ا یفکرها رو کنه؟ چ نیباعث شده باربد ا

 !یحرمت یاز ب

 وانیاومد نشست. ل یکه با عجله به سمتم م یا یرو به بارل انگرشیعص یاز چشم ها اهمنگ
 :رمق دستش رو پس زدم و گفتم یآب رو به سمتم گرفت و ب

 .خوام برم یم ،یبارل ریاسنپ برام بگ هیزحمت...  یب-

 :گفت یبه سمتم برداشت و تشر زنان به بارل یقدم باربد

 .تونه بره یارم باهاش، بعد متو برو تو اتاقت، من حرف د-

 :بلندش رو به باربد گفت ادیشد و با فر انینما یبارل یرو اون

 چه مرگته تو؟ ش؟یبه زندگ یگند زد یهر چ ستیببند دهنتو باربد. بس ن-

 !رینگاه پر از حرف، پر از فحش، پر از تحق هیباربد به خواهرش سکوت بود و به من  جواب

شه، دستم رو به سمتش بردم  تیکنه و اذ یر من با برادرش بحثبخاط یخواست بارل ینم دلم
 :سرم شدم یتو یسوال ها الیخیو ب

 !زنه یخورده داره توهم م یادیز ،یبسه خواهر-

که خواستم لب باز کنم و درخواستم رو دوباره  نیدستم فشردم. هم یتو یگفتم و دست بارل نویا
ذهنت  یاعماق فراموش یتو ریت نیکه ع یفعنوان کنم، باربد به حرف اومد و امان از حر

 :فرو بره

و طعنه هات واسه من، ناز  شیسال تولد من، همه ادا و اطوارات واسه من، ن تیرمز گوش-
 یمن بود شینکنه پ ؟یباهاش حرف بزن ینداشت طیکه شرا یکردنات واسه اون؟ واسه اون

 !؟یباهاش بزن یتونست ینم
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و  نیآذ انیسرم آوار شدند. تازه جر یش مثل پتک رورها شد و حرف ها یتوسط بارل دستم
 یو بچه بودن باربد داشت حالم رو بهم م یاحترام یحجم از ب نیاومد! ا ادمیدوست پسرش 

خودش  االتیخ یبه من شک کرده بود؟ چرا تو یچک کرده بود؟ به چه حق مویگوش یزد. ک
شناخته بود؟ به  ینطوریم؟ منو اهول و دو رو بود نقدریکرده بود؟ من ا انتیمنو متهم به خ

من... باورم  یاشکم رو در آورده بود؟ خدا نیازم متنفر شده بود؟ به خاطر هم نیخاطر هم
 !شد ینم

. نکنه میاز حالت متشنجش در اومده بود و حاال هر سه تامون غرق سکوت شده بود جمع
 یذهنش منو متهم م یکرد؟ نکنه اون هم داشت تو یباربد فکر م یداشت به حرف ها یبارل

 !دادم یاجازه م دیگفت؟ که دستمو ول کرد؟ نه... نبا ینم یزیچ گهیکرد که د

 :انگشت اشاره م رو به سمت باربد گرفتم و متاسف گفتم اریاخت یاما ب دندیلرز یهام م دست

 یمثل آدم دردتو بگ یایب نکهیا یبه جا ؟یتو مخت و عذابم داد یکرد نارویمدت ا نیتو ا-
که دوستم با دوست پسرش  یا یچت پنهون هیزخم من؟ واسه  یرو یختینمک ر نیو عدردات

 آره؟ ؟یرسوند نجایکرده بود ما رو به ا

 یدادند و نگاهش به لب هام دوخته شده بود. صدا یجنگ تن به تن م کیهاش نشون از  اخم
ت از خودش رو داشتم که تمام و کمال داش یاومد و حس متهم ینم رونیهم ب دنشونینفس کش

 :کرد یدفاع م یا انهیبازجو یفضا یتو

گفتم که تا ابد  یگفتم. نم یراجبم فکر کنه وگرنه نم ضیهم مثل توئه مر یخواد بارل یدلم نم-
 !یمرد فداکار و بخشنده و صبور بساز هیو از خودت  یفکر رو کن نیهم

 :تماعتنا به باربد گف یدوختم و ب یبارل دیپر ام یرو به چشم ها نگاهم

که دوست پسر  دنیفهم شیداره و اونا چند وقت پ یا یمذهب یخانواده  میمیدوست صم نیآذ-
 نیبشن اما آذ الیخیدو تا ب نیکردن ا یخواستن کنترلش کنن و فکر م شیداره. با گرفتن گوش

لپ تاپ خودش با  یتو میداد شنهادیمنو و دوستام زجه زد و ناله کرد که بهش پ شیاونقدر پ
که  یزمان هیتلگرام و با عشقش چت کنه، حداقل تا  ادیب یبچه ها هر از گاه زا یکیاکانت 

با تلگرامم کار نداشتم قبول کردم و  ادیخانواده ش دوباره بهش اعتماد کنن. من هم چون ز
دونم  یچت ساده با پسره کنه. نم هیتونست  یدادم و اون م یخواست بهش کد م یهروقت م
. یبارل نهیداستان هم یمنو چک کرده اما همه  یشده که گوش اونقدر جسور یبرادرت ک

 ...که به یحس یزمان هیمن مهمه!  یتصوراتت راجبم برا

 :قاطع ادامه دادم یدوختم و با لحن زدیم یکه چهره ش رو منگ یرو به باربد نگاهم

 یم نیآذ رفتم یم یحت دیپرس یاومد و ازم م یمرد داشتم اونقدر برام مهم بود که اگه م نیا-
 یزی! مخصوصا  از امشب به بعد پشستیبرام مهم ن گهیبده اما د حیآوردم که خودش توض

 !برام ارزش نداره
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 زیچ نیتر تیاهم یخوشحال شدم. سر ب یلبخند کمرنگ بارل دنینداشتم و با د یحرف گهید
از دست رو  یخواستم بارل ینم گهیممکن آرامش خودم و خانواده م رو از دست داده بودم و د

 .بدم

به حرف  دیمن نبود! با یجا گهید نجایانداختم و بعد به سمت اتاقش رفتم. ا یبه بارل ینگاه مین
بودم بهتر بود تا  دهیحرف هارو نشن نیاومدم و ا یاومدم. اگه نم یکردم و نم یپارسا گوش م

چت عاشقانه احمقانه و  یشک و شبهه  هی یکنار گذاشته شدم! برا یچ یدونم برا یکه م یاالن
 !دوستم با عشقش ی

 

 باربد#

 یتونستم پلک بزنم. هم نم ینم یو گنگ بودم که حت جیبود. اونقدر گ نیحرف هاش سنگ
 !که زدم رو نداشتم یتونستم باور نکنم و هم جرئت اعتراف به گند

 زیکرد. نفس هام تند و ت یکالفه ترم م نیو ا دیکش ینافذش دست نم یم از چشم ها رهیخ نگاه
 .کرد یرو پر تراکم تر م رشونیبهم مس یبارل یدر حال رفت و آمد بودند و نگاه پر معن

خواست بگم  یکرد. دلم م شیبرداشت و همراه یمردد قدم یو بارل دیرو کش یدست بارل جانا
به  یکه کردم اما زبونم راض یکه کردم، از قضاوت یتینرو... بمون! باز برام بگو! از خر

 .شد ینم یهمراه

 ینطوریمنو با چند تا جمله جمع کنه و ا یها ادیشد بتونه نعره و فر یهم باورم نم ودمخ
باشه و در واقع  ایقضا نیشد پشت اون چت مزخرف ا یکنه. خودم هم باورم نم میضربه فن

دوستم و از همه مهم تر جانا رو  نیدختر و پسر، خواهر و بهتر هی یمن بخاطر چت مسخره 
 .از دست بدم

شد و  یم دیتنم لحظه به لحظه شد یاز حال مزخرفم بود. گرما فیتوص نیکمتر یوونگید
به  رهیکردم و خ واریگاه د هیرمق دستم رو تک یخونه قصد خفه کردنم رو داشت. ب یفضا

 اریاخت یرو چک کردم ب شیکه گوش یمدت و مخصوصا  روز نیپام شدم. مرور ا ریپارکت ز
بار ازش بپرسم و هممون رو عذاب داد مثل  کینذاشت که  یا یترس لعنت یِ آور ادیبود! 

 .خوره به جونم افتاد

 انتیشد! کاش خ ینبود و مسبب حال خراب امشبم نم ی! کاش افسوِن عوضدمیپرس یم کاش
کار کردم؟  یشد! من چ ینم دمیعشق و محبت از اون رابطه، غرور عا یکرد. کاش بجا ینم

 !کار کردم؟ یتوهم... چ هیسر 

 دیتو وجودم شروع به وز وز کردن کرد. شا یزیچ هیو ناخودآگاه  دمیکوب وارید یرو یمشت
و قطع  ختیر یبود بهم م یا گهیهر پسر د دیکرد. شا یفکر رو م نیبود هم یا گهیهرکس د
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نبود! اون بهم ثابت کرده بود  یکرد اما... اما نه! من هر کس نبودم! جانا هر کس یرابطه م
 !رو خراب کردم؟ لعنت به من... لعنت زیکردم؟ چرا همه چشک  چراعشقش پاکه... 

 چیکه مهمون وجودم شده بود ه یشد در مقابل عذاب وجدان یمشت هام م بیکه نص یدرد
برگشت و جبران  یبرا یکردم؟ راه یکار م یچ دیداد. با یگواه نم یراه چیبود! مغزم به ه

 !گذاشته بودم؟ نه... بخدا که نه

تاق تنم رو به لرزه انداخت و به سمت راهرو برگشتم و چشم هام به باز شدن در ا یصدا
 یخواست برگرده خونه؟ برگرده تا پارسا باز انگ حرومزادگ یوقت شب م نیانتظار نشستند. ا

 !تونستم بذارم ی. نه، نمزدیبهم م

مشب بود و انگار قصد داشت ا دهیهم لباس پوش یتنها جانا شال و کاله کرده بود بلکه بارل نه
که لت و پار شده بود رو حفظ  میشگیتنهام بذاره. جلوتر رفتم و سخت بود جلوشون اقتدار هم

 :کنم

 وقت شب کجا؟ نیا-

 :انتظارم، جانا لب باز کرد و گفت برخالف

 یاشکال مونه،یمن م شیشه تنها برم. امشب رو پ ینم یاما راض ادیخواد ب یگفتم نم یبه بارل-
 نداره؟

 یبگم. نم یزیتونستم چ یسوختم و نم یبود! در عوض من داشتم م شهیهمتر از  یعاد لحنش
 .بار هم حق با زندان بانم بود نیکنم، چون ا یتونستم از خودم دفاع

 یشرمنده م دیکردم. با یجسورتر شده بودند که همچنان نگاهش م شهیهام امشب از هم چشم
بودند.  دهیرو فهم یدلتنگ یب تازه معنامش یتونستند، انگار یاما نم دندیدزد یبودند و نگاه م

 یو صدا دیبر یکرد داشت امونم رو م یم ینگاه خونسرد جانا که واسه رفتن لحظه شمار
 :رو لو داد زیخودش جا داده بود همه چ یرو تو یبد ادیگرفته م که فر

 .رم ی. من مدی... شما برستین ازین-

من اشتباه  ایگرفت. رنگ ترحم بود  یا هگیباال انداخت و جانا نگاهش رنگ د ییابرو یبارل
 !دم؟ید یم

بعد عقب گرد کرد و به سمتش اتاقش رفت. جانا  یسوق دادم و کم یرو به سمت بارل نگاهم
 :هول کرده به سمتش برگشت و معترض گفت

 ؟یاینم ؟یبارل یر یکجا م-

کوتش تنهامون نگاهم رو نفهمه و با س یازم دور نشده بود که معن یاونقدر یبارل خداروشکر
 :مضطرب گفتم یرو به جانا یکم جون یزدم و بعد با اخما یگذاشت. تلخند
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 !یگفت یکاش بهم م-

دودل بودم  یکردم وقت یکار م یممکن رو گفتم اما چ یجمله  نیدونستم طنزتر یهم م خودم
 !بد خراب کرده بودم یوقت ج؟یو گ

 :شد گفت یجمع تر م که لحظه به لحظه یگرد شده و چهره ا یبا چشم ها جانا

گفتم باربد من با چشم سومم  یاومدم م یباربد؟ م یگیگفتم؟ چرا چرت و پرت م یرو م یچ-
 !بهت بدم؟ یحیتوض هی دیبا یچک کرد مویتو گوش دمید

نشه که باهام  گهیخواست امشب بره و د ینداشتم. حرف حق رو زده بود اما دلم نم یجواب
 :گفتم اریختا یتکون دادم و ب یحرف بزنه. سر

 ...بپرسم و دمیترس یم ،یختیر یبهم م یحق با توئه اما... اگه توام بود-

 :اومد یمظلومش نم یبه چشم ها تیاگه بگم خشم و عصبان ستیجلو برداشت و دروغ ن یقدم

که به زبون  یجالبه که با هر حرف ؟یکردم که چ انتیو بگم آره؟ خ یبپرس یدیترس یم-
 !شناختمت... چقد احمق بودم باربد ری. چقدر دیکن یو دگرگون متصوراتم ر شتریب یاریم

جونم رو به  مهیانداختم و بغض ن نییگفت و خواست از کنارم رد شه و بره، سرم رو پا نویا
 .دلم از خودم گرفته بود یاز هر وقت شتریهول دادم. امشب ب شیابد یجا

 :اجازه رو نداشتم نیاما اخواست ولش نکنم،  یدلم م بیدستم شد و عج ریدستش اس مچ

 .رم یگفتم که... من م-

و نخورده مست  دمینگاهم کرد. لجوجانه سرم رو به سمتش کش یچشم ریو ز ستادیا کنارم
 !یلیخ نه،یسنگ یلیخ شونیکه بار تلخ ییبه روش زدم، از اون لبخندها یبودم که لبخند

چشم هاش آروم  یاهیبه س رهیکردند و خ یمن با هم تالق مونیزده اون و نگاه پش خی نگاه
 :گفتم

 !خوام جانا... شرمنده ام یمعذرت م زیبابت همه چ-

متعجبش کندم  یچطور دل از چشم ها دمی. نفهمچطور دستش رو ول کردم دمیگفتم و نفهم نویا
 .تندم رو به سمت در برداشتم یو قدم ها

 یبودم! از خودم، از کس فرمون قرار گرفت. خسته یسرم رو اریاخت یرو بستم و ب نیماش در
اشتباه همه رو رنجوندم. خار  نیکه سر احمقانه تر یشناختمش. از کس یوقت بود نم یلیکه خ
دوستم رو  نیتر یمیخواهر صم یرفت. زندگ انمیاطراف یچشم همه  یتو ضمیمر یفکرها

 !؟یفروختم؟ به چ یخودمو به چ یو چند ساله  نیخراب کردم! دوست چند
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مقابل شدم  یبه نقطه  رهینشست. خ نگیدر پارک یو نگاه ماتم زده م رو دمیرو عقب کش سرم
در  نیچشم هام نقش بستند! چقدر زود فراموش کرده بودم دم هم یجلو زیآن همه چ کیو در 

بلند کردم.  قمیناموس رف یگوشش، چقدر زود فراموش کرده بودم که دست رو ریزده بودم ز
 !کردم یکردم، نامرد یکه نفهم کردمچقدر زود فراموش 

 نیماش یفضا یحوال مارستانیکنج ت یها وونهیفرمون مشت شد و نگاهم مثل د یرو دستم
 !گشتم؟ آرامش؟ اون هم امشب؟ محال بود یم ی. دنبال چدیچرخ

تونست  ینم زیچ چی. هزدم یگاریس ریز یتو گاریپاکت س یبه رو یافتاد و تلخند نییپا سرم
سوزوندم آروم  یکردم و قلوپ قلوپ معده مو م یخفه م گاریبا س اگه خودمو یآرومم کنه. حت

اعماق وجودم  یشد! درد من تو یکاذب درمون نم یآروم شدن ها نیشدم. درد من با ا ینم
زده و حاال حاال ها دلش  مهیگلوم خ ونیاستخون بزرگ و سمج م هی نیکرده، درد من ع شهیر

 !کنه یتکون خوردن نم یهوا

حفظ حرمت برادرم  یاز خودم که عرضه  اقت،یل یه. از خودم که کورم و بمن از خودم درد
نشکستن دل دختر مردم رو  یجمع کردن گندم رو نداشتم، عرضه  یرو نداشتم! عرضه 

شهره،  نیکه غرورش زبون زد خاص و عام ا یباربد مهرزاد ینداشتم! از امشب به بعد برا
که  ستیکه بگه کم آورده، سخت ن ستی! سخت نستین ختعرضه س، س یبگه ب ستیسخت ن

 !که بگه از خودش متنفره اد،یبگه از خودش بدش م

رفتم.  یم دیخارج شدم. با نگیاز پارک موتیرو روشن کردم و با زدن ر نیحرکت ماش هی با
داره،  یتوش قواعد و ضوابط دنیکه نفس کش ییساختمون باشم. تو جا نیا یتو دیامشب نبا

 !ستیموندن ن یجا ذاره،یبالشت م یتصور داغون از من سر رو ایدن هیکه جانا با  ییجا

 نیاول نیزد. بعد از رفتن مامان و بابا ا یدلم دامن م بیعج یشهر به گرفتگ یو کور سوت
ترسم که  یموقع از شهر تنها بمونم، م نیمثل ا شهیهم یترسم که برا یترسم. م یبارمه که م

ترسم که تنها تر از امشب بشم!  یرو نداشته باشم، م میزندگ یدوست داشتن یاندک آدما گهید
از  شهیهم یفکر کنم برا یکه حت نیترسم از ا یهولناک ولم نکنه، م ییتنها نیا هترسم ک یم

 !دستشون دادم

 یفضا یتو یکیموز یپدال گاز فشار دادم و بر خالف معمول صدا یحد پامو رو نیآخر تا
و بُرنده بودند که  زیت یبودند، به قدر یکاف یه اندازه سرم ب یتو ی. صداهادیچیپ ینم نیماش

خودم بود،  یکه انعکاس حرف ها ییبرند و خون راه بندازند. صداها شیرگ تنم پ نیتا آخر
 !خودم بود یو تهمت ها یانصاف یخودم بود، ب یاه هیو کنا شین

 یم نویزد و ا یم یپارک کردم. دلم ساز ناسازگار میمجرد یو مقابل خونه  دمیساعته رس مین
 ایمردم  یخونه م نیا یمن تو ای. امشب دیورود به خونه فهم یدودل بودنم برا یشد تو

برام،  هیاون ها... امشب شب سخت ایآوردم و  یمن کم م ایخونه،  یخاطرات عذاب آور تو
 .میزندگ یها شب نیاز مهم تر یکی
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توش چه  یدون یکه م یخونه ا یتو یبر یکه هم دوست دار هییلحظه، لحظه ا نیتر متناقض
و هم دلت گرفته و  یهم دلتنگ ،یدار یو هم فاز شجاعت بر م یترس یخبره و هم نه، هم م
 !و هم نامرد یدر آخر هم نامرد

به سمت اتاقک  ن،یزدم و بعد از پارک کردن ماش ضمیافکار ضدونق یبه رو یپوزخند
کرده  یرو داشتم که کار بد یچه ابعد واردش شدم. حس دختر ب یآسانسور حرکت کردم و کم

اتاقش  یجز حبس شدن تو یزیچ هیتنب نیبراش در نظر گرفته و ا یبد هیو حاال مادرش تنب
 ادیبرم تو و از  دمیترس ی. مارمیدم برم تو و وارد نشده کم بیترس ی! مضطرب بودم، مستین

رسناک کردم شکست و ت کیشب ها تار نیکه براش ع ییکه با جانا داشتم و روزها یشب یآور
 !دمیترس یبخورم، م

خونه به چشم هام حمله ور شدند. حس و  یکینگاه تار کیدر چرخوندم و تو  یرو تو دیکل
کوه  هیذهنش  یکم سن و سال که هر لحظه تو یدختر هیخنده دار شده بودند! شب بیحالم عج
 !سازه و توان اتفاق افتادنشون رو نداره یاز ترس م

خونه رنگ خونه رو به خودش گرفت.  هیاز ثان یق نشست و در کسربر دیکل یرو دستم
 یرمق رو یو ب دمیکش رونیحرکت ب هیجشن تنم بود با  یکه از سرشب و تو دمیسف راهنیپ

 .مبل ولو شدم

 یکار م یکردم تا امشب صبح بشه؟ چ یکار م یچ ؟یچ ایشدم  یآماده م دنیواسه جنگ دیبا
 بشه و گورمو گم کنم؟ بمیدائم نص یفراموش هیکردم تا 

کرد و  یسقف مکث یاول رو میهامو دراز کردم و دو طرف مبل نشستند. نگاه فرار دست
 !در بالکن نشست یبعد در کمال تعجب مصرانه رو یلحظه ا

چشم هاش رو به عشق من  یتونستم اون شب رو فراموش کنم؟ ترس تو یتونستم؟ م یم مگه
نباشم که بخاطر من همه  یدختر یتونستم شرمنده  یم! دمیفهم یکرد اما من که م یم میقا
عمر کنارم بود و نذاشت  کیفکر نکنم که  ییتونستم به پارسا یرو کنار گذاشت؟ م زشیچ

 نیبخدا که نه... توان ا ام؟یتونستم با اشتباهاتم کنار ب یمن... م و حاال ارمیخم به ابرو ب
 .شد ینم دایشد پ یم زمیهمه چ یکه ادعا یمن یتو یفراموش

رو روشن کردم و با چند تا  میشلوارم فرو بردم. گوش بیج یو تو دمیکش نییرو پا دستم
 ییتمام وقت ها یزدم. دلم براش تنگ شده بود! اندازه  یضربه ا یگالر کونیآ یحرکت، رو

 !گفتم یکه دلتنگش بودم و چون پسر بودم نم

. دمیرس رمونیسفر اخ یها رد کردم و به عکس یگریپس از د یکیرو  یبارل یها عکس
اون روزش  یها یمسخره باز یها یادآوریو آخ که  میگرفته بود یقشنگ یسلف ایکنار در

 .ندازه یبه جونم م شیآت
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 تشینگاه جذاب کیلب هاش نشسته بودند تو  یکه رو یاسپرتش و لبخند پیمردونه و ت کلیه
شد پارسا  یبه بهبود بود. مگه م به عکسمون بودم و حال قلبم رو رهی. خدندیکش یرو به رخ م

 شد حال بدت خوب نشه؟ یو لبخند نزد؟ مگه م دیرو د

زد  یکالس رو م یداشت مخ دخترا شیو با خوش مزگ میکالس بود یکه تو یروز اول ادی
از من بهتر بود! خوش برخورد تر و مهربون تر،  شهیلبخندم کرد. اون هم یرو چاشن یتلخ

رو اعالم  یباز انیرحمانه پا یمن بودم که ب نیخوب بود و ا شهیدلسوز و با مرام تر... هم
لبخندهاش شدم، مِن نامرد،  دنیمن بودم که باعث پر کش نیزدم. ا رو یکار یکردم و ضربه 

 !قیمِن نارف

 نییبود پا ختنیچشم هام منتظر فرو ر یکه گوشه  یتکون دادم و قطره اشک سمج یسر
دلم  بیبغض گوش خراش من همانا، گفته بودم امشب عج دنیاومدنش همانا و ترک نییاومد. پا

 !گرفته بود؟

بازگشت رو زدم و  ی نهیچطور گز دمیدادم و نفهم یناباور سرم رو تکون م یها وونهید مثل
 ایبهش زنگ بزنم  نکهیا نیاسمش نشست و ب یدنبال اسمش گشتم. دستم رو نیمخاطب یتو
 ؟یکرد چ یو قطع م دیشن یاگه صدامو م ؟ید چدا یبدم مونده بودم. اگه جواب نم امیپ

ضربه  امیعالمت پ یچشم هام رو ینسب یهام پشت سر هم صف بسته بودند و با تار اشک
 :نوشتم اریاخت یزدم و ب یا

 ...قیشم رف یترکه برات... دارم خفه م یدلم داره م-

مثل  نکهیا یبگم، ب پاهاش بذارم و از درد دلم براش یداشته باشم تا سر رو یمادر نکهیا یب
داشته باشم تا بغلش  یپدر نکهیا یکنه. ب ینم هیموهامو نوازش کنه و بگه مرد که گر مایقد

 .کردم یم هیو آرومم کنه گر چهیمشامم بپ یتو رهنشیپ یکنم، تا بو

. انگشتام دیرس یاومد و زور قلبم فقط به چشم هام م یدر نم گهیبعد از اون انفجار د صدام
کردند چون اجازه  ینم یبگم تا سبک شم. همراه نقدیکه ا سم،یکردند که باز بنو ینم یهمراه

بشه؟  یبدم که چ امیداد. پ یم یا گهیزد و مغزم فرمون د یم ینداشتند. قلبم حرف از دلتنگ
 میکه دوست شد یدلش به روز یبدم که باز تو امیکه کار خودم بوده؟ پ یرو زخم شمنمک بپا

 عنت بفرسته؟ل میو قول رفاقت داد

شدند.  دیناپد دمیصفحه زدم و جمالت رو به روم از معرض د یضربدر تو یباره رو کی به
 .پرتاب کردم زیم یرو رو یکالفه با پشت دست اشک هام رو پاک کردم و گوش

 

******** 

 جانا#
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 یبعد یصفحه  یحوصله ام رو برا یپر از شعر مقابلم رو مجدد ورق زدم و نگاه ب ی صفحه
 یرمغان بردم. امتحانات اعصاب خورد کنم شروع شده بود و هر خط درس خوندنم مساوبه ا

 یپر م شیشد. همش ذهنم به اتفاقات چند روز پ یو تو فکر فرو رفتنم م دنیکش ازهیبا خم
 .ذاشت ینم یدرس برام باق یرو رکزتم یبرا ییو جا دیکش

 نهیس یاله ش کردم. دستم رو رواز تخت حو یاراده کتاب مقابلم رو بستم و به گوشه ا یب
 یلومتریک یچشم دوختم. نگاهم به تخت بود و فکرم س یرو تخت یها یجمع کردم و به گل گل
 !از خونمون دور بود

که  یو چت نیآذ یناله ها شیو سکوت پر از حرفش. پ یباربد و نگاه شرمنده اش، بارل شیپ
 ضیهر بار لبخند تلخم رو عر هیقض نیمرحله برسه. فکر کردن به ا نیبه ا میباعث شد زندگ

 یفکرش رو هم نم یولم کرده باشه. حت نیکردم بخاطر ا یفکرش رو هم نم یکرد! حت یتر م
 زیو مغرور باشه که به خودش اجازه نده از من بپرسه. نامرد همه چ واهخودخ نقدریکردم ا

خاکسترش رو  از یو مشت دیکش شیرو به آت یتصوراتم از خوشبخت یرو خراب کرد. همه 
 .ختیچشم هام فرو ر یتو

کردنش مصادف با باز شدن در شد  ییخودنما یکرد و لحظه  دایپ یراه خروج نمیس یتو آه
اومد  یکه به سمتم م ییپارسا یبه رو یپشتش حرکت کنه. لبخند یا گهیو اجازه ندادم آه د

  .زدم و جمع و جور تر نشستم

 :تخت نشست گفتم یکه کنارم رو نیهمدر جواب لبخندم گفت و   یتوله ا یچطور

 آره؟ یسر بهم بزن هی یایب یاز اتاقت دل بکن یبه به آق داداش خودم، تازه وقت کرد-

و حرکت  امیبچگ ادیلب هاش گذاشت و بوس کرد.  یو بعد انگشت هاش رو رو دیرو کش لپم
به  یبدجور اون رو یو مهربون یمعروف بابابزرگ افتادم و غرق لذت شدم. داداشم مردونگ

 :ارث برده بود

 ه؟یحرفا چ نیاومدم بچه پررو، ا رونیمن که تازه از ب-

 :زنان گفتم هیباال فرستادم و کنا ییابرو

 !یخوب خوب. منم نبرد یها رونی! از اون بیبود رونیبله، ب-

 :دستش گرفت یخوردند و دستم رو تو ینیلب هاش چ کنار

چه  ،یکرد سیدهنمو سرو یدیفهم یسرم، از وقت نکوب تو نویا ینبودم جانا! ه یبا بارل-
 !کردم تو رو رسوندم دم خونشون ها یغلط

تونستم به لحن پر  یخنده زدم. بامزه گفته بود و نم ریکردنش برداشتم و ز تیاز اذ دست
شد، عادتش  دنمیش رو جلو آورد و با جمع کردن لب هام مانع خند گهیحرصش نخندم. دست د
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کردم تا  ینتونم حرف بزنم. با همون حالت مسخره م تقال م ینه که حترو ک نکاریبود که ا
 :حرف بزنم یدستش رو برداره و بتونم درست و حساب

 ..... بوبو... دسدتو وردالیا-

... دیخند یحالتم معترض بشم. داشت م نیبه ا نیبود که ا بیو عج دیخند یغش به حالم م غش
 .رمیخنده ش بم یصدا یخواست برا یو دلم م دیخند یبعد از مدت ها داشت م

چونم  یبا همون وضع منتش کردم تا باالخره دستش رو برداشت و دستم رو یا هیثان چند
 :نشست

 آره؟ هیسر اون بارل ریپارسا، ز یشد یوحش دا  یبار، جد نیا یمحکم گرفت یلیآخ... خ-

 :کشدار سر داد و گفت یبا تکون دادن سرش نچ همراه

... الیخیب ناروی. ایزن یو ازش حرف م یکن یم یبه اون حسود نقدریسر توئه که ا ریز-
 حالت چطوره؟

 :مواخذه گرش گفتم یبه چشم ها رهیرو کج دراز کردم و خ پاهام

 !خوبم داداش. نگران نباش-

 :لو ندادن گفت نیا یرو از دست داد و ناموفق تو یسرحال لیش شکل و شما چهره

 شه نگران نبود؟ یمگه م-

کنم  ییباز خطا نکهیاز ا ؟یاز چ د؟یترس یداد. پارسا م یخبر از دلهره و ترس م هاش حرف
 !و با باربد باشم؟

 :و قاطعانه گفتم دمیصورتش کش یرو یدست

 !شه نگران نبود یبا داشتن تو آره. م-

کرده بودم تا برادرم ترسش  یجمله م باعث شد دوباره لبخند بزنه. لعنت به من که کار نیهم
 .مظلوم بشه ینطوریکنه که االن مقابلم ا الیخلوتش اونقدر فکر و خ یم بکشه، تا تورو به رخ

 یخودم رو م یجلو دیدادند، با یاشک هام رو م لیسوختند و خبر س یهام از درون م چشم
 :پرت کردن حواس پارسا رو بهش گفتم یخاطر و برا نیگرفتم و به هم

دختر رو  نیمخ ا یتو ک نمیاصال  بگو بب گذره؟ یم یچه خبر؟ رابطتون چطور یاز بارل-
 هان؟ ؟یچرا به من نگفت ؟یزد

 :گفت ییهوا تکون داد و با پررو یدستش رو تو کی
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شه  یم یگذره. دو سه هفته ا ی. رابطمون هم خوب میگم. خبر که سالمت یم یاگه امون بد-
 فضول خانوم؟ تیکه مخش کردم. خب... سوال بعد

 یداشت. پسره  یبر نم ییدست از خودنما شهیدرازش مثل هم که پارسا بود و زبون الحق
 !خواست در دهن من رو ببنده؟ یجمله م هیبا  وونهید

 :معترض گفتم یچپ نگاهش کردم و بعد با لحن چپ

. یکن فیتعر دیشه برادر من. دونه به دونه و لحظه به لحظه ش رو با یکه نم ینطوریا-
 مرموز خان؟ یکرد یبرخورد م یعاد شهیکه همتو  ؟یکه دوستش دار یدیفهم یاصال  ک

شد. اخم هاش در هم رفت  دمیعا یسکوت طوالن کیگفتم و برخالف انتظارم در جواب  نویا
 خواست بگه؟ ینم ایدوستش داره  یکرد که از ک ی. داشت فکر مدیو نگاهش رو ازم دزد

و خودش گره  و قاب عکس من شمیآرا زیو بعد نگاهش به سمت م دیموهاش کش نیب یدست
کرد؟  یفکر م ینخوردند. داشت به چ یخورد. مجددا  صداش کردم و باز هم لب هاش تکون

 !رو... نه! امکان نداره ینکنه... نکنه که بارل ه؟یچ یتعلل و مکثش برا

 :گفتم انهیگرا خیو توب دمیکوب نشیس یرو یآروم مشت

 ...یواخ یپارسا بگو که نم ؟یدوستش دار یبا توام... بگو از ک-

 :کلمه الل شدم یواقع یکه از دهنش خارج شد به معنا یو با حرف دیکالمم پر ونیم

 !دوستش ندارم-

گفتن  یبست. چشمام درشت تر از حد معمول شده بودند و زبونم برا خیرگ هام  یتو خون
 یدوست شدن با بارل یبرا لشی. دوستش نداشت؟ اگه دوستش نداشت، پس دلدیچرخ ینم یحرف
 ...نکهیجز ا بود یچ

زد. دل از قاب عکس کند و  یکه توش بهت و سرزنش موج م ینگاهش کردم. نگاه ناباور
باز، سرم رو به چپ و راست تکون  مهین ییچشمام دوخت. با لب ها نگاه پر حرفش رو به

 :دمیدادم و نال

اون حرفا  از اون حرفا، از نه... امکان نداره! بگو! از خودت دفاع کن پارسا. بگو منظورت-
که باربد کرده سر خواهرش  یتا کار یدوست نشد ینبوده. بگو با بارل نیا دادنیانتقام م یکه بو
 !. بگویکن یتالف

 .چشماش فشرد یصورتش رو جمع کرد و انگشت شست و اشارش رو رو کالفه،

 :شونش گذاشتم و تکونش دادم یرو بلند تر کردم و دست رو صدام

  ؟یبا توام پارسا. کر شد-
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 :از جاش بلند شد و با پرخاش گفت کهویچشماش برداشت و  یرو از رو دستش

 زنهیرل م یمگه هرک ؟یکنیسر هم م هیچرت و پرتا چ نیا ؟یزنیحرف م نقدریا یگیم یاه چ-
نداره دوستش  یلیطرفشو دوست داشته باشه؟ ازش خوشم اومد باهاش دوست شدم. دل دیبا

 !داشته باشم

شد و اون انگار نتونست  یکه پر از ترس بودند طوالن شیست داشتندو یچشما یرو نگاهم
. دمیو دنبالش دو دمیبره. از جام پر رونیتا از اتاق ب دیو چرخ دیتحمل کنه که نگاهش رو دزد

 :در اتاق جلوش رو گرفتم و گفتم یدرست جلو

 یتو ترس نیساله شب و روزشو باهات گذرونده نخواه که باور کنم ا ستیکه ب یاز کس-
 نیمورده. نخواه که باور کنم بعد از ا یشدنت ب یجهته. نخواه که باور کنم عصبان یچشمات ب

دونم  یکه م ی. در حالیباهاش دوست شد انهیخوشت اومده و مخف یاز بارل کهویهمه وقت، 
 !یچ یعنیارتباطت با خواهرش  م،یدار نهیکه جفتمون از باربد ک یتیموقع نیتو ا یدون یو م

هم فشرده شدند و چشماش حاال عالوه بر ترس پر از نفرت بودند. چشماش رو با  یرو لباش
 دیفشرد که دستش سف یم ی. مشتش رو جوردمیکش نییکرد و من نگاهم رو پا کیخشم بار

که مشخص  ختیر یشده بود. نگاهش به چشمام بود اما اونقدر از نگاه مات شدش نفرت م
 :صداش زدم یبه جلو برداشتم و به آروم یم. قدستیبود اصال  حواسش به من ن

 ...پارسا-

 :پر از تنفر زمزمه کرد د،یلرز یکه به شدت م ییلب با صدا ریز

 یچ میگاهم بود، پشت و پناهم بود. مثه چشمام بهش اعتماد داشتم. با زندگ هیبرادرم بود، تک-
 کار کرد؟ یکار کرد؟ چ

 کهیدل پر دردش ت ی. قلبم برادیجوش چشمام یاشک تو یبود وقت اریاخت یشدم و ب خشک
 تیکار کرده بودم؟ واقع یبا باربد، چ ی... حتیو حت یشد. من با برادرم، با خودم، با بارل کهیت
 یمن بودم! من بودم که شروعش کردم. من بودم که رو یباز نیا یبود که شروع کننده  نیا
 یدل یشده، تو یتم به هر راهکردم. من بودم که خواس یثمر نشستنش پافشار هعشق و ب نیا

دِل باربد جا نشدم. مچاله شدم! مچاله شدم  یخودم رو جا کنم. من تو ست،یمن ن یبرا یکه جا
 .رو هم با خودم مچاله کردم هیو بق

گونم روون شد. جلوتر رفتم و با هر دو دستم، صورت جذابش رو قاب  یسمج رو یاشک
 :ه گفتمکردم آروم باش یم یکه سع ییگرفتم. با صدا

 !منو. حواستو بده به من نیفکر نکن. بب یزیپارسا؟ به من نگاه کن. به چ-

کرد.  یم کهیت کهیسرش باربد رو ت یفشرد و انگار داشت تو یهم م یدندون رو همچنان
 :صدام رو بلند تر کردم
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 !پارسا با توام. داداش خوبم، حواستو بده به من-

از مشتاش رو  یکیچشمام نشست.  یت، روباز شد و نگاهش درس یمنقبض شدش، کم فک
 :به چشماش گفتم رهیبازش کردم. پر از بغض، خ یگرفتم و با سخت

 !صدامو؟ یشنوی. مقصر منم پارسا. مستین یچیباربد مقصر ه-

 .من بود شیبرگشتند و حاال انگار واقعا  حواسش پ یعیطب یشدش، به حالت کیبار یچشما

کنم. باربد بارها خواست منو دور کنه،  لیبه باربد تحم خودمو خواستمیمن بودم که مدام م-
 !من ینه به اندازه  یتونم عاشقش کنم. باربد مقصره، ول یکردم م یمن بودم که فکر م نیا

من،  یِ قو یو همراه  با خودش، دِل من رو هم لرزوند. داداش پارسا دیمردونش، لرز ی چونه
 !رو نابود کرده بودم انمیاطراف یزندگ که یبغض کرده بود؟ لعنت به من! لعنت به من

 ؟یفهمی! می. نه بارلمیبشه، منو و باربد هیتنب یتقاص پس بده، اگه قراره کس یاگه قراره کس-
که  یمهربون من. کس ی. داداش پارسایمن یپارساماجرا! تو  نیتو ا نهیگناه تر یب یبارل

 رو بشکونه؟دخت هیدل  تونهیم. بعد چطور رسهیآزارش به مورچه هم نم

 :دیاز بغض نال پر

 ...که یتونست به من، به من یباربد تونست؟ چجور یپس چجور-

 :و صداش رو بلند تر کرد دیاش کوب نهیبه س همزمان

 یکنه، تا اون قو شرفتیگذاشتم تا اون پ زمویکه همه چ یگذاشتم، من هیبراش از جون ما-
. یبا ارزش تر ایتو دن یرام از همه چدونست تو ب یدونست. م یبشه، نارو بزنه؟ اون که م

 باهام کرد؟ نکاروی. چرا اشمیمو از سرت کم بشه نابود م هیدونست اگه  یم

کردم. اگه هر وقت  یم هیگر یداشتم از ک قا  یدق دونستمیپر از اشک بودند و من نم چشماش
. شدیاالن نم یعذاب نکشه، ول نیاز ا شتریدادم تا ب یبحثو خاتمه م نیبود، زودتر ا یا گهید

 !شدیوسط بود، نم یبارل یکه پا یاالن

و استعفا  یکه آژانس رو ول کن نی. هماریسر خودش در ب شوی. تالفریاز خودش انتقام بگ-
پارسا. هزار تا راه هست تا کارشو  ستین یچی. باربد بدون تو هزهیچ نیبراش بدتر ،یبد
 یامشب جلو نیدت قسم اگه تا آخِر همنه پارسا! به جوِن خو ینه! بارل نیا یول ،یکن یتالف

ماجرارو، از اول تا  یتمومه، خودم بهش همه  یهمه چ یو نگ ینزن زنگچشِم خودم بهش 
 .کنمیکارو م نی. باور کن ارونیکشمش ب یلجنزار م نیو از ا گمیآخرشو م

 . انگار به آخری. پر از غصه و پر از پوچیپر از سردرگم یو فقط نگاهم کرد. نگاه فقط
نمونده تا با اون، خودش  یراه چیبراش نمونده بود. ه یراه چیه گهیبود. انگار د دهیخط رس
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تونه  یباربد، م رتیو له کردن غ یکرد با نابود کردن بارل یرو آروم کنه. اما چرا فکر م
 چرا؟ شه؟یحالش خوب م ینجوریکرد ا یفکر م چرا ره؟یآروم بگ

دونستم بهش  یفکر! م ایدن کیرفت. من موندم و  نرویکنارم زد و از اتاق ب یحرف چیه یب
 .خرابش کنم ششیرو بگم و پ تیواقع یبه بارل ذارهیدونستم نم ی. مزنهیزنگ م

عالم  کی ونیبودم، م اهیس یلکه  کیاز خودم گرفته بود. من  ا،یدن کی یبه اندازه  دلم
 یم تیاذ دنش،یا دچشمه و هرکس ب یتو شهیو هم شهیجوره پاک نم چیکه ه ی! لکه ایدیسف
 !شه

پشت در  زدم و رونیاتاقم ب. از ارمینتونستم طاقت ب گهیشب گذشته بود که د کیاز  ساعت
 .دمیتو" گفتنش رو شن ایتا "ب دیطول کش یگرفتم. در زدم و چند لحظه ااتاق پارسا، نفس

تختش  یه روبرهن مهیکه ن دمیدر فشار آوردم و در باز شد. با باز شدن در، د ی رهیدستگ به
رو پشت سرم بستم و بهش  چشماش گذاشته. در یو ساعد دست راستش رو رو دهیدراز کش

 :گفتمیآروم یرخ جذابش با صدا میبه ن رهیزدم. خ هیتک

 !؟یبهش زنگ زد-

چشماش برداشت و نگاهم کرد. هنوز هم از نگاه کردن  یکوتاه، ساعدش رو از رو یمکث با
 .بودم دهیبرادرم رو به لجن کش رتِ یمن غرور و غ. دمیکش یچشماش خجالت م یتو

کرد و آرنج هر دو  زونیانداختم و اون سر جاش نشست. پاهاش رو از تخت آو نییرو پا سرم
زد، با  یرو چنگ م شیپر کالغ یکه موها یزانوهاش قرار داد. در حال یدستش رو رو

 :آشفته گفت یلحن

 م؟یبه نظرت... به نظرت من عوض-

 :گفتم یبه نقطه ا رهیخت نشستم و خت یرو کنارش

 !ییایبرادر دن نیتو بهتر-

 :جواب داد بالفاصله

 به تمام معنا؟ هیعوض هی! م؟یآدما چجور ی هیبق ی! براالیخیبرادر بودنمو ب-

جفت دستاش رو  یبا انگشتام شدم. چند لحظه بعد، خودش در حال یندادم و مشغول باز یجواب
 :دیصورتش گذاشته بود نال یرو

 یوابسته شده. چجور یلیبچس. خ یلیتجربس. خ یب یلینبوده. خ یپسر چیتاحاال با ه یبارل-
 !شهیبهش بگم تمومه؟ نابود م
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 ی. وقتیتالف یبوده برا لهیوس هیبفهمه فقط  گهیچند ماه د نکهیبهتر از ا یلیاالن نابود بشه خ-
 یپرتش کرد فیکث یاغذدستمال ک هیو کارت که تموم شد مثل  یباهاش بود یچ یبفهمه برا

 !بفرستش بره یبهونه ا هی. پس تا زوده به شهیم ونهیسطل آشغال، اونوقت د یتو

نگاهم کرد. منتظر نگاهش  دیکنسول برداشتم و جلوش گرفتم. با ترد زیم یرو از رو شیگوش
. برادِر احمق دیلرز یرو گرفت و روشنش کرد. دستش به وضوح م یکردم تا باالخره گوش

 ره؟یخواست انتقام بگ یم یبود، بعد چجور دهیترس ینجوریدختر ا هیشکستن دِل  یمن، برا

که اونقدر  ی. از باربدادینفر بر م کیکارها فقط از  نیزدم و با خودم فکر کردم ا یپوزخند
 !شده یخودش استاد یکار برا نیا یدل شکسته که تو

 یلیدوزم. با لحن خ یم رو بهش مَکنَم و نگاه یسالم کردن پارسا، دل از افکارم م یصدا با
 :گهیم یسرد

 .خوبم یمرس-

-... 

 .یسالمت-

-... 

 ...شده یزیچ هیراستش... آره! -

 یو ناراحت یصورتش کالفگ یمکث کرد و نگاهش رو به من دوخت. از تک تک اجزا پارسا
 :صدا لب زدم ی. بدیبار یم

 !بگو-

 :گفت کهویو  دیکش یقیعم نفس

 !میا هم باشب میتون یما نم یبارل-

 .فشرد و موهاش رو چنگ زد یچشماش رو رو د،یکش یکه م یدرد از

 !باهات ادامه بدم تونمینم گهیکه گفتم. د نیهم یعنی... یعنی-

 کردم؟ یفکر م ینجوریمن ا ایداداش پارسام بغض داشت  یصدا

نه  به تو نداره... ی. ربطستیخوب ن طمی... خوشگلم... من شرازمی. عزینکن بارل هیگر-
 !گوش کن به من قهیدق هی ی... مشکل از منه... بارلیکم نذاشت یچینه... تو ه

 :گفت یپر از اشک نگاهم کرد و خطاب به بارل یو چشما یکالفگ با

 ...یبارل تونمیبرات بهتره. نم یبهت بگم. ندون تونمیرو نم لشیدل-
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 :صداش رو بلند کرد هوی

 !نکن هی! گریبدون ستین یازین گمیم-

 یکرد و من تو یکنه. پارسا باهاش بحث م یم یقرار یب دایداره شد یبود که بارل مشخص
 .کردم یعالم رو بار خودم م یدلم تموم فحشا

 نییخراب موهاش رو چنگ زد. دستاش رو پا یآورد و با حال نییرو پا یپارسا گوش باالخره
 :دیصورتش گذاشت و نال یو رو دیکش

 ... کردم؟کاریمن... چ-

نمونده بود. پارسا از جا بلند شد و  یتا شکستنش باق یزیکرد و چ یم یم رو زخمگلو بغض
 .زد رونیاز اتاق ب یحرف چیه یلباساش رو عوض کرد و بعد... ب

شده بود  یبه زمان هیبرگشت، حالش درست شب یاز خونه گذروند و وقت رونیشب رو ب تموم
زد. ساعت  یحرف نم یرد. با کسخو یبود. درست غذا نم دهیرو راجب من فهم تیکه واقع
 .رفت یسرکار هم نم یشد و حت یم رهینقطه خ هیها به 

 

 باربد#

 

چرخوندم. با  شیشگیهم یسرم رو سمت جا یاراده بود وقت یآژانس گذاشتم و ب یرو تو پام
 یوقت بود و نم یلی. خبود یا گهیمتعلق به کِس د یو صندل زیوقت بود اون م یلیخ نکهیا

 .بودم دوارین هنوز هم امدونم چرا م

گرفت. جانا  شتریدلم ب ومده،یکه امروز هم ن دمیشن یو وقت دمیاز پارسا پرس یمنش زیم مقابل
 !زنگ زدن هم نداشتم یرو یحت یاومد؟ لعنت یسرکار نم گهیبهش گفته بود که د یزیچ

رو گرفتم. و شمارش  دمیکش رونیب بمیرو از ج می. گوشاوردمیطاقت ن گهیاتاقم رفتم و د به
 یشماردم که صدا یم دیچیپ یگوشم م یکه تو ییو صدا بوق ها ستادمیاتاقم ا یپشت پنجره 

 :دیچیگوشم پ یش توگرفته

 بله؟-

زنگ بزنم و نگه "جون  شیکه امکان نداشت به گوش ییپرواز کرد به گذشته. به زمان ها ذهنم
 !بود طنتیو ش یکه صداش پر از انرژ ییدلم؟". به زمان ها

 :دردناکم رو کنار زدم و گفتم فکارا

 .سالم-
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 !سالم. کارتو بگو کیعل-

دادم و  یحوصله جوابش رو م یکه ب ییتموم وقتا یما دوتا عوض شده بود. به اندازه  یجا
 .کرد یم یکرد، داشت تالف یباهام مدارا م یاون با مهربون

 آژانس؟ یایچرا چند روزه نم-

 .امی. خوب بشم مستیحالم خوب ن-

 .کردم و دروغ بود اگه بگم نگرانش نشدم یکوتاه ثمک

 س؟یچرا حالت خوب ن-

 :پرخاش جواب داد با

  !ستیبه تو مربوط ن-

 :لب ناباورانه اسمش رو صدا کردم ریز

 پارسا؟-

با  نینگاه کن بب هیباهات مثه گذشته رفتار کنم؟  یتوقع دار یدیبه گوه کش مویزندگ ه؟یها چ-
باربد! اصال عذاب وجدان  یکار کرد یبا اعتمادم، با روح و روانم چ م،یمنو خانوادم، با زندگ

 شهیروت م یاز خودت؟ چجور یکن یاصن شرم م ه؟یعذاب وجدان چ یدون یاصال م ؟یدار
 اصن؟ ها؟ یبزنبه من زنگ 

 زیخنجر ت کیبود که  نیسرم بزنه. مثل ا یپتک، بارها و بارها تو کیبود که با  نیا مثل
گردنم فشار  یبود دستش رو با تموم توانش رو نیقلبم فرو کنه. مثل ا یورو، صدها بار ت
 .رمیو نم رمیبود که هزاران بار بم نیزنده بمونم. مثل ا یبده. خفه بشم ول

وقت بود که حرفاش رو خورده بود  یلینداشته که بگم. اما انگار اون خ یچینگفتم. ه یچیه
 :خواست حرف بزنه یو حاال فقط م

 یلیتونستم واست نکردم؟ مگه خ ینامرد؟ مگه پشتت نبودم؟ مگه هرکار یرم نبودمگه براد-
گذاشتم  هیجاها از خودم بخاطر تو نزدم؟ مگه غم خوارت نبودم؟ چقدر برات از جون و دل ما

 یمن جاناعه؟ آخه ب هییدارا نیبا ارزش تر یدونست ینم ؟یدونست ینامرد؟ چه قدر؟ تو نم
 قیدست بذاره رو ناموسم که توعه رف ادیکنه. اونم نم ینم نکارویا باهام ممیمعرفت دشمن خون

 !یکرد نکارویا

 :دمیکش ادیدلم، سر خودم فر یبار تو نیهزارم یبرا

 نجایکار به ا یبده؟ چرا گذاشت حیجانا برات توض یچرا نذاشت ؟یچرا اون روز فرار کرد"
 نجایا نکهینه ا ،یبود ونتیمراسم عروس ریاالن درگ ،یخواستیم حیبکشه؟ اگه ازش توض
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 رونینگاتم نکنه و پاشو از اتاقش ب یخواهرت حت نکهی. نه ایو از برادرت فحش بخور یسیوا
 "!جانا ی... جانا! آخ لعنتاناج نکهینذاره. نه ا

 :فکر کنم نیاز ا شتریپارسا نذاشت ب یصدا

نه. تا  ای امینس کنار باون آژا یتونم با کار کردن تو یم نمیبب دیهفته بهم مهلت بده. با کی-
 .. خدافظنمیبب میگوش یاون موقع هم دوست ندارم شمارت رو رو

 یکرد. کمرم درد م یافتاد. غرورم درد م نییو دستم پا دیچیگوشم پ یبوق اشغال تو یصدا
دوستم  چکسیه گهید دمیفهم یکرد. حاال تازه م یاز همشون درد م شتریکرد. قلبم... قلبم ب
که همه جوره پشتم بودن و هوام رو  یبودند. سه نفر میزندگ یسه نفر تو ش،یپنداره. چند ماه 

شده بود. واقعا احساس  یخال امیهر سه تاشون رو از دست داده بودم و انگار دن الداشتن. حا
 .کردم یم ییشکل ممکن احساس تنها نیرحمانه تر یو ب نیکردم. به بدتر یم ییتنها

که سالها بود تنهام گذاشته  یبه آسمون، به پدر و مادر رهیرو سمت پنجره چرخوندم و خ سرم
 :بودند، پر از بغض گفتم

 گاریکه از مرد بودنت، فقط ژست س دی! ببخشدینه؟ بابا ببخش نیدوسم ندار گهیشما هم د-
 یکه هوا دی. ببخشدیتو نشد. مامان ببخش هیشب زمیچ چیکه ه دیگرفتم. ببخش ادیرو  دنتیکش

 !دیکه سرافکندتون کردم. ببخش دیکه سرافکندت کردم. ببخش دیبخشدخترتو نداشتم. ب

که هر گوشش رو نگاه  یآژانس کوفت نیخواست برم. از ا یکرد. دلم م یداشت خفم م بغض
 .کنه دامیکس نتونه پ چیه گهیکه د ییشد، دل بکنم و برم جا یم یتداع یکردم، خاطره ا یم

که  ی. دختردمیوارد آسانسور که شدم، ماندانارو د زدم و سمت آسانسور رفتم. رونیاتاقم ب از
براش تکون  یتونستم فقط سر یجانا مشغول به کار شده بود. سالم کرد و من به سخت یبه جا
 نگیعطرش اونقدر تند بود که حالت تهوع گرفتم و فقط دوست داشتم زودتر به پارک یبدم. بو
 .برسم

 :فت و گفتنگاه هم ننداختم اما از رو نر کیبهش  یحت 

 مهرزاد؟ یحالتون خوبه آقا-

 .ممنون-

 ده؟یچرا رنگتون پر-

 یعطرش و نه حت ینه بو ش،یمصنوع ی افهینشست. نه شکل و ق یبه دل نم زشیچ چیه
 یفر و لپا ی! با اون موهایافتم. دخترک فسقل یجانا م ادی یاراده بود وقت یحرف زدنش! ب

شباهت به بچه ها نبود. ساده  یش موهاش، بخو یگردش و بو یسرخ و چشما یو لبا زونیآو
 .کرد یم شیبود که دوست داشتن شیسادگ نید همیحال جذاب! و شا نیو در ع



 

248 
 

زدم و خاطراتم با جانارو دوره  رونیاز آسانسور ب ادمهیگفت. فقط  یماندانا چ دمینفهم اصال
تو  شونیریبگ هنکیا یدادند برا ی. جون مدیکردم. دستاش تپل و کوچولو بودند. نرم و سف

 .یفشارشون بد یو هر از گاه یدستت و قدم بزن

به بچه ها بود.  هیحرف زدناش هم شب رم،یرو فاکتور بگ ریمدت اخ نیشدم. اگه ا نیماش سوار
کرد. اما حاال... حاال انگار  یحرفاش فکر نم یگفت و اصال رو یم یزیفکر و لوس هرچ یب

 هیجانا نبود. حرفاش شب گهیانگار د دمش،یکه د یآخر یعوض شده بود. چند دفعه  یلیجانا خ
 .اتفاق باعث شده بود بزرگ بشه نیواقعا ا دیدونم! شا یو پخته بود. نم رورمغ یبه دختر

فقط  دی... شادیدونم! شا یکردم؟ نم یکار م یبود. اگه بود چ یم نجایکردم االن ا تصور
که نگاهش کنم  نیحالش خوبه، همکه نگاهش کنم و مطمئن بشم  نیکردم. آره! هم ینگاهش م

ساده  ی افهیدلم اعتراف کنم چقدر ق یکه تو نیخاطرم ثبت کنم، هم یو صورت جذابش رو تو
 !بود یو بچگونش، خوشگله، کاف

به ذهنم فشار آوردم و  کمیافتادم که امروز چند شنبس؟  نیبه فکر ا کهویدونم چرا، اما  ینم
جانا سه شنبه ها  ادمهیه باشه، به گذشته ها فکر کردم. سه شنب دیامروز با نکهیا یادآوریبا 

 .کالس رفتیگرفت و م یم یرو مرخص۳تا ۱۲کالس داشت. ۱۲ساعت 

تونستم  دی. شاسمیدانشگاهش وا کیتونستم برم نزد یبه دلم چنگ زد. م یزیفکر چ نیا با
 نمش؟یبب نکهیا کردم؟ فقط و فقط واسه یم نکارویا دیداشت؟ چرا با یلی... چه دلی. ولنمشیبب
 !جانا... تنگ شده بود؟ یمن... دلم برا یعنی

دانشگاهش نگه داشتم و از  کیسوالم رو ندادم و فقط به سمت دانشگاهش روندم. نزد جواب
 دنیکرد رو نگاه کردم و با د یرو پارک م نشیماش شهیکه هم ییشدم. اونجا ادهیپ نیماش
 .اراده لبخند زدم یب نش،یماش

انگار  کهو،ی نکهیبه دوساعت فقط منتظر نشستم تا ا کیدم و منتظر موندم. نزدش نیماش سوار
 شه،یاومدند. مثل هم یاز دور به همراه دوستش م ،یخاص و سرتا پا مشک یپی! با تختیقلبم ر
 یکرد و من باز هم ب یجلوه م شهیقاب لباساش، قشنگ تر از هم یتو کلشیبود. ه پیخوشت

نبودم؟  مونیکه کرده بودم پش یاز کار چوقتی! چرا من هیدم. لعنتاون شب افتا ادیاراده به 
 دوست داشتم؟ نقدریچرا اون شب رو ا

و  دیکش رونیرو ب شیکرد. گوش بشیج یو دستش رو تو ستادیا کهوی نش،یبه ماش کینزد
 .گوشش گذاشت یاون رو رو

 یو به گوشلباش نشسته بود و دوستش گوشش ر یرو یدقت نگاهش کردم. لبخند کمرنگ با
 نقدریبود که ا یک یعنیکه اون طرف خط بود بشنوه.  یکس یچسبونده بود تا اون هم صدا

  صداش مهم بود؟ دنیشن
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 ی. ُگر گرفتم از تصور کسدیرس یفاصله هم خجالت زده به نظر م نیاز ا یجانا، حت صورت
 که پشت خط بود. اشکان که نبود، بود؟

بشم، برم سمتش،  ادهیپ نیخواست از ماش یشد. دلم م شیآت یلحظه، گوله  کی یتنم تو تموم
بود، گردن جفتشون رو  یا گهیهر مرد د ایو بعد، اگه اشکان  هیک نمیبب رم،یرو بگ شیگوش

 !چکارهیدختر بودم! ه نیا یزندگ یکاره  چیبشکنم. اما... اما من... ه

به  یکیا لبخند کوچ. خودش امدیپر یم نییباال و پا جانیرو قطع کرد و دوستش از ه تماس
بشم و باهاش حرف بزنم.  ادهیخواست پ یرو باز کرد. دلم م نشیدوستش زد و در ماش یکارا
 گفتم؟یم یچ دیبا یول

 :رو برداشتم و براش نوشتم میگوش

  !جانا یدر ارتباط یبه حالته اگه بفهمم با کس یوا-

 :نشسته بودند. همون لحظه جواب داد نیماش یتو

 ؟یکش یباربد. خجالت نم ییقدر تو پررو بازم که تو؟ چه-

باشه. براش  یا گهیکس د یتونستم بذارم برا ینم یکردم ول ی. شرم مدمیکش یم خجالت
 :نوشتم

کنم.  یم یبخوا یکن. هرکار همیتنب یخوا یکه مرتکب شدم هرجور که م یاشتباه یبرا-
سنگم شده  ریاز ز ،یدر ارتباط یموردو خط بکش. چون اگه بفهمم با کس هی نیدور ا یول

 .گمیافتاده م نمونیکه ب یکنم و از اتفاق یم دایباشه طرفو پ

 .حرفم رو نداشت نیتا جوابم رو بده. انگار توقع ا دیطول کش یا قهیدق چند

که پاتو از  نهیا یجبران انجام بد یخوام برا یکه م یخوام و کار یکه ازت م یزیتنها چ-
 هی. منو تو نابود شده نیب ییزایچ هیبکنم. باربد،  مویزندگ یو بذار رونیب یبکش میزندگ
تونم تورو  یوقت نم چی. من هشهیجوره درست نم چیه گهیرفته که د نیما از ب نیب ییحرمتا

 یبکنم. خواهش م مویبذار زندگ نو؟یا یفهم ی. من ازت وحشت دارم. منمیبب بقهمون آدم سا
 !کنم

هضم نشده بود  شیقبل امِ یپ یِ نیسنگ د؟یترس یازم م نقدریکرده بودم که ا کاریدختر چ نیبا ا من
 :اومد شیبعد امیکه پ

 یفرق چیباشم و ازدواج کنم، ه ینتونم با کس چوقتیتا من ه یمنو خط بزن یزندگ یآدما نکهیا-
 .میبه هم برگرد میتون ینم چوقتیکنه. چون ما ه یبه حالمون نم
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 نیرد، افتاد. تموم شد؟! تموم شد! به همک یکه حرکت م نشیرو گفت و نگاهم به ماش نیا
رحم چند  یاون تموم شد! انگار جامون عوض شده بود. اون شده بود باربد ب یبرا ،یراحت
 !شیسردرگم چند ماه پ یو منم شده بودم جانا شیماه پ

 

 جانا#

 ییکرد. جا یپرواز م نجایدور از ا ییبود و فکرم جا رهیاشکان خ یپر معنا امیبه پ نگاهم
 نیبه من حس قدرت و در ع نی! و اهیو عصب نهیدونم چه قدر حاال پر ک یکه م یمرد یوالح

 !داد یحال، ترس م

 دمیترس یم یو از طرف شدیداد حالم خوب م یآزارش م ینجوریداشتم ا نکهیاز ا یطرف از
 .درونش فعال باشه و بازم جو متشنج بشه یاژدها

 :اشکان رو خوندم امیبار، پ نیهزارم یبرا

 یایب یتونیم یمن امروز خونه هستم و سرمم خلوته. اگه دوست داشته باش ز،یعز یجانا-
. در شمیخوشحال م یلیخ ی. اگه دعوتم رو قبول کنمیجلسمون رو شروع کن نیتا اول نجایا

 .دیبش یخوب یهم دوستا یو فکر کنم برا نجاستیضمن خواهرم هم ا

بگم از اشکان خوشم  نکهیعقب بردم. نه ا صورتم رو یجلو یو موها دمیکش یکالفه ا پوف
دوست داشتم هرشب قبل از  یلیدوست داشتم باربد رو فراموش کنم. خ یلیخ ی. نه! ولادیم

. رهیسرم جون نگ یتو رشیتصو اد،یدوست داشتم تا اسم عشق م یلیخواب، بهش فکر نکنم. خ
 شهینم گهیدونستم د یچون مدوست داشتم  یلیتپش قلبم باال نره. خ دنشیدوست داشتم با د یلیخ

روز بتونه تصور من رو نسبت به  هیاگه  یرو نابود کرد. حت ی. باربد همه چمیکه با هم باش
 کار کنه؟ یچ زاره،یکه ازش ب ییخواد با پارسا یخودش درست کنه، م

با اشکان  یمدت هیکار کنم. برم؟ برم تا  یخواستم چ ی. مدندیلغز یگوش بوردیک یرو انگشتام
داشته باشم و باربد کمرنگ بشه؟ نکنه اشکان عاشقم بشه؟ نکنه در حقش  یمعمول یرابطه  هی

 بد کنم؟

 یم کاریچ دی. بادمیانشاهللا" رو عقب کش شمیشدم و انگشتام که نوشته بود "مزاحمتون م مردد
دوست  کیداشته باشم؟ اون فقط  یعاشقانه ا یبا اشکان رابطه  خواستمیمن که نم یکردم؟ ول

 !بود یمولمع

 کباریکه  یشدم و به خونه ا یآماده م دیرو سند کردم و از جا بلند شدم. با امیفکر، پ نیا با
 .رفتم یاون گذاشته بودم م یتولدش پا تو یبرا
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به ساعت  یرفتنم از پله ها، نگاه نییزدم. همزمان با پا رونیو آماده، از خونه ب دهیپوش لباس
 تونستمیدو ساعت نم یکیاز  شتریفت. ساعت چهار بود و بهم ر یانداختم و اخمام تو میمچ
 .مخش نرم ینداشت، بهتر بود رو یباشم. حاال پارسا اعصاب درست رونیب

 ؟یکجا به سالمت-

بود و  ستادهیپله ها ا یباال نه،یو به عقب برگشتم. اخمالود و دست به س دمیکش یآروم نیه
 .کرد ینگاهم م

 :گفتماومد و من همزمان  نییپا آروم

 .یبا دوستم قرار دارم داداش-

 .که داره، دعوام کنه یا ختهیبا اعصاب بهم ر دمیترس یخواستم بهش بگم ول یم

. دو طرف شالم رو گرفت و دی. با دقت نگاهم کرد و دستاش رو سمتم کشدیرس میقدم کی به
 :گفت نیو در همون ح دیجلو کش یکم

 .مواظب خودت باش-

بشر در  نیو صورت خستش ضعف رفت! چرا ا دهیژول یموها یاپررنگ شد. دلم بر لبخندم
 .واسم نگه داره شهیهمونجا بود که از خدا خواستم، پارسا رو هم قا  یبود؟ دق یخواستن یهر حال

 :رو بوس کردم و گفتم لپش

 خوامی. بعدشم برو حموم و به خودت برس که امشب مبخواب کمی. خستت یچشما یمن به فدا-
 .توپ یجا هیشام ببرمت 

هوا براش فرستادم.  یتو یرفتم، بوس یکه عقب عقب م یبه روش زدم و در حال یچشمک
 !و قلبم انگار تونست نفس بکشه دندیچشماش بعد از چند روز خند

هم به  کباریدر تماس بودم و  یچند روز با بارل نیا یزدم. تو رونیو از خونه ب برگشتم
باالخره  ی. هر دردشهیدونستم به مرور خوب م یم یرفته بودم. حالش خوب نبود ول دنشید

از رابطشون نگذشته بود و فراموش کردن  یادیبود که مدت ز نیبه ا شی. خوبشهیتموم م
 .دبراش راحت تر بو یلیخ

آهنگ رو  یکردم. صدا یآوردم و با سرعت شروع به رانندگ رونیب نگیرو از پارک نیماش
 یاشکان؟ چ یبرم خونه  یرسه. زشت نبود دست خالافکارم به گوشم ن یبلند کردم تا صدا

 !پوف دم؟یخر یم دیبا

. با خودم فکر دمیخر یو دسته گل ستادمیا یگل فروش یکلنجار رفتن با خودم، جلو یاز کل بعد
 .دیرس یبه ذهنم نم یا گهید زیاما واقعا چ ستیکردم گل مناسب ن
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 یمجرد یخونه  کیپولدارها همشون . شدم ادهیش پارک کردم و پبه خونه کیرو نزد نیماش
فکر لبخندم پررنگ  نیداشتند؟ باربد و اشکان جفتشون خونه داشتند. البته پارسا نداشت. با ا

 .رو فشردم فونیشد و زنگ آ

 .باز شد یکیت یگفت و در با صدا ی" ادیی"بفرما فونیپشت آ از

در باال رفتم و با  یجلو ی. از دوسه پله ستادهیکه ا دمشیدر د یرو رد کردم و جلو محوطه
دستش  یدستم رو تو یو من با آروم دیسالم کردم. اشکان دستش رو جلو کش ییخوشرو

 یشد باهاش بد رفتار کرد. ناخودآگاه بهت حس خوب م یبود که نم یش جورگذاشتم. چهره
 .بود یداد. چشماش پر از احترام و لبخندش پر از  مهربون

 :گفت یتک خنده ا گل رو به دستش دادم و با دسته

 !یشما خودت گل ؟یدیچرا زحمت کش-

 .و اون دستش رو پشت کمرم گذاشت و به داخل خونه دعوتم کرد دمیخند خانومانه

 ی. دعوتم کرد رودیرس یمرتب تر به نظر م یلیزد و خودش خ یبرق م یزیاز تم شخونه
 :. به محض نشستم گفتنمیاون طرف خونه بش یسلطنت یمبل ها

 .یتا تنها نباش شتیپ ادیکنم ب یباالست. االن صداش مخواهرم -

. چرا باربد رفتم یافتادم که به خونه  یبار نیاول ادیبه روش زدم و اون دور شد.  یلبخند
 راحت بودم؟ نقدریو حاال ا دمیترس یم نقدریاون بار ا

 یودمو مترسوند که ناخودآگاه ترس تموم وج یباربد اونقدر من رو از بودن با خودش م خب
  .بودن بترسم نجایاز ا دیحال، باز هم با نیگرفت اما با ا

 چینگاه کردنش، ه ی. رفتارش، حرف زدنش و حتدمیترس یدونم چرا اما از اشکان نم ینم
 .زنه یحرف م قشیپسرم و اون داره با رف کی. انگار من دهیبهم نم یحس بد

از  یرفتار بد یهم گفته بود، ول یرلرو با نیا یو حت ادیدونم از من خوشش م یم نکهیا با
خواد خودش  یو م لمشهیهم ف دی. گرچه شاادیبودنش خوشم م نجوری. از ادهیخودش بروز نم

 .رو خوب نشون بده

 نکهیاومد. دخترک با ا نییاز پله ها پا یساله ا جدهیه فدهیو ه زهیم زهیبعد، با دختر ر یکم
 دمیکرد و اونجا بود که فهم یخانومانه رفتار م و نیزد اما سنگ یم کتریدوسه سال از من کوچ

 .هستند یخوب یخانواده واقعا  خانواده  نی. اگهیراست م یبارل

  .زد بشیکه اسمش افسانه بود شدم و اشکان غ یگپ و گفت با دختر خوشگل و ملوس مشغول
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با زبونم بکشه که رابطم  ریحرفاش چند بار خواست از ز ونیشدم که افسانه م یم متوجه
بودند  ینیمتد یخواستم واسه خودم دردسر درست کنم. اگه خانواده  یبرادرش در چه حده. نم

 .امکان داشت خانوادش بازخواستش کنند

 :رو به خواهرش گفتم یعاد یلیخ

. تو با رمیبگ ادی یطراح ششونیپ یآقا اشکان دوست برادرم هستند و قراره چند جلسه ا-
 زم؟یعز یکن یم یبرادرت زندگ

 :و چال لپش رو نشونم داد شیخرگوش یو دندونا دیندخ

 شیوقتا پ شتریهم ب یمامان بابام هستم. البته داداش شیداداش اشکانه. من پ یخونه  نجاینه. ا-
که  هیهنرجوهام آقا هستن بار اول گفتیم شهی. همذارهیم نجایخب کالساش رو ا یماست. ول

 .خانم داره یهنرجو هی نمیب یم

 :دادم محبت جواب با

کار  نیبه ا یخوشم اومد. با اصرار من راض یلیو خ دمیرو د شونیا یراستش من کارا-
 .شدن

ساعت بعد، با  میاز ما شد و حدود ن ییرایگفت. اشکان مشغول پذ یباال انداخت و آهان ابرو
 یرو تابلوها شترشیداشت که ب ی. اتاق بزرگمیشروع کارمون به اتاقش رفت یمن برا شنهادیپ
 بایز یلیتابلوها چشمم رو گرفت. خ ونیبا حجاب، م یزن یپوشوندند. چهره  یم شیشنقا
 :گفتم رتیبهش با ح رهیو خ ستادمیبود. مقابل تابلو ا یانگار واقع وشده بود  ینقاش

 !چقدر خوشگله-

 :تا با شعف بگه دیطول کش یا هیثان چند

 !مادرمه ینقاش-

 !ژسیو نی. اشیدیقشنگ کش نقدریواو! پس بگو چرا ا-

 .گذاشته و متنظر من بود یخودش و من تابلو و صندل یو من برگشتم. برا دیصدا خند با

 ییابتدا یها زیزد و چ یجا گرفتم و اون کارش رو شروع کرد. با تسلط حرف م یصندل یرو
 .شروع کرد و از من خواست بکشم یساده ا یداد. اولش با نقاش یم ادمیرو 

بود و با دقت نظارت  ستادهیگفت. پشت من ا یرو بهم م راداتمیو اکرد  یجاها کمکم م یبعض
. آخرش خودش از پشت خم یکش یگفت درست نم یرو مدام م میاز طراح یکرد. قسمت یم

شد.  دنیدستم بود، مشغول کش یکه مداد تو یدستم گذاشت و در حال یشد. دستش رو رو
کرد، ته  یمتر جابه جا م یلیاگه چند مرفته بود. صورتش رو  البا شیکیقلبم از نزد یتپشا
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داره  دمیفهم یبود و اصال  نم دهیچیمشامم پ یعطرش تو ینشست. بو یپوستم م یرو ششیر
 :که گفت دمیشن کهویو  دیطول کش ی. چند لحظه اگهیم یچ

 گفتم؟ یچ یدیفهم-

ونم د یرسد. نم یخوشگل تر به نظر م یلیش خفاصله، چهره نیکرد. از ا ینگاهم م داشت
 تیوضع نیا یگرفتند. اگه االن من رو توسرم جون یباربد تو نیخشمگ یچشما کهویچرا اما 

 کرد؟ یکار م یچ د،ید یم

کرده بود، با تک  لیکه صورتش رو به سمتم ما یحالتکون دادم و اون در یرو به آروم سرم
 :گفت یبامزه ا یخنده 

 بکشم؟ توینقاش شهی. میطراح یبرا دهیتو جون م ی افهیق-

. چند دیمعذبم که عقب کش دی. انگار فهمکردم نییگلوم رو فرو دادم و سرم رو باال و پا آب
گرفت و ختم  یجزئ رادیا یسر کی. اشکان تموم شد و نفسم رو فوت کردم میبعد، نقاش قهیدق

 .کالس رو اعالم کرد

 نیاما اشکان از ا جون دار تر شدند و احوال قلِب پر تحرکم رو به بهبود بود یهام کم نفس
به روم زد  یبار کامال  به سمتم برگشت. لبخند نیمن دست بردار نبود و ا میمستق ریغ میتحر

 هیچند لحظه شب یواقعا  برا ایدونم توهمم بود  یمنتظر به صورتم چشم دوخت. نم یو با نگاه
کرد و از  یبود که باربد سرگرمانه نگاهم م ییوقتا هیشده بود! حالت نگاهش شب ربدبه با

حرص دادن من و لذت بردن ازش نداشت.  یبرا یزیبرد! اما اشکان چ یعذاب دادنم لذت م
 نیدادم و دست از ا یهمچنان خودم رو عذاب م یباربد با هر پسر ی سهیخودم بودم که با مقا

 !داشتم یشکنجه بر نم

 می. گوشادیودش ببه خودم دادم و با صاف کردن صدام وادارش کردم به خ یباره تکون کی به
 :کارش برداشتم و همزمان گفتم زیم یرو از رو

کنم و تابلو هام رو بزنم به  یمثل شما نقاش یروز هیبتونم  دوارمیممنون، ام زیبابت همه چ-
 .واریدر و د

 :اعتماد به نفس مهمونم کنه یکم شیکرد و خواست به جبران نگاه پر معن یتشکر محترمانه

 نیاول ید ی. افتخار مینصف راه رو رفت یعنی یکه عالقه دار نیم. هیتون یمطمئنم که م-
  اتاقت از طرف من باشه؟ وارید ینصب شده رو یتابلو

 :به ذوق گفتم ختهیآم یو با لحن دمیکش یبلند با  یتقر نیه

 .شم یخوشحال م یلیچرا که نه! خ ه،یچه حرف نی... ایوا-
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 مشیآخر مکالمه مون رو تقد یمبل نفس ها یرواز  فمیزد و من با برداشتن ک یمردونه ا لبخند
 نمونیب یگفت تا حرف یم یزیچ یهر از گاه میبر نییکردم. پشت سرم قدم برداشت و تا به پا

 شیشگیهم یکه کالفگ ییدونست جانا ینم چارهیشد. ب یم دشیمن عا یلیم یرد و بدل شه و ب
 .خودش به داد خودش برسه دیمونه و فقط با ینم یبراش باق یحرف زدن ینا ادیسراغش ب

با افسانه هردوشون به بدرقه م اومدند و اشکان همونطور که  یو خداحافظ یاز رو بوس بعد
 :دیداد پرس یم هیبه در خروج تک

 ؟یبا پارسا اومد ایهمراهته  نیماش-

 :حرکت کردم اطیتکون دادم و قدم زنان به سمت در ح یسر

 .پارکش کردم ایکینزد نیبله. هم-

بود در حال  دهیکه پوش یکوتاه نیچارچوب در با آست ونیکه م یو به افسانه ا ستادمیا سرجام
 :بود گفتم دنیلرز

 !یخور ی. سرما میخواد زحمت بکش یتوروخدا برو داخل افسانه جون، نم-

رک  یبه رو یدر رو بست. لبخند هیاز ثان یفرستاد و در کسر یبوس از راه دور مانهیصم
که تا به حال در سکوت نظاره گرمون بود سوق  یرو به سمت اشکانبودنش زدم و نگاهم 

 .دادم

بمونم  گهید ی قهیکردم اگه چند دق یآزار دهنده تر بود! حس م یا گهیاز هر حرف د سکوتش
پا تند کردم و خوشبختانه تا  لیدل نیشم، به هم یکنه و باز سردرگمم م یابراز احساسات م

 .دیهامون به گوش نرسقدم  یجز صدا یزیبه در چ دنیرس

حرکت کردم. پشت فرمون  نیدر باالجبار مجددا  از دعوتش تشکر کردم و به سمت ماش دم
بکنه و در رو  یطوالن یبدرقه  نینشستم و با تکون دادن سرم مجبورش کردم که دل از ا

 .اکتفا کرد و در رو بست ینبود چرا که به  لبخند ریتاث یببنده، انگار اعتراضم ب

 نیماش چیفرستادم و سوئ رونیشدن خودش پوف انبار شده ام رو ب دیته شدن در و ناپدبس با
 .جاش چرخوندم یرو تو

که  ینم دار شده بود گرفتم و آهنگ یکه به لطف بارون زمستون نیماش یجلو ی شهیاز ش نگاه
سم به ا رهیدر هم خ یکردم و با چهره ا یزده بودم رو مجددا  پل یبود روش قفل یچند روز
 .آهنگ شدم

 " بدون تو " 

 نیو منفور تر نیتر بی. عجرهیدادم بغضم جون بگ یخوندم اما اجازه نم یخواننده م همراه
 هی دنیآهنگ، د هیاسم، گوش دادن  هی دنیخاطره، شن هی یآور ادیکه با  نهیا یقسمت زندگ
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 یعشق و دلتنگ ایدن کیبندند و با  یهات چمدون م یریتنفر و دلگ یهمه  زیخاطره انگ یجا
از باربد متنفرم، دلتنگش  نکهیا نیکه در ع نهیخصلت عشق ا نیتر بی. عجدذارن یتنهات م

 یدم و احمقانه همچنان براش بغض م یدم قرار م یکه گوش م یشم! اونو مخاطب آهنگ یم
  !ست؟یکنم، مسخره ن

تر  نیرو غمگ نیلرزونم اتاقک ماش یبا صدا یاراده بود وقت یبرداشتم و ب یاز گله گ دست
 :از قبل کردم

 " !... کنارم هنوزیبود نجایا ،یذاشتم دلتنگم بش یاگه م دمت،ید یتو رو اگه کمتر م "

با  میزنگ گوش یبعد صدا یهم انگار بغض داشت که مثل من سکوت کرد و کم خواننده
م دونست یزد و م یکه زنگ م یشد. غرغرکنان از مزاحم قیآهنگ تلف یآروم کننده  یملود
مات صفحه  یاسم بارل دنیبرداشتم و با د یصندل یرو از رو یگوش ستیجز پارسا ن یکس

 .ستادمیا ابونیزدن راهنما کنار خ بارو کم کردم و  کیموز یشدم. صدا

 یکم یمن با پارسا عوض شده بود و موقع حرف زدن با بارل یچند وقت انگار جا نیا یتو
گناه  یب نیاول یکردم. دست خودم نبود! بارل یشدم و دست و پاهام رو گم م یمضطرب م
 ستیبشه! حقش ن چهیکه باز ستیمن و باربد و پارسا بود. حقش ن یرابطه  یغرق شده تو

 !باشه من یجلد دوم زندگ شیکه زندگ

 یصفحه نقش بست. سرفه ا یبعد دوباره اسمش رو یا هیقطع شد و ثان یزنگ گوش یصدا
 :باهاش صحبت کنم یپر انرژ یبا لحن شهیو مثل همبره  نیصدام از ب یکردم تا گرفتگ

 جونم خواهرم؟-

. نفس دیچیپ یجواب هق هقش پشت گوش یکه به جا دینکش ینفس هاش اومد و طول یصدا
 ییکرد؟ نکنه بو یم هیچند روز داشت گر نیشده بود که بعد از ا یزیحبس شد. چ نمیس یتو

 !نابودش کنه؟ قتیفتن حقکرده باشه و با گ تیبرده باشه؟! نکنه پارسا خر

 :شده گفتم دهیبر دهیبر یفرمون دو برابر شد و با صدا یدستم رو فشار

 ؟یفدات شم؟! خوب شدهی... چی! چ؟یبارل-

 یو قلب من رو هم به دنبال خودش م دیلرز یزلزله شده م بانیکه گر یمثل خونه ا صداش
 :دیکش

بگو... پارسا چرا ازم جدا شد؟  یدون یم یزیشم... جانا توروخدا تو اگه چ یم وونهیدارم د-
 ...اون که... اون که هو؟یچش شد 

گذاشت اما حدس جمله ش چندان سخت نبود. پارسا که  مهیهقش حرفش رو نصف و ن هق
دختر کرده زار بزنم و  نیکه با قلب ا یپارسا و کار یخواست برا یدوستش داشت؟! دلم م

 :تونستم ینم
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 یدلش نم د،یخور یبه درد هم نم گهینشده، فقط م یزیکن چ نکن قربونت برم. باور هیگر-
 !یبه نفع هردوتونه بارل ییجدا نیهر دوتون خراب بشه. ا یخواد زندگ

 :پر از بغضش اوج گرفت یبه خودش نداد و صدا دنینفس کش مهلت

جانا؟  میچرا جدا ش م،یش یم تیهم اذ یاز دور یوقت م،یهر دومون همو دوست دار یوقت-
 نهیآره؟ نکنه بخاطر ا ره؟یبگ میدو نفره تصم یرابطه  هینفره واسه  کیانصافه؟  نیا ...نیا

 کنه؟ یخواد تالف یکه باربد باهات کات کرده با من کات کرد؟ هان؟ نگو که م

 :کوتاه گفتم یکردم چشم هام رو بستم و با مکث یکه پشت زبونم زندون یقتیتصور گفتن حق از

آروم باش... بازم باهاش حرف  ه؟یآدم نیبه نظر تو پارسا همچ ست،ین نطوری. ای... نه بارلنه-
 نکن! آروم باش. باشه؟ هیدم تو فقط گر یزنم بهت خبر م یم

 یم یرو باز یشدم. خودم هم داشتم بارل مونیکه به زبون آوردم پش یو از دروغ دمیگز لب
 !کارت کنه یبودم؟ جانا... جانا... خدا بگم چ یقیدادم. من چه رف

رو تحمل کنه تا بتونم با پارسا صحبت  یکردم چند ساعت شیهزار خواهش و منت راض با
که  یانتقام ادی ی. وقتمیمونده که بزن یچه حرف گهیرو بهم گفته بود د زیهمه چ یکنم. آخه وقت

وجودم  یمثل آتش فشان تو یزیچ هیافتم  یخدا خواست و متوجه شدم تا نذارم کاملش کنه م
 !قلبم یذاره، رو یممکن دست م ینقطه  نیحساس تر یروو شه  یفعال م

پارسا رو  یشماره  نهیگرفتم و با لمس کردن چند تا گز یتماس و اسم بارل ستیاز ل نگاه
تونستم  یبودم که فقط و فقط م یاز همه عصب شتریگرفتم. اونقدر دلم گرفته بود و از خودم ب

زبون  یممتد پشت گوش یکردم و بوق هارو روشن  نیکنم. همزمان ماش یپارسا خال یرو
تماس رو قطع کردم و دوباره  دیفرستاد. ناام یم رونیشده ام ب زیصبر لبر یدرازش رو برا

 :گرفتمش. بوق دوم نخورده تماس وصل شد و نفس حبس شده ام رو آزاد کردم

 تو؟ ییپارسا کجا-

ساعت از شب  نیمد که ااو ادمیو تازه  دیچیپ یپشت گوش شیدر پ یپ یها دنینفس کش یصدا
 :رو معموال  باشگاهه

 ؟یباشگاهم، چته تو؟ خوب-

 :فکر گفتم یفشردم و ب شتریگاز رو ب پدال

قانع کننده ست،  لیدل هی. دنبال ستیحالش خوب ن یخوب باشم؟ بارل دیبا یکه تو زد یبا گند-
 یجوابش رو چ ؟یکار کنم که تو به خاطر من دوباره گند نزن یبهش بگم پارسا؟ هان؟ چ یچ

 بدم؟
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 نکهیا یبعد تماس رو قطع کرد. مات صفحه شدم و ب یاعتراضاتم سکوت شد و لحظه ا جواب
داد! تند رفته بودم و  یمقابلم داشته باشم شماره ش رو گرفتم. جواب نم کیبه تراف یتوجه ا
که  یدر افتاده بود گله کردم، از برادر شیکه بخاطر من با آرامش و وجدان زندگ یاز آدم

 !رو نداشت گله کردم قشیرف نیبهتر یِ کنه و توان تحمل نامرد یبرادرخواست در حقم 

اومدم و حواسم رو  یبه خودم م یبوق ایفحش  دنیبا شن یبود و هر از گاه یگوش یتو سرم
نمونده بود قرمز بشه افتاد و  یزیکه چ یکردم. نگاهم به چراغ سبز یم یمعطوف رانندگ

گاز نشست  یترمز رو یعجوالنه پام به جا رمیپارسا رو بگ یره شماره که خواستم دوبا نیهم
کشدارم بلند شد و  یشد. وا دهیمقابلم کوب نیبه ماش یبد یبا صدا نیاشکه م دینکش یو طول

 .پرتاب کردم یصندل یرو رو یهول کرده گوش

ون شده اش درب و داغ ینایکه از سا یکلیه یمرد قو دنیشدم و با د ادهیپ نیاز ماش هراسون
. گند باال آورده بودم و با قورت دادن آب دهنم به استقبال داد و دمیشد به خودم لرز یم ادهیپ
 :مرد مقابلم رفتم یادهایفر

 !... نگاه کننویماش یترکوند یمگه تو؟ زد یکور-

 یشگیهم یکرد و همهمه  نشیسپر و شکستن چراغ ماش یبه فرو رفتگ یاشاره ا اخمالود
 یبارل دی. بامیکرد یم یسپر یا گهید یایدن یون شروع شد اما من و فکرم تومردم دور برم
اومده بود محال بود امشب زود برسم خونه و باهاش  شیکه پ یکردم و با وضع یرو آروم م
 .حرف بزنم

 :گفت یاعصاب رو به روم به خودم اومدم که م یمرد ب یصدا با

 .ابونیاونور خ ایب ادیسرد بزنم اف ی! تا زنگ میو هم کور یظاهرا  هم کر-

. ارهیآسفالت ب یمشخص کردن برخوردمون رو یبرا یزیرفت تا چ نشیبعد به سمت ماش و
و مبهوت  جیو چراغ قرمز خبر وداعش رو به گوش چشم هام رسوند، گ میبود ابونیوسط خ

برداشتم. پشت فرمون نشستم و  نمیبه سمت ماش یبه سمت مرد تکون دادم و قدم یسر
 .دادم به دنبال مرد حرکت کردم یفحش م الب به خودم و پارس ریور که زهمونط

و  یشدن هم نداشتم. اونقدر مغزم قفل حاِل بد بارل ادهیپارک کردم و واقعا  توان پ ابونیخ کنار
ساله از  یجوون و س با  یبکنم. مرد تقر یتونستم حرکت یسکوِت ترسناک پارسا شده بود که نم

 .آشوب گرش به من و بعد به ساعتش نگاه کرد یا چشم هاشد و ب ادهیپ نشیماش

 یمقابلم شدم تا جرقه ا یبه صحنه  رهیخ یفرستادم و چند لحظه ا رونیلرزونم رو ب نفس
زنگ بزنم تا  یموندم و چه بهتر که به بارل یتا اومدن افسر منتظر م دیذهنم زده شد. با یتو
 نیکار هم نی. بهتروفتمیو دلشوره پس ن یانو من هم از نگر مینیرو بب گهیهمد یحوال نیهم

خواسته  نیخواهر بوده از مهم تر هیمثل  شهیمن هم یکه برا یحال دختر دنبود. خوب ش
 .بود میزندگ یها
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 میبود انداختم و به سراغ گوش ستادهیکه کنارش ا یمرد مقابلم و پسر لیپر از شرم تحو یلبخند
 نکهیف انتظارم زود تماس رو وصل کرد. قبل از ارو گرفتم و بر خال یبارل یرفتم. شماره 

 :گرفته ش رو بشنوم خودم به حرف اومدم و مظلومانه گفتم یصدا

 ؟یدردت بجونم؟ خوب-

 یچنگ یداد. نگران ینم یاز بارل یلحنش نشون یخستگ ادیاز جانب باربد و فر یسالم دنیشن
 :اراده بغض کردم یبه قلبم زد و ب

 ...چرا شی؟ گوشکجاست؟ حالش خوبه یبارل-

 :بست میو کمر به خفه کردن نگران دیکالمم پر ونیم

 ؟ی. نگران نباش! تو خوبدهیهست خواب یا قهیخوبه. مسکن دادم بهش چند دق-

 رییتغ نیمورد بوده؟ ا یشکش ب دهیکه فهم یتا حاال براش مهم شدم؟ از وقت یشدم. از ک الل
 !دار؟ هیگر ایرفتار خنده دار بود 

 :گفتم هیکردم و با کنا یاومدند اخم یکه داشتند به سمتم م یمرد و افسر توجه به یب

 .خوبم یلی! خیلیخ-

طعنه  یبرا یجواب شهیبود باربد غد و مغرور هم بیشد و عج ینم دهیشن یپشت گوش ییصدا
و همزمان  دمیدر رو به سمت خودم کش ی رهیدستگ نیافسر کنار ماش دنیم نداشته باشه. با د

 :فتمبه باربد گ

 .شد بگو بهم زنگ بزنه، خدافظ داریب یبارل-

 انیمعترض افسر م یآوردم و صدا نییرو پا یاز جانبش باشم گوش یمنتظر حرف نکهیا یب
 :رو فاش کرد میمقابلم خراب کار یسال و اخمالو

 !یکار کرد یچ نمیبب ایخانم؟! ب یکن یصحبت م ینطوریهم هم یموقع رانندگ-

زد و فشار  یخوشگلش کردم پوزخند صدادار یکه حساب ینیب ماشحرف، صاح نیا دنیشن با
شمار  هیثان دنیگفتم و با د یرمق چشم یشد. ب انیهم نما یدندون هام رو دنییسا یتو میعصب

حرکت موندند  یب یلحظه ا یرو فشار دادم. انگشت هام برا یپر حرص گوش میتماس گوش
که گرفتارش شدم تکون  یتیوضع یبرا یرتماس رو قطع کردم. س یباز عیو بعد با کمال ضا

باربد  یبود اما شخص پشت گوش ی. اسم بارلدیدستم لرز یتو یکه گوش دینکش هیدادم و به ثان
 دادم؟ یجواب م دیبود، با

سبز رنگ  کونیاراده آ یکه با اخم منتظر حرکتم بود انداختم و ب یمضطربم رو به افسر نگاه
 :دمیوقفه شن یو ب دمیرو کش
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 جانا؟ یف کردتصاد-

 :کردم و باالجبار گفتم یمکث

 .آره-

سوار دائما  در حال پر کردن گوشش بود قدم برداشتم و حرف  نایکه مرد سا یسمت افسر به
 :کرد خکوبمیجام م یباربد تو

 .شتیپ امیب ییبگو کجا-

 یبرام باق دنینفس کش یبرا یحرکت شد و سخاوتمندانه راه یب یجسم نیمعلول نیع زبونم
 !ط؟یشرا نیا یاون هم تو شم؟یپ ادیخواست ب یشت. مگذا

به باربد نداره، به  یکرده بود حس کتهیکه بارها و بارها با خودش د ییبود. جانا یبیعج شب
شه  یم شهیصداش قلبش کوبنده تر از هم دنیکنه، با شن یذاره و بغض م یعشقش آهنگ م

کم  دیبشه، نبا یخواستم مورد آخر عمل ی. نه... نمارهیو در آخر مثل بچه ها در مقابلش کم م
 !د بفهمه هنوز هم احمقانه دوستش دارمینبا ارم،یب

 ...من خودم ،یایکه ب نمیب ینم یازین-

 :رو به خودش گرفت شیدائم تیقاطع یو رنگ و رو دیدل بر یاز خستگ صداش

 ؟ییرو بذار کنار، بگو کجا یلجباز-

که با قدم  یگرفتم و با بلند کردن سرم با افسر شمیو ش ستیدو ی دهیترک ی افهیرو از ق نگاهم
 جیگ نیا لیگند زده بودم و خودم هم دل یاومد رو به رو شدم. حساب یبه سمتم م یتند یها
داشتم  الیخیب یآدم ها نیبود و ع ومدهیتصادف تو نظرم بد ن نی. انگار ادمیفهم یرو نم یباز
 .زدم یحرف م میآدم زندگ نیتر منوعهبا م

 :گفتم اریاخت ینم رو قورت دادم و بده آب

 ...سمت عصرم،یول ابونیخ-

چطور تماس رو قطع کردم و  دمیکه دستش بود به سمتم اشاره کرد و نفهم یبا برگه ا افسر
 :دستم فشردم یرو تو یگوش

شه سه ساعت  یم تینامه ت رو که گرفتم حال ی. گواهدمیشما ند یتوجه ا یراننده به ب-
 !یطل نکنمامور دولت رو مع

 :شدنش داد دایاز پ یدر هم گره خورد و زبون گم و گور شده ام خبر ابروهام

 ...کار یدونم چ یبارمه که تصادف کردم، نم نینه؟ من اول ای ادیب یکیاطالع بدم  دیجناب با-
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 :نگاهم کرد روزمندانهیپ نیماش یو راننده  دیحرفم پر نیب نیخشمگ

برگه عنوان کردم و  یدختر، خسارات وارده رو تو اریمن ن یمسخره رو برا حاتیتوج نیا-
 !ارینامه ت رو برو ب یمونده. مدارک و گواه نشیمهم تر

 دنیشن یواقعا  مسخره و بچگونه بود. من برا حمینداشت. توج یا دهینگاهش کردم اما فا ملتمس
اتفاق  نیه ادست هم داده بود ک یدست تو زیباربد دنبال بهونه بودم و ناخواسته همه چ یصدا
اعصاب  یدونست بدتر از ب یدونست. نم یرو نم نیاعصاب ا یاما افسوس که افسر ب وفتهیب

معترفه از عشقش متنفره دلتنگش  نکهیا نیکه در ع یدختر عاشقه. دختر هی اقتخودش، حم
 .شه یهم م

شتم با دا یبه خودم اومده بودم و سع ی. کمبرگشتم و مدارک الزم رو برداشتم نیسمت ماش به
نامه  یکنم گواه یافسر رو راض ییکه به بار آورده بودم و مظلوم نما ییدادن خسارت باال

بود که خودش هم  یمن یالیخ یو ب ییاعتنا یبه ب رشیبشو نبود! تموم گ یاما راض رهیرو نگ
 !شده ینطوریا چرابود  یشاک

به خودم  نامهیدور گواهدست هاش به  چکیپ دنیمشغول قانع کردنش شدم و با د یا قهیدق چند
به  دیچطور با نویدونستم ا یمردم و نم یو دور دور م نیماش یو کارم لعنت فرستادم. من ب

 .کنم یمرد مقابلم حال

 :آخرم در حال دست و پا زدن بودند که گفتم یها تالش

 یریم رو بگ نامهیبود وگرنه قصد جسارت به شما رو نداشتم. گواه یا یضرور یلیتماس خ-
 .شم یا بدبخت مبخد

 :هم به حالم سوخت که گفت دهیخسارت د یدل راننده  انگار

 ...خب چه یبودم ول یکه شاک یدیکن و بگذر. منم د یلطف هیحاج آقا شما -

خودش  یزود نی. اومده بود؟ به ادمینشن یزیچ گهیو بعد از اون د دیچیپشت سرمون پ ییصدا
 احمقم؟ هیه من هنوز بشه؟ که باز ثابت بش یرو رسونده بود؟ که چ

 یکه به خودم نثار م ییافسر گرفتم و اونقدر تو فحش ها یرمق نگاه از نگاه کنجکاوانه  یب
 یداد و کم نیماش یراننده  لیچطور باربد مدارک الزم رو تحو دمیکردم غرق شدم که نفهم

 نیع ترشک به موق یکه ب یخارج شد و من موندم و باربد و افسر دمیاز د نیبعد صاحب ماش
 دبو ایمزاحم دن

 :به سمتم حواله کرد و دستش رو به سمت دست افسر برد ینگاه مین

 !دیخسته نباش-
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به افسر  یدونم چرا مظلومانه نگاه یکرد بره و نم یکلمه داشت ردش م کیشد با  ینم باورم
 :انداختم که رو به باربد گفت

 د؟یست. شما همسرشون هست فهیوظ-

 دنیزدند و تکون خوردن لب هام با شن رونیحد ممکن از حدقه ب نیتا آخر رمیمتح یها چشم
 یسوختن از همه جا یسر داد و بو دنیتند تپ یمحکم و قاطع باربد متوقف شد. قلبم نوا یبله 

 !؟ییکرده بود شوهرمه؟ با چه رو دیزد. تائ رونیبدنم ب

افسر، اون  حتینص پند و دنیکردم و شن یمات و مبهوت افسر و باربد رو نگاه م همونطور
 :باربد برام از صد تا فحش سوزناک تر بود یهم جلو

توجه هستش و نمونه ش رو هم که مشاهده  یب یلیباشه، خانومتون خ شتریلطفا  حواستون ب-
 !نشن یاتفاق نیمن شاهد همچ ی گهید یهمکارا گهیکنم اما توقع دارم د یم ی. چشم پوشدیکرد

تکون داد و با  یدونستم محترمانه سر یرو م شیخودم معنکه فقط  یهمراه با لبخند باربد
 .کرد شتریتنم رو ب شیآت ریز زمیاش ه دهیگفتن چشم کش

کردم. نگاه پر  یرمق با مرد دردسر ساز امشبم خداحافظ یچشم هام رو فشردم و ب یعصب
برگردوندن سرم به سمت  یشک صدا یدر حال حرکتش گرفتم و ب نیاز خشمم رو از ماش

 :بود شتریب شمیتصادف چند ساعت پ یاز صدا باربد

 ؟ییبله؟ هان؟ با چه رو یچرا گفت-

 :پالتوش فرو برد بیج یتکون داد و دست هاش رو تو یسر الیخیب

شد گفت دوست پسر سابقتم؟ اونوقت جا  یاعصاب م یو ب یبه نظرت به اون مرد غرغرو-
 !برد ینامه ت باس خودمونو با خودش م یگواه

 هیشد چرا که باربد همچنان مثل قبل خوب بلد بود چطور با  شتریهم ب یهام رودندون  فشار
فرستادم و بعد سرم رو به  نمیتکون دادم و نگاهم رو به ماش یسر یجمله قانعم کنه. عصب

 :از حرف یو خال ینگاه ته هیسمت باربد چرخوندم، نگاهش به چشم هام بود، 

 .منونبه اومدنت نبود اما به هر حال م یازین-

کردند  ینم یاریاکتفا کرد. قدم هام  یفیضع ینزد و به گفتن باشه  یخالف انتظارم پوزخند بر
شدم.  یذهنم م یسوال تو الیخیرفتم و ب یرفتم. م یم دیحرکت کنم اما با نیبه سمت ماش

اصرار داشت بگه باربد دلتنگ  میمستق ریشد و غ یسرم اکو م یتو یکه هر لحظه  یسوال
 !مدهشده که او

 :دمیقدمم صداش رو پشت سرم شن نیسرم رو پس زدم و با برداشتن اول یتو توهمات

 .شه باهات حرف بزنم جانا؟ لطفا   یم-
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 :ستادیبعد باربد اومد و مقابلم ا یو لحظه ا دندیچسب نیمثل آدامس به زم پاهام

 ن؟یتو ماش میشه. بر ینم نجایا-

چشم هاش  یمژه هاش و دلبر یه از پر پشتتونستم نگا یکردم و لعنت به من که نم یاخم
 :رمیبگ

باش. حالش  یبارل شیرنگ عوض کردنت برو و پ نیا یندارم. بجا یحرف چیمن با تو ه-
 !ستیخوب ن

 :اومد یبه صورتش م بیابروهاش عج دیشد یتکون داد و اغراق نبود که گره  یسر مغموم

. اومدم که حرف بزنم، که یارل. نه تو و پارسا، نه من و بستیخوب ن چکدوممونیحال ه-
 ؟یبارل شیبرم پ شهیخواد که سگ تر از هم یحالمو خوب کنم. دلت نم

 دیو بع ستین یدونستم که مثل قبل حواسش به بارل یرفتارش داشتم م رییکه از تغ یشناخت با
هم وز وِز قلب پر صدام هم در حال پر  یکنه. از طرف یرو سر اون خال تشیعصبان ستین

 نیتکون دادم و خودخواهانه به سمت ماش یسر لیدل نیخستم بود، به هم یش هاکردن گو
 .خودم حرکت کردم

رو روشن کردم و  یبخار نیماش یاز حد سرد بود و به محض نشستنم تو شیب رونیب یهوا
 .انداخت رونمیبه طرف قلب ح یباز شدن در چنگ یکه صدا دینکش یطول

رحمانه لهم کرد؟ که با چپوندن  یب شیچند وقت پبسپرم که  یخواستم گوش به حرف کس یم
شد، بر خالف ادعاهام باز من ساده لوحانه  یگوشم اللم کرد؟ باورم نم ریچک محکمش ز
 ...دیکردم، نبا یرو م نکاریا دیهم نبا یبخاطر بارل یعمل کردم. حت

 :کنم دایگوشم باعث شد از غرقاب افکارم نجات پ یدروازه ها نیسوالش ب دنیچیپ

 سردته؟-

 یشتریب یکه رو به شلوغ یابونیبه خ رهیو خ دمیکنار کش یبخار نیکاب لتریف یرو از جلو دستم
 :زد گفتم یم

 .شنوم یم-

. کامال  به سمتم برگشت دیفرستاد و نگاه لجوج من هم به سمتش دو رونیصدا ب کیرو  نفسش
 :مقدمه گفت یو ب

 ونمیکل سنم به پارسا و تو مد یا به اندازه نکردم ام یکس ونیسال ها خودمو مد نیتو تموم ا-
 !جانا
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حال بد من نداشت. هر جمله  یتو یرینبود اما تاث دایاز غرورش پ ییبود آره، رد پا بیعج
بود  یکردم. نگاهم خنث لشونیتحم انمیو به اطراف دمیبود که من کش ییدردا یکننده  یش تداع
 دمیترس یصداش به گوش باربد برسه، م دمیستر یقلبم کار دستم بده، م یصدا دمیترس یاما م
 .لرزه یجاش م یهنوز هم قلبم بخاطر حرف اون تو بفهمه نکهیاز ا

 :دیکش یفرض یپاش خط ها یافتاد و با دستش رو نییکوچولو سرش پا یپسر بچه ها مثل

 ...گم یخواد بگم ببخش منو اما... با خودم م یدلم م-

 :دمیحرفش کامل بشه و غر نذاشتم

 یدون یتونم. م یکه نم یدون یخودت هم م ینیب یتونه ببخشه منو. م ینم یگ یخودت م با-
 !باربد. برو نییپس برو پا ه،یکه نشدن

خواست با دو تا دستام گلوشو  یسرش رو باال گرفت و بهم چشم دوخت. دلم م دهینکش هیثان به
 ینگاه نکن که م یطورنینگاه نکن! ا ینطوریمنو نگاه نکن! ا ینطوریو داد بزنم ا رمیبگ
 یچهره  ریاما تصو یکه سرم آورد ییبندم رو هر بال یواسه چشم هات، که چشم م رمیم

تونستم  یشد. چطور م یچشم هام مانع تحرک زبونم م یجلو یبارل ی ردهداغون پارسا و افس
 !حال بد اون ها رو ببخشم؟ چطور؟ یباعث و بان

 :کرد ارمیرو بهم هش یخندشد که با تل یطوالن یبهش اونقدر میرگیخ

 ...منو... منم یببخش یتون یتو نم-

 :لب هاش نشست یداد و رو ریمس رییچشم هاش تغ یهام از رو چشم

دونستم هم نتونستم! با  یرو نم هیمدت هم که اصل قض نیتونم فراموشت کنم. تو ا یمنم نم-
 .دلم ازت ساخته بودم نتونستم جانا یکه تو یتموم تنفر

نگاه ازش گرفتم و دست  یحبس شد. به سخت نمیس یهم شدند و نفس تو دنیغول بلعهام مش لب
 :لرزونم رو به سمت دنده بردم و گفتم

 !نییبرو پا-

کرد و در آخر  رشیدنده غافلگ یمنتظر شکار لحظه بود که به محض نشستن دستم رو دستش
 :رو زد یکار یصاحب اون دست مردونه ضربه 

 ؟یشه برگرد یم-

نداشتم. دست لرزونم  یمغزم رسونده بودند اعتماد یکه به سلول ها یهام بابت خبرگوش  به
 یم تیکه به صدات هم سرا ییو لعنت به لرزش دست ها دمیکش رونیدستش ب ریرو از ز

 :کنند
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 !؟یگفت یچ-

 :نگاهم کرد و لب زد درمونده

 ؟یبه هر دومون بد گهیفرصت د هیشه  یم شم؟یپ یشه برگرد یم دمیپرس-

خودش  شتریکه از همه ب یکردم باربد مهرزاد، مرد یتصورش رو نم چوقتیبرده بود! ه اتمم
 چیبود ه یکنه، مدع ینم یوقت اشتباه و عذر خواه چیبود ه یو مدع دیبال یبه غرورش م
که  یو از من بخواد برگردم، از من رهیکنه رو به روم قرار بگ یخواهش نم یوقت از کس

زدم تا حرف  یکه خودمو به هر در یمحترمانه پسم نزد! از من نقدریاتنها گذاشتنم  یلحظه 
 !بود با دستور غرورش یدلم رو بفهمه و اون لپ کالمش مساو

کردم؟  یکار م یدو نفره چ یخفه کننده  یهوا نیا یکردم؟ کنار اون و تو یکار م یچ نجایا
 ینطوریند که نبودنشون ارفته بود یبود؟ قول و قرارهام با پارسا کدوم گور نجایمن ا یجا
 یتو شیپ ی قهیکجا رفته بودند؟! به گمونم... چند دق دند؟یکش یبودِن پشتم رو به رخم م یخال

 !ارهیدر مقابل عشق کم م زیمرد مقابل حل شدند، حل شدند تا ثابت کنند همه چ یچشم ها

 :داد یترشیب یفرصت طلب یچشم بود که به خودش اجازه  یتو یبه حد میو بهت زدگ سکوت

که تو رو دارم.  میمن مرد خوش شانس ،یهنوزم دلت با منه که ساکت ،یتو هنوزم دوستم دار-
 مگه نه؟

 وونهیقرارداد بسته بود که مِن د یداد. انگار قبل اومدنش با کس یکردن م وونهید یبو حرفاش
 چارهیب تاالپ و تلوپ قلب یسرم صدا یهشدار دهنده  یخونه بده! صداها وونهید لیرو تحو

مدافع در برابر عقل و قلبم و مهم تر از  نیکردند و من امشب مظلوم تر یم رو سرکوب م
 .دمهمه باربد بو

چطور کلمات پشت هم صف بستند و از زبونم  دمیتکون دادم و نفهم یبه نف یباره سر کی به
 :شدند یجار

ارم؟ اون همه بال که هنوزم دوستت د یگ یو خودخواهانه م ینشست نجایا ییتو با چه رو-
اصال  به پارسا فکر  ؟یباش حیوق نقدریا یتون یچطور م نجا؟یبه ا یکه تهش برس یسرم آورد

 ...یکه دار یفهم یم ؟یکن یفکر م یبه بارل ؟یکن یم

چشمم فرو  یتو ریگردنش که مثل ت یاوج گرفته و رگ متورم شده  یکالمم با صدا ی رشته
 :رفت پاره شد یم

 یکردم، اشتباه کردم اما اونقدر تیخوام. خر یم یگم و چ یم یمم که دارم چفه یفهمم! م یم-
 شیپ امیذارم و م ی. که ندونم چرا خواهرمو با اون حال تنها منجامیکه ندونم چرا ا ستمینفهم ن
 !تو
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از  شهیشک مثل هم یو ب دیچیپ نیماش یفضا یباالفاصله بعد از اتمام حرفش، تو پوزخندم
 :گل انداخته بودلپ هام  ادیحرص ز

همه رو  ی. باعث شدیکرد تمی. اذیداد میباز اتیچرند نیمدت با هم نیهمش دروغه! تموم ا-
 یهزار بار به خودم لعنت بفرستم از گفتن حسم بهت، چطور م یروز یکنم. باعث شد تیاذ

 ببخشمت باربد؟ یخوا

فرستاد  رونیب ینفس ش شد، قهیشق دنینگاهش رو ازم گرفت و با انگشتاش مشغول مال دیناام
 :ببره شیکرد با آرامش کارش رو پ یو در کمال تعجب سع

 یتو بهم بگو چ ؟یکار کنم ببخش یقبول دارم جانا. حداقل بگو چ نارویا یقبول دارم. همه -
 کار کنم تو و پارسا رو مثل قبل داشته باشم؟

 یقط گفتم تا بلکه غوغاگفتم، ف یگفتم و چجور یچ دمیرو به سمتش بردم و خودم هم نفهم دستم
 :فروکش کنه میدرون

 ...ما یبرا نیا ه،یکاف رونیب یبکش مونیکه پاتو از زندگ نیهم-

 نیشد، ه دهیو تن لرزونم به دنبالش کش دیحرکت، محکم دستم رو به سمت خودش کش هی با
اده لب هام خفه خون گرفتم. پلک هام افت یداغش رو یبلندم در اومد و با خوردن ُمهر لب ها

اومده عاجز موند. باربد... داشت... داشت منو  شیشدند و مغزم از درک اتفاق پ شهیتر از هم
 !د؟یبوس یم

شدند و اونقدر ناتوان شدم که نتونم مانع  یپشت لب هام زندون ییحبس شده م جا یها نفس
ست کردم که از بغلش جدا شم اما فکر به فشار د یتقال م دیحد و حصرش بشم. با یخشونت ب

 !ذاشت یبه پشت کمرم نم شیلعنت

کرد  یکه التماسم م یداد و قلب یگلوم جون م یکه تو یتونستم نفس بکشم. داشتم با بغض ینم
و با بغض  دمیش کوب نهیس یشدم و در آخر با تمون قوا دستم رو رو یم یعقب نکشم روان

 :دمیسرکشم نال

 !ولم... کن. بسه... بسه-

 یو طول دیرس یتند هردومون به گوش م ینفس ها یکرد. صداو اخمالود نگاهم  دیکش عقب
 :اش گفت دهیبر دهیبر ییغرق در خونش و صدا یکه با چشم ها دینکش

 !کنم ی. ولت... نمیتو... مال من-

تارم  یداد. بت چشم ها لمیرو تحو ایدن یخداحافظ نیتر یدر رو لمس کرد و لعنت ی رهیدستگ
 .دعوتم کرد هیبغضم به گر دنیترک یحرکتش رو دنبال کردم و صدا ریمس
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 یمنقبض شد و گرما کهویرو لمس کردم. دلم  شونیسیلبم گذاشتم و خ یلرزونم رو رو دست
خودش کرده بود و قلب و مغزم اعالم  ری. رد لبهاش هنوزم لبامو درگدیچیتنم پ یتو یدیشد

 یکه افتاده بود لذت م یجنگ کرده بودند! ِدل نفهمم طبق معمول وا داده بود و داشت از اتفاق
 نجایباربد رو ا دیکنه! حق هم داشت! نبا همیبود تا تنب ستادهیبه کمر با شالق ا دستبرد و مغزم 

 !بشم و... لعنت به منه احمق ییو دوباره هوا فتهیاتفاق ب نیتا ا دمیکش یم

بودن و  یپنبه شد! من باز هم دلم هوا هیچند ثان یمدت رشته کردم بودم، تو نیا یتو یهرچ
  !من بسته شده یوقته پروندش برا یلیرو کرد که خ یدوست داشتن کس

و با  رونیب میسرم قرار بود امشب با پارسا بر ریخ یعنیخرد، به خونه برگشتم.  یاعصاب با
 !کنسل بود یکه به بار اومده بود همه چ یافتضاح

 ید شدنم به خونه مامان رو تواتاقشه. با وار یدونستم تا االن از باشگاه اومده و حتما تو یم
کردم و چونم  یکه دستام رو دورش حلقه م ی. از پشت بغلش کردم و در حالدمیآشپزخونه د

 :گفتم ذاشتمیشونش م یرو رو

 من چطوره؟ یمامان تپل-

 تاحاال؟ یبچه! کجا بود زیزبون نر-

 :لوس گفتم یلحن با

 !به آب دادم یدسته گل هی... من یمامان-

 :نگام کرد یالت مشکوکو با ح برگشت

 شده؟یچ-

  .دمیهوا ثابت مونده بود نگاه کردم و خند یدستش که تو ریشده و کفگ کیبار یچشما با

 .نشده که مامان جان! فقط تصادف کردم یزیچ-

. ادیم نییداره از پله ها پا دمیاز پله ها. سر چرخوندم و د یپا دنیبلندش مصادف شد و شن نیه
کرد تا از سالم بودنم مطمئن بشه و من  یم یو منو وارس زدیف مداشت حر زیر کیمامان 

 :بود که روز و شبش رو جهنم کرده بودم یکس یتموم حواسم پ

 !یسالم داداش-

 :گفت ینشست و با لحن خسته ا زینگاهمم نکرد. پشت م یسرش رو تکون داد و حت فقط

 گشنمه. غذا آماده نشد؟ یلیمامان خ-

 ؟یتصادف کرده تو فکر شکمت بخار خواهرت یب یپسره -
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 :خونسرد و خسته رو به مامان گفت ینگاه با

صاف کرده. شما شامو  نویکه از من و توام سالم تره! حتما باز زده دهن مهن ماش ینیب یم-
 .تا دخترت ینگران من باش شتریب دیکه االن با میبخور اریب

. هنوز زدم رونیشپزخونه باحساس بودنش کردم و از آ یحجم از ب نینثار ا یبر سر خاک
 یو گوش ستادمی. سرجام ادیبه گوشم رس میزنگ گوش یقدم هم دور نشده بودم که صدا کی

بهم دهن  میگوش یبدنم انگار افت کرد. اسم اشکان رو یآن دما کی. دمیکش رونیب فمیرو از ک
 اوردمیدر ن یباز عیضا نیاز ا شترینظرم گرفته. پس ب ریپارسا ز اشتمکرد و شک ند یم یکج

 :و تماس رو وصل کردم

 !جانم؟-

 !. سالمزمیجانت سالمت عز-

 کیبود که پارسا بفهمه مخاطب پشت خط  نیترسم از ا یو پامو گم کرده بودم و همه  دست
به خونشون برم به پارسا  خواستمیامروز که م نیپسره! به خودم لعنت فرستادم که چرا هم

 !کردمرو نگفتم و خودم رو راحت ن زیهمه چ

 ؟یسالم. خوب-

 که؟ یدیممنون منم خوبم خانم گل! به سالمت رس-

نباشه، آروم آروم همونجور که در حال حرف زدن بودم، قدمام رو سمت پله  عیکه ضا یجور
 :دمیها کش

 .نبود یمهم ادیز زیراه داشتم اما چ یتو یکیتصادف کوچ هیآآآ... راستش -

 :گفت یبلند یبا صدا کهوی

 که نشده؟ تیزیاالن؟ چ یخوب ! تصادف؟؟یچ-

 :رفتم جواب دادم یکه از پله ها باال م همونطور

  .ستین یداغون شد که اونم مشکل نمیماش کمینه خودم خوبم. -

 ؟یاومد چ یسرت م یینکرده بال ییخدا ست؟یچرا حواست به خودت ن زدلمیعز-

 !جز سکوت نداشتم ینداشتم نگرانم باشه! اما چاره ا دوست

 !افتاد یاتفاق نم نیدفعه هم حواسم پرت شد وگرنه ا نی. انیباشنگران ن-

 :گفت یلحن خاص با

 بهت؟ فتهیخراش ب هی یکه حت ستیتو ن فیبه خودت باشه. ح شتریحواست ب-



 

269 
 

دونم چرا حرفش به  یاما نم زه،یر یفقط داره زبون م گهید یمردا یدونستم مثل همه  یم
محبت  یکه تشنه  دمیرابطه با باربد محبت ند ینقدر توشده بودم! او یدلم نشست. انگار عقده ا

 .شده بودم

 :شد که خودش به حرف اومد یاونقدر طوالن سکوتم

حتما حتما به  نکهیکنم. اول ا یبرگزار م موینقاش یگالر گهید یمن هفته  گمیآآآ... جانا م-
 نجایا ایپس فردا ب شهی... اوم راستش... اگه منکهیبزن، دوم ا یسر هیو  ایب ژهیعنوان مهمان و

بذارم.  میگالر یرو تو تینقاش خوامیم یرو بکشم. اگه اجازه بد تیصورتت نقاش یتا از رو
 .هام ینقاش نیاز بهتر یکیفروش، فقط به عنوان  ینه برا بتهال

 :دمیاراده خند یب

 اتونه؟ینقاش نیاز بهتر یکی یدونیازکجا م یدیشما که هنوز نکش-

 !مردونه . آروم ودیهم خند اون

 !ادینقص از آب در م یهم مثه خودت ب تیو مطمئنا نقاش ینقص یآخه تو ب-

 خودتون؟ ای نیمنو کرد فیتعر یعنیاالن -

 :و اون گفت میدیخند جفتمون

 ،ی. در ثانیکنیشما شما م یکه ه ستمینفر ن۱۰نفرم!  هیبخدا من  ؟یبندیجمع م نقدریچرا ا-
 .دم، هم راجب خودتبود. هم راجب خو تینبود! واقع فیتعر

 یدونستم در جواب حرفاش چ یکه نم یطیشرا نیرو از ا کرد و من یزودتر قطع م کاش
 !کرد یبگم، خالص م

 !برم دیبا زنهیمن مادرم صدام م دیببخش-

 گه؟ید یای. فقط پس فردا مزمیباشه عز-

 :نسبتا کوتاه گفتم یو بعد از مکث دمیکش میشونیپ یرو یدست یکالفگ با

 .دمیر شب بهتون خبر متا آخ-

 !درسته ینجوری! ادمیبهت خبر م-

 :و گفتم دمیجون خند یب

 . خوبه؟دمیچشم. بهت خبر م-

 !یمو یآره دختر گل. برو. مواظب خودت باش فرفر-
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فکر کردم  نیبه ا ،یگوش یبه صفحه  رهیآوردم. خ نییرو پا یکردم و گوش یخنده خداخافظ با
بهم ابراز  میمستق ریبه طور غ دمیدارم به اشکان اجازه مکنم؟ علنا  یم کاریکه من دارم چ

باشم  یا گهیبا مرد د نکهیهمه مدت، باز هم از ا نیکنه؟ چرا هنوزم بعد از گذشت اعالقه 
 کنم؟ یم انتیکنم دارم خ یکنم؟ چرا احساس م یم اهاحساس گن

از عشق باربد خالص  کنه که یاشکان بتونه کار دیو از جا بلند شدم. شا دمیکش یکالفه ا پوف
. رمیخودش کنه که از فکر کردن به باربد فاصله بگ ریذهنم رو درگ یبتونه اونقدر دیبشم. شا

وابسته  یدونستم حت یکار هم احتمال وابسته شدنم به اشکان هست، اما م نیدونستم با ا یم
  .عشق باربد بسوزم یبه پا ینجوریکه ا نهیاشکان بهتر از ا هشدنم ب

 یاشکان باشم! باربد به اون گالر یگالر یها یاز نقاش یکیرفتم تا  یپس فردا م رفتم! یم
 شه؟یم یعکس من چه شکل دنیبا د افشی! قرهیمطمئنا م ره؟یم

باربد،  یسرخ شده  تیشده بود که با تصور صورت از عصبان داریب ثمیخب یاون رو انگار
 .کردم یدلم ذوق م یتو

 یفکر م یبه باربد نه،ییآ یبه دختِر تو رهیکرد و من خ یمشام صدام  یبرا نییاز پا مامان
کار کرده؟ توهم عاشق شدن  یکردم که امشب انگار باربد نبود. عذاب وجدان باهاش چ

 برداشته؟

 یهست! شک ندارم حت یعشق چ دونهینم یمرد حت نیدونم ا یندونه من که خوب م یهرک
 .کنه یو فقط ظاهر آدمارو نگاه م! باربد فقط خوادینماگه منم بخواد بخاطر خودم

تنگ  یاون دختر یدلش برا قایبود و شک نداشتم که االن هم دق لشیباب م شهیمن هم ظاهر
که دلش  یطرز راه رفتنش براش جذابه. نه اون دختر یصداش و حت کلش،یه افش،یشده که ق

 ینم شمیکی یخوب داره و باربد حت تیکه هزارتا خصوص یپره عشقه! نه اون دختر مظلوم
 !نهیب

 

 بعدهفتهکی#

 باربد#

 

پارک کرده بودم چون  رونیرو ب نیقفل چرخوندم و در رو با پا هول دادم. ماش یرو تو دیکل
 .دور دور میگفته بودم عصر حاضر باش که با هم بر یصبح قبل از خروجم از خونه، به بارل

بود که شک  ریچشم گ ینقدرخونه او یزیشدند. تم زیر دیورودم به خونه، چشمام با ترد با
  .کنم
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 ؟ییکجا ؟یبارل-

 :اومد یسرحالش از اتاقش م یصدا

 !داداش نجامیا-

مدت مدام  نیسرحال اومده بود. ا یبیبه طرز عج شبیاز د ،یو افسردگ یاز مدتها ناراحت بعد
دوست  گهیگفت تو منو د یخواد. م یکنم. دلم مامان بابا رو م یم ییگفت احساس تنها یم

 !گنیدوستم نداره. همه دروغ م چکسی. هیندار

که به آژانس برگشته، مثل  ییهم گره خورده و پارسا یتو یآژانس حساب یکارها نکهیا با
مدت رو براش جبران  نیبه خونه اومدم تا ا شهیاما امروز زودتر از هم ده،یدل به کار نم مایقد

حالش خوب نبود، کثافت از سر و  یکه بارل یمدت نیا یکه تو یخونه ا دنیکنم. اما خب با د
 یلیمن، حالش خ یکه انگار بارل دمیگل شده بود، فهم یرفت و حاال مثل دسته  یروش باال م

 !بهتره

کاناپه انداختم و سمت اتاقش رفتم. اتاقش رو هم مرتب کرده بود و خودش  یو کتم رو رو فیک
 .زد یتخت نشسته بود و با حوصله الک م یچهار زانو رو

 !یگل کاشت یکه حساب نمیب یسالم خانوم! م کیعل-

 .شدند نییبسته بود باال و پا یکرد و موهاش که بعد از مدتها خرگوش نییرو باال و پا سرش

 ؟ینکردم که. خوب ی. کاریسالم خسته نباش-

خوشگلش  یچشما ی رهیتختش نشستم و خ یفوت کردت ناخنش شد و من گوشه  مشغول
 بود؟ یچ یچشماش برا یشدم. برق تو

 !انگار یخوشحال یلیشده؟ خ یزیچ-

 :دیو محکم لپم رو بوس دیمقدمه خودش رو جلو کش یب

 خوشحال نباشم؟ یخوا ی. مرونیهمه مدت ببرتم ب نیخواد بعد ا یآره دورت بگردم. داداشم م-

دختر  هیبا بوسش در رفت.  میلبم نشست. بعد از مدتها حس کردم خستگ یاز ته دل رو یلبخند
و چه قدر خوب بود که داشتمش و... لعنت به من  ازهین یهر خونه ا یمهربون، تو یکوچولو
 !مدت ازش غافل شده بودم نیکه ا

وقت  هیهوا نگه داشته بود که  ی. دستاشو تودمشیبغلم کش یرو دور شونش انداختم و تو دستم
و گاز گرفتم اراده لپش ر یحرکتش خندم گرفت و ب نی. از ارهینگ ییالک زدش به جا یناخنا
 .آن، فکرم به عقب پرت شد کیو 
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شد.  یدندونام فشرده م نیچلوندم و لپش ب یبغلم م یو من جانا رو تو مینشسته بود یمبل یرو
 شیبود که گوش یهمون روز قا  یکردم. دق یم یزد و من تموم حرصم رو خال یم غیاون ج

 مونیزندگ یتو بتیمص همه نیرو چک کردم. همون روز بود که اون حماقت رو کردم و ا
 .رخنه کرد

رو رها کردم و از جام بلند شدم. همزمان  ی. بارلدیپر میگذشته، تموم خوشحال یادآوری با
 :گفتم

 .منتظرم رونی. من بیزود لباس بپوش دخمل-

 مینشستم و مشغول ور رفتن با گوش یکاناپه ا یاومدم. رو رونیگفت و من از اتاقش ب یچشم
دنبال اسمش  نمیمخاطب یاراده وارد واتساپ شدم. تو یوشن کردم و برو ر میشدم. نت گوش
 رهیکه گذاشته بود مکث کردم. عکس رو باز کردم و بهش خ یدیعکس جد دنیگشتم و با د
سرخ هوس  بیمثل س ش،یصورت برف یکرده بود، تو نشونییتز یرخکه رژ س ییشدم. لب ها

فر تر  شیفرش که به طلب آرا ی. مژه هادیطلب یبود که دلم بدجور گاز زدنش رو م یزیانگ
 زیچ گمیکه م یدادند. وحش یتر نشون م یچشماش رو وحش دند،یرس یو بلند تر به نظر م

 .یو بر یچشماتو بردار ذارنیو نم رنیگیرو م قتیکه  ییاز اونا یعنی یها! وحش ستین یبد

دستام  نیم. سرم رو بکاناپه انداخت یرو رو یگوش تیبه حال خودم زدم و با عصبان یپوزخند
 :دمیلب غر ریفشردم و با حرص ز

 چه مرگته باربد؟-

و چراش رو  یخوام! چه جور یدختر رو م نیمن ا دمیفهم ی. فقط مدمیفهم یهم نم خودم
 !خوامش یدونستم م یدونستم. فقط م ینم

هست،  یدونستم هرچ یخوب م یلیخ یبلد نبودم. ولکه بهش داشتم رو هم  یاسم حس یحت
و  اتیتموم اخالق ،یو بد یفرد رو با تموم خوب هی شه،یکه عاشق م یآدم گنی! مستیق نعش

 نیخواستم چون به چشمم جذاب تر یدختر رو م نیمن ا ؟یخواد. اما من چ یم اتشیخصوص
شهر بودند که خوشگل تر و جذاب  نیا یتو یا گهیدختر د هزارانبودم.  دهیبود که د یدختر

من  یاون با همه برا یدونم چرا ول یبود! نم گهید زیچ کین جانا به چشم م یتر بودند ول
 !فرق داشت

 !من حاضرم-

انداختم  یرنگش نگاه کوتاه یطوس پیپام گرفتم و سرم رو بلند کردم. به ت ریاز پارکت ز چشم
 .و از جا بلند شدم

با بود.  رهیخ رونیساکت و آروم به ب یشد و بارل یپخش م یکالم یآهنگ ب نیماش یتو
 .دیرس یحالمون روبه راه تر به نظر م کمیکردم و انگار بعد از مدتها  یم یآرامش رانندگ
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 باربد؟-

 :بهش انداختم و جواب دادم ییگذرا نگاه

 جون؟-

 .شهی. فردا افتتاحمینیبب شویگالر میاشکان امروز زنگ زد. منو تورو دعوت کرد که بر-

 :کج کردم یم و لبابروم رو با ناخن انگشت شستم خاروند ی گوشه

 !امیب تونمیخودت برو خوشگلم. من نم-

 :لوس و دلخور شد صداش

 .گهید ایبرم. معذبم. ب ییجا ادیخوشم نم ییباز شروع نکنا باربد! من تنها-

 :دمیآروم کش یلیرو خ لپش

 .دهیچیهم پ یتو یلیآژانس خ یتو آخه! بخدا کارا یچقدر لوس-

 :ش رو سمتم روونه کردغره چشم

 !دتیکش رونیب دینه به حاال که به زور با ،یذاشتیبارم پاتو اونجا نم هی یبه قبلنا که هفته انه -

اون آژانس  یگرم بود که از جونش برا یزدم و جوابش رو ندادم. قبال  پشتم به برادر یشخندین
 .دهیرو انجام م فشیوظ یکه انگار داره از سر مجبور ی. نه االنذاشتیم هیما

 !ادیم مجانا ه یراست-

انداختم. کارم به  طونشیش یبه چشما یشده نگاه زیر یتکون خوردند و با چشما شاخکام
 یذاشت. اخمام رو تو یگرفت و سر به سرم م یازم آتو م یوجب مین نیبود که ا دهیرس ییجا

 :لبخندم رو نشون ندم جواب دادم یکردم ذره ا یم یکه سع یو در حال دمیهم کش

 من چه؟به  ادیب ؟یخب که چ-

 :گفت یخنده زد و با لحن بامزه ا ریز

پس  یریگی. خودت جبهه مادینگفتم. فقط گفتم جانا م یزی! من که چایدیخودت خودتو لو م-
 !یداداش گذرهیم یمشخصه تو دلت چ

. آخش بلند شد و من با حرص چوندمیشده بود! گوشش رو گرفتم و آروم پ یهفت خط عجب
 :گفتم

 !یکن یم یکه بلبل زبون نمیب یم-

 :کرد گفت یکه آخ و اوخ م یو در حال دیخند
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 !ادایفردا ن گمی. وگرنه به جانا مونهیگوشمو ول کن د-

 !یکن یم جایب یلیتو خ-

رو  یفسقل نیا یمونده بود دستم جلو نیدلم به خودم لعنت فرستادم. هم یزد و من تو قهقهه
 !بشه

 :دمیکه پر از خنده بود غر یرو ول کردم و با اخم گوشش

 !بچه پررو-

 :گفت طنتیرو تا ته برام در آورد و با ش زبونش

به جانا نگم، برام پرش کن  یزیامشب چ یاز حرفا یخوای. اگه میشده داداش یکارتم خال-
 !لطفا  

 !شده بود یخنده زدم. چه قدر عوض ریگرد شدند و بعد، ز چشمام

 ؟یکارشون کرد یچبه حسابت.  ختمیاون همه پول ر شیدو هفته پ نیدختر من هم-

که پر کرده بود چشمام گرد شد. صدامون  یسیو دنیرو نشونم داد و من د شیگوش ی صفحه
 رو ضبط کرده بود؟

 :خنده گفت با

 !فرستمش واسه جاناها یم یاگه کارتمو پر نکن-

 یبه نشونه  یپررو نشه. فقط براش سر نیاز ا شتریخنده نزنم و ب ریرو گاز گرفتم تا ز لبم
 رونیب شیخرم کرده، فلشش رو از گوش نکهیون دادم و اون خوشحال و خندون از اتاسف تک

 .کنه سیاعصابش مغز منو سرو یرو یوصل کرد تا با اون آهنگا نیو به ضبط ماش دیکش

بعد از  ی. بارلمیو شام خورد میکرد رفت یم فیازش تعر یلیخ یکه بارل یبه رستوران اول
از عزا در آورد و تا تونست خورد!  ینداشت، دل یبخو یکه خورد و خوراک یدو هفته ا
 :که تهش به صدا در اومدم و گفتم یاونقدر

 !یبخور یبردارمنم  یترسم غذا یفکر منو بکن. م یکن یبدبختتو نم یفکر خودتو معده -

 یدونم! ول یپرخور شده بود نم نقدریبود که ا شدهیرو باال رفت. چ دنشینوش وانیو ل دیخند
. شدیحال خوبش حال منم خوب م دنیچه قدر حالش خوبه. از د دیفهم شدیماش ماز برق چش

 .دمیکش بتیچند ماهه چقدر مص نیچندساعت فراموش کردم تو ا یکه برا یجور

 یسه چهار بار هم نرفته بودم. بارل دیشا میزندگ یکه تو یی. جامیرفت یاز شام به شهرباز بعد
که داشت با  ییامتحان کرد و خوش گذروند. اونجادور  هیرو  لیبا شوق و ذوق تموم وسا

متوجه بشه  نکهیرو بدون ا میخورد و اصال  حواسش به اطرافش نبود، گوش یلذت پشمک م
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دختر  نیکردم. ا رهیذخ میگوش یتو شیبامزه و دوست داشتن ی افهیاز ق یکسسمتش گرفتم و ع
 !من بود ینعمت زندگ

 یرو یبا بوس ی. بارلمیو کوفته به خونه برگشت از دوازده شب گذشته بود که خسته ساعت
کاناپه ولو شدم و چشمام رو  یگفت و به اتاقش رفت. من اما، همونجا رو یریگونم، شب بخ

 یراحت نبودم! مدام از خواب م دمیخواب یهم م ی. وقتدمیخواب یکم م یلیروزها خ نیبستم. ا
باعث  دم،ید یهم که م یدرهم یخوابا. شدمیتاب م یگم کرده باشم ب یزیچ کهو انگار  دمیپر
به سه چهار ساعت در  دنمیخواب میباعث شد تا نمیکنم. هم دایپ یاحساس بد دنیاز خواب شدنیم

 .روز برسه

به  ومد؟یواقعا  فردا جانا م یعنیچشمام گذاشتم.  یو ساعدم رو رو دمیکاناپه دراز کش یرو
 ادیاشکان م یبه گالر نکهیا یبرا ایخوشحال باشم  دنشید یبرا دیاشکان؟ االن با یگالر

 ناراحت؟

 یم یخواست بخوابم ول یخستم رو فشار دادم. دلم م یو با دو انگشت، چشما دمیکش یپوف
 یخواب ینداشت. حاضر بودم ب یو حاِل خوب ومدیبود که پدرم به خوابم م ی. چند شبدمیترس

  .نمیخواب نب یبکشم اما حال بِد بابام رو تو

 یوار تو وانهیو د زیانگ جانیاونقدر ه نکهیشد به فردا. بعد از ا دهیاده ذهنم کشار یهم ب باز
خواد تکرارش  ی. دلم مهیدوبارش و خونسرد بودن مقابلش کار سخت دنید دمش،یبوس نیماش

 .خوشمزش ورم کنن و خونمرده بشن یکه لبا یکنم! دوباره و دوباره! اونقدر

 نقدریشده بودم؟ چرا ا ینجوریموهام زدم. چرا من ابه  یرو به شدت فوت کردم و چنگ نفسم
 یزیافکارم رو کنترل کنم؟ چرا به هرچ یحت تونستمیو مزخرف شده بودم؟ چرا نم زینفرت انگ
و  دیتاب یافکارم به مغزم م یروزنه ها یال یاز البه  یکجوریکردم، فکر جانا  یکه فکر م

 کشوند؟ یم یا گهید یمن رو به جا

 

*************** 

 میشونیپ یکردم و چند تار لجوجانه رو تیبه سمت باال هدا نهییخوش حالتم رو مقابل آ یموها
 :کت اسپرتم رو صاف کردم و داد زدم یافتادند. لبه 

 ؟یآماده شد ؟یبارل-

 :دمیشن یرو به سخت یبارل یو اسپرتم رو دور مچم بستم. صدا یصفحه مشک ساعت

 .تمومه گهید کمی-

 شی. درست از دوساعت پشدیمحسوب م ایدن یکارها نیخترها از سخت تررفتن با د رونیب
به خونه اومدم، دوش  شیساعت پ کیکه من هنوز آژانس بودم، مشغول آماده شدن بود. من 
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هنوز هم کار داره.  یو آماده شد و انوقت بارل دمیگرفتم، موهام رو سشوار کردم، لباس پوش
 .ستیآماده بشو ن هم گهیساعت د میو مطمئنم تا حداقل ن

رو  شمیانداختم. ته ر پمیبه ت نهییآ یتو یا گهیکردم و نگاه د یخودم خال یتلخم رو رو عطر
 ،ینجوریا یعنی. دادیکه زده بودم، سنم کمتر نشون م یپیکوتاه تر کرده بودم و با تومه به ت

 ومد؟یلوس، خوشش م یِ اون موفرفر

پولم رو  فیو ک یه بودم خندم گرفت. گوشساله شد جدهیه یخودم که مثل پسر بچه ها از
 رفتم رونیبرداشتم از اتاق ب

زدم  رونیآماده شد و کل از اتاقش کند. با هم از خونه ب یطوالن یقیباالخره بعد از دقا یبارل
 .کنه یرو دادم بهش تا اون رانندگ چیو اونقدر اصرار کرد تا سوو

 :گفتمیکه با حرص م رفتیاونقدر آروم م یکرد. گاه یم یجانا، آروم و با دقت رانندگ برعکس

 یتند تر بره. طرز استفاده ازشو بلد نیتا ماش یفشارش بد دیپاته اسمش گازه! با ریکه ز یاون-
 خودم نشونت بدم؟ ای

به مادرم بود! آروم و صبور.  هی. چه قدر شبگفتینم یچیو ه دیخند یاون در کمال آرامش م و
 .ارهینست حرصش رو در بتو ینم ایدن یتو زیچ چیانگار ه

پارک کرد و بعد، همراه  اطیرو با احت نیماش یبدنم باال رفت. بارل یانگار دما دنمون،یرس با
 .میداده بود شد یکه اشکان آدرسش رو به بارل یهم وارد ساختمون

 یبه چشم م وارایتموم د یشد که رو یو بزرگ کیکوچ یورودمون، نگاهم محو تابلوها با
سالن به  نکهیکردم. با ا یبود که فکرش رو م یاز اون شتریب دم،ید یکه م یتیخورد. جمع
 .نفر جمع شده بودند شیپنج ش ییدور هر تابلو یبود، ول یشدت بزرگ

دوخته  یدوختم که بارل ییتکون داد و من به سرعت نگاهم رو به اونجا یاز دور دست یبارل
آن حس کردم  کی دمشیکه د تیجمع نیبقلبم تند تر شدند.  یآن تپش ها کیبود. حس کردم 

 یم ینجوری! من چرا ایکه خودشو جمع و بعد رها کرد. لعنت یکجوریشد.  یکجوریدلم 
 شدم؟

 "چه قدر خوشگل شده"

اونم  نکهیسرم شکل گرفت! تماما  چشم شدم و نگاهش کردم. ا یبود که تو یزیچ نیاول نیا
سرتا پا  پیبهش پررو ترم کرد. بازم تزل زدنم  ینگاهش رو بهم دوخته بود، برا میمستق
خوش  نقدریو رو کرد. چرا ا ریحالمو ز یخوشگلش حساب کلیزده بود که ه یو جذب یمشک

 بود؟ زیهوس انگ نقدریاندام بود؟ چرا ا
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شد و دستش رو  کیاز پشت به جانا نزد یکس نکهیتا ا رفتیم شیداشت خوب پ زیچ همه
داشت گندش  گهی. اشکان ددمییهم سا یدندون رو کمرش گذاشت. انگشتام مشت شدند و یرو

 !آورد یرو در م

جانا رفته بود و مشغول صحبت شده بودند. حاال اشکانم به  شیوقت بود که پ یلیخ یبارل
  .کمر جانا گذاشته رو قلم کنم یکه رو یدست خواستیبود و من دلم م وستهیجمعشون پ

آهسته جواب  یلیسالم کردم. جانا خ شهیهممحکم سمتشون رفتم و مغرور تر از  ییقدم ها با
 :داد و اشکان دستش را جلو آورد

 !ییدایباربد؟ کم پ یچطور-

 :گفتم یپر معن یرو محکم فشار دادم و با لبخند انگشتاش

 !یتو بهتر نکهیمثل ا یمن که خوبم ول-

 :رو به جانا گفتم یمیصم یلیو خ دمی. دستم رو عقب کشدیلبش پر کش یاز رو لبخند

 جانا؟ یخوب-

 .کرد زیکه اشکان چشماش رو برام ر دمید

 ؟یشما خوب یمرس-

 :رو وسعت دادم و گفتم لبخندم

 !لباسا نیا یتو ی! چه خوشگل شدمیعال-

 یبه زور جلو یهم رفت و پوزخندم جون گرفت. بارل یاشکان تو یکه اخما دمیوضوح د به
ه بود. االن اگه وقت گاز گرفتن انداخت ریخندش رو گرفته بود و جانا با خجالت سرش رو ز

 بود؟ یاون لپاش نبود، پس وقت چ

 !ممنون نیشما لطف دار-

 یزیچ نکهیروونش کردم و اون مات شده فقط نگاهم کرد. اشکان بدون ا یطنتیپر ش چشمک
چشمش اشک  یکه از گوشه  دیخند یم یخندش رو رها کرد. جور یرفت و بارل یبگه، سمت

داد و من جفتشون رو با  یخورد و مدام فحشش م یحرص م یطرفروون شده بود. جانا از 
 .کردم یلذت نگاه م

کرد تا  یدلم رو آب م ضشیگرد و پر از غ یچشم ها دنیحرص خوردن جانا شدم و د محو
 ختنیاما همچنان دست از کرم ر یتونستم! بارل یکه نم فیبچلونمش و ح یبغلش حساب یتو
نوظهورش رو از جانا کش  یها طنتیش نیمطمئنم اداشت و  یبر نم بشیو غر بیعج یها

نگاه جانا  دنیگفت و بعد با اشاره به تابلو و چرخ یم یزیچدم گوش جانا  یرفته. هر از گاه
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و چشم هاش از  یداد که صورت جانا رو به سرخ یدست به دست هم م زیبه سمتش، همه چ
 !بزنه ادیفر تیحرص و عصبان

متعجبم  نشونیاشکان ب دنیسالن چرخوندم و ند یولوله  یتورو همراه با نگاهم  قمیعم نفس
 دنیزدم؟ سرم رو به سمت جانا برگردوندم و با د یمن توهم م ایزود وا داده بود  نقدریکرد. ا
به جلو برداشتم تا بفهمم مخاطب تماسش  یلب هاش شدم و قدم خکوبیدستش م یتو یگوش
 :هیک

 " .الو... سالم داداش "

 :کردن شدم یاز قبل مشغول فضول شیشد و ب خیاداش مو به تنم ساسم د دنیشن با

 " ییشلوغه، تو کجا یلیخوبم. آره خ "

 دمیترس ی. مزهیو بهم بر نهیبب نجایو منو ا ادیب دمیترس ی! مادیکه ب دمیترس یدار بود اما م خنده
 یه رورو، ب یطول بکشه تا هضمش کنم اما جانا آب پاک یبگه که چند روز یزیچ هیباز 

 .بهم در جواب پارسا گفت یدار یو با نگاه معن ختیکنجکاوم ر یچهره 

 " به کارت برس فداتشم م،یایباهم م گهیفرصت د هی شاهللیسرت، ا یفدا "

 دنید شهیکنار جانا دوختم. هم یاتمام حرفش خودم رو به اون راه زدم و چشمام رو به تابلو با
نظاره گر  بیشدم. دست به ج دهیراده به سمتش کشا یکرد و ب یآرومم م زییاز پا یریتصو
 نشیهمه تابلو قشنگ تر نیا نیدلم اعتراف کردم ب یاغراق تو یرو به روم شدم و ب ینقاش
 رونیکنجِ تابلو با دود ب یچوب یو کلبه  یزرد و نارنج ی. جنگل پر از برگابودتابلو  نیهم

 .داد تا بخرمش یقلک مدلم رو قل یبودنش داشت حساب یعیاومده از سقفش و طب

اومد و  یپچش پچشون م یو جانا بود، صدا یبارل شیبه تابلو و گوشم مرموزانه پ نگاهم
 :کردم لیرمق سرم رو به سمتش ما یبازوم گذاشت و ب یرو یدست یکه بارل دینکش یطول

 !حله یمشغول کن ینطوریها رو، توام خودتو هم ینقاش میبزن دید یحساب میر یما م-

خودم رو  یربع هیجانا رو بدرقه کردم.  ینگاه میتکون دادم و با ن یسر یبا لبخند همراه
. نگاه سردم دیبه وجودم سرک کش ینبود که کالفگ بیزدن تابلو ها کردم و عج دیسرگرم د

کنار من خشک شده بود گرفتم  یشد مات من و مثل مانکن یم یا قهیکه چند دق یرو از دختر
 .خنده کنان قدم برداشتم یو جانا یسمت بارلبه  یدو همراه با پوزخن

 یبود و جانا با باال آوردن سرش باهام چشم تو چشم شد. سع ستادهیجانا ا یرو به رو یبارل
 :رو صدا زدم و دستش رو گرفتم یبارل لیدل نیلجوجم داشتم، به هم یدر پرت کردن چشم ها

 !گهیه شدم دباور کن کالف م؟یشه بر یزدناتون خانوم؟ م دیتموم شد د-
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اما دل به  ختیر یتوش داشت از چشم هاش م یکرد که قربون صدقه ها ینگاهم م یطور
 :پررو کردن من نبست و تشر زنان گفت

 !باربد. امون بده مایدیربعه رس هیخوبه همش -

تکون دادم و رو به چشم  یبه سر رفته م سر یحوصله  یبود که بر خالف نق نق ها بیعج
 :فتمجانا گ یرایگ یها

 .میمون یم گهید کمیباشه. فقط -

چشم  یو با نگاه مدع نمشیفرصت دارم بب گهید کمیفهموندم فقط  یحرفم داشتم بهش م نیا با
 :کنه که گفت یباز ریبا دم ش یخواست حساب یهاش کورس راه بندازم، بر عکس اون م

 !هویزد  بشیاشکان کجاست. غ نمیپس من برم بب-

به عقب  یمشت شدن دست چپم رو از نظر گذروند. قدم یخند مرموزگفت و همراه با لب نویا
 :و گفت دیدستش رو کش یباره بارل کیچرخوند که به  عتیجم نیبرداشت و نگاهش رو ب

 . اونجا چه خبره دختر؟نمیصبر کن بب-

 یزدن عده ا دیداد معطوف شد و بعد از د ینشون م یکه بارل یهر دومون به سمت توجه
و  یبودند چشمم اشکان لبخند به لب رو شکار کرد. بارل ستادهیا ییتابلو کیکه نزد یریکث

سمجانه  یداده بودند رفتند و بارل لیرو به تابلو تشک یکه هاله ا یوقفه به سمت مردم یجانا ب
 !من نکرد یگفتن ها یریم جابه ک ییاعتنا

دو  نیونقدر با اتا حاال ا یاشکان شدم. ک دنیلب مشغول فحش کش ریهام در رفت و ز اخم
 !شده بود که به من محل ندن و برن سمت اون؟ یمیدختر صم

 یزدند، ب یساز مخالف م ستادنیا یو هم پاهام برا ارمیخواست سر از ماجرا در ب یدلم م هم
تابلو  یکندن کاغذ رو یکه آماده  ییکارگرا دنیبه سمت وسط سالن برداشتم و با د یرمق قدم

 .ن کردمبودند کنجکاوانه نگاهشو

هم  زییپا یاز اون نقاش یرو داشت؟ حت فاتیهمه دک و پز و تشر نیاون تابلو ارزش ا یعنی
 .دیرس یبه نظر م دیقشنگ تر بود؟! بع

که پچ پچ کنان  ییشدم و همراه با پوزخند مخصوص خودم پشت دخترا و زن ها نهیبه س دست
 ید مزخرف اشکان و نگاه ها. تعلل کارگرا و لبخنستادمیبودند ا یمشغول خاله زنک باز

سرم رو به سمت  لیدل نیو به هم دیکش یروانم خط م یو جانا داشت رو یبارل یزده  جانیه
 .کردم لیما یا گهید

 ییمایهواپ یشرکت ها نیاز معروف تر یکیشده بود! من صاحب  میبود اما حسود بیعج
ودم و اشکان، پسر جانماز آب ب دهیاز کارام ند یاستقبال نیوقت بودم همچ یلیتهران بودم و خ
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 یدختر بچه ا هی! شبدیکش یهنرش رو به رخ من م ینطوریو خشِک مقدس داشت ا دهیکش
 ینقاش نکهیتونه به ا یکنه و نه م فیتونه مقابلش تعر یو نه م دهیدوستش رو د یشدم که نقاش
 !رسه غبطه نخوره یدوستش نم ینقاش ییبایخودش به ز

سرم رو چرخوندم  عتیو جانا و بعد منعکس شدن ذوق جم یبلند بارل نیه دنیباره با شن کی به
 .به سمت نگاه سردم هجوم آورد شیرو به روم آت ریتصو دنیو با د

 زیر یفر همرنگش، چال ها یو موها یدرشت و مشک یدختر با چشم ها هیشد!  ینم باورم
بلند و دلبرانه  یه هاکرد! با اون مژ یداشت نگاهم م شیخرگوش یگونه هاش و دندون ها یرو

برابر اصل  یخودم بود، انگار کپ یجانا هیشب ی. انگاراوردیداشت قلبم رو از جاش در م
 !پشت من مات تابلو شده بود یکم ی لهبود که با فاص یدختر

من بود؟  ی! اون... اون دختر... جانا؟یکنار خودم! اما اون دختر چ نجاست،یجانا که ا یول
 دهیکه مال منه رو کش یاشکان چند ساعت نشسته بود و عکس دختر یعنی... یعنی... نه! نه

 دنیسِر کش یعنی... یعنیمن جون گرفته بود؟  یجانا یچشم ها گهید یکی یبود؟ با دست ها
زده؟ چند بار نگاهش به  دیبه چال گونه ش شده؟ چند بار مژه هاشو د رهیخ بارچند  ش،ینقاش

با چه  یچرا؟! اون عوض ده؟یو از کجا آورده؟ چرا کشعکس نیتار موهاش افتاده؟ اصال  ا
 !غلطو کرده؟ نیا یجرئت

لبخند  نیکرد. نگاهم ب یو مشت شدن دستم آرومم نم دندیدستم به مرز خفه شدن رس یها رگ
 یافتاده بود و نم ریمبهوت و ساکت گ یو جانا یاشکان عوض یو آبرو باال فرستادن ها

داد  ینشون م شیافتاد داشت جانا رو به بغل دست یکه م یک. چشمم به هررمیتونستم آروم بگ
بافتند، داشتند پر  یچرند م یسرشون فکرا یزدند، اونا داشتند تو یم لبخندو با هم به تابلو 

کار کنم اما  یچ دیدونستم با یعرضه م یکردند و مِن ب یاز منظور به اشکان و جانا نگاه م
 !تونستم ینم نجایتونستم، ا ینم

اون  یمن از صدا یشدن دندون ها دهییسا یو صدا دیچیسالن پ یفضا یاشکان تو یصدا
 :سبقت گرفت

 کیکوچ یلیخ یلیخ زیسوپرا هیتابلو  نیخوب، ا یدوستا تونیممنون از حضور گرم همگ-
 یو هم بدجور نهیزم نیاستعداد داره در ا یکه هم بدجور یخوبمه، کس یاز شاگردا یکی یبرا
 !دل منه زیعز

خواست  یبکشم. دلم م ادیخواست سر همشون فر یو دلم م دیچیسالن پ یتو غیکف و ج یصدا
خواست دست جانا  یاشکانو مهمون معده ش کنم، دلم م یتک تکشون رو الل کنم و دندون ها

مقابلش  یو ذوق زده به تابلو ریمتح ینطوریا نمیخراب شده برم! برم که نب نیو از ا رمیرو بگ
 !چشم دوخته
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و مات  دمیامشبم کش یبه سمت اشکان برداشت دست از حسرت ها یکه قدم ییجانا ندید با
 .حرکاتش شدم

زد و  یو مشغول تشکر کردن شد. اون حرف م ستادیرحمانه رفت و کنار اشکان ا یب جانا
در بستن  یبلند شد و همشون سع تیدست زدن جمع ی. صداختیر یاشکان براش زبون م

 :دمیدستش رو کش انهیرفتم و وحش یاراده به سمت بارل یبداشتند.  دنمیراه نفس کش

 !میبر-

 :داشت یبر نم یهم دست از لجباز نجایا یاما لعنت دیترس افمیق دنید با

 ...خوام یعه باربد، م-

 یدستام له م یاشکانو تو یخواهرم دستا یدستا یداشتم بجا یرو قطع کردم و انگار حرفش
 :کردم

 !ایفقط ب-

که  نیبه سمتمون جلب شد. دستش رو ول کردم و هم یچند نفر یتوجه در اومد و  آخش
 یتوجه به من به بارل یجانا به سمتمون اومد و ب میازش بخوام برگرد یخواستم با لحن بهتر

 :گفت

 !تو؟ گفتم رو به روم باش، استرس کشت منو یکجا رفت-

متورم  یباعث و بان دونست یرگ گردنم نشست. م یرو به سمتش گرفتم و نگاه اون رو سرم
 .داد یآزارم م شیالیخیو داشت با ب هیدونست ک یم ه،یشدنشون ک

 :بار مخاطبم فقط و فقط جانا بود نیرو ندادم و ا یحرف زدن به بارل ی اجازه

 !االن نی. هممیبر ایب-

 :حرف من نشده یباال انداخت و انگار که متوجه  ییابرو

 باربد؟ یگ یم یچ-

 کیکه در حال نزد یاشکان حرومزاده ا یتوجه به صدا یردم و بهم فش یرو رو چشمام
 :دمیشدن به ما بود غر

 نه؟ ای میبر یایجانا... با من م-

و اشکان که  شگاهینما نیکرد و لعنت به ا یمضطرب و نگران هر دومون رو نگاه م یبارل
 .به حال خوبش گند زدند
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 نیکه دوباره روش بنز یمثل شعله اجانا  یصدا دنیبه سمتش انداختم و با شن ینگاه مین
 :گرفتم شیآت ختندیر

 !امینداره ب یلیدل-

 ادمی یول میدیرفته بود تو معرض د ادمیسمتش رفتم و فاصله مون رو به صفر رسوندم.  به
 :دمید یچ شیرفت که چند لحظه پ ینم

 !؟یاینم-

لش رو به جانا صورت گل و بلب دنیتکون داد و با اومدن اشکان و د یبه نف یسر مصرانه
 :گفتم

 !دارم یکیاما... واسه تو  اههیاالن س نیروزگار اون از هم-

 ی! مدهیدونستم تو دلش غوغاست و ترس یداد اما م یظاهر خودش رو خونسرد نشون م به
که  یکه بودم، هر گند یتونست هم نباشه! من هر چ ینم یعنیمنه،  شیدونستم هنوزم دلش پ

 !دونست یرو خوب م نیو جانا هم ا شکان و امثال اون سرتر بودمباال آوردم همه جوره از ا

تر نشم. پشت کرده  وونهیو د نمیرو کنارش نب یرو ازش گرفتم تا اشکان عوض میپر معن نگاه
قدم  دمیشن یرو م یمتعرض بارل یو همونطور که صدا دمیرو محکم کش یبه جانا دست بارل

 .دمیهام رو به سمت در خروج سرعت بخش

 نیانگار امشب ا ن،یماش یحرکت انداختمش تو هینکردم و با  یبارل یبه فحش ها ییتنااع
کردم.  یجاش با جانا و اشکان عوض شده بود که مثل آدم باهاش رفتار نم یبدجور چارهیب

 .پشت فرمون نشستم و روشن نکرده با حرص پدال گاز رو فشار دادم

حرکت بر خالف سکوت  نیگرفتم و با ا یدخونه ترمز ب یجلو یساعت میبعد از ن باالخره
 :راه، صداش رو درآوردم ونیم یبارل یطوالن

 !دونستم؟ ینم یبود یوحش نقدریا-

 یم حیشدم. ترج نگیوارد پارک موت،یچشم هام نشستند و با زدن ر یهام با حرص رو پلک
جانا  یورده نکنم، اما زبونش... لعنت به زبونش که دست پر تشیلحظه به بعد اذ نیدادم از ا

 :بود

 یاالن جواب منو بد شتیپ ی قهیچند دق ییآبرو یاون داد و غار و ب یباربد چه مرگته؟ بجا-
 !ست؟یبهتر ن

 :لب گفتم ریو ز دمیکش رونیرو از جاش ب چیسوئ

 .یبارل نییبرو پا-
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اون حال خنده م  یاش رو جمع کرد و مسخره بود که تو افهیمن ق یقصد در آوردن ادا به
 :گرفت

سخته؟  نقدری! جواب سوال من امیبر ایاونجا، ب ایب نجا،یا ایب ن،ییبرو پا یخوبه خوبه توام، ه-
هنوز  یوقت یشیجلز ولز م ینطوریا یحاال چرا دار یگم چته؟ مگه خودت ازش جدا نشد یم

 ...ی... تا کگهیهان؟ بسه د وفتاده،یاون و اشکان ن نیب یاتفاق

 :گفتم یبلند یاو با صد دمیحرفش پر ونیم یعصب

 !وفتهیب نشونیب یکه اتفاق خورنیگوه م-

شد. با  ادهیپ نیو از ماش دیرو کش فشیتر از من بند ک یبه روم زد و عصب یغره ا چشم
 نیشدم که بدتر یفرستادم و از پشت نظاره گر خواهر رونیب یرفتنش به سمت آسانسور نفس

باز کرد و  یآغوشش رو به سمت بارل بعد اتاقک آسانسور یشده بود! کم بشینص ایداداش دن
 .لب گفتم ریز سانسورآ یبه در بسته  رهیخ

 " وونهیخدا به دادت برسه با من د "

 بیساعت گذشت. عج کیچطور  دمیفکر فرو رفتم که نفهم ینشستم و اونقدر تو نیماش یتو
 دنیش، دذوق و لبخند ها دنیجانا، د یچهره  یِ تابلو دنیهم نبود! مرور اون لحظه ها و د

 نایاز ا شتریدارند، ب یبفهمونه با جانا نسبت یطور هیاشکان که به همه  ی عهیضا یرفتارا
 !کننده بود وونهیو د دیکش یطول م

 یمکالمه  یآورد ادیو بعد  قهیهفت و پنج دق دنیدستم انداختم و با د یبه ساعت تو ینگاه
 .تو سرم شروع به جرقه زدن کرد یجانا و پارسا فکر

تعلل  یلب هام نقش بست و ب یرو یحاال استارت انتقامم رو بزنم؟! لبخند نیبود از هم چطور
 کیکردم و روش کل دایمخاطب ها اسمش رو پ ستیل یچنگ زدم. تو بمیج یرو از تو میگوش
 .کردم

شد و ذهن مبهمم تازه داشت از خواب غفلت  یم کیکال نزد ی نهیهر لحظه به گز انگشتم
دوست نداره صدام  یکه حت یزدم به کس یکردم؟ زنگ م یکار م یم چشد. داشت یم داریب

رو هم؟ زنگ  ختهیر شیشناس یکه م یخواهرت با کس ،یزدم که بگم چ یرو بشنوه، زنگ م
 تونستم؟ یزدم؟ چطور م یم یپرست موسو نا رتیزدم براش دم از غ یم

کرد. حقم بود که  یتو وجودم خفه شون م یها ادیکردم و فر یسرم خودم رو متهم م یتو
 متیبه ق یبشه! حت کیبهش نزد نیاز ا شتریبذارم اشکان ب دیزنگ بزنم. جانا مال منه، نبا
 !ناراحت شدن جانا متیبه ق یفحش خوردن از پارسا، حت
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گوشم گذاشتم و لرزش  یرو رو یرو زدم. گوش نهیگز تیرو صاف کردم و با قاطع صدام
 یبوق شدم و بر خالف انتظار با جمله  یصدا دنیگرفتم. منتظر شن دیدستم رو ند فیخف

 !دی"مشترک مورد نظر در حال مکالمه است" باد محکم بودنم خواب

شد و دور از باور هم  ینم دهیشن ی. جوابو پشت خط موندم ارمیهمچنان نخواستم کم ب اما
 !...که یکرد؟ من یبخاطر من تماسش رو قطع م دینبود! چرا با

به اسمش و عکس دو  رهیآوردم. خ نییرو پا یگوش دیفرستادم و ناام رونیکالفم رو ب پوف
 یخواستم هم نم یم گهیبر عکس شد و د زیهمه چ قه،ینفره مون شدم و با گذشتن چند دق

 !تونستم یتونستم زنگ بزنم، نم

رمق به سمت آسانسور حرکت  یشدم. ب ادهیپ نیتکون دادم و از ماش یخودم سر یبرا متاسف
امروز درمونده و  یبه اندازه  میاز زندگ یروز چیدلم اعتراف کردم که ه یکردم و تو

 !سردرگم نشدم

جز  ییجا چیدونه امشب ه یهم م یداد بارل ینشون م نیباز رو کامال  باز کردم و ا مهین در
 یدست به چونه ا یِ بارل دنیو با د دمیکوب واری! کفش هام رو به در و دارمیخونه دووم نم نیا

 .گرفت شیبود قلبم آت رهیخ یقطه اکه به ن

نکنم! کتم رو  تشینباشم و اذ گهیاون لحظه مظلوم شده بود که آرزو کردم د یتو یاونقدر
 ینگاهم کرد و روش رو برگردوند. تلخند ری. دلگدیاپن انداختم و سرش به سمتم چرخ یرو

 .اراده به سمتش قدم برداشتم یبازش زدم و ب یرخ و موها مین یبه رو

و به  وفتهیبغلم ن ی. تقال کرد که تودمیمبل نشستم و دستش رو به سمت خودم کش یرو ارشکن
 :دمیناچار زور مردونه ام رو به رخش کش

 !ازم فرار نکن وزه-

 :تونست از بغلم جم بخوره یرو پس زد اما همچنان نم دستم

 !واسه آدم یذار یولم کن باربد! اعصاب نم-

 :گفتم یگرفته ا یبا صدا خوشبوش زدم و یموها یرو یبوس

 ...دارم؟ تو همه ویقربون اون اعصابت بشم، ولت کنم؟ مگه من جز توئه توله ک-

 :دیکوب نمیرو س یو مشت محکم دیحرفم پر نیب

 !یکرد یخرم نکن! جانا جون هست، اگه نبود که امروزو کوفتم نم یخودیب-

دونستم  یرفتم. خودم هم م شیحسادت ساختگ یدلم قربون صدقه  یکردم و تو یخنده ا تک
 !تونست یمهربون من نم یگه تا آرومم کنه اما خواهر کوچولو یرو م نایداره ا
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 :تنم کرد و گفت یحواله  یدوباره مشت دیرو که د سکوتم

چرا ازش جدا  یخوا یدختر رو م نیتو ا یفهمم وقت یپس؟ آخه من نم یچرا ساکت شد-
 ه؟خراب ش زیکه همه چ یکرد یچرا کار ؟یشد

تونستم از  یموهاش نشست. نم یرو اریاخت یفرستادم و دستم ب رونیحبس شده م رو ب نفس
رو نداشتم.  شیبغلش رو نداشتم. محبت و مهربون گهید دیفهم یبهش بگم، اگه م یزیچ قتیحق
 :تونستم بگم ینم

 !گم البته یگفتم بهتر از جانا واسم هست، هنوزم م-

 :در هم گفت ییبروهاو با ا دیضرب سرش رو باال کش به

 !عه؟ پس حقته که جانا بره با اشکان! به هر حال از جانا بهتر برات هست، مگه نه؟-

 :دمیمنتظرش غر یبه چشم ها رهیو خ دمیرو گز لبم

 !ستیبخورن برا جفتشون خوب ن یادیگفتم که، گوه ز-

 :اومد و بلند شد رونینازک کرد و از بغلم ب یچشم پشت

 !بشه رید یحساب گهیکن که د یباف الیو خ نیبش انجیا نقدریباشه. ا-

خبر  یزیچ هیترسوند، حتما  از  یرو باال گرفتم و نگران نگاهش کردم. داشت منو م سرم
  !داد یبهم هشدار م ما  یداشت مستق ینطوریداشت که ا

 یبرداشت و مشغول سفارش دادن غذا برا زیم یبه سمت تلفن رو یازم گرفت و قدم نگاه
بودنشون پرسه زد.  یمزخرف و سنت دیاشکان و عقا یخانواده  ونیم ییو فکر من جاشام شد 

 یشه! باربد نبودم اگه م یجانا؟ نکنه... نه... نم یبخوان برن خواستگار یزود نینکنه به هم
 !وفتهیب یاقاتف نیذاشتم همچ

 

************** 

 :به سمت ماندانا هولش دادمدستم  یتو میحج یامضا رو هم کردم و با بستن پرونده  نیآخر

 .یبر یتون یم-

 :رفتن تعلل کرد یبرا شهیکرد و مثل هم یتشکر

 ...شه یم دیباربد خان ببخش-

 :به روش زدم یباال فرستادم و پوزخند ییابرو
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 هان؟-

 :دیهمرنگ پوست قورباغه بود درشت کرد و مردد پرس شتریکه ب یهاش رو با لنز چشم

 جان؟-

دماغ عمل کرده ش  ینمونده به سوراخا یزیکه چ یرژ لب دنیدچپ نگاهش کردم و  چپ
 نیا یرو بعنوان منش یدختر نیرفت. واقعا  چرا همچ یم ورتمهیاعصابم  یبرسه داشت رو

 !شرکت انتخاب کردم؟

 :گفتم یرو پس زدم و با لحن محکم سوالم

 نیا یگر ینش. پول ممیندار گهیصد بار گفتم باربد خان و جون و هزار کوفت و زهرمار د-
 ی ندهیپس بچسب به کارت تا تر نزنم به آ تو،یو آبک یخرک ینه عشوه ها یریگ یشرکتو م

 !تیشغل

 :گفت یشده ا دهیبر دهیبر یچرا که با نگاه مات و صدا دمشیکوب یحساب انگار

 !مهرزاد یچ... چشم آقا-

ش اخمام رو از هم وا از اتاقم خارج شد. با رفتن یتند یرو به تنش چسبوند و با قدم ها پوشه
 .کردم و مشغول خوردن نسکافه م شدم

و سفر پرسه  مایمربوط به هواپ یهنر یتابلوها ونیم یاتاقم چرخوندم و اونقدر نیرو ب نگاهم
 یکه چند روزه بهش فکر کردم رو عمل یگرفتم کار میزدم که باالخره به خودم اومدم و تصم

 !هنرمندش بذارم یب اشکان رو کف دست هانشون بدم و حسا یوقتش بود خود گهیکنم! د

اسمش زدم و  یبه رو یبعد شماره ش رو گرفتم. پوزخند یبرداشتم و کم زمیرو از م یگوش
 :شد دهیچیپ یپشت گوش شیجد یکه صدا دینکش یطول

 بله؟-

 :مقدمه گفتم یگرفتم و ب یبود که اخم ستادهیمقابلم ا انگار

 !نمتیخوام بب یم-

 :سابقمون بود تیمیل من دور از صمکرد و لحنش مث یمکث

 ؟یچ یبرا-

 :کرد و پشت بندش گفتم ییصدادارم خودنما پوزخند

 !نمتیب یشرکت م کینزد یتو کافه  شی. ساعت شهیچ لشیدل یدون یخودت خوب م-

 :که خواستم تماس رو قطع کنم گفت نیرو تو دستم گرفتم و هم زیم یرو خودکار
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 !امیدم ب یقول نم-

دستم رو فشار  یپررو و زبون دراز کرده بود! خودکار تو یمثل بارل نمیجانا ا هنکی! مثل انه
 :در جواب اشکان گفتم یدادم و با لحن خونسرد

 ...فقط ،یایدونم که م یم یقول هم ند-

 :مرموز زدم یکافه لبخند یش تو افهیق دنیکردم و با تصور د یمکث

 یم یچ مینیتا بب ،یشاگرد با استعدادت نگ قرار به نیاز ا یزیکنم فعال  چ یم شنهادیبهت پ-
 !شه

ضربه تماس رو قطع کردم.  هیتر از قبل شد و مهلت جواب دادن ندادم و با  یطوالن مکثش
 رونیرو از چنگال دستم ب چارهیتونستم خودکار ب یشده بود و حاال م یاز حرصم خال یمین

 .بکشم

از جنس انتقام  ییسرم حرف ها یوکردم اما ت یعصر به ظاهر خودم رو مشغول هر کار تا
 .جمع شده بود

از اتاق  لمیسر و سامون دادم و بعد از جمع کردن وسا مینترنتیا یساعت پنج به کارا کینزد
سوق  ینکردم و نگاهم رو به سمت مستوف دنمیبه خشک شدن ماندانا با د یزدم. توجه ا رونیب

 .دادم

. اوضاع میاز حد سرگرم کار شده بود ادیز بود و الحق که امروز فشیهم مشغول بستن ک اون
 یپارسا م تیفینامنظم اما پر ک یاومدن ها ونیمد دیشد و با یشرکت روز به روز بهتر م

و بر خالف حال و روز داغونم  دمیکش یالیخیبودم. با برگشتنش به شرکت من هم دست از ب
 .دل به کار دادم

 ی. دستم رودمیپارسا د زیم خودم رو مقابل مبرداشتم و به خودم که اومد الیاز فکر و خ دست
و نگاهش رو به لب تابش بود.  نییگفتم، سرش همچنان پا یلب سالم رینشست و ز زشیم
 :زمزمه کردم اریاخت یجذاب و کت خوشرنگش شدم و ب یبه مدل مو رهیخ

 !جمیعج یشد یبقول خودت... چقد سکس-

 تیکه نگاهش به من افتاد و با عصبان دمیگفتم، فقط د ییچرا و با چه رو دمیهم نفهم خودم
 :گفت یکنترل شده ا

به همه  یگند زد گهیآره د ؟یایکنم تا به خودت ب کسانتیحتما  باس جلو کارمندات با خاک -
 !یشعور باش یب ینطوریا دیمعلومه که با م،یزندگ زیچ

حرف  یاشت! ببود. حق هم د ینگاهش کردم. هنوز هم مثل قبل پر از نفرت و ناراحت دیناام
چشم هاش سر خورد به سمت گونه هاش، چقدر بخاطر من و  یبهش زل زدم و نگاهم از رو
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زد و با لحن بامزه  یکرد و رو صورتش چک م یدخترا لوس م نیخودشو ع ابمیکم یخنده ها
 " جون یگفت " اِ وا بار یم یا

 نکهیا یزدم و ب یتلخند مقابلم یِ عبوس و عصبان ی افهیق نیا دنیو د افهیاون ق یآور ادی با
شدم و از شرکت  نیسوار ماش یکنم به سمت در حرکت کردم. کالفه و عصب تشیاذ شتریب
 دیانداختم و به سمت خونه حرکت کردم، با ابونیکنار خ یبه کافه  ینگاه میزدم. ن رونیب

 !شدم یآماده م قرار نیا یبرا یحساب

بعد وارد خونه شدم.  ین پارک کردم و کمکه مقابل خونمو دیطول نکش شتریب یا قهیدق چند
خوابه  نکهیقدم برداشتم، با فکر به ا یچرخوندم و به سمت اتاق بارل ییرایپذ ینگاهم رو تو

کجا رفته بود؟  ی. بدون هماهنگستادمیحرکت ا یب دنشیدر اتاقش رو آروم باز کردم و با ند
 !نداشتم ایقضا نیاز ا یم که خبربود یدانشگاه امتحان داشت و چه برادر یتو اعتس نیا دیشا

فرصت  شتریب یساعت میچرخوندم و انگار ن یواریورود به اتاقم سرم رو به سمت ساعت د با
و به تن  دمیکش رونیلباسم رو از کمد ب نیتر کیدوش گرفتم و بعدش ش یا قهینداشتم. پنج دق

اق خارج شدم و با فکر از کنسول از ات میکردم. بعد از حالت دادن به موهام و برداشتن گوش
 .کردم یبه لبخند با خونه خداحافظ نیمز ییداشتم با لب ها شیکه در پ یاببه قرار جذ

 نمیبود. ماش یم یاشکان مشتاق و کنجکاومون مسئله ا یبرا دیکرده بودم و نبا رید یربع کی
 ینگاه گذرزدم.  رونیب نیاز ماش میپول و گوش فینگه داشتم و با برداشتن ک ابونیرو کنار خ
 .وارد کافه شدم دیشد یانداختم و با اخما میبا پارسا اومده بود یکه چند بار یبه کافه ا

 ینکردم. مغرورانه لبخند شونیگ رهیبه خ ییشد و اعتنا دهینگاه ها به سمتم کش شتریورودم ب با
که از  یزیبود و م یکه مشغول حرف زدن با گوش یاشکان دنیلبم نشست و با د یگوشه 

 .کافه انتخاب کرده بود به سمتش رفتم یوشه گ

خر بود که به جانا  نقدریا یعنیتماسش رو قطع کرد.  ریالس عیبه خودش اومد و سر دنمید با
 !حرفا بود نیزنگ بزنه و بگه؟! امکان نداشت، اشکان مرموز تر از ا

 :گفتم یمنتظرش پر انرژ ی افهیق دنینشستم و با د یصندل پشت

 گل پسر؟ یچطور-

با طرف  یلیخ ای. رهیگ یم لیرو  تحو یدونست باربد مهرزاد در دو حالت کس یهم م خودش
 !رهیخواد حاِل طرفو بگ یم ایکنه و  یحال م

 :تکون داد و گفت یسر لیم یب

 !خوبم. خب... کارتو بگو-

 :نگاه کردم میزدم و متفکر به ساعت مچ یپوزخند
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 !گم کارمو برات یبخور، بعد م یزیچ هیکه، حاال  یتازه اومد-

خودش آرامش بخره. نگاه  یبرا یا قهیچند دق یتونست حت یخنگ نم یفرستاد و پسره  یپوف
 :شد گفتم یم کمونیکه نزد یکردم و رو به خدمه ا مشیرو تقد زمیترحم آم

 !دوستمون لطفا   یآب خنک برا وانیل هی-

گذاشته شد و  زیم یب روپر از آ وانیکه ل دینکش یزد و طول یچهره ش داد م یرو یکالفگ
 یدونست من چ یکار بود؟ اون که هنوز نم ینگاهم کرد. کجا یزخم خورده ا ریاون مثل ش

 !تو دستم دارم

 رهیبودند خ دهیجانا رو کش یاجازه نقاش یباال فرستادم و همونطور که به دستاش که ب ییابرو
 :بودم گفتم

 !آب بخور، خوبه برات-

 :ه سمتم جلو آوردنگاهم کرد و سرش رو ب یعصب

حرف  ؟یدار کارمیگم چ یم نجا؟یا یدیمنو کش نیواسه هم ؟ید یم لمیتحو هیچ اتیچرند نیا-
 ...باز اسم جانا یخوا ینکنه م ه؟یحسابت چ

 :منقبض شده گفتم یشد و با فک یلب هام فرار یاز رو لبخند

اسم  دیرفته نبا ادتیه، ش یجدا نم حیاز مهر و تسب تونیشونیجانا نه، جانا خانم! شماها که پ-
 هوم؟ ؟یارین یدختر نامحرمو خال

 :شد یهم م یمثل اون عصب یو برام جالب بود که پسر دیموهاش کش یرو یدست

 مون؟یبه خوش یزن یگند م یطور هیکه هر بار  ییجانا ی کارهیبس کن شر و وراتو، تو چ-
 کنم؟ مطلعش ایاحمقانه ت هست  یرفتارا نیا انیچته تو؟ پارسا در جر

 :داشتم یکافه آبرو و جذبه ا نیا یکه تو فیمشت شدند و ح زیم یهام رو دست

 !؟یخوش یگیدر حد اسالمت م ینکنه به الس زدنا ؟یا ی! چه خوشتون؟یخوش-

به روش زدم و حاال وقتش بود  یداد و قصد کرد که از جاش بلند شه، پوزخند یکیرک فحش
 :زمیکه زهرمو بر

 ایگم  یم یگرفت چ کتیول جانام و جانا هم زن منه، مغز کوچدر حال حاضر من عشق ا-
 !ارم؟یچرتا پرتا برات ب نینامه و از ا غهیباس ص

که صورتش  یکرد و در حال زینداشت که چشماش رو ر نانیخودش اطم یبه گوش ها انگار
 :دیپرس یکرد با مسخرگ یرو جمع م
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 تو؟ ی! خوب؟یچ-

 :کردم هیهد شیعصب یرو به چشما روزمندمیلبخند پ نه،یدادم و دست به س هیتک میصندل به

 ته؟ی! اون دختر زن منه. حالیدیپسر! درست شن یستیمطمئنم تو خوب ن ی! ولمیمن که عال-
 !زِن من

 یخودش رو به ناباور یگفتم که نگاهش جا تی"زن من" رو محکم و پر از حس مالک چنان
 !یونگیتوام با د یِ داد. ناباور

 :ترش کردم ونهیباال فرستادم و د یزیر یده رو با خن ابروهام

 ! درسته؟ادیبتونه کنار ب یزیچ نیمثل تو با همچ یکنم پسر یفکر نم-

 :دیسرخ غر ییسفت شده و چشما یبا فک ناباور،

 !یگیمثه سگ دروغ م-

 !بردم ی. چه قدر از حرص دادنش لذت مدمیو پر لذت خند آروم

 گذشته؟ نمونیب یچ یز زبون خودش بشنوحاال بهش زنگ بزنم تا ا نیهم یخوا یم-

 :به چپ و راست تکون داد رتیرو پر از ح سرش

 .امکان نداره-

 :زدم پوزخند

کنه  یکس میکه خودشو تقد یدختر نیآره! جانا همچ ست؟ین یدختر نیچرا؟ چون جانا همچ-
س ک یخودشو به اسمم زد که نتونه برا نمیهم ی. من عشقشم! براستمین یمن کس یول ستین
اختالفاته و سوتفاهماته  یسر هیبه خاطر  میاز هم دور افتاد ینیب یبشه. اگه االنم م یا گهید

  .شهیکه حل م

 نیاز ا شتریزد. انگار ب یم یبه سرخ تیزده بود و صورتش از عصبان رونیگردنش ب رگ
اومد و خواست از کنارم رد بشه که مچش رو  رونیب زیتونست گوش کنه که از پشت م ینم
 :نگ زدم. منم از جام بلند شدم و کنار گوشش زمزمه کردمچ

 ییزایخواهرم قسم تموم چ دونهی. به جون زهیبرام عز یچه قدر بارل یدونیم یبهتر از هرکس-
که االن بهت  ییکلمه از حرفا هی یدار یجو شرف و مردونگ هی. پس اگه تهیواقع نیکه گفتم ع
 یزیچ ای یزد ی. اگه بفهمم به جانا حرفیکنینم خودتم تکرارش شیپ ی. حتیگیجا نم چیزدم ه

کنم که آبرو نمونه برات اشکان.  یم یزنم و کار یرفاقت چند سالمونو م دیق یدیازش بپرس
 !کنم. پس حواستو جمع کن یم نکارویبه خاک پدرم قسم ا
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زدند و انگار واقعا  باورش شد که  یچشمام چرخ نیبود و منگ. چشماش سرگردون ب جیگ
 !دونستند یرو م نیخوردم! همه ا ینم قسم خودیرو ب یرو گفتم. من جون بارل تقیحق

رو نشون بده که به سرعت مچش  نیا ن،یاز ا شتریخورده بود و انگار دوست نداشت ب شکست
 دونیم روزمندیباز هم پ نکهیزد. خوشحال از ا رونیانگشتام آزاد کرد و از کافه ب نیرو از ب

راحت بود  المیخ گهیمورد عالقم رو سفارش دادم. حاال د یدنیو نوش من بودم، سرجام نشستم
 !رو تصاحب کنه یتونست دخترک مو فرفر ینم یکه کس

دلم وول  یتو یزیچ هیدوشم برداشته شده بود،  یاز رو یحالم خوب بود و انگار بار نکهیا با
خواستش! آره!  یگرفت. دلم م یرو م بانمیبود گر یکه مدت یکوفت یقرار یب کیخورد.  یم

 شدم،ینم یا گهیخواهرم دلتنِگ کِس د یجز برا شیچند ماه پ نیکه تا هم یمن، باربد مهرزاد
 !حاال دلتنگ بودم

رو دوره  میکرد یاشکان سپر یگالر یکه تو یو تک تک لحظات دارمونید نیآخر اونقدر
هم حالت نگاهش  نداشت! هرچه قدر یا دهیخورد. فا یکرده بودم که حاِل خودمم داشت بهم م

 یشد. من م یرفع نم میکردم، دلتنگ یم یادآوریخودم  یبرا یو تموم لحظات اون روز رو
 یلیهم خ نجایکنم. تا هم یکار ذاشتیغرورم نم ی... ولی! ولنجایمحاال و ه نیخواستمش! هم

خودم رو خورد کرده بودم. درسته که من راجب جانا اشتباه کرده بودم. درسته که بهش بد 
 .کنم کیخودم رو کوچ نقدریشد که ا ینم لیدل نیا یرده بودم ولک

 ادیاز اعماق وجود فر یزیچ هیکرد و  یم فیو منطق جلوم رد لیداشت دل یکی یکی مغزم
. شینیبب یخوایغرورت! بهش زنگ بزن و باهاش قرار بذار. بگو که م یگور بابا دیکش یم

 !؟یاز چشماش بخون نویا یتون ی. اون هنوزم دوستت داره. نمادیمطمئن باش که م

بود!  گهیجور د کینگاهش هنوزم به من  ینبود ول یخبر شیاز اون تب تند عاشق گهید دیشا
 !داد هنوزم براش مهمم ینشون م کهیجور کی

گفتم که  یزدم و م یشد. بهش زنگ م روزیبا مغزم پ شیریدرگ نیقلبم بود که ب نیا باالخره
 !نمشیبب دی! بانمشیبب دیبا

 یکنم، گوش دایپ نمیمخاطب نیو تا خواستم شمارش رو از ب دمیکش رونیب بمیرو از ج میگوش
شده تماس رو وصل  زیر ییچشمم نقش بست. با چشما یو اسم حسام جلو دیدستام لرز ونیم

 :رو به گوشم چسبوندم یکردم و گوش

 !بله؟-

 .باالخره میدیشمارو شن ی! چه عجب ما صدالیسه یبه! داش باربد! ستاره -

 .مدته بدجور سرم شلوغه نتونستم بهتون سر بزنم هی دیببخش ؟یسالم. خوب کیعل-

 :نمیبرنامه بچ نایمونده بود که هر هفته با ا نمیآژانس و حاِل خودم، هم یاوضاع شلوغ نیا یتو
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. یشم خودت ژهیگرفتم توووپ! مهمون و یمهمون هیفداسرت داداش. مهم آخر اون هفته س که -
 !گه؟ید یایم

بگم که  یدونستم چ یهمون موقع از سال بود و نم قا  ی! اوج کار دقشدیاون هفته؟ اصال  نم آخر
 .باشه یخوب هیتوج

 .مهم دارم یلیکار خ هیبرم اصفهان.  دیآآآ... داداش من اون موقع با-

 .نداره ییجون حسام. بدون تو صفا گهید ارینه ن-

 :کردم قیصدام تزربه  یشرمندگ یرو خفه کردم و کم پوزخندم

 .شتونیپ امیحتما  م گهیموقع د هی. شهیباور کن نم-

 یاگه م ینداشتم. انگار حت یزد حس خوب یکه ازش حرف م یدونم چرا اصال  به مهمون ینم
حوصله ندارم،  ادیمن ز دید یکرد و وقت یچابلوس گهید کمیخواست برم. حسام  یشد هم دلم نم

 .دکرد و شرش کم ش یمختصر خداحافظ

گوشم، انگار حرفام  یصداش تو دنیچیجانا رو گرفتم. با پ یو شماره  دمیکش یکالفه ا پوف
 ی! نه! کافه جانمتیفالن کافه تا بب ایبهش بگم؟ بگم ب یخواستم چ یم قا  یرفتند. من دق ادمی

 ینمطرف، به درد من  نیو من ا نهیبش زیاون، اون طرف م نکهیقرار نبود. ا یبرا یخوب
 .خورد

 الو؟ ؟یزن یچرا حرف نم-

 !سالم-

 :کرد و جواب داد یکوتاه مکث

 ؟یدیکنم چرا جواب نم یسالم، دوساعته دارم صدات م-

 .ومدیصدات نم-

 آهان! خب؟-

 یاضاف نکهیو شرت رو کم کن! و چه قدر هم من از ا هیزودتر بگو کارت چ یعنیخب  نیا
 :زدم و گفتم ویه چهم دیآن ق کیباشم متنفر بودم. اونقدر متنفر بودم که 

 .خواستم زنگ بزنم دوستم یگرفتمت. م یاشتباه-

تا حداقل  هیزد. فکر کردم فرصت مناسب یگفت که توش تمسخر موج م یتر دهیآهان" کش"
 :صداش رو بشنوم شتریب کمی

 ؟یخوب-
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 :هم مکث کرد و جواب داد باز

 !؟یخوبم... تو... تو چ-

 .دست خودم نبود لبخندم

 ؟یکن یکارا م یبر؟ چمنم خوبم! چه خ-

 ...گهید زایچ نیو ا ی. دانشگاه و درس و نقاشستین یخبر-

 :اخمام گره خوردند ،یآوردن اسم نقاش با

 ؟یکن یداره آخه که ولش نم یچه لذت دنیکش ینقاش نیا-

رو فوت کرد  قشیکرد. نفس عم یبلند تر! انگار داشت فکر م یلیخ نباریهم مکث! اما ا باز
 :دیچیم پگوش یو صداش تو

چهره رو  هیبود که بتونم  نیا شیکیآرزوها داشتم.  یلیخ شیچند ماه پ نی... تا همیدون یم-
 .نشه یکی نیخوام حداقل ا یآرزوهام شدن حسرت، م شتریخوب بکشم. ب یلیخ

چهره حرف  هیکه از  یاون قسمت یندادم چرا که فکرم رو تیکه زده بود اهم یبه حرف اصال  
 .ه بودکرد ریزده بود، گ

 ؟یک یچهره  یکیچهره  هی-

 !کنه؟ یم یپارسا. چه فرق یتو فکر کن چهره -

 یفکر، حس کردم تپش ها نی! با ا؟یاگه منظورش از اون چهره من بودم چ یبود ول یونگید
 :قلبم محکم تر شد

 ؟یمطمئن-

 :گرفت یرنگ کالفگ صداش

 ؟یبگ نارویهم یزنگ زد ؟یچ یعنیسواال  نیباربد؟ ا یخوب-

 یزیچ هینشد! نتونستم.  ی. ولنمتیو بب یایخواستم بگم نه! زنگ زدم تا ب یخواستم بگم. م یم
 :انگار قفل زده بود به زبونم. فقط و فقط تونستم بگم

 !یمواظب خودت باش... لپ تپل-

 :آن لرزوند جواب داد کیکه دلم رو  یمظلوم یصدا با

 .. خدافظنطوریتوام هم-
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 جانا#

 

 .فشرد ید به گلوم و با تموم قدرتش اون رو مدست انداخته بو بغض

 .. خدافظنطوریتوام هم-

مبادا  نکهیچند کلمه رو کنار هم چپوندم و به زبون آوردم. از ترس ا نیا یدونم چجور ینم
بزنم، به سرعت تماس رو قطع کردم و اشکام راه خودشون رو باز کردند. لعنت  هیگر ریز

توعه  ؟یداد یشت کنم و آروم بشم، باز خودت رو نشون ماومدم فرامو یبهت باربد! چرا تا م
 ازم؟ یکش یمن؟ چرا دست نم یاز زندگ یاخو یم یچ یلعنت

 کی. دلم دیپر یم نییتوش باال و پا گوشیباز یبچه  هیبود. آشوب بود. انگار  تابیب دلم
حس  کیحس خوب.  کیگرما. به  کیعطر. به  کیبه  هیشب یزیچ کیخواست.  یم یزیچ

 یلیکه خ یشدند آغوش کس یبا هم م نایا یجا با هم! همه  کیعطر  کیگرما و  کیو  خوب
خواست. دلتنگش بودم. هر روز  ی! آره! من دلم باربد رو مبودمن ممنوع شده  یوقت بود برا

 یکردم تا کس یآوردم. فقط خودم رو سرگرم م ینم خودم یو شب دلتنگش بودم و فقط به رو
 شد؟ چرا؟ یچرا فراموش نم یم. تا فراموش کنم. ولنفهمه. تا خودم نفهم

 کیداد نبود. اون  یکه نشون م یاون چوقتیخواست که ه یرو م یاحمق دلم مرد نامرد منِ 
نامرد ترسو بود  هی. اون دهیکه محل سگ به دخترا نم یدختر باز قهار بود. نه مرد مغرور

اگه شکست خورد  یکه حت یتمندو قدر یزد. نه مرد قو یآورد و جا م یکه وسط راه کم م
من  یایاز فانتز چکدومیمن نبود. با ه یاهایو فرار نکنه. آره اون مرد رو سهیسر جاش وا

 !خواستمش. بازم دلتنگش بودم یمن بازم م ینداشت ول یهمخون

عشق ممنوعه؟  نیکردم با ا یم دیبا کاریزانوهام گذاشتم و از ته دل زار زدم. چ یرو رو سرم
تونم کنار باربد  ینم یطیشرا چیوقت تحت ه چیه گهیدونستم د یم یکردم وقت یکار م یچ

 !خواد یدونم اونم من رو م یم یباشم؟ اونم وقت

کرده بودم. حاال باربد مهرزاد با اون همه غرور، من رو  دایچند سالم دست پ یایبه رو من
 یزیچ کی دیبا شهیا هم. چریزندگ نی. لعنت به اکنم یکار چیتونستم ه یخواست و من نم یم

قدم  کیدرست  دیبا شهیپازل ناقص باشه؟ چرا هم نیاز ا کهیت کی دیبا شهیکم باشه؟ چرا هم
 خراب بشه؟ یهمه چ یوشبختمونده به خ

خواست بکشمش  یدلم م شهیکه هم یخواست بهش بگم. بهش بگم اون چهره ا یقدر دلم م چه
 ییتموم آرزوها ونیخودت بوده. از م یره چه رم،یگ یم ادی یو به خاطر همونم دارم نقاش

برام نمونده  یکی نیکدوم جز هم چیکنم، ه دایروز با باربد بهشون دست پ هیکه دوست داشتم 
 .حسرت نشه یکی نیخواستم هم یشده بودند حسرت و من فقط م امآرزوه یبود. همه 
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کردم و به همه  هیگردونم چقدر  ی. نمو تموم خاطراتمون رو دوره کردم دمیدراز کش سرجام
بود  یزیخواست بخوابم. خواب تنها چ یسوختند و دلم م یم یلیلعنت فرستادم. چشمام خ یچ

 یهم بهم زهر م نیو هم دمید یوقتا کابوس م یتونست آرومم کنه. گرچه گاه یم شهیکه هم
 .دمیخواب یآروم م اقعمو شتریب یشد ول

 یقلب رو به لرزه انداخت. باربده؟ وا م،یگوش ی برهیو یگرم خواب شده بود که صدا چشمام
 !خدا

 ی. به سرعت چنگش زدم و جلودمیرو د میتختم چرخوندم و گوش یگرد شدم رو رو یچشما
 یکه به آسون یدیمثل ام یزیچ هیانگار از وجودم کنده شد.  یزیچ هیصورتم نگهش داشتم. 

 یسراغم رو م یاز هرکس رشتیروز ها ب نیبود که ا یشده بود. باربد نبود! اشکان دیناام
 .گرفت

که فردا باهاش کالس داشتم، گمون کردم  ییخواستم جوابش رو ندم، اما از اونجا یم اولش
  .بخواد بگه یمهم زیچ دیشا

 بله؟-

 .سالم

 !گرفته بود، اما نه گرفته تر از من صداش

 ؟یسالم. خوب-

 ؟یسرما خورد ه؟یشکل نیصدات چرا ا-

 !سرماخورده بودم کاش

 ؟یصدام گرفته فقط. تو خوب کمی ستین یمهم زی. چآره-

 :دیبار یم یحوصله بود اما باز هم از صداش مهربون یب

 ...بهت بگم جانا یزیچ هیخوبم گل دختر. زنگ زدم -

 .جانم بگو-

 :سکوت کرد و سپس گفت یلحظه ا چند

 خوامیو م مختیبهم ر ی. از لحاظ روحرمیشاگرد بگ خوامینم یمدت طوالن هیراستش من  نیبب-
 .خالم شیپ زیبرم تبر یمدت هی

من شاگردش باشم اصرار  نکهیا یبرا نقدریکه ا یلب هام از تعجب فاصله افتاد. اشکان نیب
 بدم؟ آخه چرا؟ ادی یخوام بهت نقاش ینم گهید گهیکرد، حاال داره علنا م یم
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 ؟یا ختهیاشکان؟ چرا بهم ر شدهیچ-

 .نگران نباش. هیمشکل خانوادگ هی ستین یمهم زیچ-

 :حال گفتم نی. با اگهیکردم داره دروغ م یدونم چرا فکر م ینم

 .یتر برگرد یحالت خوب بشه و پر انرژ دوارمیباشه اشکال نداره. ام-

 :گرفت یحسش باز هم رنگ مهربون یب یصدا

 ؟یندار یبرم. کار دیمن با گهی. خب دزمیعز یمرس-

 :ن بود جواب دادماشکا یحرفا ریکه فکرم هنوز هم درگ یحال در

 .نه، مواظب خودت باش-

 ...نطوریتوام هم-

 یزدن حرف یگفت. انگار برا ینم یزیکرد اما چ یم یخداحافظ دیآن سکوت کرد. با کی
 :مردد بود که صداش زدم

 ؟یبزن یخوا یم یشده؟ حرف یزیاشکان؟ چ-

 :جواب داد یمکث کوتاه با

 .دارم ازت یسوال هیآآآ... راستش... -

 .شنوم یم خب بگو-

 ؟یتو باربد رو دوست دار-

 گفت؟ یشدم. چ خشک

. باربد دمیرس جهینت کیو فقط به  دمیخوردند کنار هم چ یسرم چرخ م یکه تو ییفکرا تموم
 زده بود بهش؟ یحرف

  .فکر، انگشتام ناخودآگاه مشت شدند نیا با

 ؟یاز کجات... در آورد نویا ه؟ی... چه حرفنی... انیا-

  .تشو بگوجون پارسا راس-

 ؟یکرد یفکر نیآخه چرا همچ-

 :راحت جواب داد یلیخ
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. اونم همش روت یکن یجور خاص نگاهش م هی. یشیدستپاچه م ینیب یهر وقت باربد رو م-
 نویتو ا یمن از رفتارا ینه ول ایهست  نتونیب یزیدونم چ یکنه. نم یم تیاحساس مالک

 . درسته؟یبرداشت کردم که دوستش دار

 بود؟ دهیاشکانم فهم یبودم که حت عیضا نقدریا یعنیکلمه بسته شد.  یواقع یابه معن دهنم

 :نگفتم و خودش جواب داد یچیه

 یباش دهیتا االن فهم دی. بادسیفا یحضور من ب د،یپس درسته! اگه جفتتون هم رو دوست دار-
ون نباشم. سر راهت یبهتره مانع دیخوا یرو م گهیاگه جفتتون هم د یکه بهت عالقه داشتم، ول

نداشته باشم که  یباهات ارتباط گهی. بهتره دنهیهم یشاگردمم باش گهیخوام د ینم نکهیا لیدل
 .تر نشه یقو بهتحسم 

 :بگم. فقط و فقط گفتم یدونستم در جوابش چ یالل شده بودم. نم واقعا

 ...دیبگم... فقط... ببخش یدونم چ یمن... من... نم-

 :دیجون خند یب

که  یبهتر بود بهم بگ دی. فقط شایانجام نداد یتو که کار اشتباه ؟یچ یراب یمعذرت خواه-
 ینم رتیدرگ نیاز ا شتریشدم و ب ینم کیمنم بهت نزد ینجوری. ایرو دوست دار گهید یکی

 .شدم

 نیدونستم اون ازم خوشش اومده و با ا ی! من مگفتیبه وجودم چنگ زد. راست م یشرمندگ
 یبه سرم زده بود با اشکان رابطه  یکردم. حت یرق باربد مغ شتریوجود خودمو هر لحظه ب

 .عاشقانه داشته باشم تا باربد رو فراموش کنم

رد و بدل  نمونیب یا گهید یچه حرفا ستین ادمیشدم. درست  زاریلحظه از خودم ب کی یتو
خواستم هرچه زودتر مکالمه رو تموم کنم. مقابلش احساس  یکه فقط م ادمهیخوب  یشد ول
 !کردم و البته حق هم داشتم یم یالت و شرمندگخج

 

********** 

که  یمیباز مر مهین یبرداشتم و با چشما زیم یاستاد، سرم رو از رو دیخسته نباش یصدا با
 .بود نگاه کردم لشیمشغول جمع کردن وسا

 .خوره یدرس و کتابه بهم م یکه حالم داره از هرچ میهوف باالخره تموم شد. پاشو پاشو بر-

بودم و  دهیکش ازهیخم نقدریداد. حق هم داشت! از صبح ا ینم یخوب یغرش رنگ و بو چشم
 .بودم که کالفه شده بود دهیرو شونش خواب
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 یم یزیچ ه؟یشکل نیا افتیکه صبحا ق یکن یم کاریجانا! شب تا صبح چ یحالمو بهم زد-
 ؟یزن

 :دادم یکولم انداختم و جوابشو سر سر یرو فمویک

 !خوبه یلیکشم. المصب خ یم اناجویآره مار-

 :گرفتم و رفتم و اونم پشت سرم راه افتاد راهمو

 ؟یکه روزا همش خواب یکن یم کاریباش. شبا چ یجد-

 کردم؟ یکار م یکردم؟ واقعا چ یم کاریها چ شب

 :گفتم یجون یب یزدم و با خنده  رونیدر کالس ب از

 کرده. نظرته؟ تزایهوس پ دیدلم شد-

  .نگفت یزیرد و چچپ نگاهم ک چپ

کنه. پشت فرمون نشست و من  یرو دستش دادم تا اون رانندگ چیسوو ن،یبه ماش دنمونیرس با
  .هم کنارش جا گرفتم

 اوضاع خونتون رو به راهه؟-

 !انگار شدینم الیخیآورد ب یتا سر از کارم در نم امروز

 ! چطور؟هیاوک یآره همه چ-

 از باربد چه خبر؟-

 :تفاوت گفتم ی. مکث کردم و بعد، بدیلرز یکمرم م ی رهیاومد، ت یاسمش م یوقت هنوزم

 !یچیه-

 اشویرو فالو کرده بودم و استور جشیپ کیاکانت ف هیبود! من از باربد خبر داشتم. با  دروغ
 قهیکرد سل یکرد و اگه هم گوش م یگوش نم یرانیا یوقت آهنگا چیکه ه ی. باربددمید یم
داره.  یمخاطب هیکه مشخص بود  ینیغمگ یبود به آهنگا داشت، رو آورده یبه خصوص ی

گذاشته بود، خواب رو از چشمام  لشیپروفا یرو شیکه چند شب پ یعراز اون که بگذرم، ش
 .گرفته بود

باهاش باشم، پس دوباره  خواستمینم گهیوقت بود د یلیکه ازش متنفرم شده بودم، من که خ من
 رو گرفته بودند؟ بانمیوباره گرشبونه د یایخواب یچم شده بود؟ چرا ب
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چند تا آهنگ و عکس و اون تماس اون شب و  نیفقط هم دم،یکه کش یاز اون همه زجر بعد
عشق  تیخاص نیا ایبودند! من خر بودم  یخر شدنم کاف یصداش برا یتو یمونیندامت و پش

 کرد؟ یبود که کر و کورت م

 !با توام یجانا؟ هووو-

 ؟یگفت یزیهان؟ چ-

 .نگه داشته بود یست فودف مقابل

 !گهیشو د ادهیتو؟ پ ییکجا-

رفت  شخوانیسمت پ مونیشگیثبت سفارش هم یبرا می. مرمیشد یبا هم  وارد فست فود همراه
مدت، شروع به  نیدر آوردم و مثل تموم ا فمیرو از ک میگرفتم. گوش یجا یزیو من پشت م

 یمجاز یتموم شبکه ها یرو تو شینیکار هر روزم شده بود! آنال نیچک کردن باربد کردم. ا
 نیاز ا یکردم و حت یهربار نگاه م یرو روز اشیو استور لیپروفا یکردم. عکسا یچک م

 .شدم یکار خسته هم نم

داده بود.  امیپ یبرام اومد و حواسم پرتش شد. کس یشنیکیفینوت هویمشغول بودم که  میگوش با
 :ناشناس یاونم با شماره ا

 !، دلتنگ تر، مشتاق تردورتر تیهرچه کو-

 !ام؟یپ نیا یچ یعنیتپش گرفت.  قلبم

 نیامکان داشت از طرف اون باشه؟ با ا یعنیسرم اومد، اسم باربد بود!  یکه تو یزیچ نیاول
 !جنبه یفکر تنم داغ شد. لعنت به مِن ب

 :به صورتم انداخت یکنار جا گرفت و نگاه مشکوک میمر

 !چته باز؟ ؟یسرخ شد نقدریچرا ا-

 :فرو برد میگوش یاز جانبم نموند و سرش رو تو یجواب منتظر

 کلک؟ یکن یرو نم یرل زد ن؟یهست حاال ا ی! ککیاوه اوه اوه! چه رمانت-

 :به بازوش زدم یکم جون مشت

 !. فکر کنم اشتباه فرستادهنیا هیدونم ک یچرت نگو اصن نم-

 :و گفت دیرو از دستم قاپ میگوش

 !میشیاالن متوجه م-

 ؟یکن یار مک یچ-
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 نکارویا دهیم امیپ ای زنهیناشناش بهش زنگ م یشماره  هی نکهیبعد از ا یکه هر دختر یکار-
 ؟یکن ینم نکاروی. مگه تو ادهیانجام م

 :نگاهش کردم جیگ

تلگرام و  یکه عکسا یکن ینم ویشمارشو س زنهیناشناس بهت زنگ م هی ینگو که وقت-
 !یواتساپشو نگاه کن

 .نثارش کردم یسرو خاک بر  دمیخند

 :لحظه بعد گفت چند

 !بهیعج یلیخ نیطرف نه تلگرام داره نه واتساپ. و ا-

 به؟یکجاش عج-

 ینم نکهیا یعنیشماره نداشته باشه  نیبا ا یبرنامه ا چیطرف ه یمواقع وقت شتری. بدونمینم-
 .رو بفهمه تشیهو یخواد کس

 :غر زدم و دمیرو از دستش کش میقلبم تند تر شدند. گوش یها تپش

داده  امیپ یاشتباه هیکی ه؟یچرت و پرتا چ نیا ونه؟یکنه د یم ییجنا نقدریرو ا هیچرا قض-
 .نیبب ایب یکن ی! باور نمگهید

 :ناشناس نوشتم یجواب شماره  در

 !شما؟-

 .تا جواب بده دیطول کش یا قهیدو دق یکی

  .آشنا ی بهیغر هی-

 :خنده زد. با حرص گفتم ریز یپخ میمر

 !رزهرما-

 :نوشتم براش

 .نیاشتباه گرفت-

 رمت؟یداره که اشتباه بگ یشهر چندتا مو فرفر نیمگه ا-

تونست باشه  یم یخنده و ک یاز اون طرف خط داره بهم م یکیکردم  یچرا حس م دونمینم
تا  دهیدهنش کش یرو تو شینییافتاده و لبش پا نیجز باربد؟ مطمئن بودم االن کنار چشماش چ

 .بشه دهیلبخندش کمتر د
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خواست  یداد. م یم میگذاشتم. اگه باربد بود، داشت باز زیم یرو رو میندادم و گوش محلش
دلم زنده کنه که دوباره  یتو ویهمه چ خواستیخودش بندازه. م ادیمنو بازم  نکاراشیبا ا

 .محال بود که ببخشمش یقبولش کنم. ول

 یکردم ک صفحه  یفتنش نگاه مگرفتن سفارشاتمون از جاش بلند شد و من به ر یبرا میمر
. اصال شیاصال بخون دیو انگشتام مشت شدند. نه جانا! نبا دیدوباره روشن شد. قلبم لرز میگوش
کردن توئه!  ونهی. اون قصدش فقط دستین ایباز کیرمانت نیپاکش کن. باربد اصال اهل ا دهیند
 !مرد! لطفا نیاز ا رنخو یباز

که  یا کهیخواستم نخونده پاکش کنم اما همون ت یشدم. م هام امیرو برداشتم و وارد پ یگوش
 :راه خشک کرد ونیمشخص بود، دستم رو م امشیاز پ

 ...تیمو چشیآن پ-

  ؟یچ تیمو چشیپ آن

 :رو باز کردم و لبم رو محکم گاز گرفتم امشیاراده پ ی. برمیخودم رو بگ یجلو نتونستم

 !گره در کار من انداخت تیمو چشیآن پ-

  !ه ازت باربدنگذر خدا

 یو نم شهیخود عوض دمیدونم چرا حرصم گرفت. دوست داشتم بهش ثابت کنم فهم ینم هوی
 !راه وجود داشت کی. فقط یدونستم چجور

 جکتیرو به گوشم چسبوندم. هنوز بوق اول نخورده بود که ر یرو گرفتم و گوش شمارش
 !انتظار رو هم داشتم نیکرد. هم

 :تم و باز هم همون اتفاق افتاد. براش نوشتمشمارش رو گرف گهیبار د چند

 !! مطمئن باششهیگره کارتم حاال حاالها باز نم-

 :جواب داد عیسر یلیخ

  .گره خوردس یجان من خوراکم کارا یا-

  !یشکلک خنده گذاشته بود. دستم انداخته بود عوض هیحرفشم  آخر

 شمیپ شدیم یکه چند لحظه ا میخواستم بخندم. مر یچرا هم حرصم گرفته بود هم م دونمینم
 :از بازوم گرفت و گفت یشگونینشسته بود ن

 ؟یریآشنا درگ ی بهی! هنوز با اون غرگهیکوفت کن د-

 :و من پر از اخم گفتم دیهر هر خند خودش
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 .خواد حرصم بده یباربده. مطمئنم! م-

 :دستش زد و با دهن پر گفت یتو یتزایپ کهیاز ت یگاز

 .فرستاد یعاشقانه م یبود واسه من شعرا یکیدلتم بخواد. کاش -

با  دیصحنه رو د نیکه ا میروشن شد. مر میگوش یحرفش تموم نشده بود که صفحه  هنوز
 :گفت یتوام با مسخره باز یحسرت

 .شو فی! باز شعر عاشقانه فرستاده. باز کن بخون خر کایب-

 :بود نوشته

 .ادیاخم نکن بهت نم-

 بود اخم کردم؟ دهیبود که فهم نجایگاه کردم. او واج دور و تا دورم رو ن هاج

 :دیخند امشیپ دنیدادم. با د میرو نشون مر یگوش ی صفحه

 .یشد یحرصت در اومده و عصبان دهیشناسه. فهم یاخالقتو م-

 :گفت میهم دور و برمونو نگاه کردم که مر باز

 دنبالت؟ فتهی. خله مگه راه بستین نجاینگاه نکن باربد ا نقدریا-

دادم. خودش باالخره  یجوابش رو نم گهیشدم. د تزامیباال انداختم و مشغول خوردن پ یا نهشو
بودم قبل از  دوارمیاز کاراش. فقط ام دیکش یشد و دست م یخسته م شیمسخره باز نیاز ا
 !بودم دواریاون خسته بشه، من وا ندم! ام نکهیا

 

********** 

 یبرا ییکه زده بودم جا یا یمشت یتزایلطف پ بودم و به دهیشد به خونه رس یم یساعت کی
 یینشسته بودم. به بابا زیسر م ادیغرغرشون در ن نکهیا یمامان نداشتم و فقط برا نیشام سنگ

از  ییشدم و کاهو رهیداد خ یدهنش جا م یگوشت رو تو یها کهیت شهیکه مشتاق تر از هم
 :حوصله گفتم یدم و ببرداشتم، سرم رو به سمت پارسا چرخون ارمساالد کن ونیم

 ؟یداداش-

مامان و بابا چرخوندم و رو بهش  نیگفت و سرش رو باال گرفت. نگاه مرددم رو ب یجونم
 :گفتم

 !. هوم؟میبر یمسافرت طوالن هیامسال با هم  دیکه ع یخوام از االن قولشو بد یم-
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 :شد ینیس یاز تو یبزرگ گیکرد و مشغول برداشتن ته د یخنده ا تک

 مایتا نیآژانس ا یدون یبعدشم خودت م ؟یمیماه مونده هنوز از االن به فکر اون تا هیتوله -
 ...باز یشلوغه، ول یبدجور

 :به موقعشم یها تیحما نیو عاشق هم دیحرفش پر ونیم مامان

 زونیآو یبا اون دخترا یبر یچونیما رو بپ یتون ینم گهی. امسالو دگه یبچم راست م-
 !خانواده ت باش آقا پارسا با دویامسال ع هیدورت، 

بامزه  یا افهیو پارسا با ق میخنده زد ریز یپق یبلند یاتمام حرف مامان، من و بابا با صدا با
 :رو بهم گفت یا

 !مگه نه؟ گه،ید یخواست یم نویهم-

دست پارسا رو کش  یتو گیته د ی کهیشکمم، ت شیباال فرستادم و برخالف گنجا ییابرو
 :بلند شدم یصندل یرفتم و از رو

 !یمسافرتو با نبودنت کوفتمون نکن دیهر سال ع یتا تو باش-

که پارسا رو  یسر داد و پشت بندش اعتراض بابا بلند شد. قهقهه کنان از جمع یزیر فحش
 انهیرو وحش چارهیب گیکردن پله ها به اتاقم رفتم. ته د یمحاصره کرده بود دور شدم و با ط

 .اتفاقات عصر لبخندم رنگ باخت یادآوریتخت و  یرو یگوش دنیو با برگشتنم و د دمیبلع

داده باشه و هم نه،  امیخواست پ یشده؟ هم دلم م الیخیب شهیمثل هم ایداده  امیباز هم پ یعنی
تخت  یازش نداشتم. رو تیجز تحمل و تبع یشده بود و چاره ا بانمیگر یعذاب آور یدوگانگ

 .ر رو لمس کردمپاو یحبس شده دکمه  ینشستم و با نفس ها

 .رو باز کنم امیرمزم رو بزنم و پ یشتریب جانیصفحه باعث شد با ه یرو جیمس کونیآ

  " .ادیبگم که از جواب ندادنت اصال  خوشم نم دیبا "

 " ؟یکجا رفت "

از حرصم نسبت  یکم نیکالفه ش کرده و ا میمحل یلب هام نقش بست. ب یگوشه  یلبخند
از  دیرو کردم. شا ریرو از اول ز اماشیخوردند و پ یم تکونکرد. انگشتا یبهش رو کمتر م

مغرور  یِ جانا یبرا نیاز ا شتریب یمکالمه رو مرور کردم و خفت نیده بار ا یعصر باال
 !وجودم وجود نداشت

صفحه  یتو دشیجد امیبه خودش داد و پ یتکون یآخرش شدم که گوش امیپ ی رهیخ یاونقدر
 .نقش بست

 " جانا سگ نکن منو "
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کنترلشون موفق باشم.  یکردم و در آخر نتونستم تو میخوندنش خنده م رو پشت لب هام قا با
 .غرق لذت شدم یمعروفش رو گفته بود حساب یکه جمله  نیقهقهه م بلند شد و از ا

جواب دادن دودل بودم و باالجبار فقط  ی. تودمیخودم کش یو پتو رو رو دمیبعد دراز کش یکم
 دکیرو  شیشگیفرستاد که جسارت هم یزیکه چ دینکش یش فرستادم، طولبرا یپوکر کریاست

 :بکشه

 " ؟یحاال شد. خوب"

 .کردم پیتا شیزدم و کنجکاو تر از چند ساعت پ یاون رو به گوش یبه جا یغره ا چشم

 " ؟یهست یک ینگفت "

هاش  یازموشک ب میقا نیا دمیفهم یبشه، نم دمیعا یتا جواب دیطول کش یا قهیبار چند دق نیا
و مسخره  میمر ادیباعث شد به  امشیرو کنار بذارم پ یخواستم گوش یکه م نیو هم یچ یعنی

 .بزنم یو تلخند وفتمیعصرش ب یها یباز

 " آشنا بهیغر هی "

 :لبخندم دامنشون رو گرفت ینبود که تلخ بیکردند و عج یجواب مکث یهام برا دست

 " !بهیه غرندارم، چه آشناش، چ یها حرف بهیمن با غر "

صفحه و در آخر  ی رهیکردند خ یکه کم کم داشتند دعوت اشک هام رو قبول م ییچشم ها با
 .شدم که اون پشت کلماتش نشونده بود یمات احساس

 یم پیتا گهید یچ هیگه و دست هاش  یم یزیچ هیکه چشم هاش  میمن عاشق آدم یول "
 " !کنه

 یآورد به خاطر ک ادمیو به  دیگونم چک یروکه  یبود وقت یاز اشک هام ستودن یکی سماجت
بود که دم  یکرد همون پسر یم یکه از عصر داشت برام دلبر ی. پسرختمیر یداشتم بهم م

باهاش مثل سگ  یاز دوست یروز هیکه  یکه بهم شک کرد؟ همون یخونش پسم زد؟ همون
 شدم؟ مونیپش

شناخته که به زنگ متوسل شده  منو یو به خودم اومدم. انگار بدجور دیدستم لرز یتو یگوش
دادم جواب  یدادم؟ اگه نم یجواب م دیتنها بذاره. با ضمیخواست منو با افکار ضدونق یو نم
 !داد؟ یم یرو ک نمیس یقفسه  یگوشت لرزون تو کهیت هی نیا

 یهم نم دنمینفس کش ی. صدادیاتاق چرخ یگوشم نشست و نگاه غرق اشکم تو یرو یگوش
 :بود شهیتر از هم لکسیبد انگار راومد و در عوض بار

 !اد؟ی... صدام میبه لُپک دوست داشتن یدوست نداشتن یآشنا بهیاز غر-
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 یجمله  یکرد و من هنوز مات اکو یآخر رو م یتقالها نمیفرار از زندون س یبرا نفسم
فرم  یاز موها یبود؟ لپامو دوست داشت؟ حت دمیلقب جد یباربد بودم. لُپک دوست داشتن

 ؟شتریب

 جانا خانوم؟-

 :جون گفتم یکردم که ب یزدم و انگار تازه با هپروت خداحافظ یصداش پلک دنیشن با

 بله؟-

قلب من رو  دنِ یاز همون فاصله قدرت لرز یو لعنت دیچیپ یپشت گوش زشیر یخنده  یصدا
 :دستش داشت یتو

 ؟یبله و بال. خوب-

و بد بودنش از خاطرم  تیصبانع یتموم لحظه ها هیچند ثان یمهربونش باعث شد برا لحن
 .کرد یپسر جادوگر نبود؟! بخدا قسم که با هر حرکتش جادوم م نیبره، ا

 ؟یخوبم... تو چطور-

ضربان قلبم رو به هزار رسوند و صداش رو در  یفرستادن نفسش پشت گوش رونیب یصدا
 " نفس هاش یصدا نیواسه ا رمیم یاورد: " من م

 ی گهیرو به سمت د یکرد گوش یم یزبون دراز شهیهم از شیکه امشب ب یاز قلب ریمتح
 :شدم یو ضربه فن ریکرده بود غافلگ نشیباربد مز یکه صدا ییسرم بردم و با جمله 

 !دلم برات تنگ شده بود جانا-

شناختم باالجبار در جواب دوستت  یکه م ی. باربددمید یشد! انگار داشتم خواب م ینم باورم
! مرد دمید یشک داشتم خواب م یگفت که دلتنگم شده، ب ما  یمستق گفت و حاال یم یدارم مرس
 باربد من بود؟ ،یپشت گوش

 انیجر لیبود و تا خواستم لب باز کنم و دل دهیچیسوزن سکوت دور لب هام پ یلحظه ا چند
 !دمیکش ینیجن زده ها ه نیخورد و من ع ییخط ناشناس رو بپرسم در اتاق صدا نیا

. دندیقصد دراومدن از جاشون رو کردند و ترس دندیه پارسا رو دک یدرشتم وقت یها چشم
 :مشکوک جلو اومد و گفت یکرد و با حالت زیپارسا چشم ر

 ؟یزد یحرف م یچته؟ با ک-

 یلرزون یکردم با صدا یکردند و همونطور که تماس رو قطع م دنیهام شروع به لرز لب
 :گفتم

 داداش؟ ی. خوبچکسی... هیه-
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در  یباز عیضا یآخه؟ حساب هیود بزنه پس کله م و بگه االن وقت احوال پرسنب یکیزدم!  گند
به سمتم  یقدم شهیتر از هم یجمعش کنم. پارسا اما جد دیدونستم چطور با یآورده بودم و نم
 :سر داد ستادنیا یکه از دهنش خارج شد قلبم نوا یبرداشت و با حرف

 !که نمیبده بب تویگوش-

 میگفت؟! گوش ی. پارسا چکردم یخداحافظ یبا زندگ ایکشم و  یفس مدونستم دارم ن ینم یحت
 خواست؟ یرو م

تا مغزم سر  دیطول کش یا هیصورتم نشسته بود و چند ثان یحالت ممکن رو نیتر مبهوت
 :به زبونم بده یو تکون ادیجاش ب

 یاومد هویتو  میزد یحرف م یموضوع مهم هیسر  میداشت یبا بارل ؟یچ یبرا یگوش ؟یچ-
 !ادیرو بذار کنار پارسا جون، بهت نم یعهد بوق یایجنگولک باز نی! انی. همدمیتو ترس

صورتم شد. مسلما  قانع نشده بود و داشت دنبال  یبه اجزا رهیبه سمتم زد و خ یغره ا چشم
 ونشونیدونستم م یاسم بردم چون م یگشت. به ناچار از بارل یصورتم م یآثار دروغ تو
حرفا  نیتر از ا زیهم ندارند، ظاهرا  خوب جمع کرده بودم اما پارسا ت از یشکرابه و خبر

 !بود

 :باال فرستادم ییبه خودم گرفتم و ابرو یعاد یبعد حالت یکم

 !از خودش بپرس خب یباور ندار ه؟یچ-

دادم و  لشیتحو یخاطر لبخند مرموز نیکنه، به هم ینم یکار نیهم همچ رهیدونستم بم یم
 :گفت یلیم یتخت نشست و با ب یوار رو میاون تسل

 !کنم خانوم تونیهمراه دیبر یم فیاومده بودم بگم مسافرت کجا تشر-

بردم.  ورشیسر دادم و به سمتش  یزیر غیحرفش حال خوب امشبم دو برابر شد و ج نیا با
بار  نیاول یو باالخره پارسا قصد بلند شدن کرد. برا میهم زد یتو سر و کله  یربع کی

مونده  مهیباربد نصف و ن نیریش یرفت چرا که حرف ها یم شمیودم که داشت از پخوشحال ب
 !در حق برادرم نداشتم یجز کم لطف یا هطاقت چار یبود و من ب

انداختم  یبه ساعت گوش یحرکت موندم، نگاه یب یا قهیپنج دق نانیاطم یبسته شد و برا در
ما کجا  یسوخته  یرفته بود رابطه  ادمیباربد رو گرفتم. اصال  انگار  یاراده شماره  یو ب

 !چه کرده میدفنه و با زندگ

 یگرفته ا یکردند که باربد اجازه نداد و با صدا یم دمیداشتند ناام یممتد پشت گوش یها بوق
 :دیمقدمه پرس یب

 شک کرد بهت؟-
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 :کردم و مردد گفتم یمکث

 .شد الیخیب گهیزدم، د یحرف م یفکر نکنم. بهش گفتم با بارل-

 :نبود ششیپ قهیچند دق یاز انرژ یفرستاد و خبر رونیب یآه

 ؟یبپرسه چ یو اگه از بارل-

 :گفتم یالیخیخبره با ب یکه باربد ازش ب نشونیتوجه به اتفاقات ب یب

 !شه. پارسا بهم اعتماد داره ینم یزیچ-

 مونیزندگ آدم نیکردم؟ با ممنوعه تر یکار م ی! پارسا بهم اعتماد داشت اما من داشتم چآره
پا له  ریدادم؟ من داشتم قول و قرارهام با پارسا رو ز یزدم و دل به دلش م یداشتم حرف م

 !برسم؟ به باربد؟ یکه به چکردم  یم

 نیبهتر دیکه فهم ی. به وقتفلش بک زد مارستانیب یو حال و روزش تو شیبه چند وقت پ ذهنم
که  یباربد رو گرفت، به وقت ی قهی یمهمون یکه تو یدوستش با خواهرش چه کرده، به وقت

 یشد و درداش رو تو یچشم هام آب م یکه هر روز جلو یمتوجه شد باربد منو زده، به وقت
 !ختیر یخودش م

 بینص یکردند که تار ییچشم هام نقش بستند و اونقدر خودنما یتک اون روزها جلو تک
 !نمشونیتونستم بب یچشم هام شد. نم

و در جوابش بله  دیکش رونیشباهت به جهنم نبود ب یکه ب ییایاز دن متعجب باربد منو یصدا
 :فرستاد و گفت رونیب یاز سر آسودگ یگفتم. نفس یرمق یب ی

 ؟یخوب ؟ید یچرا جواب نم-

 :داشتم گفتم ونشیدر کنترل بغض م یکه سع ییصدا با

 .اوهوم-

 :نهبز یبگه اجازه ندادم حرف یزیخواد چ یم نکهیکردم و با حدس ا یمکث

 !ادیممکنه باز پارسا ب ؟یندار یکار-

قلبم هم مهم  یادهایداد و فر یصدا یآوردم اما مهم نبود! حت یبود داشتم بهونه م مشخص
ذهنم،  یشده  داریب یاهایتنم، رو یرگ ها یتو جانینبود، لرزش دستام، ذوق و ه

قبلنا نبود و  هیگار شبمهم نبودند. فقط و فقط پارسا مهم بود و بس! باربد اما ان چکدومشونیه
 :نداد یظدل به خداحاف عیسر

 ؟یر یحرف دارم باهات جانا، کجا م یکل-
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 یچ یخواست برا یرو کنترل کنم. م میزدم تا خشم و حرص درون یکنارم رو چنگ یپتو
 یگلو یرو یمن؟ صدام رو صاف کردم و دست ینابود شده  یزندگ میترم یحرف بزنه؟ برا

 :متورم شده م گذاشتم

نمونده از اون روزا،  یچینمونده، ه یباربد. حرف یحرفاتو زد یهمه  نیماش یاون شب تو-
 !بوده یچت امروزمون رو هم فراموش کن، فکر واسه سرگرم

 یشلوغ ونیبه باز کردن در اومد و بعد گم شدن صداش م هیشب ییزد و صدا یصدادار پوزخند
 :شهر

با اومدنت گم و گور شدن.  امی، همه سرگرماصلو فراموش کردم نیا میوقته تو زندگ یلیخ-
 !نذار یسرگرم امونویپس... اسم دلتنگ

 رید یکرد؟ کلمه  یم مونیذاشت و ما تلق یباربد من رو کنار خودش م یاز ک امون؟یدلتنگ
 .تکون بده یتونست سر ینداشت و فقط م فیواسه توص ییمقابل احساس من و اون نا

 منه، مگه نه؟ شیتو هنوز دلت پ-

خونه  وونهید ینفس هام جون رفت و آمد نداشتن، باربد امشب تو یتونم قسم بخورم حت یم
 یدونست داره چ یشک باربد م یبرد؟! ب یوار دل از من م وونهید ینطوریبود که داشت ا

 :کنه یم یگه و با من چ یم

 زیام همه چخو یو من با همه وجودم م یعشق مقابلم یکه تو با ته مونده  نهیفرق من با تو ا-
مگه نه  ،ییحرفا نیدونم سخته، اما تو مهربون تر از ا یم ره،یدونم د یرو جبران کنم! م

 من؟ یچشم فندق

جواب موندند، باربد   یتکون خوردنش ب یمن برا یجاش خشک شده بود و تقالها یتو زبونم
 یا مبرگشتش دع یو برا زهیر یخودش اشک م یلیکه عاجزانه سر قبر ل یاما مثل مجنون

 :ختیر یاز لحنش م یمونیکنه پش

دادم و  ینه تو رو از دست م ینطوریاز چه قراره، ا هیقض دمیپرس یشدم و م یکاش الل نم-
 یشه، م یدلم گرم م یجانا؟ تو که برگرد یو برگرد یکار کنم ببخش ینه پارسا رو. بگو چ

 ...دونم حداقل

به چشم باربد مهرزاد ساده و  زیهمه چمرد آسون بود. چقدر  نیا یچقدر گفتنش برا برگردم؟
کرد،  ینگاه م شهیمثل هم زیبود. اون عوض نشده بود! هنوز هم داشت به همه چ یافتنیدست 

که بهش دارم هر  یاحمق و ساده م که بخاطر عشق یکرد من اون جانا یهنوز هم فکر م
 !کنم یم یکار

 :ممکن گفتم یصدا نیو با گرفته تر دمیاز اشکم کش سیصورت خ یرو یدست یعصب
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تو نبوده که  یشگیهم یمن مثل زندگ یزندگ ؟یفهم یشه م یدرست نم یچیمن برگردم ه-
عشق گذاشتم.  نیا یپا زموینبودم! من همه چ هیمن مثل بق گه،یدختر د هیدختر نشد  نیا یبگ

من، به رفاقتت  یبه همه باورا ؟یدارم بهت. اما تو چ یچه حس یهمه کار کردم که باور کن
 !یباهامون، تو نابودمون کرد یتو بد کرد ،یپشت پا زد ادمونبا پارسا، به اعتم

 :آروم و خونسرد گفت یفرستاد و بالعکس با لحن رونیب یآه

 ...حق با توئه اما-

 ونیشدم و بغضم با حداکثر کنترل م میفرار یبه قاب عکس خودم و پارسا مقابل چشم ها رهیخ
 :دیحرفش ترک

بابام،  یمامانم و اخم و تخم ها ی! تو فکر فرو رفتناستین ی... سادگنیه اب زیاما... همه چ-
 ادمیشه! اون روزا از  یهر شبش فراموش نم یپف کرده  یپارسا و چشم ها یایحال خراب

پارسا  ی افهیق یوقت ره،یگ یقلبم از مرورشون م قهیره، هر لحظه جلو چشامه، هر دق ینم
خواد انقدر بزنمت که  یخواد خفت کنم! دلم م ی. دلم مرمیخواد بم یدلم م امچشم یجلو ادیم

 یسادگ نیکه به ا یحال من یفهم یحال منو؟ م یفهم یتنم نمونه! م یواسه زدن تو یجون
واسه گند زدن به تصورات برادرم، واسه خون  دیکه با یفهم یبرگرده؟ م یخوا یازش م

که واسه  یفهم ی! م؟یاوان بدت دتیدیم یش وقت هجمع شد یچشم هاش، واسه مشت ها یتو
 !؟یواسه اشتباهت تقاص پس بد دیبا تیزندگ یبار هم شده تو هی

 

 باربد#

بگم! حق با جانا بود،  یچ دیبا یدونستم حت یوجودم سکوت رو بغل گرفته بود و نم سراسر
همه تنفر باهام حرف بزنه، حق داشت که تنفرش از عشقش به من جلو  نیحق داشت که با ا

به  دیتونستم جبران کنم؟ شا یم یحق داشت که حرف از تاوان بزنه اما من...چجوربزنه، 
 .بخشند یدونستم جانا و پارسا منو نم یهم م خودمآوردم اما  یزبون نم

بر  یو از دست من کار هیکفر یاومد و مشخص بود بدجور یم شیعصب ینفس ها یصدا
 یم یبالکن کوفت نیا یتو نجایتم که اداش ازیمثل خودش ن یکیخودم هم به  یعنیاومد.  ینم

بود نه  ایمن فقط در حد رو یایکه رو فیکرد اما ح یموهاش آرومم م یگریبود و با باز
 !شتریب

هم  یتکون یرفت حت یچشم هام رژه م یکه جلو ییهام بهم دوخته شده بود و با صحنه ها لب
 !که ممکن نبود؟ یگفتم؟ از جبران حماقت یم یخوردند، چ ینم

نفس هاش موندم که به خودم که  یصدا دنیگوشم موند و من منتظر شن یرو یگوش نقدرآ
فرستادن آه  رونیوقته قطع کرده و حسرت به دِل تنگم گذاشته. همراه با ب یلیخ دمیاومدم د
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به خودم انداختم و چشم هام رو به شهر  کینزد یصندل یرو رو یگوش نمیس یتو نیسنگ
 .دوختمخلوت مقابل خودم  با  یتقر

حس  د،یداد، حس ام یبهم م یحس خوب دنشونیروشن ساختمون ها و د مهینصف و ن یچراغا
تونم دوباره  یشه و م یمثل قبل م زیشه، همه چ یدرست م زیهمه چ نکهیحس ا ،یزندگ

نه که به اعتماد پارسا و قلب جانا  هی. دمیشن ینه بزرگ م هیداشته باشمش اما آخرش ته دلم 
 !بود بدهکار یبدجور

دونستم  یکنم، نم یجانا رو راض دیدونستم چطور با یکرده بودم، نم ریگل گ یخر تو مثل
خواستم کنارم  یپارسا نگاه کنم و ازش بخوام منو ببخشه، فقط م یچشم ها یتو دیچطور با

خنده هاشون رو  گهیبار د هیمثل قبلنا داشته باشمشون،  گهیبار د هیخواستم  یباشن! فقط م
نکنم که از  تشونیاذ یوقت اونقدر چیه گهیبخندم و د اشونیباز وونهیبه د گهیدبار  هی نم،یبب

 !دستشون بدم

و  ادینشستم و باز نتونستم دل از  یصندل یبودند رو زانیگر ستادنیکه از ا ییاز پاها خسته
زبونم  ریخواست به زور از ز یمن، م یبود، رو به رو نجایاون شب بکنم. هم یخاطره 
خواست ثابت کنه منم دل باختم بهش، کاش اون شب امشب  یه منم دوستش دارم، مبکشه ک

 !االنم رو داشتم، کاش اون شب مثل االن دوستش داشتم یگبود! کاش اون شب دلتن

پر از خشم  یشدند و پشتش چشم ها یچشم هام فرار یکننده ش از جلو ی وونهید یها چشم
داشتم که االن  اقتیل یم تنگ شده بود! کاش اونقدردلم شدند. دلم واسه داداش یرایپارسا پذ

عقل داشتم که مثل  یتونستم مثل آدم از عشقم به خواهرش بگم، کاش اونقدر یبود و م نجایا
کرد من حق نداشتم!  یم انتیدرصد بهم خ هیاگه  یکردم، حت یرفتار نم هرشبا خوا وونایح

کنم، من  یدست دراز قمیبه ناموس رفبشکنم، من حق نداشتم  قمویرف نیحق نذاشتم دل بهتر
نگاهم درس  هیرو با  ایسن و سال کل دن نیکه با ا یحق نداشتم به اعتمادش خنجر بزنم. من

 ییخودم گند کاشتم، از اون گندا یزندگ یتو یزدم حساب یمدادم و دم از عقل و منطق  یم
 !شه یم دایپ نیزم یازش رو ینشون هیباز  یزیکه هر چقدر خاک روش بر

پارسا،  یجانا، به جا یو خفم کنند، به جا چندیخواستند دور گلوم بپ یمشت شده م م یها دست
مانعشون  یزیچ هیکردم اما  تشونیاذ یقیکه به هر طر ییاونا یهمه  یبه جا ،یبارل یبه جا

 ینه با ادعاها ،یکردم، نه با زرت و پرت اضاف یرو درست م زیهمه چ دیشد، با یم
 کردم! مگه نه؟ یم تشرسد دیبا ،یشگیهم

بزنم.  یو تلخند رمیبگ رونیاومد باعث شد سرم رو به سمت ب یکه م یدیبارون شد یصدا
 ریبودن من و قدم زدنمون ز یکه جانا آرزو ییروزا یخاطرات اون بود، هوا یهوا هوا

 !که اون عاشق من بود و من کور بودم ییروزا یبارون رو داشت، هوا

 یصدا یدستم حواس گوش هام که با دلتنگ یتو یم با گرفتن گوشکرد یگرفتم و سع نگاه
پرسه زدم  ونشونیم یرفتم و اونقدر میگالر یاراده تو یدادند پرت کنم. ب یبارون رو گوش م
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روز تو کافه گرفته  هی لیعکس چهار نفرمون که اون اوا دم،یخواستم رس یکه م یکه به اون
 .قصد سوزندن چشم هام رو داشتند یشیآت یکوره قرار گرفتند و مثل  مجلو چشم ها میبود

پستش کردم  نستاگراممیا جیپ یوقفه تو یشر رو زدم و ب ی نهیلبم گز یزده رو مهیتلخند خ با
  .نوشتم رشیو ز

 " ...دلم براتون تنگ شده "

مهم  االتشونیسوء استفاده گر و فضول بود، فکر و خ یپر از همکارا جمیمهم نبود پ برام
برام مهم نبود! برام مهم نبود که  میزندگ یجز داشتِن نداشته ها یچیوقت بود ه یلینبود، خ
و سوژه عشق و حاالم کمتر شن، برام مهم نبود که بگن باربد  ننیبب جمیپ زونیآو یدخترا

هر روز باهاشون حرف  نتشون،یب یهر روز م ناست،یا شیکه هر روز پ باربدشده!  وونهید
 !دونستند؟ یبود نداشتمشون؟ چه م یلیکه خ یستند از مندون یزنه! اونا چه م یم

رمق نگاهم  یو ب دیدستم لرز یتو یبارون غرق شده بودم که گوش یصدا یتو یا قهیدق چند
مِن  ریدختر که اس نیا چارهیبود کجام و چه مرگمه، ب دهیبود! حتما  فهم یرو بهش سپردم. بارل

اومدم، در رو بستم و با لحن  رونیم و از بالکن ببه خودم داد یشده بود. تکون یبه حال یحال
 :جواب دادم ینجو یب

 جانم؟-

 :زد یصداش موج م یتو ینگران

 داداش؟ شتیپ امیب ؟یخونه ا ؟یباربد خوب-

 :کردم ذهنش رو منحرف کنم یکردم و سع یخنده ا تک

 !مگه نه؟ یشب سه شنبه اومدم خونه مجرد بهیآره خونم، عج-

 :دمیبار من بودم که حالش رو پرس نیبعد سکوت کرد. ا یو لحظه نثارم کرد  یشعوریب

 باشه؟ میکن یصحبت م امیخونه، م دمیرس گهید نیم مین ؟یتو چطور-

از دهنش  کهویکه  یبسنده کنه اما با حرف یدرکم کنه و به باشه ا شهیبودم مثل هم منتظر
 :خارج شد شوکه م کرد

 !یوست دارامشب بهم ثابت شد که واقعا  جانا رو د-

 :مبل انداختم یخودمو رو دمیمال یم رو م قهیکردم و همونطور که شق یمکث

 زده بهت؟ یچطور مگه؟ جانا حرف-

 :گفت و پشت بندش اعتراف کرد یمضطرب نه ا یبا لحن بالفاصله
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بودم دلت جز  دهیدختر باشه! ند هیاما مخاطبت فقط  یبذار یبودم عکس دست جمع دهیآخه ند-
 ...عاشق یروز هیکردم تو  یفکرشم نم یتنگ بشه. حت یمن واسه کس

 :لحن گرفته م نبودند یرو ریتاث یهم افتادند و ب یخستم رو یها پلک

نگران  ارم،یدل از عزا در م یخونه حساب امیتنگه فضولچه، م شتریتو و پارسا ب یدلم برا-
 .نباش

 یاهرم اما فقط خدا متونستم دروغ بگم، به خودم، به خو یبودم، خوب م یخوب یدروغگو
 .زد یپر م یدونست چطور دلم داره واسه هر سه تاشون از دلتنگ

 .چند چندم میبهم گذشت تا بفهمم کجام و با زندگ یدونست امشب چ یخدا م فقط

کش  رمونیدلگ یرحمانه قانعش کردم تا مکالمه  یو ب دیچیپ یدلبرانه ش پشت گوش ی خنده
خونه با جانا  نیکه تو ا یاعترافش سخت بود اما از اون شب کردم. ینکنه و زود خداحافظ دایپ

نفس بکشم، انگار که  نجایتونستم ا ینم ارم،یدووم ب نجایا یاون تو یتونستم ب ینم گهیبودم د
 یو فحش م شنیم ریکه دستگ ییها یجان نیخواستند زبون باز کنند و ع یم وارشیدر و د
پررو  تیدفاع از مظلوم یبود برا یخونه شاهد نیکنن، انگار که کل ا ممیشرف تقد یخورن ب

 !میدختر زندگ نیتر

زدم. تموم  رونیاز خونه ب لیجا بلند شدم و بافتم رو به تن کردم و بعد از چک کردن وسا از
خاطراتمون رو دوره  نیماش نیسکوت سنگ یطول راه به پارسا و جانا فکر کردم، اونقدر تو

که به  دیطول کش یا قهی. چند دقو پارک کردم ستادمیون اچطور مقابل خونم دمیکردم که نفهم
و مجبور شدم  دیچیخونه پ یتو یبارل یباال برم و وارد خونه بشم. از در وارد نشده صدا

 :لبم بنشونم یگوشه  یلبخند

 توله خانوم؟ یچطور-

 :بغلم جا گرفت یزد و تو یمثل خودم لبخند اونم

 برات آماده کنم؟ ای یخورد یزیچ ؟ی. تو خوبخوبم االن-

به اتاق هامون  یمنته یشونش انداختم و به سمت راهرو یفرستادم و دستم رو رو رونیب ینچ
 :دمشیکش

 دهیخونه رنگ کارگرو به خودش ند نیا گهیوقته د یلیخونه، خ یکدبانو یزیچ هیخوردم -
 !طونیخودتو ش یها، خوب راه انداخت

 :منو به سمت اتاق خودش کشوند و در رو  بستاز بازوم گرفت و باالجبار  یآروم شگونین

 !باشه دهیوقت شوهر کردنم رس دیشا ،یباالخره که چ-

 :لب گفتم ریحالت ممکن رو به خودش گرفت و ز نیچپ تر نگاهم
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 !نمیغلط کن بب-

 شرتمیبه ت رهیاتاق قصد در آوردن لباسم رو کردم، خ یو با حس گرما میتختش نشست یرو
 :کرده بود که گفت یگوشیهوس باز اشیان بچگموند و انگار مثل زم

 باربد خان؟ دیوار چطور یماساژ بارل هیبا -

 یجز جادو یزیچ چیبودم ه شهیکه خسته و کوفته تر از هم یمن یبود، برا یخوب شنهادیپ
 :خواهرم آرامش بخش نبود یدست ها

 .نمیچرا که نه، شروع کن بب-

داد و  یدهنش رو صدا م ید آدامس توتخت نشست و همونطور که از قص یسرم رو پشت
 :گفت دیکش یگردنم م یدستش رو رو

آخه،  یخبر داشته باش یهم ندار یماساژ، دوست دختر پولک ادیز یها نهینگم برات از هز-
 !؟ینشست ینطوریهم ایآخه  یپرداخت کن یتون یم

ربون مه ینطوریخواست که ا یم یزیچ هیموش کوچولو امشب  نیحدس زده بودم، ا درست
 :شده بود

 !کثافت؟ یخوا یم یچ-

به  یداشت ماساژ خوب ختنشیزبون ر نینشون داد و الحق که در ع یبلندش خود ی خنده
 :کرد یم هیشونه هام هد

 !خوام یازت م یزیچ هی شهیانگار هم یگ یم نیهمچ-

 :کردم و با حرص گفتم یخنده ا تک

شبا از کنار  یبرام باش یخواهر نیهمچ یخوا یدونستم م یبندم اگه م یبگو وزه. شرط م-
 !خوردم یمامان و بابا تکون نم

 :پشت کمرم نشست یرو یحرفم فوران خنده ش همراه با مشت نیا با

 !... بذار حرفمو بزنمشعوری... بدمیترک یوا-

بود  یزیدم در که خنده دار تر از هر چ شیخرگوش یبه پاپوش ها رهیتکون دادم و خ یسر
 :گفتم

 !بگو خب-

 :پر از خواهش به خودش گرفت یشد و صداش لحن شتریشونم ب یدستش رو رفشا
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خونه، تو  یره تو یحوصلم سر م یدون یتازه امتحاناتم تموم شده، تو که م یدون یتو که م-
 ؟یر ینم شیمهمون یجز تو و دوستام ندارم، خب چرا به حسام گفت چکسویه یدون یکه م

 ...یلیخ یرفته؟ وا ادتیحسام  یایکنم! مهمون ی. خواهش ممیتوروخدا بر

 :جمع شد و سرم رو به سمتش چرخوندم لبخندم

 حسام بهت زنگ زده؟-

 :ابروش رو باال فرستاد و با عشوه گفت یتا هی

حتما .  یایکنم تو ب تیبود راض نیزنگ بزنه منو دعوت کنه قصدش ا نکهیاز ا شتریاوهوم، ب-
 شه؟ یم یمگه چ گهید میبر

 :گفتم یحوصلگ یبا ب م درهم شد و افهیق

خورن، منم حس و حالش  یاون به درد تو نم یها یمهمون ،یها بارل یخوب مهمون باز شد-
 !رم و نه تو ینه من م جهیرو ندارم، در نت

 یکنار لب هاش پا رو نیانتظارم شروع به غرغر کردن نکرد و در عوض با چ برخالف
 :وجودم گذاشت ینقطه  نیحساس تر

 خب، مگه نه؟ میر یرن. ما هم م ینا مپارسا و جا یول-

شده  وونهید یاما جانا؟! حسام انگار حساب دیرس یمعقوالنه به نظر م یپارسا به مهمون دعوت
تخت پاشدم  یدعوت کردن! به ضرب از رو یبود که دست گذاشته بود رو کل اجداد من برا

 :گفتم یو رو به بارل

 .میر یمن و تو نم نهیهر طور که راحتن، مهم ا-

 ییمواقع رونما نجوریا ینغ نغو یاز بارل یبه سنگ خورد و به طرز خنده دار رشیبار ت نیا
 :کرد

 !. توروخداگهینکن د تیعه باربد، اذ-

زدم، با حرص  رونیحرف از اتاقش ب یموردش دادم و ب یدر جواب خواهش ب یغره ا چشم
به سمت اتاقم برداشتم،  ید. قدمادامه ندا گهینثارم کرد و در کمال تعجب د یدخترونه اش فحش
 .دادم هیحرکت بهش تک یدر رو بستم و ب

بشه؟ نکنه اشکان هم اونجا باشه؟ امکان نداره... جرئت  یکه چ یخواست بره مهمون یم جانا
 یپارسا حواسش به جانا هست؟ نکنه کس یعنینداره، مطمئنم.  گهیشدن به جانا رو د کینزد

 شتریکه من با اعتماد پارسا کردم حواسش ب یمعلومه که با کارگفتم؟  یداشتم م ی.. چبخواد.
 !از قبل به خواهرشه
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تخت ولو  یشدند، رو یرمقم به سمت تخت راه یب یفرستادم و قدم ها رونیب یکالفه ا پوف
رفت  یاون نم ایبره،  یمهمون نیذاشتم به ا یم دیگاه سرم کردم. نبا هیشدم و دست هام رو تک

. آروم شدنم وجود نداشت یبرا یا گهیدو مورد راه د نیاز ا ریکه برم، غ من مجبور بودم ای
 !دونستم یگفت، کاش نم یبهم نم یشدم، کاش بارل یوونه میداشتم د

 نیتر کیبا کوچ ،ید یاز دستش م یدار یفکر کن زیچ نیتر کیبا کوچ نکهی! اهیبد حس
 ایلیکه ممکنه خ ینداره، بفهم مثل قبل دوستت گهید یازت متنفره، بفهم یازش بفهم یرفتار

 یچه اشتباه یفهم ینشه نم ریاوقات تا د یکه گاه یدلش جا باز کنن. بفهم یباشن و بتونن تو
 !یکرد

 نمونیب یچ شیبفهمم چند ساعت پ نکهیا یو ب دمیکش رونیشلوارم ب بیج یرو از تو میگوش
 یامیمثل ترسوها به پ زدم و یاسمش ضربه ا یانداختمش، رو یرد و بدل شده و به چه حال

 .بسنده کردم

 "؟یخوب"

چند ساعت  الیخیخواب و ب یشب بود و انگار اون هم مثل من ب میو ن کی کینزد ساعت
 .بعدش فرستاد قهیدو دق یکیشده بود که  شیپ

 " اوهوم "

 نیطاقت بشم که هم یب ینقدریاز خودمم توقع نداشتم ا یجوابم رو بده. حت گهینداشتم د توقع
 یبرا دند،یلرز یکردن م پیتا یو خنده دار بود اما دست هام برا بی. عجبرم سراغشامشب 

 .که ساده از دستش دادم یمخاطب یساده برا امیپ هی

 " نه؟ یبدم که گذاشتم خودت خودتو آروم کن یلیخ "

شدم تا بتونم آرومش  یآروم م دیرو برداشتم. با زیم یرو گاریبه خودم دادم و پاکت س یتکون
 !نه یبود اما نشدن ریم، دکن

 .متوقف شد میگوش ی برهیاولم با و یو پک طوالن دمیکش شیرو آت ینخ

 " ها عادت کردم یبد نیبه ا "

 .سمیبنو یزیتا بتونم چ دیطول کش یا قهیخودم تکون دادم و چند دق یبرا یسر متاسف

 " ؟یکن یداره، کمکش م ازیآدم بده واسه خوب شدن به تو ن نیا "

 .جواب داد عیحرفم رو از قبل حدس زده بود که سر انگار

 " !تونم یبخوام هم نم "
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 امشیبه پ رهیبهش نکردم. خ ییشد اما اعتنا یخسته م میمحل یدستم داشت از ب یتو گاریس
 .اراده نوشتم یموندم و ب

 " ؟یتون یاونم بخواد نم ؟یقلبت چ "

چطور  دمیموندم و اصال  نفهم امشیپنفرستاد. منتظر  یزیچ گهیگذاشتم که د ییرو بد جا دست
کنارم خفه  یگاریجا س یگفتم و تو یو دستم رو سوزوند، آخ کم جون دیبه تهش رس گارمیس

 .ش کردم

کردم  ینم شهیخراب تر از هم چ،یرو درست که ه تینبود و تا امشب وضع امشیاز پ یخبر
 .کردند و بعد نوشتم یشدم. انگشتام تعلل ینم الیخیب

  " !من یاونم ب ،یمهمون یاره برقر دمیشن "

بده، مطمئنم که  یو حداقل جواب ادیآخرش رو از قصد نوشتم که حرصش به جوش ب ی کهیت
 افهیاز تصور ق یکنه! لبخند ینثارم م ییشه و پررو یم یوحش یخوندش مثل گربه ها نیح
 .صفحه نقش بست یباال امشیبار هم موفق شدم چرا که پ نیبامزه ش زدم و ا ی

 " آره قراره برم، چطور؟ ؟یداد امیپ نیواسه هم "

 یمثل چطور! اخم یکلمه ا هیجزغاله م کنه، اون هم با  یاون هم اومده بود که چجور دست
 .خوردند یمرددم تکون یکردم و انگشتا

 " .امیخوام ب یخواستم برم اما حاال م ینم گه،ید یبر یخوا یمن م یچطور که ب "

 امیخودم نم ای ایگفت ن یلرزش دستام دوباره جون گرفتند، اگه محبس شد و  نمیس یتو نفس
کردند که دارند  یمبهوتم انکار م یو چشم ها دیدستم لرز یتو یگند زدم! گوش نکهیمثل ا ؟یچ

 .نندیب یدرست م

 " !ایخب ب "

 شمیاون هم دوست داشت پ دی... شادینداشت؟ شا یمشکل یعنیراحت؟  نقدرینداشتم. هم باور
 بود؟ نطوریواقعا  ا ایبودم  نیمن تنگ شده بود. خوش ب یاون هم دلش برا دیشاباشه. 

 گه؟ید نمتیب یپس م-

. چرا رفتارام مثل بچه دید میرو خواه گهیکه هم د ارهیخواستم به زبون ب یبگه! م خواستمیم
 ها شده بود؟

وقفه  نقدریا اشامیپ ونیکنه که م تمیخواست اذ یبود چه قدر اضطراب دارم و م دهیفهم انگار
 :مختصر بگه یلیتا خ دیطول کش یا قهیانداخت. چند دق یم

 !آره-
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موند.  جهینت یب رم،یلبخندم رو بگ یجلو نکهیا یتالشم برا یحبس شده م رها شد و حت نفس
کردم. فقط خدا  یم یو تموم چموش بودناش رو تالف دمشید یهفته م نی! آخر ادمشید یم

چند وقته  نیا یچه طور خودم رو کنترل کنم تا دلتنگ دونمینوقت نمکه ا ارمین رشیکنه تنها گ
 !ارمیمهرزاد سرش در ن ربدرو به روش با

 .روشن کردم یا گهید گاریزدم و س یا ثانهیسرم بودند، لبخند خب یکه تو یافکار شوم از

ه بزنم. اومد ک یبه ذهنم نم یا گهیحرف د چیمکالمون تموم بشه، اما ه خواستیدلم نم نکهیا با
 !کرده بود که از چت نکردنمون ناراحت نباشم فمیخر ک یکه گفته بود اونقدر یزیگرچه چ

که  یالیغرق شدم. خ االتمیخ یشده، تو زیر ینگه داشتم و با چشما نهیس یرو تو گاریس دود
رو به سمتش فوت کردم  گاریکردند. دود س یم یرو مقابل چشمام نقاش یرنگ یمشک یچشما
 :رنگ، با غرور زمزمه کردم اهیس یدو گوبه  رهیو خ

چموش!  ی. پس از من فرار نکن گربه کوچولوارمیکه بخوام رو به دست م یزیمن هرچ-
 !یآخرش تو چنگ خودم

 دیبرم و چند دست لباس بخرم. شا دیبه خر دیباشم. فردا حتما  با یبه فکر مهمون دیاالن با از
 یلیرو هم خ شمیتونم ته ر یم کمتر نشون بده. مکنم تا سن شهیموهام رو هم کوتاه تر از هم

. ادیخوشش ب شتریب ینجوریاصال  ا دی. شاشهیتر م کیسنم به جانا نزد ینطوریکوتاه تر کنم. ا
 وم؟ه

مدام حواسم به  خوامیبهتره! نم یلیببرم؟ نه! اصال  اون نباشه خ یبه مهمون دیرو هم با یبارل
. گرچه اگه شدیبهتر م یلیخ ینجوریپارسا هم نبود. ا بشه. کاش رمیباشه و دست و پا گ یبارل

 .سر خر کنار جانا باشم یکردم که ب یم دایپ یمن باربد بودم، راه

که جانا بهم داده بود،  یچشمام غرق خواب شده بودند. انگار از خبر گه،ید یشب ها برخالف
 .به خواب برم خودش نکنه و راحت ریمغزم رو درگ یالیدلخوش بودم که فکر و خ یاونقدر

 ،یداریخواب و ب ونیخودم جمع شده بودم. م یتختم تو یهم افتاده بودند و رو یرو چشمام
 یافسون رو دوست داشتم به سراغم م یبار، وقت نیکه آخر یزیهوس کرد. چ یزیچ هیدلم 
 !اومد

چتمون رفتم و براش  یصفحه  یرو از کنارم چنگ زدم. تو میرو باز کردم و گوش چشمام
 :تمنوش

 !فندق ریشبت بخ-

 خواستیقبل از خواب دلم نم گهیسال بود که د یلیرو فرستادم. خ امیفکر نکردم و پ زیچ چیه به
کار رو  نیحاال، دوست داشتم از امشب، هر شب هم یبگم. ول ریباشه که بهش شب بخ یکس
 .بکنم
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دق اومده. از طرف فن یامیکه پ دادیسقف افتاد، نشون م یرو یگوش یکه از صفحه  ینور
 !اسم، فندق نیاومد ا یچه قدر بهش م

 .مچاله شد شتریکه فرستاده بود، چند مرتبه خوندم و هربار دلم ب یزیرو باز کردم و چ امیپ

 یبرام اون لذت گهیحاال د یاز تو به دستم برسه. ول یامیپ نیبود که همچ نیروز آرزوم ا هی-
گفتنت  ریشب بخ نیا یحت گهیوقتش قشنگه. دبه  یزیباربد، هرچ یدونینداره! م د،یرو که با

 !ریحال، شب توهم بخ نیبا ا ی. ولنهیش یهم به دلم نم

 

 یبود ول دهیکه به آرزوش رس ییبسوزه؟ جانا مونیکیکدوم  یبرا دیدلم با قا  یاالن دق دونستمینم
ود به کل داده بود و گند زده شده ب امیشوق به فندق پ ایدن هیکه با  یباربد ایخوشحال نبود، 

 ش؟یخوشحال

 

************* 

پرتش کردم. پرونده رو با حرص بستم و  زیم یچشمام برداشتم و رو یرو از رو نکمیع
 یبگم گور بابا خواستیاومد که دلم م یچشمام رو با دوتا انگشت فشردم. اونقدر خوابم م

! نمشیفتم تا ببر یرفتم. م یم دیکه امشب با فیح یکاره و برم تخت خونه بخوابم. ول یهرچ
 .شدیم دیناام دممیدونه ام هی نیهم دمشید یکه اگه نم

گفتم. هر  ریپرم زده بود، از رو نرفتم و هرشب بهش شب بخ یکه اونطور تو یاز شب بعد
کردم و حاال بعد از گذشت چند روز، رفتارش باهام  یبه زور هم شده چت م یروز باهاش حت

تا ساعت چهار صبح باهام حرف بزنه و االن بخاطر مجبورش کردم  شبینرم تر شده بود. د
که  شدیکردم، باورم نم ینگاه م نهییآ یخودم رو که تو یاومد. گاه یم مخواب نقدریکه ا نهیهم

و  شدیدختر سر م هیکه هر روزش با  یبودم؟ همون شیباربد باشم. من همون باربد چند ماه پ
 ن فندقِک پررو؟بود؟ او رییتغ نیباعث ا یزد؟ ک یهمشونو دور م

کرد.  یدرمون م زیچ هیرو فقط  یخستگ نیا خودم تکون دادم. یبرا یو سر دمیخند آروم
 !کنه غیج غیو ج ادیبغلم. اونقدر که نفسش بند ب یچلوندن همون فندقک پررو تو

 ینداشت وقت یا دهیموندن فا نجایچنگ زدم. ا میصندل یرو جمع کردم و کتم رو از رو لمیوسا
  !بودم یم یبه جانا پر انرژ دنیرس یبرا دیخواب بودم و امشب با جیگ رنقدیکه ا

دوشش بذارم تا امشب هم وقت  یدودل شدم که به اتاق پارسا برم و تموم کارارو رو یچندبار
و بعدا  به گوشش برسه که منو جانا کنار هم  ادین دمیترس یاما نتونستم. م ادیب ینکنه به مهمون

 !ذارهیزندم نم نباریشد و شک نداشتم که ا یبد م یلیون موقع خ. امیبود یمهمون یتو
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و به محض ورودم  دمیبه خونه رس شهیزدم. زودتر از هم رونیشدم و از آژانس ب نمیماش سوار
خونه نبود، وگرنه  ی. خداروشکر که بارلدمیپتو خز ریبه خونه، لباسام رو عوض کردم و ز

 .کرد یمسخرم م دنم،ین و خوابموقع خونه اومد نیا یشک نداشتم که برا

 ی. مدل موهااز جا بلند شدم و دوش گرفتم دیخواب سه ساعته، سرحال و پر ام هیاز  بعد
 دواریم رو بازتر کرده بود. اماومد و چهره یبه صورتم م یلیم خکوتاه شده شیکوتاهم و ته ر

 .نرم ترش کنم دم،یو حداقل امشب بتونم با رفتارم و ظاهر جد ادیبودم جانا هم خوشش ب

پارسا روبه رو  ابیکم یتماس ها لیزدم و با س میبه گوش یدوش گرفتم، سر نکهیاز ا بعد
 :لب خوندم ریهم داده بود که بازشون کردم و ز امیشدم. دوتا پ

 .. تا ساعت پنج خودت رو برسونمیامروز جلسه دار-

 شیبعد امیو پ دمیکوب میشونیپ یبود و االن ساعت شش بود. رو میساعت چهار و ن یبرا امشیپ
 :رو نگاه کردم

 !یبد قول و شرمنده کرد ینجوریواقعا  ممنون که منو ا-

 دهیدادنش چه قدر زحمت کش بیترت یامروز چه قدر براش مهم بود و برا یجلسه  دونستمیم
 !بود؟ ادمیامروز صبح که  نیرفت؟ تا هم ادمیبود. چه طور 

در  یچیگرفتم ه میشد. تصم یم یشیآت شتریم وگرنه بدور و برش بچرخ دیشک االن نبا یب
 کمیرفتارش  دا  یباهاش حرف بزنم. گرچه جد دمشید یمهمون یجوابش نگم و امشب که تو
 یزیچ هیترسوند.  یچشماش بود که من رو م یتو یزیچ هیهنوزم  یباهام نرم تر شده بود، ول
 هیشب یزیچ هیبه تنت نباشه.  سر خوامیو م زارمیگفت هنوز ازت بیکه انگار داشت بهم م

 !کنم یم یرو تالف یکه کرد یبخواد بگه باالخره کار نکهیا

 .دادن، پس زدم و مشغول سشوار کردن موهام شدم یسرم جوالن م یکه تو یمزخرف افکار

شروع به زنگ خوردن کرد. اول گمون کردم پارسا باشه، اما با  میسشوار زدن، گوش ونیم
  .برداشتم زیم یرو از رو یرو خاموش کردم و گوش سشوار یاسم بارل دنید

 جانم؟-

 ؟یسالم داداش. خوب-

 ؟ی. خوبم تو خوبزدلمیسالم عز-

 که نداره؟ ی. اشکالمونمیم ششیدوستمم. تا شبم پ یفداتشم منم خوبم. داداش من خونه -

 :گفتم یمکث کوتاه با

 تا ساعت چند؟-
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 :جواب داد دیهم مکث کرد. با ترد اون

 .امیخواسته، هروقت کارم تموم شد م یسخت قی. استادمون تحقدونمینم آآآ...-

و اون هم حق نداره که بدون من بره. همون بهتر که  رمینم یگفته بودم به مهمون یبارل به
 !دیفهمیوگرنه حتما  م رسم،یکه دارم به خودم م دیدیخونه نبود و نم

 !گرد خونه. حواستم به خودت باشهاومدم دنبالت، با اسنپ بر یامشب کار دارم وگرنه م-

 :ذوق گفت با

 .ی. توام مواظب خودت باش. بوس بابایچشم داداش-

از جانب من نموند و تماس رو قطع کرد. با تعجب  یمنتظر حرف یعجله داشت که حت نقدریا
 !از خواهر خل و چل من نمیآوردم و شونه باال انداختم. ا نییرو پا یگوش

و به خودم عطر زدم. موهام رو به سمت باال سشوار  دمیرو پوشلباسم  نیوسواس بهتر با
  .و ابروم رو با انگشت صاف کردم دمیکش

انداختم. خوب شده بودم! خودم  نهییآ ینگاهم رو به خودم تو نیرو دور مچم بستم و آخر ساعتم
 !باشه یبودم فندق هم راض دواریبودم و ام یاز خودم راض

 رونیچراغ اتاق رو خاموش کردم و از اتاق ب لم،یموبا یو گوشپول  فیو ک دیبرداشتن کل با
از خونه  ز،یخونه زدم و بعد از مطمئن شدن از روبه راه بودن همه چ یتو یزدم. چرخ

 .اومدم رونیب

فرمون ضرب گرفته بودم. حالم بعد  یرو کیموز تمیروندم و با ر یم ابونایخ یتو یآروم به
فقط چند قدم فاصله  ،یروزیرو داشتم که تا پ یحس کس خوب بود. یواقع یمدتها، به معنا
تونستم! من باربد بودم. باربد هر  یتونستم بازم احساس جانا رو برگردوندم. م یداره. من م

 !ازش ساخته بود یکنم، هر کار یم دیتاک ،یکار

قرمز  نگاهم به چراغ افتاد و با کهویگذشتم که  یفکرا بودم و داشتم از چهار راه م نیهم یتو
به شدت  یعقب نیمقدمه بود که ماش یمرتبه و ب کیکارم  نیترمز زدم. اونقدر ا یبودنش، رو

 یلیچند م شهیسرم تا ش یفاصله  دیشد. شا لیبرخورد کرد و سرم به سمت جلو متما نمیبه ماش
سر چرخوندم و به پشت سرم نگاه کردم. خاک بر سرت  دهی. وحشت زده و نفس برودمتر ب

  بود؟ یچه حماقت نیباربد! ا

اونقدر  شیوجب میشد. با اون قد ن ادهیکه پشت فرمون بود هم پ یشدم و دختر ادهیپ نیماش از
بشم خندم گرفته بود. باال  یعصب نکهیاز ا شتریخورد که ب یکرد و حرص م یم غیج غیج
 رید دمیترس یبود که م یمن از مهمون یکرد. تنها نگران یم نمیماش نمیو ماش دیپر یم نییپا

 !شانس نیا بهبرسم. لعنت 
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اون از پشت  نکهی. با ادمیکردم دختره رو متقاعد کنم که پول خسارتش رو هم م یزور سع به
 یباز ونهیراه انداخته بود و د یزار هیبرام مهم نبود. اما دختره گر یزده بود و مقصر بود ول

 .ولو شد ابونیخ یآورد. آخرشم فشارش افتاد و گوشه  یدر م

 نامهیکه مشخص بود گواه ینجوریجمع شده بودند و اعصابم به شدت خورد شده بود. ا دممر
 شتریکار کنم. من که ب یچ بتیمص نیدونستم واقعا  با ا یبود. نم دهیترس نقدرینداشت که ا

ترمز  یحماقت رو کردم و رو نیدونم چرا امروز ا یکردم، نم یمواقع چراغ قرمزارو رد م
 !بودم یکه کرده بودم متعجب و عصب یرکازدم. واقعا  از 

که راه  یکه دختره زده بود جمع شد و تونستم از اون معرکه ا یبعد از دوساعت، گند باالخره
  .حسام روندم یالیبه شدت خرد، به سمت و یبکشم. با اعصاب رونیانداخته بود خودم رو ب

به روم باز شد و  الیزرگ ودرب ب ،ی. با تک بوقدمیرس الیشب بودم که به و مینه و ن ساعت
 .رو داخل ببرم نیتا ماش ستادینگهبان کنار ا

دود  کجای تمیدادم و انگار عصبان صیپارسا رو تشخ نیها چشم چرخوندم و ماش نیماش ونیم
شد و به هوا رفت. جانا اومده بود و من دوساعت از بودن کنارش رو از دست داده بودم اما 

 !مهم تر بود یزیاز هرچ دنشید باز هم مهم نبود. االن فعال  

. دوبلکس و بزرگ حسام شدم یکردم و وارد خونه  یتا ساختمون رو ط اطیسرعت راه ح به
پر  یخورد، رقص نور و فضا یکه به چشم م یزیکرده بودند. تنها چ کیتار مهیفضارو ن

 .خوردند یوول م گهیبودند که تو بغل هم د یدود و چند نفر

حد افتضاح  نیدر ا اشیبود؟ حسام که مهمون یچه وضع نیرد شد. اصحنه گ نیاز ا چشمام
 آورده بود؟ ییجا نینبودند! پارسا جانا رو به همچ

 .شدم مونیخودم اومدم و جانارو از اومدن منصرف نکردم، پش نکهیاز ا ه،یاز ثان یکسر در

 یه نظر مممکن ب ریغ یکردن جانا امر دایپ ت،یو با اون جمع کیتار مهین یاون فضا یتو
شمارش  ذاره،یم یحالت لرزش یرو رو شیمواقع گوش شتریدونستم ب یکه م یی. از اونجادیرس

 .دمیکش رونیرو گرفتم و خودم رو از ساختمون ب

 یکه خورد، صدا یبوق نیکردم و منتظر موندم تا جواب بده. بعد از چهارم بمیج یرو تو دستم
 :دیچیگوشم پ یآرومش تو

 !بله؟-

 .منتظرتم اطیح ی. من تورونیب ایالو جانا؟ ب-

 :شد که دوباره گفتم یکرد. سکوتش اونقدر طوالن سکوت

 صدامو جانا؟ یدیشن-
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 !دمیشن-

کنم.  داتونیپ تونمیاصال  نم یاون شلوغ ی. من تویاز کنار پارسا جم بخور یتون ینگو که نم-
 .سادمینار استخر واک اطیح ی. من تورونیب ایباشم. ب شتونیپ ذارهیکنم پارسا نم داتونمیپ

 :گفت یخونسرد یبگم، با صدا یزیمن چ نکهیقبل از ا نباریهم مکث کردم و ا باز

 !اما من خونمونم-

 :بگم یبلند یتا با صدا دیطول کش یا هیمغزم حرفش رو درک نکرد. چند ثان اولش

 !؟یچ-

 :پر دل و جرئت تر جواب داد نباریا

که شنبه دارم  یامتحان یخونه نشستم دارم برا ی. توومدمین ی. من مهمونیدیکه شن نیهم-
 !خونم یدرس م

 کرد؟ یم یگرد شدند. داشت شوخ چشمام

 :ناباور گفتم یتک خنده ا با

 !گه؟ید یکن یم یشوخ یدار-

 :جواب داد زیآم تمسخر

 !ام یجد میلیداشته باشم؟ خ یهم جنسم که بخوام باهات شوخ ای یهم سنم-

در  یخوشگل کن. حت ی! بهش گفته بودم امشب حسابمیودامروز صبح حرف زده ب نیهم ما
. ادیگفته بود م تیازش نظر خواسته بودم و اون نظرشو داده بود. با قاطع رهنمیمورد رنگ پ
 خودش کرده بود؟ یداد؟ من رو مسخره  یم یمن رو باز

 :گفتم یبلند یدست خودم نبود که با صدا گهید

  ؟یکرد سگامیمگه هم سن و سال توام که امن  ؟یکه در آورد یچه مسخره باز نیا-

 :دیاز خباثت خند پر

 . مشکلش کجاست؟امیدوست ندارم ب دمینظرم عوض شد د هویخب  ؟یا یچه مسخره باز-

 :دمیکش ادیفر

من هنوز دست بر دار  یکه بعد اون همه منت کش یهست یا نهیک نقدریکه تو ا نهیمشکلش ا-
هزار بار معذرت خواستم. هنوز که هنوزه  ؟یموم کنت یخوا یرو نم یبچه باز نی! ایستین

 !یبزن شین یجوریکه  ینیمدام تو فکر ا
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 :گفت تیاون هم با حرفام داغش تازه شد بود که با عصبان انگار

تقاص  می. تا وقترهینم ادمی چوقتمیتو دلم. ه مونهیم نهیک نی. تا آخر عمرمم امیا نهیآره من ک-
آروم  نمیرو نب دنتیزجر کش یتا وقت ،یو پس ند میدیدم کشکه خودم و خانوا ییتموم زجرا

 نه؟ ای یدی. فهمرمیگینم

شکستم.  یزدم و به طور قطع اگه جانا مقابلم بود گردنش رو م ینفس نفس م تیعصبان از
 .سرکارم نذاشته بود ینطوریتا به حال ا یکس

 :دمیغر تمیتموم حرص و عصبان با

 !جانا یشیم مونیکارات پش نی. از ایشیم مونیپش-

اعتماد کردم. اگه من جانام،  یکه به توئه عوض یشدم. همون وقت مونیپش شیوقت پ یلیمن خ-
 !یچ یعنیگناه  یآدم ب هی یبا زندگ یباز یکنم تا بفهم یجهنم م تویزندگ

 .صبر کنه تا جوابش رو بدم، تماس رو قطع کرد یا هیثان یحت نکهیرو گفت و بدون ا نیا

بهش بال و پر داده بودم، پررو  یادیاومد. اشتباه از خودم بود. ز یونم در نمخ ،یزدیم کارد
 یوجب قد برام شاخه و شونه نم میموندم، با ن یشده بود! اگه همون باربد مغرور و بداخالق م

 !دیکش

که مقابل استخر بود  یرنگ دیتاب سف یمقابلم رو شوت کردم. رو یها زهیحرص سنگ ر با
با  دیزدم. من با یدستام گرفتم. بدنم داغ داغ بود و هنوز نفس نفس م ونینشستم و سرم رو م

کردنمم دلش  کهیت کهیبا ت نم،یب یکه من م ینیکردم؟ ا یم کاریچ یا نهیدختر احمق و ک نیا
پاک کنم تا  شویلعنت یاون حافظه  یجور هیکه  نهیکه دارم ا یتنها راه نگار! اشهیخنک نم
 .بره ادشی یهمه چ

 یتو یفروکش کرد. دوسه نفر تمیعصبان یکم نکهیبه همون حال گذشت تا ا یا قهیدق چند
 یخونه  نیبه شدت بزرگ ا اطیح یبودند که اون ها هم داخل رفتند. حاال فقط من تو اطیح
 .بودم ییالیو

 نمینمونده بود که داخل برم. از جام بلند شدم و خواستم به سمت ماش یبرام دل و دماغ اصال  
 .بکشم و بعد برم یگاریه خونه برگردم که با خودم گفتم قبل از رفتنم سبرم و ب

به ماه  رهیو خ ستادمیکردم. مقابل استخر پر از آب ا دنشیروشن کردم و شروع به کش ینخ
 :به ماه گفتم رهیپر زهر، خ یزدم. با پوزخند گارمیبه س یپک

 !باربد خان یهمه منتظرش بود نیکه ا یاز شب نمیا-

پام له کردم. درست  ریرو ز گارمیخودم تکون دادم و ته س یتاسف برا ینشونه به  یسر
 یدختر فیخف غیج یبرداشتم، صدا نمیبرگشت به سمت ماش یقدم رو برا نیکه اول یلحظه ا
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از بالکن  یکی یانداختم. تو ینگاه دمیکه صدارو شن یی. سر چرخوندم و به جادیچیفضا پ یتو
بالکن نشسته بود. پشت دختره به من بود. خوب نگاه کردم  یسکو یرو یخونه، دختر یها

 بود، پارسا نبود؟ ستادهیکه مقابلش با فاصله از اون دختر ا یو چشمام گرد شدند. اون

 :دیکش ادیگوش خراش پشت سر هم فر یغیهمون لحظه، دختره با ج درست

 ...کمکم کنهههه یکیکمکککک... -

ن به اون بالکن چشم دوخته بودم که پارسا سمت دختره سمت ساختمون تند شدند و همزما قدمام
. انگار اون دمیآن نفهم کیافتاد. واقعا   یدونم چه اتفاق یبهش برسه، نم نکهیرفت اما قبل از ا

هوا معلق شد.  یشد و تو لیشد هول شد که به عقب متما کیپارسا بهش نزد نکهیدختر از ا
 !شده بود یکی نیکه... با زم یرسا بود و دخترخودم و پا ادیفر یصدا ادمهیکه  یزیچتنها 

 یبود. صدا شیآت ی. انگار تنم کوره نمیب یکردم خواب م یخشکم زده بود و فکر م سرجام
 نیزم یکه رو یو من با تموم توانم سمت  دختر دیچیپ یسرم م یبلند پارسا تو یها ادیفر

 .دمیافتاده بود دو

صورتش پخش  یبلندش رو یهن شده بود و موهاپ نیزم یرنگ بلندش رو یلباس گلبه دامن
باال سرش  دندیلرز یکه م ییبا دستا دهی. نفس برنمیصورتش رو بب ذاشتندیشده بودند و نم
 .صورتش رو کنار زدم یرو ینشستم و موها

. دمیزدم و خودم رو عقب کش ادیدست من نبود. فر زیچ چی. انگار هشدیچ دمیآن اصال نفهم کی
 شدم؟ ینم داریبود که ازش ب یرفچه کابوس مزخ نیا

کشوند و حنجرم قصد  یترسناک من رو به جنون م لمیف کیغرق در خونش مثل  صورت
بهش دست  تونستمینم یبشم. حت کیاز ترس بهش نزد تونستمینم یآروم گرفتن نداشت. حت

 یکیشدم؟ چرا  ینم داریزدم. چرا از خواب ب یاسمش رو صدا م  دمیکش یم ادیبزنم. فقط فر
 کرد؟ ینم داریمن رو از خواب ب

. دمیکش یم ادیزد و من فر ینفر کنارش نشست و صورتش رو قاب گرفت. اون زار م کی
 !باشه یتونست واقع ینداشت! نم تینه! واقع

صورت  نیباشه. ا یواقع تونستی. نه! نمدمیآغوشم کش یرو تو زکمیکنار زدم و عز پارسارو
  .من نبود. نبود یبارلنداشت،  یجون چیکه ه یغرق در خون

کردم و فقط خواهرکم  یرو دورمون احساس م تی. انبوه جمعدمیکش ادیوار فر ونهیرو د اسمش
دوستش باشه. احتماال االن  شیپ دیمن االن با یفشردم. امکان نداشت! بارل یرو به خودم م

دختر  نی. اصال ارهیگ یم یکنه و از خودش سلف یم یگوشیدرس خوندن باز یداره به جا
 !ستیمن ن یِ بارل نکهیبغل من؟ ا یتو هیک
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 ادیز یلیدورمون خ یخودم جداش کردم و نگاه غرق در اشکم رو بهش دوختم. همهمه  از
. تو خواهر یستین یتو بارل-خودم به گوشم نرسه: ادیفر یکه صدا یشده بود اما نه اونجور

 ...یییییستی. نیستیمن ن

بود و  خی خیبشه. تنش  داریب ستیقرار ن چوقتیانگار هبود که  دهیخواب یبود. جور دهیخواب
خواستند از  یم ویچ نهایبکشنش. نبض نداشت! ا رونیمن ب یدستا ونیداشتند از م یسع هیبق

 +نبض هم نداشت؟ گهید یکه حت یجون یعروسک ب رند؟یمن بگ

که  بودم یبه دختر رهیشد و من اما خ یم شتریدخترا هر لحظه ب یها هیو گر غیج یصدا
کرد.  یچشم هاش بسته بود. حسام وحشت زده کنارم زانو زد و مبهوت و ناباور صدام م

بود؟ نه... امکان  یبغلم بارل یجون تو یشد! دختر ب یباورشون نم چکدومشونیانگار ه
خواست؟  یکمک م یخواست؟ مگه مرده بودم که اون از کس یبود که کمک م ینداشت! بارل

کنار من بود... پشتش به من بود... کنار پارسا  شهیهم ی... بارلستین یدختر بارل نینه... ا
 !ستین یبارل نیکرد؟ نه ا یکار م یچ

مات  یبود رو به پارسا دنیکه رو به ترک یتنش جدا شدند و با بغض یلرزونم از رو یدستا
 :گفتم ونیو گر

 ...ره... آمبوالنس... دختره... دادی! زنگ بزنستی... نی... بارلنی... انیا-

با درد  د،یچیپ اطیح یولوله  ونیمردونه ش م ی هیگر یبار صدا نیجمع شد و ا صورتش
 شیدختر... مگه... مگه ک نیا یکرد؟ اونم برا یم هیداد، چرا داشت گر یسرش رو تکون م

 بود؟

 :شونم انداخت و مضطرب گفت یرو یدست حسام

 ...زنگ... صبر کن االن ستین یزی... چزیباربد... داداش... چ-

 یخودم بود! چشم ها یمن بود، بخدا قسم کپ بارل یدختر بارل نیانگار ا ی! ولست؟ین یزیچ
 یخوش رنگش... اما... خون رو یموها کش،یکوچ یبلندش، لب ها یبسته ش، مژه ها

چرا  رهیصورتش... داداش برات بم یرو شونیپر یسرش... موها یصورتش... خون تو
! ؟یکنیکار م یچ نجایپر خونه؟ آخه تو ا تیشونیده؟ چرا پچت ش ؟یینجایچرا ا ؟یدیخواب
 !ی... با توام... بارلیبارل

شه،  داریدادم تا بلکه ب یتکونش م یشتریبه تکون دادنش کردم، هر لحظه با شدت ب شروع
 ی! عصبنمیب یبهم بفهمونه دارم خواب م دیصدام کنه داداش، با دیچشم هاش رو باز کنه، با دیبا

 یمردد پارسا رو کنارمون حس کردم، چشم ها یار دوباره تکونش دادم و قدم هاو وونهیو د
بوده! انگار  یاومده بود دختر مقابل پارسا ک ادمیپارسا نشست و انگار تازه  یپر اشکم رو

 نیزم یمن رو یباعث شده بود بارل یخواهرمو در آورده بود، ک غیج یاومد ک ادمیتازه 
 !وفتهیب
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 یدور برم کنم بغلش کردم، پاهام م یبه صداها یتوجه ا نکهیا یدم و برو چنگ ز یبارل تن
که  نیبه جلو برداشتم و هم یافتادم. قدم یو داشتم م سمیوا نیزم یتونستم رو ی. نمدندیلرز

 :کرد خکوبمیجام م یاز پسرا تو یکی یبردارم صدا یا گهیخواستم قدم د

 ...صبر کمیآمبوالنس...  میداداش... زنگ زد-

داشت نفس  نش،یس یقفسه  ینشست و بعد رو یرنگ و روح بارل یصورت ب یرو اهمنگ
! سرم رو تکون دادم و چشم هام با دیکش یآره داشت نفس م دند،ید یاما چشم هام نم دیکش یم

... دیکش یخورد... نفس نم ینم یش تکون نهیحرص بستم، دوباره نگاهش کردم... نه... س
 !دیکش ینفس نم

 

 جانا#

 نیسوم یبمونه. برا یمهمون یموقع شب تو نیگذشته بود و محال بود پارسا تا ا کیاز  ساعت
باشد " حجم  ی" مشترک مورد نظر خاموش م یصدا دنیکردم و با شن کیاسمش کل یبار رو

 ...مست شده باشه؟ نکنه تصادف یادیافتاده؟ نکنه ز یبراش اتفاق یعنیدلشوره م دو برابر شد. 

که  چوندمیخودم اومدم و زبونم رو گاز گرفتم. مامان و بابا رو به دروغ پ به هویفکر  نیا با
گرفتم و  میگوش یرو یکه رفتند بخوابن. ضرب ستین شتریب یا قهیاالناست برگرده و چند دق

 ینطوریذاشت باهاش برم، ا یداشتم! کاش م یاتاق شدم، استرس بد یمشغول قدم زدن تو
 !دمیکش ینم ینگران ینجوریحداقل ا

تونستم  یتخت نشستم، نه م یرو میتکرار یو خسته از قدم ها دمیبازم کش یموها یرو یدست
 !رو الشیآدرس و یحت ایکردم،  یم دایحسامو پ دیزنگ بزنم و نه باربد. با یبه بارل

 دنیاما با لرز رمیمشترکمون کمک بگ یمخاطبام شدم تا بتونم از دوستا نیگشتن ب مشغول
مشکوک  یصفحه دست از کنگاش برداشتم و با نگاه یناشناس رو ی شماره دنیو د میگوش
 :شماره، تماس رو وصل کردم شیبه پ

 بله؟-

بغض وحشتناک پارسا همان، پارسا بود؟! چرا... چرا داشت  دنیگفتن من همان و ترک بله
 کرد؟ یم هیگر

 داداش؟ یکنیم هیآخه؟ چرا گر یی! نگرانت شدم تو کجا؟یخوب شده؟ی... چیچ-

 ادیدردش رو فر ایدن هیخواست  یبود و انگار م شیشگیاز لحن هم یمردونه ش خال یاصد
 :بزنه

  ...ی... وایجانا... بارل میبدبخت شد-
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 یتو یحبس شده  یضربان تندش و پارسا هق هق مردونه ش رو از سر گرفت. نفس ها قلبم
راه فرار  ونیون آورد مبه زب یکه پارسا پشت گوش یدنبال راه فرار بودند و با جمله ا نمیس

 :ُمردند

منه!  ریگفتن مرده، جانا تقص ی... منییافتاد پا ی... از بالکن... افتاد... جانا... بارلیبارل-
 ...منه ریتقص

 :به ذهن خواب آلودم زد و انگار تازه شنوا شده بودم که گفتم یبهت زده م شوک یها چشم

 ...یگ یم هیچ اتیچرند نی.. اکجاست؟ چش شده. یپارسا؟ بارل یگ یم ی... چیچ-

 :دندیگونه هام چک یناباور من رو یاوج گرفت و اشک ها صداش

سالمه... به  یبارل نیبب الدیم مارستانیمنو گرفتن جانا، تو پاسگام... توروخدا پاشو برو ب-
 !کنم یدق م نجایها... فقط توروخدا زود بهم بگو... من ا ینگ یزیمامان چ

خبر از قطع  یممتد پشت گوش یبوق ها یو صدا دیچیهاش پ هیگرپشت  یتذکر مرد یصدا
چش شده؟ نه...  یچرا پارسا رو گرفتن؟ بارل دم؟ید یداشتم خواب م ایشدن تماس داد. خدا

 !کنه یم یکنم... پارسا داره شوخ یباور نم

گوشم لرزش  یپارسا تو یحرفا یموندم و اکو واریبه د رهیمات و مبهوت و خ یا قهیدق چند
اتفاق  نیا یتو یاومده بود؟ پارسا نقش قمیسر رف یی. چه بالدندیست هام رو به جون خرد

 ... نه... نهایگرفتتش؟ خدا سیداشت که پل

به هشدار پارسا کنم مامان و  یتوجه ا نکهیا یچطور ب دمیو نفهم دمیچطور لباس پوش دمینفهم
زد،  یشد و مامان همش خودش رو موارد  یا گهید یایدن یکردم. بابا انگار تو داریبابا رو ب

 یفکر م یو من اما فقط و ققط به بارل یهر دوشون هم به فکر پارسا بودند و هم نگران بارل
 !کردم... خواهرم چش شده بود؟

. دست به دامن دیبمب منفجر شد و ترک هی نیآخر بابا ع یو لحظه ها مینمونده بود برس یزیچ
 مارستانیب یحرص خوردن جلو یباالخره بعد از کل رفتنش شد و یفحش به پارسا و مهمون

 .پارک کرد

. با رفتن به دمییدو یمعترض مامان به سمت ورود یاعتنا به صدا یشدم و ب ادهیپ نیماش از
ساعت  کی نیا یتو نیهزارم یاتاق عمل برا یکلمه  دنیو شن یسمت بخش و گفتن اسم بارل

 دنیاتاق عمل رفتم و با د یبه سمت راهرو تار و پر اشکم یمردم و زنده شدم. با چشم ها
 .ستادمیحرکت وا یراهرو ب یپارسا تو یچند تا از دوستا

 یخودش جمع شده بود و تو ینشسته بود تو یکه گوشه ا یپسر دنیرو چرخوندم و با د سرم
 دمیفهم یم دیقدم برداشتن نداشتم اما با یبرا ییکرد قلبم جمع شد. نا یم ریس یا گهید یایدن
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حسام نشست و با نفس  ینه! نگاه اشک آلودم رو ایکه سالمه  دمیفهم یم دیخوبه، با قمیل رفحا
 :گفتم دهیده بریبر یها

  حالش... خوبه... مگه نه؟-

 رونمیح یاز طرف باربد بلند شد و چشم ها ییبخوره، صدا یحسام تکون یلب ها نکهیاز ا قبل
 :بدش رو هدف گرفتند تیوضع

 !آشغال، هان؟ یکن یم کاریچ نجایتو ا-

و  دمیشن یم دیمن خوبه، با یگفت حال بارل یم دیو منتظر به حسام چشم دوختم. با دمیگز لب
تند باربد  یکه سرم رو به سمت حسام چرخوندم قدم ها نیدادم. هم یخبر رو به پارسا م نیا

 .پرت شدم نیزم یحرکت هولم داد و رو کی یچطور تو دمیکردند و نفهم دایشدت پ

تو بود  ی... همش نقشه یحالش نیا یکثافت تو باعث و بان ؟یعوض یبدون یخوا یالشو مح-
 ...یآره؟ من دهنتونو م یکرد ریاج وونویح ینه؟ تو اون پارسا

باربد رو  یچشم بستم. حسام و دوستاش جلو دهیلرز به جونم انداخت و ترس کشیرک فحش
 یآروم نم یوحش ریش نیاما ا ادیمت من نبه س گهیگرفتند و قصد آروم کردنش رو داشتند که د

عمل بود و بخدا قسم خودم هم هنوز  ریز ایدختر دن نیشد... حق هم داشت... مظلوم تر
 !شد ینم رمحرفا باو نیا چکدومیه

بلند شدم.  نیزم یاز رو یشدند و به سخت یگاه هیهام با لرزش مشهود خودشون تک دست
لب  یرو یبابا از پشت سرم چسب یم بگم صدااز حس و حال خود یزیکه خواستم چ نیهم

 :هام زد

 حالش چطوره دختر؟-

که رو به  دمیپر از خشم و حرص باربد رو شن یسمتش برگشتم و به محض برگشتن صدا به
 :بابام گفت

 د،یکه بپرس نی... نخوادیآره؟ حالشو نپرس دیکرد یتیچه جنا دینیبب دیاومد یخوبه! خانوادگ-
 !نجایاز ا دیزنم. گمش یم شیا شماها آترو ب نجایبخدا قسم ا

دار تر از  حهیو باربد رو جر دیچیخفقان آور راهرو پ یفضا ی" زشته " گفتن حسام تویصدا
 :قبل کرد

! فقط خدا نیحال االن بارل یباعث و بان نایدستشونو ببوسم؟ آشغال ا یخفه شو! انتظار دار-
 !کنم یپارتون م کهیت یچجور دونم ی... اونوقت خودم هم نمینشه، وا شیزیکنه چ
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خورد و  ینطوریاما مامان و بابام ا رمیخواست بم یرو قورت دادم، دلم م نمیسنگ بغض
 یرو یبابام سکوت کرد اما هق هق مامان در اومد، دست ریتحق نهمهینشن. مقابل ا کیکوچ

 :به سمت باربد برداشت یو مردد قدم دیگونه ش کش

... حق با توئه... اما باور کن میبخدا ما هم ناراحت م؟یا بهیغر باربد جان... پسرم... مگه ما-
 ...شده، باور کن پارسا یچ میدون یما خودمون هم نم

گونه هام  یوار رو وونهید یاسم پارسا از زبون مامان اشک چشم هام با سرعت دنیشن با
 :زد ادیفر یبود که باربد هم با بغض و خشم بد ریحس همه گ نیو انگار ا دندیچک

اومد سر وقت من، چرا  با ناموسم؟  یمشکل داشت م م؟یتر از پارسا هم مگه دار وونیح-
 کرده بود؟ هان؟ یمن چه گناه یمگه بارل

اون و باربد  یاومد و اونقدر رونیبخش ب یاز پرستارا یکیاعتراض بلند  یصدا باالفاصله
 .کنارمون رفتاز  ینگهبان شیبه رفتن پ دیبا هم بحث کردند که با حرص و تهد

 یتارم با درد بسته شدند. باربد درست م یباربد آروم شده نشست و چشم ها یآخرم رو نگاه
اون حقش بود از  ؟یمن چ یپارسا ؟یبود، اما من چ یما بارل ونیآدم م نیگناه تر یگفت! ب
 دادیاون حق نداشت گله کنه؟ اون حق نداشت مثل باربد داد و ب نه؟ینارو بب قشیرف نیبهتر
 !کنه؟

 یپارسا و هم برا یهم برا یبارل یخواست هم برا یکرده بودم! دلم م ریگ یتیبد وضع یتو
 هیخواست به حال باربد گر یتصورش سخت بود اما دلم م یروز هیکنم.  هیخودم و باربد گر
جز باربد تقاص پس بده  یخواست کس یدلم نم نه،یبب یبیآس یخواست بارل یکنم! من دلم نم

رو فراموش  یحال افتاده؟ بهم قول داده بود بارل نیبه ا یکرده که بارل کاریچ یعنی... اما پارسا
به منم دروغ گفت، به من که  دهیمعرفِت درد د یکنه، بهم قول داده بود سمتش نره، اون ب

 .ام یکالنتر یحال االنش تو یباعث و بان

که کل چهره شون رو فرا  یو نگاهم رو به مامان و بابا با درد دمیچشم هام کش ریز یدست
دخترونه  یایسر دن ییدونستند چه بال یخبر نداشتند، نم یزیچ چیگرفته بود سپردم. اونا از ه

و دم  ستادهیکه االن مقابلشون ا یدونستند پسر یپر از اعتماد پارسا اومده، نم یایمن و دن ی
 ینم یزیچ چیاونا هانداخته!  یزنه  ناموس پسرشون رو به چه روز یو رفاقت م موساز نا

نبود  نیذاشتم که بدونن! حق دل مهربون و پر از اعتمادشون ا یوقت هم نم چیدونستند و ه
 !و عشق مزخرفم بسوزنن، حقشون نبود یعقل یب شیکه تو آت

نسبت به خودم که دور و بر وجودمو احاطه کرده بود دست بابا رو  بیعج یحس تنفر با
 :گفتم یگرفته ا یو با صدا دمیکش

 !بابا میبر-
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به مامان  ینگاه میکه له شده بود دستم رو گرفت، ن ینگاهم کرد و با غرور پدرانه ا مغموم
باز شدن در  یکنم صدا یکه خواستم اون رو هم همراه نیانداختم و هم هیغرق ناله و گر

 .اومد و با ترس به عقب برگشتم یاتاق

ما به سمتش حمله  یاومدند و همه  ونریاز پرستارها از اتاق ب یکیمسن به همراه  یدکتر
 یبه مامان و بابا انداختم که حال و روزشون چندان با من فرق ی. مضطرب نگاهمیور شد

پر از بغض باربد  یگذروند شدم و صدا یکه هممون رو از نظر م یبه دکتر رهینداشت! خ
 :دشمنش رو نیدشمن تر یکرد، حت یم خیرو به تن س یهر کس یمو

 دکتر؟ نمشیتونم بب یحالش... حالش خوبه؟ م د؟یعملش کرد -

زنده بود...  یگذشت. بارل یدلم م یتو یدونست چ یتکون داد و فقط خدا م یسر یبه نف دکتر
 !رهیرحم نبود که اونو از ما بگ یهم ب نقدریخدا ا

 !؟ی. شوهرششینیبب یتون ینه، فعال  نم-

 :دینال تکون داد و با بغض یجمع شده سر یا افهیبا ق باربد

 شده؟ توروخدا حالش... خوبه؟ ینه برادرشم... چ-

هم گذرونده! احتمال بهوش اومدنش  یداشته و عمل سخت یدیشد یزیصادق باشم نه! خونر-
 !دیکمه اما خدا بزرگه... براش دعا کن

. پاهام تحمل وزنم رو دمینشن یزیچ گهیشد و بعدش د دهیچیگوشم پ یتو یسوت ممتد یصدا
 .ستمیگرفتن دست بابا تونستم سر پا با نداشتند و با

 :بهم بده یدیداشت ام یو با پاک کردن اشک چشم هاش سع ستادیمقابلم ا مامان

 ؟یجانا مادر... خوب-

 :بردارم ریتکون دادم و نتونستم چشم از باربد شوکه و گوشه گ یسر شیدلگرم یبرا

 ...نجاروی! من تحمل امیمامان... بر-

 :و بابا گفتش در هم شد و ر افهیق

اونو برده،  سیبچم کجاست، چرا پل نمیبب میندارم، بر نجاروی. بخدا منم تحمل امی... بردیجمش-
 ...کار کرده یچ

 :سرم رو به سمتش چرخوندم و گفتم د،یرفتن کش یحرف نگاهمون کرد و دستم رو برا یب بابا

 .شد بهمون بگه یخبر رمیاز حسام شماره ش رو بگ دیصبرکن-
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که مشغول حرف زدن  ینامنظم به سمت حسام یتظر رو بهم انداخت و من با قدم هامن ینگاه
 :گفت یبه مخاطب پشت گوش یحوصله گ یو اون با ب ستادمیبا تلفن بود رفتم. کنارش ا

 .زنم، فعال   یبابا... زنگت م رهیمیخواهرش داره م ارویسراغم،  ادیم سیبه جهنم که پل-

تونه  یتونه؟ مگه م یمگه م ره؟یم یم یرفت. بارل ادمیم آخرش حرف خود یجمله  دنیشن با
 !؟یتون یمگه م ایتنهامون بذاره؟ خدا

 :رو افکار پر از ترس و لرزم زد و گفت یادیحسام فر یصدا

 .ادیم شیبحث پ زهیر یباربد دوباره بهم م د،یبر گهیجانم؟ بنظرم شما د-

 :پشت چشمم رو بزور کنترل کردم و گفتم اشک

 دیچرا بردنش؟ توروخدا بگ ه؟یکرده؟ اصال  کدوم کالنتر کاریشده؟ پارسا چ یچ دیشه بگ یم-
 !تا دق نکردم

 :گفت دیو با ترد دیکش شیشونیپ یرو یدست

از بچه ها هم پارسا و  یسریافتاده،  یبارل میدید نییپا میاومد هوی... یواال خودمم موندم آج-
دونم  یشده! فقط م یفهمم چ یم هنوز نمبودن، بجون مادرم خودم دهیرو کنار هم د یبارل
 . ...یبردنش کالنتر د،یسر رس سیپل مارستانیکه پارسا پاشو گذاشت ب نیهم

باربد و پارسا اون  د؟یفهم یزیو چ دیشد اون صحنه رو به چشم د یکردم، مگه م یم درکش
چرا نبودم  چرا نبودم؟ چرا نبودم که مواظب خواهرکم باشم؟ یبودند؟ من لعنت دهیکش یلحظه چ

بخدا قسم  ست،یرحم ن ینکرده... اون مثل باربد ب یکه نذارم برادرمو ببرن؟ برادر من کار
 !ستین

ملتمس به  ینگاه خت،یلب هام فرو ر ونیم ییگونم سر خورد و جا یسمجم از رو اشک
 :سمت حسام حواله کردم و گفتم

 ...طیشرا نیکه با ا دیدون یازتون؟ م رمیخبر بگ دیشه شماره تونو بد یم-

کم جونم رو به  یرفتن بدرقه م کرد. قدم ها یبرا یتکون داد و با گفتن چشم دیبه تائ یسر
شدنم ساکت شدند برداشتم و  کیکه در حال حرف زدن بودند و با نزد ییسمت مامان و بابا
 !ذهنم شدم یکننده  وونهید یبعد غرق سوال ها

. بابا قبل از میدیکه حسام داده بود رس یآدرس و استرس به الیبا هزار جور فکر و خ باالخره
 نیرو گرفت و به محض جواب دادنش از ماش لشیوک یاز دوستا یکی یشدن شماره  ادهیپ
 .شد ادهیپ
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که  میدیترس یمشتش گرفته بود و انگار من و مامان م یتماما  روح و جونمون رو تو سکوت
که  یخنده ا نیآخر یآور ادیتماساش، با بغض آلود پارسا و ال یصدا یآور ادی. با میش ادهیپ

 .شدم ادهیپ نیشد و از ماش زیبودم، صبرم لبر دهید یصورت بارل یرو شیچند روز پ نیهم

شد و مادرانه با ترسش  ادهیگفت پ یلب م ریکه ز یدست هاش و ذکر دیهم با لرزش شد مامان
راه رفتن ساده ندارند  هی یبرا یو توان دندیکه ساعت ها دو ییاز آدما ی. دست کمدیجنگ
 یکه با سرباز پشت در صحبت م ییپاسگاه و بابا ی. به کمک هم به سمت در ورودمینداشت

 .میکرد رفت

به  ینکیو ع انسالیم یمرد یبا همراه قهیو بعد از چند دق مینشست زیخوف انگ یراهرو یتو
نشسته بود با  زیت مکه پش یمرد دنیاز پارسا نبود و با د یاتاق خبر ی. تومیرفت یسمت اتاق

 :رو به بابا گفتم یلحن مظلوم و لرزون

  ...یعنیبابا... پس پارسا... کو... -

کرد از  یترسوند و هم آروم م یکه لباس کارش هم آدم رو م یبا درد چشم بست و مرد بابا
 :با مامان و بابا رو بهم گفت کیبلند شد و بعد از سالم و عل زشیپشت م

 !چته دختر؟ نه،یبب افهیق نیکه خواهرش رو با ا ستیداروشکر نپارسا بازداشته و خ-

 :اومد که سالم نکردم ادمیزده نگاهش کردم و انگار تازه  شرم

کار  یشده؟ پارسا چ یچ دی... توروخدا بگستی... من اصال  حالم خوب ندیسالم... ببخش-
 کرده؟

داد. منتظر  لیوت تحواز سک یو بابا رو به نشستن دعوت کرد و در جوابم خروار مامان
رو برام به  ایسرگرد دن نیداشت امشب مهربون تر میبهش چشم دوختم و اون انگار تصم

 :بکشه ریتصو

 ،ینیب یو برادرت رو م یر یتوام م میکن یبا بابا و مامانت حرف دارم، تا ما صحبت م-
 !چطوره؟

 یجا نیبدتر یم توبرادر دنید ی. برادمیاوج بغضم خند یتکون دادم و تو یسر مشتاقانه
 !خواهر هی یبرا یخوشحال نیدرد آور تر یعنی نیممکن خوشحال بودم و ا

از اتاق سرگرد خارج شدم. مضطرب  یها الک پشت وار گذشتند و در آخر همراه سرباز هیثان
اون  یکه تو یا یصندل ی. رومیساکن شد یا گهیاتاق د یبعد تو یشدم و کم دهیبه دنبالش کش
 .زد نشستم و چشم به در دوختم یزار م کیچاتاق سرد و کو

ذهنم سرشون  یخواهرانه تو یباربد و حسام رو مرور کردم و با تعصب یافکارم حرف ها یتو
 !اتفاق مقصر باشه نیا یتونست تو یپارسا نم ،دمیکش ادیفر
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چطور از جام بلند شدم و با  دمیشد و نفهم دهیسرم کوب یرو یباز شدن در مثل پتک یصدا
 :رو به روم رفتم یبه سمت پسر آشفته  هیگر

 !پارسا-

 :دندیچیلرزونم محکم دور کمرش پ یبغلش جا گرفتم و دست ها یتو یتمام حرص و دلتنگ با

 آخه قربونت برم؟ یکن یکار م یچ نجایتو ا-

لب هام شد و  ی رهیحسش خ یب یرو گرفت و وادارم کرد از بغلشم جدا شم، با چشم ها دستم
 :گفت

 !بگو نویزنده ست؟ فقط هم یبارل-

 :صدام گفتم یاما خطرناک تو زیتکون دادم و با بغض ر یسر متاسف

 نیا یشده؟ من تو یچ یگ یشده؟ چرا نم یچ اد،یبهوش ب ستیدکتر گفت معلوم ن هوشه،یب-
 !یدو ساعت هزار بار مردم لعنت

د کنارمون به سرباز خشک و سر ینگاه می. نفرستاد رونیرو ب نشیبست و نفس سنگ چشم
. میها قدم برداشت یدستم منو به دنبال خودش کشوند و به سمت صندل دنیانداخت و با کش

 طنتیاز ش مونیاما پش طونیش یمنتظر و مضطرب نگاهش کردم و اون مثل پسر بچه ها
 :زدلب  زیبه م رهیو خ دینگاه دزد

کردم دارم انتقام  یمکه فکر  ییدادم بگم؟ از روزا لتیکه تحو ییبگم جانا؟ از دروغا یچ-
 شه بگم؟ ینطوریکردم ا یدرصد فکرش رو نم هیو  رمیگ یم

من و  یکابوس وحشتناک رو بهم دادند. انتقام؟ پارسا هی دنیخواب بودم و خبر د یتو انگار
 انتقام؟

 ...پارسا؟ نگو که یکار کرد یانتقام؟! چ-

 !کردم ید، باور نمپارسا مثل باربد... نه... پارسا اونقدر پست نبو نکهیا تصور

 !ینکرد یبگو که کار نم،یب ید بگو... بگو که دارم خواب م-

 :از اشک جمع شده گم شده بودند یانبوه ونیو چشم هاش م دیضرب سرش رو باال کش به

 ...نکردم! فقط ی... کارستیذهنت هست ن یکه تو یزیاون چ-

 :بلند شدم و با حرص کنارش زانو زدم یصندل یاز رو 

 !؟یلعنت یفقط چ ؟یفقط چ -
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اشک چشم  میجلوم غرور مردونه ش رو تسل ینطوریبار بود که ا نیتکون داد و اول یسر
 :کرد یهاش م

 یبدم... اما... نتونستم. آروم نم شیذهنمم فکر نکنم که باز یتو یازش جدا شم... گفت یگفت-
حال و خوشحال و باربد هنوز خواهرش رو سر یا یتو تو چه حال دمید یم یشدم جانا! وقت

 تیکه با زندگ ستین الشیخ نیع دمید یم یواسه خبطش نداده، وقت یتاوان دمید یم یداره، وقت
 میبا هم کات کرد یمنو و بارل یکرد یمدت که فکر م نیگرفتم. تموم ا یم شیآت دهکار کر یچ

کل شهر باهاش خاطره ساختم، وابسته ش کردم، اشک و خنده ش رو در  یباهاش بودم. تو
 یتلخ تو فکر نکنم، نتونستم اون روزها یآوردم اما باز آروم نشدم. باز نتونستم به خنده ها

 ؟یفهم یمسختت رو فراموش بکنم، 

راه  نیبدتر یبودم که دست رو یبرادر تیرو بغل کرده بود و من مات حما یسیخ صورتم
 :ممکن گذاشته بود

 یپارسا... تو حق نداشت یداده بود... تو به من قول یسمت بارل یبر یاما تو حق نداشت-
 دلت اومد آخه؟ ی. چطوریبد شیباز

متورم  بکیس نم،یگلوش بب یتونستم رد اشک هاش رو تا رو یو حاال م دیرو باال کش سرش
 :کوتاه ادامه داد یداد و با مکث یگلوش رو تکون یشده 

خواستم باهاش  یم لمیمست بودم. برخالف م یباال، بدجور یکه بردمش طبقه  یامشب وقت-
قربون صدقه ش رفتم  یهر چ دم،ینازش رو کش یباشم، بهش گفتم و اون قبول نکرد. هر چ

آروم  یبرا رون،یو خواست از اتاق بزنه ب دیاصرار کردم که ترس نقدریا یکرد! حت یقبول نم
هم  یبغلش کردم و اون با کمال ترس و وحشت پسم زد!  بارل لکن،با یکردنش بردمش تو

تو و اون باربد آشغال  ادیثل باربد که تو رو پس زد، پسم زد و من تو اون لحظه درست م
با من  ییکنه و حاال خواهر خودش از تنها یچطور تونست با خواهر من باز نکهیا ادیافتادم. 

چند ماه  نیکه ا ییرحم نکرد؟ تک تک روزها نچطور به خواهر م نکهیا ادیترسه؟  یم
ازش  یکه بود و بارل یزی. هر چرمیخودم رو بگ یو نتونستم جلوچشام اومد  یجلو یگذروند

رو گفتم و با  زیشدن خودم رو، همه چ کینزد لیباربد و دل یایخبر نداشت رو گفتم، گند کار
 !کردم یچه خبط دمیچشم هاش تازه فهم دنید

 :پارسا نشست یپا یجونم رو یهقم بلند شد و مشت ب هق

  ...یکار کرد ی... چیوا-

 :خواست دست از اعتراف بکشه که گفت یو انگار پارسا نم دیچیفضا پ یم تو هیگر یصدا

شوک و  یگفتم! اون اما انگار تو یگفتم و به ک ایبودم چ دهیبود. تازه فهم دهیپر میسر خوش-
 کیباشم که بخاطر انتقام بهش نزد یآدم پست نیشد من همچ یغرق بود. باورش نم یناباور

 تیاذ نیاز ا شتریخواست ب یخواستم آرومش کنم، دلم نم یسوخت... مشدم... دلم به حالش 
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... خواستم بغلش کنم... خواستم بهش بگم که غلط نمیاشک هاش رو بب خواست یشه، دلم نم
 یم غیذاشت... ج یکردم اومدم سمتت، غلط کردم تو رو واسه انتقام انتخاب کردم اما اون نم

به  شتریزد که هول تر شدم، ب غیج یبود! اونقدر هدیترس یخواست، بدجور یو کمک م دیکش
... نییخودشو انداخت پا یخودش رو... جانا... بارل نمشد کیسمتش رفتم و به محض نزد

 ...من صورتش پر خون شد یچشم ها ی... جلونییمن افتاد پا یچشم ها یجلو

حرص از  من اومده بود که با یحاال به سراغ چشم ها یصورت بارل یکه خون رو انگار
 :پر از سرزنش رو به پارسا داد زدم یبلند شدم و با نگاه نیزم یرو

 یخوره؟! هااان؟ بارل ینامرد؟ حالت از خودت بهم نم یتونست ی! چطور؟یتونست یچطور-
 !بود انتقام مسخره ت؟ آره؟ نی! هم؟یفهم یزنه م یداره با مرگ دست و پنجه م

 :درهم به سمتون اومد و رو به من گفت یا اخمکه تا به االن نظاره گرمون بود ب یسرباز

 یحرفاتونو! گرفتار دیبگم ببرنش. زود تموم کن دیراه بنداز دادیچه خبره خانوم؟ قراره داد و ب-
 !مایشد

چرخوندم و  ییحرف سرم رو به سمت پارسا یسردم چشم هاش رو نشونه گرفت و ب نگاه
 :گفتم

دهنم نبود، مال من نبود، آدم نبود، تو  یقمه که ل یکیکردم. من رفتم سراغ  یغلط هیمن -
من و باربد طرف من بود؟ چرا از من  نیب شهیکه هم یاونم دختر ؟یسراغ بارل یچرا رفت

 !ارمیگند باال ب نقدریدونستم قراره ا یاز مِن نفهم که اون روزا نم ؟یانتقام نگرفت

 :بگه یطوالن یکثو با م رهیبگ زیآخرم باعث شد نگاه غرق خونش رو از م ی جمله

درصد باربد حس و حال منو بفهمه.  کیخواستم  یشه... فقط م ینطوریخواستم ا یمن نم-
کرد! بخدا قسم دلم  یبه خواهرم چپ نگاه م دیکار کرده، بفهمه که نبا یچ میبفهمه که با زندگ

 ...تیاذ یذره ا یخواست بارل ینم

شدن  کهیت کهیترل شدنم قصد تکن یبسته شدند و صدا یوصف ناشدن یهام با حرص چشم
 :داشت

زنده!  ایمرده ست  ستیو معلوم ن دهیخواب مارستانیب ی! گوشه یخواست اما کرد یدلت نم-
 گهید رم،یم یبشه منم م شیزیبخدا قسم چ ؟یبشه اما اگه شد چ شیزیخواست چ یدلت نم

 !نمیاتفاقا رو نب نیبدتر از ا گهیکنم تا د یتحمل ندارم... خودمو خالص م

آخر زد. جلو اومد و  میداد و باالخره سرباز کنارمون به س لمیتحو دهیکش یخفه شو ا ضیغ با
 دیبودم شا شیساعت پ مین یبست و همکارش رو صدا کرد. اگه جانا یبه دست پارسا دستبند

شروع بشه اما حاال... نه  میافتادم که برادرمو نبره، که نذاره دلتنگ یسرباز م یبه دست و پا
 !آروم کردن من یبرا یداشتم و نه پارسا جون یدلتنگ یبرا ینوامن ت
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 باربد#

 یتونم صورتش رو نوازش کنم. چشم ها یاومد نم ادمیشد و تازه  دهیکش شهیش یرو دستم
 ییدختر خواب آلو یآورد. بارل یکم هم داشت قلبم رو از جا در م یفاصله  نیبسته ش از هم

اما  دیرس یکرد، به کارهاش م یشد، صبحونه درست م یم داریزودتر از من ب شهینبود، هم
 ریو تصو دیچشم هام چک یاز تو یشد. اشک ینم داریبود و ب دهیبود خواب یحاال چند ساعت

افتادم، کاش  یچشم هام نقش بست... کاش من جاش بودم، کاش من م یافتادنش جلو یلحظه 
 !بودم دهیخواب یتخت لعنت نیا یمن رو

خواست  یبغلم باشه، دلم م یخواست تو یصلمون به صفر برسه، دلم مخواست فا یم دلم
شه،  داریکنه، سرم غر بزنه... اما ب تمیخواست فحشم بده، اذ یکنه، دلم م یطونیشه و ش داریب

 !قشنگش رو باز کنه یچشم ها

که مشغول عوض کردن سرمش بود  یپرستار یرنگ و روحش رو یاز صورت ب نگاهم
تونست از هم جدامون کنه اما  ینم یچیبود ه کیکوچ یبرگشت. از وقت نهدایسر خورد و ناام

 ینم شش،یذاشتند برم پ یزبون نفهم نم یدکتر و پرستارا نیا ،یلعنت یها شهیش نیحاال... ا
 !ذاشتند آروم بشم یذاشتند بوش کنم، نم ینم، نمیم رو بب دونهی یکیذاشتند 

رفت. خسته بودم  یمخم م یوششون داشت روشدند و سوز سیپف کرده م دوباره خ یها چشم
چال  نجایاتفاق رو هم نیا یچرا باعث و بان نکهیاز ا ختم،یخودم ر یحرص که تو یاز هر چ

دونست! دوِر عقده هاش نشسته  یرو از قبل م زیآشغالو! اون کثافت همه چ ینکردم. اون جانا
 !نه و... کردک یگرفته بود کارم رو سر خواهرم تالف میمبود و باهاشون تص

 یم رونیکه از اتاق ب یپرستار دنینشستند و به محض د شهیش یمشت شده م رو یها دست
 .اومد به سمت در قدم برداشتم

 یشد تو یرو م یبودم و کالفگ دهیرو پرس یده بار حال بارل یساعت باال شیپنج ش نیا یتو
 :دیپرستار د یچشم ها

 ؟دهیطول کش شیهوشیب نقدیحالش خوبه؟ چراا-

 :حوصله گفت یتکون داد و ب یسر

اومده.  رونیعمل ب ریبه سرش خورده، تازه هم از ز یبد یدکتر گفتن خدمتتون، ضربه -
 !دینگران نباش

 :دمیشده م ازش پرس دهیبر دهیبر یبا کدوم جرئت و صدا دمیبه درد اومد و نفهم قلبم

 !ره؟یم یتوروخدا راستش رو بگو... خواهرم م-
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 :زد گفت یکاذب توش موج م دیکه ام یروم انداخت و با لحنبه  یمغموم نگاه

 !دیشه، نگران نباش یخوب م-

تونستم نگران نباشم؟  یخورد، نگران نباشم؟ مگه م یجمله ها بهم م نیداشت حالم از ا گهید
 !کنم؟ یتونستم بدون اون زندگ یداشتم؟ مگه م ویک یجز بارل اقتیل یمگه من ب

از پشت  ینگاه میخسته م رو فشردم. ن ینش با دو دست چشم هارفت و به محض رفت پرستار
سرم رو به سمت صدا برگردوندم،  یکس یقدم ها یصدا دنیانداختم و با شن یبه بارل شهیش

 :شد و مردد گفت کیبهم نزد یپر از خوراک یکیحسام با پالست

 .بخور داداش یزیچ هی ایب-

 :دمدا هیتک واریچپ نگاهش کردم و تنم رو به د چپ

 !خودت بخور-

 :کنارمون گذاشت و معترضانه گفت یصندل یرو رو یخوراک کیپالست

نکن.  یالک الیفکر و خ ،یناهارم که نخورد ،یینجایتا حاال ا شبیشه، از د یکه نم ینطوریا-
 !شاهللیشه ا یخوب م

 :تکون دادم و گفتم یرمق سر یب

 .گهیبرو خونه د ،یمعطل من شد شبیدمت گرمه دادا، از د-

حرف  نیربط تر یدرشتش بشم و ب یچشم ها ی رهیاش که گفت باعث شد خ دهیکش یا نه
 :ارمیممکن رو به زبون ب

 !یلعنت یزد یزنگ نم یبه بارل چوقتیکاش ه-

کرد و  یم دایاز مقصر بودن خودش پ یوجودش رد یحرف نگاهم کرد، انگار داشت تو یب
 یب یکرد اون پارسا ینم بشیترغ یبه مهمون رفتن یاومد اگه حسامم برا ادمیمِن احمق تازه 

 :بود که ببرتش زیهمه چ

بود،  دهیبرنامه ها رو چ نیا یآشغال از قبل همه  ینه؟ پارسا میگم... چه خر یدارم م یچ-
 !یافتاد ی. برو داداش. ببخش از کار و زندگالیخیهه... ب

 :شونم گذاشت یرو ینگاهم کرد و دست نیشرمگ

زنم  یسر م امیاما شب باز م رمینکن. من م تیخودتو اذ ه،یکاف ادیش ببهو یکه بارل نیهم-
 بود خبرم کن خب؟ یبهت، کار
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 یکه بارل نیبدرقه ش کردم. هم میاکتفا کردم و با نگاه سرد اما وحش یتکون دادن سر به
نکنم  کهیت کهیپارسا رو با دستام ت یگرفت، تا وقت یبود اما دل من آروم نم یکاف ادیبهوش ب

 !گرفت یروم نمآ

 

 " سه روز بعد "

شد نه خواب  یم یبلند شدم. چند روز یصندل یو از رو دمیم کش دهیژول یموها یرو یدست
 یریپذ تیداشتم و نه خوراک، خبر شرکت رو هم نداشتم و دلم به مسئول یدرست و حساب

 ینطوریبا سال قرارداد بسته بود که ا یچند روز انگار نیو بچه ها خوش بود. ا یمستوق
 یم یزیچ هی هیشدند و هر ثان یسرم هر لحظه عوض م یتو یگذشت. فکرا یم ریسخت و د

دونه ت رو از  یکینکنه دروغ گفتن بهت؟ نکنه واقعا  خواهر  اد؟یبهوش ن گهیگفتن! نکنه د
 ؟یدست داد

چک  میتا کیشدم، نزد یبلند نثار افکار سرم کردم و منتظر اومدن دکتر بارل یشو ا خفه
 !کردم یخواهرش چشه مسلما  خون به پا م دمیفهم ینش بود و اگه امروز نمکرد

گرفته و  ی افهیکه با ق یینگاهم رو به آدما یراهرو شدم و گهگاه یقدم زدن تو مشغول
ته  هیشد من هم بعد از چند روز  یم یعنیدادم،  یشدند م یبرعکسش شاد از کنارم رد م

شد که  ی! مرم؟یدستم بگ یرو تو فشیو ظر کیکوچ یشد دوباره دست ها یلبخند بزنم؟ م
 !مامان و بابام شرمنده نشم؟ شیپ

 دیبا ستادم،یحرکت ا یخاموشش ب یصفحه  دنیو با د دمیکش رونیب بمیج یرو از تو میگوش
 یتو یخواستم پارسا حت یکاربلد بسپرم، نم لیکردن وک دایپ یتا شب به چند تا از بچه ها برا

 !کنه یزندان هم راحت زندگ

فرو بردم و به محض باال آوردن سرم با مادر پارسا رو به رو شدم. باز  بمیج یرو تو یگوش
 !یمنت کش یهم اومده بود برا دیشا ایکه تر بزنه به اعصابم؟  نجایاومده بود ا

ها نشستم و سرم  یاز صندل یکی یکردم و نگاه ازش گرفتم، رو یکه بود اخم یهرچ لشیدل
 کیو نزد کیقدم هاش، نزد یبود چرخوندم. صدا یتوش بستر یکه بارل یرو به سمت اتاق

 :کوتاه گفت یباره قطع شدند و با مکث کیتر و 

 ...اما یحق دار ،یا یدونم شاک یکنه، م یم تتیدونم اومدنمون اذ یسالم... م-

 :داد یکردم م یکه کنترلش م یگردنم نشون از حرص یبر گردوندم و صدا سر

 یم یخود بدبختمو؟ چ ایمنو  ی چارهیخواهر ب ؟ینیبب ویکه چ نجا؟یا یمدچرا او ؟یاما چ-
 ...از جونمون... تف به اون پارسا که نیخوا
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پناه ببره تا که  یدونست به ک یکرد اما قلبم نم یخودش رو خال یصندل یدسته  یرو مشتم
 !بد یلیکرد، خ یآروم بشه، پارسا بد تالف

 :از بغضش باعث شد سرم به سمتش بچرخهکنارم نشست و لحن پر  یصندل یرو

چتون شد که  د،یهمش با هم بود د،یگم شماها که باهم خوب بود یکنم م یفکر م یهر چ-
 بهم خورد؟ زیهمه چ ینطوریا

جانا نبود زل زدم و با اومدن پرستار به سمت  یشباهت به چشم ها یچشم هاش که ب یتو
که منتظر جواب من بود رو به  یتوجه به زن ی. به استقبالش رفتم و بدمیراهرو از جام پر

 :پرستار گفتم

 خانوم؟ ادیم یدکتر ک-

جوابم رو داد و به سمت اتاق رفت. پشت سرش قدم برداشتم  ینازک کرد، سرسر یچشم پشت
 :که زد مانع حرکتم شد یو مادر پارسا هم به دنبالم اومد و با حرف

کار کرده که همتون  یجانا وسطه، جانا چ یگفت پا یپارسا دستشه م یکه پرونده  یسرگرد-
 !م؟یدون یو من و باباش نم دیدون یم

شده بود  رتیغ یشرف و ب یب نقدریا یعنیبودند؟ پارسا گفته بود؟  دهیشدم. چطور فهم خشک
شناختم؟  یپارسارو نم گهیگذاشت؟ چرا د یم هیکه بخاطر تبرعه کردن خودش از خواهرش ما

تخت  یحاال باعث افتادن خواهرم رو خت،یر یمن بهم م یسرماخوردگ یکه برا یپسر
زندان  یحاال به جرم قتل گوشه  رفت،یکه خنده از لبهاش کنار نم ییاشده بود. پارس مارستانیب

 شد؟ ینامرد و عوض نقدریشد؟ پارسا چرا ا ینجوریکه ا شدیبود. چ

 :دیکش ادیسرم فر یتو یزیاز سه روز خشم و غضب، چ بعد

 ".من مقصرم"

که پارسا کرده بود،  یشباهت به ناقوص مرگ نبود، به شدت کنار زدم. کار یرو که ب ییدان
. شدیاون تخت بلند م یاز رو یاگه بارل ی! حتچوقتی. هدمشیبخش ینداشت. نم یهیتوج چیه

 نی. هم من و هم جانا. من قصدم امیسر خواهرش آوردم، جفتمون مقصر بود ییمن اگه بال
تاوان اشتباهم  یرفت. اشتباه کردم ول شیپ ینجوریا طیکارو بکنم. شرا ننبود که با جانا او

 !دیبود. نبا یم نیا دینبا

کرد دارم به حرفاش  یبه مادر جانا بودم که گمون م رهیافکارم غرق شده بودم و خ یتو اونقدر
 تونستیم یقلب سنگ شده رو نرم کنه؟ ک نیا تونستیم گهید یکنم و نرم شدم. اما ک یفکر م

به باربد گذشته؟ چند بار  یسه روز چ نیبفهمه تو ا تونستیم یحال خوبمو بهم برگردونه؟ ک
هم  یمونده؟ چندبار پلکاش رو یشده؟ چند بار بغض تموم گلوش رو گرفته و قو ندهمرده و ز

 یو اون نفهمه؟ ک ادیب یاز بارل ینگه داشته تا مبادا بخوابه و خبر داریرفته و خودش رو ب
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که مثل برادرت بود از پشت بهت خنجر بزنه؟  یچقدر درد تو دل منه؟ راحته کس دیفهم یم
بود تا چه  دهیخواهر من، نقشه کش یبرا ؟یاز قصد نبود. اما اون چ یولمن به پارسا بد کردم 

 چکسیبنده. ه یمن چقدر جونم به بارل دونستیپارسا نم یبه خوب چکسیه اره؟یسرش ب ییبال
دارم به جز  ایدن نیا یتو وی. من ککنهیپر م اموییکرد که چقدر تنها یاون درک نم یاندازه 
  ؟یکرد کاریدارم؟ پارسا تو با من چ ویبه دراز افتاده؟ ک رازتخت د یکه رو یگوشت کهیاون ت

 یبا هزاران خار احاطه کردند. هرچ ییکردم دور تا دور قلبم رو کاکتوس ها یم احساس
 یم یسر بارل ییشد. اگه بال یم انیبرام نما شتریو ب شتریگذشت، عمق فاجعه ب یم شتریب

 یاز من م یچ شد؟یم یبعدش چ ی. ولکشتم یدستام جانا و پارسارو م نیبا هم ؟یاومد چ
کار  یگفته خودکش یکردم. ک یمردن صبر نم یبرا یلحظه ا عدش،موند؟ مطمئن بودم که ب

خودت رو  ی. فقط دوست داریمفه ینم یچیوقتها اونقدر فشار روته که ه یترسوهاست؟ گاه
 !پارسا و البته جانا، خودم رو راحت خواهم کرد ،یدونستم با مرگ بارل ی. و من میراحت کن

به کل کل ندارم، رفت. رفت  یلیم گهید یخودم رفتم و حت یچه طور تو دید یجانا وقت مادر
رگم رو به نقطه نشستم و نگاه رو به م مارستانیب نیا یلعنت یها یاز صندل یکی یو من رو

و  مارستانیب مشیکه رسوند ی. درست از شبادیسرش نم ییدونستم که بال یدوختم. م یا
و  کشهیکردم نفس هم نم یفکر م یبه قلبم روونه شده بود. من حت دین امیبردنش اتاق عمل، ا

اگه . مونهیبود. همونجا با خودم گفتم زنده م ایدن هیکه زنده بود تا عملش کنند، برام  نیهم
کرد. دردونه  ینم دواریمنو ام یالک چوقتیه ی. بارلکردینم دواریزنده بمونه منو ام خواستینم
 !یزود. به گشتیخونه برم ی

اومدند.  یسمت م نیبه همراه دو پرستار به ا ،ی. دکتر بارلدمیاز جام پر کهویچرخوندم و  سر
 .قلبم تپش گرفت. جلو رفتم و سالم کردم

. دهیپرسم جواب سرباال م یم یمگه نه؟ چند روزه از هرک گهید شهیدکتر خواهرم خوب م-
 نمش؟یبب تونمیم یک اد؟یقراره آخه به هوش ب یک

 :به روم زد و جواب داد یمحو لبخند

 .میبا هم حرف بزن امیصبر کن بهش سر بزنم. م-

 بشنوم؟ یخوردند. قرار بود چ چیپ گهیدونم چرا دل و رودم به هم د ینم

رفت و مغز سرم از بس که موهام رو  یجلو نم یاومدند. ساعت لعنت یار  کش مها انگ قهیدق
  .کرد یبودم، درد م دهیانگشتم کش یال

 میحرف بزن کمی نی. به اتاقش دعوتم کرد که با همدمیچقدر گذشت که دکتر رو جلوم د دونمینم
بگه که من خواست  یم یرو گرفته بود، شدت گرفت. چ بانمیکه از صبح گر یو حالت تهوع
 کشوند؟ یرو به اتاقش م
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نشسته بودم و پشت سر هم چرت و پرت برام  زشیکه اون پشت م دمیفهم یرو درست وقت نیا
 یبرد سر در نم یکه به کار م یو اصطالحات پزشک گفتیکه م ییزایکرد. از چ یم فیرد

 :دمیحرفش پر ونیم یو حال خراب یخاطر با کالفگ نی. به همآوردم

 طیشرا نیا یمن واقعا مغزم تو د؟یواضح و رک و راست اصل مطلب رو بگ شهیدکتر م-
 .کشهینم

به جلو خم  یقرار داد. کم زیم یهم قالب کرد و رو یهم فشرد و انگشتاش رو تو یرو لب
 :گفت یشد و با خونسرد

. و اصال ادیبه هوش م یکه ک ستیکما و مشخص ن یرفته تو ضیکه مر نهیاصل مطلب ا-
 !نه ایادامه بده  شیمثل گذشته به زندگ تونهیم اد،یهوش مکه به  یوقت

 یخارج شدن از بدنم داشتند. حت یبرا یبیعج لیمعدم م اتیو محتو دیچرخ یدور سرم م اتاق
 یحرفا ی هیخودم رو گرفتم تا فقط بتونم بق یچندبار احساس کردم االنه که عوق بزنم، اما جلو

 .دکتر رو بشنوم

 ...رو از دست بده و شیینایب ،رهیبگ یممکنه فراموش-

 .دیشن یم زیچ کیبود و فقط  ستادهی. انگار مغزم ادمیحرفاش رو نشن ی هیبق

 ".رو از دست بده شیینایب"

 یزی! چیکی نیاومدم، اال هم یکنار م یزی! با هرچیکی نیفکر کرده بودم، اال هم یزیهرچ به
  دختر، طاقت فرسا تر از کور شدن وجود داشت؟ کی یبرا

 یاتاقش م ی نهییآ یکه جلو یکردند. وقت یچشمام گذر م یاز جلو لمیف کیمثل  زیچ همه
 کیبا  یزد و وقت یبا حوصله ناخوناش رو الک م یکرد. وقت یم شینشست و با ذوق آرا

تونست  یکارارو م نیاز ا یکیکدوم  گهیشد، د ی. اگه کور مپخت یعشق برام غذا م ایدن
 انجام بده؟

خارج شدم. داشتم  مارستانیزدم و از ب رونیاز اتاق دکتر ب یدارم که چه جورن ادیبه  یحت
 یبه خونه م دیحال خرابم مهم نبود. با نیا یهم تو یتنها گذاشتن بارل یشدم و حت یخفه م

قاب  یو دونه به دونه  دمیخواب یتختش م ی. رودمیکش یرفتم و تک تک لباساشو بو م
 یرفتم و بعد از سر روز خود خور یم دی. بادمیبوس یبود م اتاقش زده واریکه به د ییعکسا

 !رفتم یم دیکردم. با یم هیگر ریدل س کیو تحمل، 

 

 جانا#
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 :بود گفتم ستادهیروم ا یکه جلو یکارکشته ا لیدر جواب وک تیداغ کرده بود. با عصبان مغزم

 باهاتون؟ ادیکه راه نم یچ یعنی-

 :تر کرد کیرو به چشماش نزد نکشیو ع دیکش یپوف

داشته باشم. هر  لیوک خوامی. نممارستانیتخت ب یرو فتهیمن باعث شدم که اون دختر ب گهیم-
 .کنم یدر انتظارم باشه قبول م یمجازات

و بعد از دو هفته  یبکوبم. با هزار بدبخت وارید یداشتم از دست پارسا سرم رو تو دوست
آقا داشت  نیو انوقت ا رهیسا رو بر عهده بگرو زده بودم تا وکالت پار لیوک  نیمخ ا ،یدوندگ
 .رفت یم یمخ من اسک یرو

پاک عقلش رو از دست داده. خودم  نکهیبا برادرم صحبت کنم. مثل ا دیمن با یمهدو یآقا-
 .ادیسر هممون م ییچه بال رهیبم یکنم اگه بارل شیحال دیبا

که  دیرو حتما بهش بگ نیفقط ا. دمیم بیقرار مالقات براتون ترت هی. اما من شهیفعال که نم-
 اریرو در اخت اتیجزئ نیتر زیو ر نیتر کیکوچ یحت زیهمه چ  کنم،یم دیتاک ز،یهمه چ دیبا

 .بنده بذارن

 .زدم رونیب یکردم، از دادگستر یپارسا خداحافظ لیبا وک نکهیرو تکون دادم و بعد از ا سرم

 می. گوشدیچیپ نیماش یفضا یوت لمیزنگ موبا یشدم، صدا نیکه سوار ماش یلحظه ا درست
حسام  یشماره  دنیو با د دمیکش رونیبودند ب فمیکه داخل ک یلیوسا ونیاز م یرو به سخت

 :زده جواب دادم جانیه

 !بله؟-

 !بده خواهر یمژدگون-

 :گفتم یفیخف غیبا ج یخودم نبود وقت دست

 !به هوش اومده؟-

 :دیبلند خند بلند

 !یاز خوشحال یغش نکن-

 !بودم دهیشن میکل زندگ یبود که تو یخبر نیخبر قطعا بهتر نیزدم. ا هیگر ریز یخوشحال از

 .مارستانیب امیمن االن م-

 :سرعت جواب داد به

 .ایکارو نکن نیاصال ا-
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 :اراده اخم کردم یب

 چرا انوقت؟-

. بذار ینش یآفتاب نورایسرحال شده، بهتره اصال ا کمیبه هوش اومده و باربد  یحاال که بارل-
 .بهتره دیبه روال سابقش برگرده. رو اعصابش نر یبگذره همه چ یمدت هی

مورد  نیدر ا یبحث گهی. پس دادیاز خجالتم در م نهیدونستم اگه باربد منو اون طرفا بب یم
 :نکردم و فقط گفتم

 خوبه؟ یبارل-

 .هیچجور شیجسمان تیکه وضع گهیو بهمون م ادینشده. عصر دکترش م نهیفعال که معا-

  .بود یکه به هوش اومده بود، خودش عال نیهم

 .. نگرانش نباشمحفوظه تینیریبابت خبرت. ش یباشه مرس-

 :دیخند

 !چاکرم-

 ؟یندار یکار-

 .نه قربونت-

 .خدافظ-

چسبوندم. چشم بستم و  نمیآورد و اون رو با لبخند به س نییرو پا یکه کرد، گوش یخداحافظ
 :لحن ممکن زمزمه کردم نیبا خوشحال تر

 !شکرت ایخدا-

خوشحال شد و گفت که  یلیزنگ زدم و خبر رو به اون هم دادم. مثل من خ لیبه وک بالفاصله
 .میاریب رونیپارسارو از زندان ب یبه زود میتون یراحت تر شده و م یلیکارمون خ

بود و غصه خورده  ختهیاشک ر نقدریچند وقت مامان ا نی. ادمیخر ینیریجعبه ش کیراه  سر
 ختیر یخودش م یکه تو دمیواسه بابا جمش رمی. بمتپلش نمونده بود یاز اون لپا یچیه بود که

اصال  یسوت و کور بود و انگار کس یلیزد. خونه خ یگوشه زل م هیو فقط ساعت ها به 
. پارسا با رفتنش آرامش رو از خونه برده بود. همه دلشون خون بود. ردک ینم یتوش زندگ

 !همه

پس با سرعت به  شن،یخوشحال م یخبر به هوش اومدن بارل دنیاز شن دونستم چه قدر یم
 .سمت خونه روندم
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 .ورودم به خونه، بلند و پر شور مامان و بابا رو صدا زدم با

 .دمیخر یچ دینیبب دیایب د؟ییخونه؟ کجا یاهال یآها-

د خونه شد بود، وار ستادهیتراس ا یاومد و بابا که تو رونیسرخ از اتاق ب یبا صورت مامان
که اون روز  یسرباز نکهیبودند. مثل ا نیو درب تراس رو بست. جفتشون باهام سر سنگ

بودند  دهیمن و پارسا رو به مافوقش گزارش کرده بود و فهم یبود، حرفا ییاتاق بازجو یتو
مطلع  هیقض نیباربد و خواهرش، بخاطر من بوده. مامان و بابا هم از ا باپارسا  یکه دشمن
دروغ سر هم کردم و جوابشون رو دادم. اگرچه که فکر  دند،یاز من پرس یدند اما هرچشده بو

 یهمچنان باهام سرد رفتار م یهم نکردند ول چمیسوال پ گهیکنم باور نکرده بودند، اما د یم
 .کردند

 :دیهم کش یکانتر انداخت و ابرو تو یرو ینیریش یبه جعبه  ینگاه مامان

  ه؟جانا؟ چه خبر یجشن گرفت-

 :حوصله پسم زد ی. من رو از خودش جدا کرد و بدمیسمتش رفتم و لپش رو محکم بوس به

 .بابات شو. حوصله ندارم زونیآو کمیبرو -

بود  یبه روش زدم. هرچ یکرد دوختم و چشمک یرو به بابام که اخمالو داشت نگاهم م نگاهم
 .تونست مقامت کنه یهام نم یدخترش بودم و مقابل دلبر

بعدش،  هیبغلش انداختم. دستامو دور کمرش سفت کردم و چند ثان یرفتم و خودم رو تو سمتش
م زده از مقنعه رونیب یموها یشد. طبق عادتش، لب هاش رو رو دهیچیدست اون هم دورم پ

. پدر و مادر هرچه قدرم که شیدلخور نیچسبوند و دلم ضعف رفت از محبت کردنش در ح
 .دوستت نداشته باشن تونندیازت ناراحت باشند نم

 :که گفت دمیرو کنار گوشم شن صداش

 . پارسارو بگردون بابا. باشه؟دونمی یکی ییتو دمیتنها ام-

که  یبهشون بدم فراموش کردم. از آغوشش دل کندم و در حال خواستمیکه م یپاک خبر اصال
 :گفتم دمیپر یم نییاز ذوق باال و پا

 ؟شهیبه هوش اومده بابا. باورت م یبارل-

که  یاز ته دل بابا. صورتم رو قاب گرفت و در حال یبلند مامان مصادف شد با خنده  نیه
 :زنند گفت یبرق م یچشماش از خوشحال

 من؟ یجانا یگیراست م-

 .بخدا دوست پارسا بهم زنگ زد گفت-
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 ششی. پهیدونستم از خوشحال ی. مدیرس یمامان از آشپزخونه به گوشم م زیهق هق ر یصدا
 :پر از لبخند گفت یا هیکه دستش رو، رو به آسمون گرفت و با گر دمید رفتم و

 .شکرت ایخدا-

دوباره درست  ی. همه چدمیپشت دستامو دور گردنش حلقه کردم و دوباره لپش رو بوس از
شد  یکه پارسا اون رو هول نداده. پارسا آزاد م گفتیم اومدیبه هوش م یوقت یشد. بارل یم

 !میکن کاریچ دیکنه با یم دایکه باربد ازمون پ یا نفرتدونستم ب یو فقط نم

کرده بود. دو نوع غذا درست کرد و به زور به  دایپ یمضاعف یانژر کیانگار  مامان
 .بودم دنیمرز ترک یبلند شدم، تو زیاز سر م یخوردمون داد. وقت

شده بودم،  داریب زود یلیکه صبح خ ییاز اونجا یمامان و بابا نشستم ول شیپ کمیاز ناهار  بعد
و بعدش به  ادیرو به مامان و بابا گفتم که خوابم م یبلند ی ازهیخوابم گرفته بود. با خم دایشد

 .اتاقم رفتم

 رونیشدم و از اتاقم ب داریاز خواب ب یکردم خوابم برد. وقت یکه فکر م یزیاز اون چ زودتر
 بودن خونه باعث تعجبم شد. کجا رفته بودند؟ کیرفتم، تار

 دمیرو شن مارستانیاسم ب نکهیبابا رو گرفتم. به محض ا یهارو روشن کردم و شماره  راغچ
 :داد زدن بود گفتم هیشب شتریکه ب ییبا صدا

 مارستان؟یب دیگفت شما بر یک-

 :جواب داد یبا خونسرد بابا

 مینیو بب میبچه رو بپرس نیحال ا میزشته. بر گفتیاصرار کرد بابا جان. م یلیمامانت خ-
 .چطوره

فرصته که با حرفاش شمارو خرد کنه. زودتر  هی. باربد االن دنبال دیفکر یب یلیواقعا که خ-
 .شهیتند تر م ششیشما اونجا آت دنیبابا. بخدا با د دیبرگرد

 :زد. بابا در جواب من گفت یاومد که بابا رو صدا م یمامان از اون طرف خط م یصدا

. باربد هم االن خواهرش به میزنیهم م یسر هیتو  میریم گهیجانا. د میاومد نجایما که تا ا-
 .ببخشه نکهیباشه واسه ا تیموقع نیبهتر نیاصال ا دیهوش اومده خوشحاله. شا

 .دندیفهم یها اصال حرف من رو نم نی! انه

باربد خانوادم رو با  خوادیکاناپه نشستم. اصال دلم نم یتماس رو قطع کردم و رو تیعصبان با
 یلیرفته بود خ مارستانیهم که مامان بدون اطالع من به ب شیپ یکنه. دفعه  کیحرفاش کوچ

قابل  ریچقدر غ تیعصبان یدونست باربد تو یمن نم یکس به خوب چیباهاش دعوا کردم. ه
  .شهیکنترل م
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شماره  دنیزنگ خورد. با د لمیموبا یگذشته بود که گوش قهیدق ستیب ایحدود ربع ساعت  دیشا
داد و  یخواستم دهنم رو برا نکهیتماس رو وصل کردم و به محض ا تیبانمامان، با عص

 .مامان، باعث خشک شدنم شد ی هیگر یکردن باز کنم، صدا داریب

کرد و در  یم هیزد. مامان زار زار گر خی. ضربان قلبم باال رفت و تنم دمیاز جا پر دهیترس
. درست کردیم هیه، تنها گربگ یزیکردم که چ یکرد و التماسش م یجواب من که صداش م

کردم که نکنه باربد با بابا دعواش شده باشه، با  یفکر م نیکه داشتم به ا یهمون لحظه ا
 .سقوط کردم ن،یزم یدستام ُسر خورد و رو ونیاز م یوشکه گفت، گ یزیچ

 

 "سه ماه بعد"

 

. میبرد یم نیتنش نمونده بود، به سمت ماش یتو یجون گهیکمک بابا، مامان رو که د به
سرش داد بزنم و بگم بسه! تو  خواستی. دلم مدیکش یاعصابم خط م یهاش رو هیگر یصدا
حالش هم  نیکه مقصر هم فیح ینکن، ول شتریکمرمه ب یکه رو یحالت فشار نیبا ا گهید

 .من بودم

 یبه سمت لشیشد. باربد به همراه وک دهینگاهم به اون طرف تر کش آن کیبابا،  نیماش کینزد
 .دمیهم ساب یکه دست مامان رو سفت تر فشردم و دندون رو یرفتند. دست خودم نبود وقت یم

 :رو گرفتم. رو به بابا گفتم ممیلحظه، تصم کی یتو

 .با باربد حرف بزنم دی. من بادیشما بر-

 :دیهم کش یاخماش رو تو بابا

 .میجانا. سوار شو بر خوادینم-

حرف  دیبتونه قانعش کنه منم. با دیکه شا یا کسنگفتم. تنه یچیسکوت کردم و ه یبسه هرچ-
 .خونه امیم رمیگیم نیماش هی. کارم که تموم شد دیبزنم باهاش بابا. شما بر

 نیسوار ماش زدیمنصرفم کنه. غرغرکنون مامان رو که هنوز زار م تونهیکه نم دونستیم
 نیزنه. ماش یم حرف شیعوض لیداره با اون وک دمیبه سمت باربد انداختم و د یکرد. نگاه

 .حرکت کرد و من به سمت باربد قدم برداشتم

قرار نبود موقع حرف  نکهیرفت و از ا نشیاز باربد جدا شد و سمت ماش یالغرمردن مردک
 .هم اونجا باشه، آروم تر شدم یزدن با باربد اون عوض
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کرد. مثل تموم  یم دنمینشسته بود. تظاهر به ند نشیماش یتو ستادم،یباربد ا نیمقابل ماش یوقت
 یاز جام تکون بخورم نگاهش م یذره ا نکهیرو روشن کرد و من بدون ا نیمدت. ماش نیا

 .کردم

 شترینگاه خونسردش ب نیکه باالخره مجبور شد نگاهش رو به نگاهم گره بزنه. ا ستادمیا نقدریا
اطر بخ شیخونسرد یکرد که همه  یم یآور ادینگاه بهم  نیداد. ا یآزارم م یزیاز هرچ
 .که قراره به راه بندازه هیطوفان

پر زهر  یکه با پوزخند یکنم که من از باربد ی! از اعماق وجودم اعتراف مکنمیم اعتراف
که فقط چند متر با  یمرد نی. ادمیترس یم یزیاز هرچ شتریکرد، ب یداشت نگاهم م نطوریا

 یرو نم یچیچشمش ه گهیدونستم که د یبود و م ایمرد دن نیتر نهیمن فاصله داشت، پر ک
من و پارسا رو به چشم  دنیرو بده تا فقط زجر کش شیزندگ یهمه  همرد حاضر نی. انهیب
 !نهیبب

 یکردم تا فقط دستش بهم نرسه چون م میو خودم رو قا دمی! سه ماه تموم ترسدمیترس یم دینبا
کنه و خونم  یو مگردنم فر یدندوناش رو مثل خوناشام تو اره،یب رمیدونستم اگه من رو تنها گ

بارم  کیکردم.  یو از خودم دفاع م ستادمیا یمحکم م دیبا نبارینه! ا نباریا ی. ولمکهیرو م
 .کردم تا باور کنه یتالش م دیکه شده با

 :و صدام رو بلند کردم دمیکوب نشیکاپوت ماش یرو

 !نییپا ایب-

 :م رو بلند تر کردمو صدا دمی. محکم تر کوبدیتر شد و قلبم محکم تر تپ قیعم پوزخندش

 .میحرف بزن دی! بانییپا ایب ستم؟یمگه با تو ن-

در گذاشت و ساعد دست  یدستاش رو رو ازیکیشد. ساعد  ادهیرو باز کرد و پ نشیماش در
 .نیسقف ماش یرو رو شگهید

 یکنه. وقت ینگاه م ایموجود دن نیتر زیکرد که انگار داره به نفرت انگ ینگاهم م یجور
 :و تمسخر بود نهیرف زدن کرد، لحنش پر از کشروع به ح

 یدی. نترسرونیکرده و از سوراخش اومده ب دایکه موش کوچولو دل و جرئت پ نمیب یم-
  رو سرت؟ یجلوم صداتو انداخت یسادیوا یبخورمت که اومد

 :بودم جواب دادم دهیکه تاحاال از خودم د یلحن نیقاطعانه تر با

 !میحرف بزن دیبا-
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 یآخرش رو م یکه داره نفسا ی. انگار به آدمبه خنده نداشت یشباهت چیکه ه یه ا! خنددیخند
 یتک خنده  کیتونه داشته باشه جز  یم ی! چه عکس العملیبگ یزندگ یایکشه، از قشنگ

 تلخ و پر تمسخر؟

 :گفت یبه شدت عصب ییبا صدا نباریو ا دیلبش کش یشستش رو به گوشه  انگشت

نکردم و الشتو ننداختم جلو سگ.  کتیت کهیت نجایتموم نشده و هم میاربرو جانا! برو تا خودد-
 !برو

 نطوریکرد که چشماش ا یم وونشیسرخ شده بودند. انگار واقعا حرف زدن با من د چشماش
 !دمیاما پا پس نکش دمی! ترسدمیشده بودند. پا پس نکش یوحش

آن، به خدا، به جون مادرم، به نداشتم باربد. به قر یاطالع چیکه پارسا کرد ه یمن از کار-
 .زندانه من خبر نداشتم یکه گوشه  ییمرگ همون پارسا

 !گلوم شکست یتو صدا

. رمیخواستم جلوشون رو بگ یو پارسا با هم رابطه دارن. من حت یبودم که بارل دهیفقط فهم-
  .کردن که با هم کات کردن یباز لمیجفتشون واسم ف

 .خش دار شده بودکرد و صدام  یم مداشت خفه بغض

مقصرش  ؟یکرد نکارویکه تو با پارسا ا یقبول کن یخوایچرا نم ؟یباور کن یخوایچرا نم-
 .تو دل پارسا یرو گذاشت نهیک نی! تو ایتو بود

پوزخند  نطوریحالم داغون بود خنک شده بود که ا نطوریا نکهی. انگار دلش از ادیچک اشکم
 .زد یم

 :و گفتمپشت دست اشکام رو پاک کردم  با

  د؟یحکمو بر نیکه ا یپرونده باربد؟ چقدر بهش داد نیا یبه قاض یچقدر پول داد-

 :اوج گرفت اریاخت یب صدام

 یهفته  یدونیبود. مثه داداشت بود. م قتیروز رف هیزندان افتاده  یکه گوشه  ینامرد اون-
 کرده؟ یخودکش شیپ

 !زدم هیگر ریز

 االن زنده نبود؟ ستانماریب دیرسیتر م رید کمیاگه  یدونیم-

باربد  شدیباربد نبود! مگه م نیبود؟ ا یرحم ک یمرد ب نینشون نداد. ا یعکس العمل چیه
 خونسرد باشه؟ نقدریبشنوه و ا یزیچ نیهمچ
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شلوارش کرده بود  بیج یرو بست و آروم آروم سمتم اومد. جفت دستاش رو تو نشیماش در
 دیچون امروز با ستادمیو عقب نرفتم. محکم ا دمیاومد. نترس یفرو افتاده سمتم م یو با سر
 یشتریجون ب ای شد،یقلبم بود هم خاموش م یکه تو یدیام یکورسو نیا ای. شدیتموم م زیهمه چ

 .گرفت یم

شدش رو به نگاهم  یکج شده، نگاه خنث ی. با لبدیو سرش رو باال کش ستادیا میقدم کی یتو
 :دوخت

 .زور نزن یادی! ززمیعز یکن ختهیاحساساتمو برانگ یتونینم-

 .رو تلفظ کرد که از صدتا فحش هم بدتر بود زمیعز یجور

 :دمینال دیلرز یکه به شدت م یبغض و درد و چونه ا با

  .ستین نیحق پارسا ا-

 !چی. هچهیه یدر برابر کشتن بارل ن،یکش یکه تو و داداشت م یبود؟ عذاب نیا یحق بارل-

 .ختندیر اشکام

 ست؟ین یکاف یکش یکشه که تو نفس م ینفس م یخونه ا یاره توکه خواهرت د نیهم-

صورتم بود و حاال  یدو وجب ی. صورتش تودیرو چنگ زد و من رو سمت خودش کش بازوم
 !نمیچشماش شناور بودند، بب یدیسف یکه تو یسرخ یرگه ها یتونستم به راحت یم

 :گفت یوقت دیلرز یاون هم م یصدا

 یمتحرک نداره. تو چ یمرده  هیبا  یفرق چیتخت افتاده، ه یکه رو یجون یاون گوشت ب-
 فهمه از درد؟ یم یشرفت چ یاز درد؟ اون داداش ب یفهم یم

بزنم، اما اشک شناور  ادیشده بود که دوست داشتم فر ادهیز یبازوم جور یانگشتاش رو فشار
 !چشماش، نفسم رو هم بند آورده بود، چه برسه به صدام یتو

مرگشو. هر  نمیب ی. من هر روز دارم به چشم مدمیکش یدرد نم نقدریا دیشااگه مرده بود -
دکتر بهت  یوقت یفهمیبه روش لبخند بزنم تا حالمو نفهمه! تو چه م دیو با نمیب یروز دارم م

 ...ایاز شوکه،  ایکه گرفته  یفراموش گهیم

 ؟یچ ایکرد.  مکث

 !کنه یم یباز لمیداره ف ای-

 ؟یچ یعنیگرد شدند.  چشمام

 ؟یگی... میچ-
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نداره. فقط  یفراموش ی. بارلدهیعکس العمل نشون م زایچ یسر هیکه به  نمیب یبه چشم م-
 ی. مادشهی یزینشون بده چ خوادیکه نم زارهیاز هممون ب نقدری. ایخودشو زده به فراموش
نو نگه پارسا او سایتا به پل یتفاوت باشه. خودشو زده به فراموش یخواد نسبت به هممون ب

راه  تونهینم گهید نکهی. انتقام ارهیاون تو بمونه و انتقامشو از جفتتون بگ پارساهول نداده. تا 
 !عاشق بشه تونهینم یلبخند بزنه، حت تونهیبدوعه، نم تونهیبره، نم

 .گفت یسگ دروغ م نیکردم. داشت ع ینم باور

 :سرم انداختم یو صدام رو رو دمیمشت کوب نشیس به

 یقاض ،یکرد دایپ لویوک نیو شارالتان تر نیتر یعوض یپارسا نه؟ رفت یابودبه ن یکمر بست-
! آدم چه قدر یخودشو بزنه به فراموش یرو مجبور کرد یاالنم که بارل ،یدیپرونده رو خر

تو  یبشه. ول یط شیروند حقوق یبذار دیمرتکب شده با یپست باشه؟ اگه پارسا جرم تونهیم
از  یچیاونجا بمونه ه یسال تو۱۰. پارسا ادیجونش در ب تا یکن یم یکارتوش دست  یدار

سالست. نه ۴۰ کارهیپسر سابقه داره ب هی رونیب ادیب یمونه. وقت یمنو خودشو خانوادمون نم
  .ستهی. اگه قلب پدر مادرم نارونیب ادینه کار. تازه اگه زنده از اونجا ب دهیبهش زن م یکس

گذرند. بازوم رو به  یبا تعجب از کنارمون مها  یکه بعض دمید یزدم و م ینفس م نفس
 :زدم ادیفر نباریو ا دمیکش رونیدستش ب یشدت از تو

مامانمو امروز اصال؟ قد چند سال  یدیدارن؟ د یپدر و مادرم چه گناه م،یمنو پارسا مقصر-
 تیجنا نیا یبلند نشه، خودتو واسه  گهیبالشت و د یشب سرشو بذاره رو هیتر شده. اگه  ریپ
 ؟یبخش یباربد؟ م یبخش یم

 .ادیصورتش به وجود ب یتو یحالت نیتر کیکوچ یحت نکهیکرد. بدون ا یو فقط نگاهم م فقط

روز  کینداشت. در عجب مونده بودم که چه طور  یا دهیفا چیه یبت سنگ نیزدن با ا حرف
 !دوست داشته باشه؟ هیعوض نقدریکه ا یتونه مرد یم یبه اون شدت دوستش داشتم. ک

 .رفت. انگار نه انگار که اصال من اون همه حرف زده بودم نشیو به سمت در ماش گشتبر

  .منو روشن کن بعد برو فیتکل سایوا ؟یریکجا م-

 !. بلند و مستانهدیخند

روشن  تویچ فیخوام طالقت بدم. تکل یم یمنو روشن کن انگار زنم فیتکل یگیجور م هی-
 ادیتا داداش جونت از زندان ب یمنتظر بمون دیال باس ی. سالهاگهیروشنه د فتیکنم آخه؟ تکل

 .رونیب

زدم حرفام رو  یبراش حرف م یچرا هرچ د؟یفهم یاشکم در اومد. چرا نم صالیسر است از
 د؟یفهم ینم
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 نییرو پا شهیرفتم و اشاره کردم که ش نشیماش ی شهیشد. به سرعت سمت ش نشیماش سوار
مشت از همون  هیتعجب بودم که چه طور تا االن و در  دیبار یم یبکشه. از صورتش کالفگ

  .معروفش مهمون صورتم نکرده یمشتا

 !ادایسگم باال ب ی. نذار اون رویجانا؟ خستم کرد یخوایم یچ-

 :شروع به التماس کردم دشیتوجه به تهد یب

مقصرش  یگیبه من بکن. مگه نم یبده. هرکار خواست تیدست از سر پارسا بردار. برو رضا-
فکرات راسته. تو که پارسارو  یکار کردم؟ همه  نیمن پارسارو مجبور به ا یگیمگه نممنم؟ 

شب  ادتهیسر من بود.  ری. همش زرسهیمورچه هم نم هی. اون بدبخت آزارش به یشناس یم
. یتقاص بد خواستمیسر من بود. م ریکردم؟ همش ز دتیادته چقدر تهدیگفتم؟  ایچ یمهمون

 .کن یسر من تالف یکن یتالف یخوایم ویپس پارسارو ول کن. هرچ

 یزد و حت یم یدی. دستش به سفشهیانگشتاش فشرده م نیب نیکه چطور فرمون ماش دمید یم
کرد. چون اگه سر  ی. خداروشکر که نگاهم نمدیرس یدندوناش هم به گوشم م دنیساب یصدا
 .رفتم یدوخت، همونجا از ترس وا م یچرخوند و نگاهشو به نگاهم م یم

 !شو جانا. فقط گمشوگم-

 .ریکار من بود. انتقامشو از من بگ گمیاحمق م-

 .رو روشن کرد نیماش

 !انتقامه از تو نیبهتر نیکنه. پس ا یم تتیاذ شتریشدن پارسا، ب تیاذ-

 .هام شدت گرفتند هیگر

 یم یزنم. هرکار بگ یکنم. کفشاتو واکس م یم تویزیکنم. کن یم تویعمر کلفت هی. ایکوتاه ب-
کن. کتکم بزن. اگه صدام در اومد. اگه  رمیکنم. اصن شب و روز تحق یم ی. هرکار بخواکنم

 !یحرف زدم. فقط پارسارو ول کن. تورو جون بارل

. کردم یبودم و التماس م ستادهیا نشیماش یبه حرکت در اومد. همچنان کنار پنجره  نیماش
 ...، اما باربدشد یدلش به حالم آب م د،یشن یناله هام رو اگه سنگ هم م

رفت.  یفرصتم داشت از دستم م نی. انگار آخردمیدو یسرعت گرفت و من دنبالش م نیماش
 هیباربد که شب نیکه پاهام کم آوردند. ماش دمی. اونقدر دودمیدو یم نیزدم و دنبال ماش یزار م
شد! سقوط کردم. تموم  نیزم یمحو شد و با زانو رو دمینقطه شده بود، از مقابل د کیبه 
کردم که با چه  یفکر م نیشد و من فقط به ا دیناام دممیام نیشد! آخر دیناام دممیام نیآخر
 به خونه برگردم؟ دیبا ییرو

 



 

352 
 

********* 

که به خونه برگشته  روزیکرد. از د یموهام فرو کرده و آروم نوازشم م یدستش رو تو میمر
هم به اصرار خودش اومده  می. مرجمله هم حرف نزده بودم۱۰سرجمع به اندازه  دیبودم، شا

 .اون هم چندان موفق نبود یول اره،یحال و هوا درم ب نیاز ا کمیتا  شمیبود پ

الغر و رنگ  یکه مقابل نگاهم نقش بست، چهره  یریتصو نیهم گذاشتم و اول یرو چشم
م به تونستم بذار یحال و روزش، دلم داغون شده بود. نم دنیاز د روزیپارسا بود. د ی دهیپر

 !تونستم یبشه. نم تیاذ نیاز ا شتریخاطر من ب

بودم دوختم. به روم  دهیپاهاش دراز کش یکه رو یمیو نگاهم رو به نگاه مر دمیکمر خواب به
. انگار فلج شده کردند ینم یخواستم جواب لبخندش رو بدم اما لب هام همکار یلبخند زد. م

 !بودند

 شه؟یبه نظرت درست م-

 .دیلپم کش یوازش وار روشستش رو ن انگشت

 !ییجانا شهیمعلومه که درست م-

 .بود دهیاشکم خشک یانگار چشمه  روزیاومدند. از د یاشکام هم باهام راه نم گهید یحت

 منو پس بده؟ یتقاص حماقتا دیپارسا با شهیچرا هم-

 :تر شد. ادامه دادم نیغمگ نگاهش

 شد،یم هیمن تنب یجا شهیکرد. هم یمع ممنو ج یایگند کار شهیبود. هم ینجوریهم شمیاز بچگ-
 .خورد یمن کتک م یجا شد،یمن مقصر م یجا

 !یسرطان یبه بغض هیشب یزی. چدیجو یانگار خرخرم رو م یزیچ

 کاریچ رون؟یکنم که بتونم از زندون بکشمش ب کاریکنم؟ چ کاریچ دی! تو بگو بامیتو بگو مر-
 باربد تموم شه؟ ی نهیکنم تا ک

 یها ندهیبه گو هیبه شدت جذابش که شب یموهام به حرکت در اومدند. صدا یالبه ال انگشتاش
 !حاِل افتضاح نیهم یتو یکرد. حت یبرام جذاب جلوه م شهیبود، هم ویراد

و از اتفاق بدتر  یبد رو انتخاب کن یبد و بدتر، بتون نیراه هست که ب هیراه هست.  هی شهیهم-
  .یکن یریجلوگ

کار  نیبا ا نکهی. جز افتمیباربد ب یمحال بود که به دست و پا گهین دبود؟ م یاون راه چ اما
 یسوخت، بلکه وقت ینداشت. اون نه تنها دلش نم یا دهیفا چیکردم، ه یخودم رو خرد تر م

بتونه با اشک و آه و  یشد. محال بود که کس یخنک م شتریدلش ب د،ید یحال من رو م نیا
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به خودش  هیبا باربد مهرزاد، شب دیبودم با دهیفهم گهیحاال د .ارهیمرد رو به رحم ب نیناله دل ا
 !یببر شیاز پ یکار یبتون دیشا ینجوریرفتار کرد. سنگ و مغرور و سفت! ا

 ؟یسراغ بارل یریچرا نم-

زدم  یحرف م یبا بارل یبراقش زوم شدم. چجور یها یعسل یاز سقف گرفتم و رو نگاه
 دونستم؟ یجاش رو نم یحت یوقت

کنم؟  دایرو هم اجاره داده. آدرسشونو از کجا پ یقبل یخونشون رو عوض کرده. خونه  باربد-
 حرف بزنم؟ یمن با بارل ذارهیباربد م یکردم، فکر کرد دایاصال به فرض که پ

زد که انگار قراره همه  یلبخند م ی. جورکرد یآروم تر م کمیآرامش بخشش، دلم رو  لبخند
 .درست بشه یچ

 یحلش م یجور هی شمیکن، بق دایداره. نگفتم؟ تو آدرسشونو پ یراه یزیهرچ بهت که گفتم-
 .میکن

  .بود که حسام آدرس خونشون رو بلد باشه ادیز احتمالش

رو از روش  یکنسول رفتم. گوش زیپاهاش برداشتم و سمت م یفکر، سرم رو از رو نیا با
 .دمکر دایپ نمیمخاطب نیحسام رو به سرعت ب یچنگ زدم و شماره 

 :دیچیگوشم پ یخستش تو یبوق، صدا نیسوم با

 بله؟-

 .سالم حسام-

 ؟ی. خوبیسالم آبج-

بود که باربد  دهیدادگاه نبود؟ مگه ند یتو روزیمگه خودش د د؟یپرس یبود که م یچه سوال نیا
 کار کرده؟ یچ

 ؟یخوبم تو خوب-

 ؟یداشت ی. جانم کارتیبه خوب-

 .شد ادیها ز نیماش ید. چون صداش ابونیوارد خ یبسته ا یاز فضا انگار

 .بعدا زنگ بزنم حسام یاگه کار دار-

 شده؟ یزیتو وقت دارم. چ یواسه  یروزا سرم شلوغه ول نیا کمینه نه. -

  داد؟ یآدرس رو بهم م یعنی
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 :گفتم کبارهیمکث کردم و  یلحظه ا چند

 ؟یباربد رو دار دیجد یآدرس خونه -

 ابونیخ یاهویاومد و ه نیباز و بسته شدن در ماش یدانوبت اون بود که ساکت بشه. ص حاال
 :جواب داد دیتموم شد. با ترد

 ؟یخوایم یچ یبرا-

 بخوام؟ تونمیم یبه نظرت واسه چ-

 کنه؟ یم سیاگه بفهمه من بهت دادم دهنمو سرو یدونیم-

 اون هم بود. نبود؟ قیپارسا رف یدونستم. ول یم

حبسش؟  یباربد ناحق چند سال بذاره رو ادیلت مد ست؟ین قتیبخاطر پارسا. مگه پارسا رف-
 دیکه با یزیچ شترهیب یلیپارسا نشون داده که جرمش خ هیعل ویهمه چ یجور یدونیتو که م
 یبرا یکار هی دی. هست؟ من باستیمنصفانه ن نیا یکنه. ول یحرصشو خال ینجوریشده. تا ا

 . نه؟یبکن یکار هیاونم  یاسه و دیپارسا هم هست. پس با قته،یاگه رف دبرادرم کنم. بارب

 :و چند لحظه بعد گفت دیکش یکالفه ا پوف

 یدونی. خودت که مایبریاز من نم یبهت آدرسو داده اسم یک دیمنو، اگه باربد ازت پرس نیبب-
 وقتی خوامی. نمزنهیو حرف م کنهی! هرجور بخواد فکر مین شیحال زادی. زبون آدمهیچه خر

 !به خاطر پارسا باهاش سرشاخ شدم یکاف یازه روم تو روش باز شه. به اند

با باربد کرده بود که حاضر بود همه  کاریچ یانتقام لعنت نیبا هم بحث هم کرده بودند. ا پس
 رو از دور و برش بپرونه؟

 ،ی. درست موقع خداحافظسهیکاغذ بنو یرو میرو بهم گفت و من تکرار کردم تا مر آدرس
 :حسام گفت نم،یرو بب یبارل دیبا یود که چه جورشده ب نیا ریکه فکرم درگ یوقت

 ینم شیش. هم عصبخونه یبهتره نر ،ینیباربد رو بب یخوایبهت بگم که اگه م نویا یراست-
 ،ینیرو بب یبارل یخوایاگه م یکه آدرسو بهت داده، ول یافته دنبال کس ینم نکهیهم ا ،یکن
 یتونیم یار گرفته. اگه مخ پرستاره رو بزنپرست یبارل یکه خونه نباشه. برا یبر یوقت هی دیبا
 .به کارت نداره یباربدم کار ینجوری. اشینیبب یبر

فرمون فرود  یلرزونم رو یمقابلم انداختم و دست ها یبه در بزرگ و سلطنت ینگاه مین
دونم دلم  یکه م یاون هم تو حال و روز نم،یرو بب یاومدند. بعد از مدت ها اومده بودم بارل

 !سوزوند یم یررو بدجو

داد  یکه نه صبح رو نشون م میفرستادم و حواسم رو معطوف ساعت مچ رونیب نیسنگ یآه
خودش  یپاها یبود که باربد بتونه رو نیکه داشت ا یتیکردم. زندان افتادن پارسا تنها مز
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وقت بود  یلیو خوب شرکت رو در نبود پارسا جمع و جور کنه. آمارش رو داشتم، خ ستهیبا
منظم شدنش رو به رو نشدن  لیدل دیرفت شرکت، شا یصبح زود م رظه یلنگه  یجا که به
 !بود یبا بارل

دلم نبود که باربد از خونه بزنه  یو چشم هام رو به در دوختم. دل تو دمیاز افکارم کش دست
 یا قهیفرمون گرفتم و چند دق یرو یشه. با دستم ضرب المیخیب یاسترس کوفت نیو ا رونیب

 یتو ییجورا هیو  دمیکش نییوندم تا باالخره در باز شد، سرم رو تا حد ممکن پامنتظر م
 .و گور شدم گوربابام  نیماش

آروم آروم سرم رو بلند  نشیهمون حالت موندم و بعد با حس رد شدن ماش یتو یا هیثان چند
 .شدم ادهیپ نیاز ماش فمیبه سمت خونشون چرخوندم و با برداشتن ک یکردم. سر

که  دینکش یرو فشردم. طول فونیبعد زنگ آ یرو به سمت در برداشتم و کم نمیسنگ یاه قدم
 :دیکش رونیب دمیپر از ترد االتیمنو از خ ینازک یصدا

 بله؟-

 :انداختم نییو سرم رو پا دمیدزد نگاه

 .اومدم مالقاتش میبارل یاز دوستا یکی. من جانام، سالم-

 :شدت داد کرد و با سوالش به لرزش دست هام یمکث

 .دیاریب فیبرادرشون اومدند تشر دیشه خانوم، صبر کن یشما رو؟ نم دمیچرا تا حاال ند-

و  دمیدادم، آب دهنم رو بلع یفرصت رو از دست م نیا دیباره سرم رو باال گرفتم، نبا کی به
 :گفتم نیبه دورب رهیخ

 .تم کردندناهار هم دعو یواسه  یاالن با باربد خان صحبت کردم، حت نیمن هم-

 :دروغگو و شجاع یادیمن ز ایساده بود  یادیزن جوون ز نیا ای

 .اطنیح یخانوم هم تو یداخل. بارل دییباشه... بفرما-

مقابلم قفل شد.  نیبزرگ و دلنش اطیح یرو زمیانگ رتیتکون دادم و در باز شد. نگاه ح یسر
ر گوشش رو که . هکدستیبزرگ و  یخوش رنگ و درخت ها یپر از گل ها یخونه باغ
سبز رو  یاون فضا یو همه  ینیخواست ساعت ها همون نقطه بش یدلت م یکرد ینگاه م

 !یچپ کن یلقمه  کیبا چشمات 

نکرده بودم که  یکه توش بودم رو ط یاز بهشت یمیسنگ فرش ها راه رفتم و هنوز ن یرو
 کی ییایرو یشباهت به خونه  یخونه ب نیشدم. ا اطیح یتو یها یتاب و صندل خکوبیم

 .خواهرش سنگ تموم گذاشته بود یبرا یبار حساب نینبود و باربد ا گوشیباز یدختر بچه 
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گشت و  یم یمرددم رو به همون سمت برداشتم، نگاه هراسونم هر لحظه دنبال بارل یها قدم
به استخر بزرگ بود و  رهیکناِر استخر نشست. خ لچریو یرو یفیجسم نح یدر آخر رو

 .دیچرخ یها نم یحوال نیحواسش انگار ا

رو رسوند. با فاصله  شیطاقت یخودش جمع شد و خبر ب یقلبم تو تیاون وضع یتو دنشید با
 یتونستم تو یرد کردم. نم یگریپس از د یکینامنظمم رو  یو نفس ها ستادمیبهش ا یکم ی
کرده  ریاطرافش گ یمنجالب اشتباهات آدما یتو میدختر زندگ نیزتری... عزنمشیحال بب نیا

 !بود و حقش نبود

قلب  یبه آه و ناله ها یلرزونم به دستور مغز مصرم به سمتش قدم برداشتند و توجه ا یپاها
اتفاق من  نیسالم نبود و مسبب ا گهید یاومدم، بارل یکنار م تیبا واقع دینکردند. با فمیضع

 !بودم و من

 یصدام انبار باروت ستادم،یا یلاز بار یکم یفرستادم و با فاصله  رونیحبس شده ام رو ب نفس
 :بند بود یبارل یسوزناک چشم ها شیخودش جا داده بود و به آت یاز جنس بغض رو تو

 .سالم-

 یحالت صورتش شدم، منو شناخته بود! پس فراموش رییتغ یاما متوجه  دیبه سمتم نچرخ سرش
 :که حق ما بود اضافه کنه ییدرد به دردها هیخواست  ینداشت، فقط م

 ؟ی... خوبیبارل ،یشناس یدونم که منو م یم-

 یکه بارل یمن دم،یسوال مسخره رو پرس نیو ا دندیچطور کلمات پشت زبونم صف کش دمینفهم
 ...که یخورد، چه برسه به دختر ینبودم حالم داشت از خودم و سوالم بهم م

  :حس و سکوت تلخش گفتم یب یبه چهره  رهیلرزونم رو مشت کردم و خ یها دست

 ؟یشه منو نگاه کن ی... میگم... بارل یم یفهمم چ ی... خودمم نمدیببخش-

 ینطوریتر بودم و اون باال، ا نیینشستم، حاال من پا نیزم یبرداشتم و کنارش رو یقدم
و اون نه.  ستمیپاهام با یتونم رو یکرد من م یفکر نم ینطوریکرد. ا یتفاوتمون رو حس نم

کرد! بغض سرکشم رو پس زدم و مجددا   یرو تحمل نم یکوفتحس  نیا هیچند ثان یحداقل برا
 :گفتم

 !اگه پر از فحش و نفرت باشه ینگاهات تنگ شده، حت یدلم برا-

چشم  لیتحو یروح یاز ب ییایکه توش غرق بود گرفت و دن یمبهم یرو از نقطه  نگاهش
سوال... که  کی یگله، حت یحت نه،یک ینبود، حت داینفرت هم توش چشم هاش پ یهام داد. حت

سابق نبود! انگار  یاز بارل ینبود... خبر دایپ یچیچشم هاش ه یچرا من؟!  چرا با من؟! تو
 !لچرهیو نیا یُمرده و حاال روحش رو واقعا   شیهمون چند ماه پ
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که آب رفته بودند و  ییچشم هاش، لپ ها ریز یخشک و ترک خورده ش و با گود یها لب
... نمشی. طاقت نداشتم ببدیبر یکرده بود، داشت امونم رو م یافظکه با چهره اش خداح یلبخند
بود و حاال... لعنت به من... لعنت به  میزندگ یدختر تو نیخوش خنده تر یروز هی... یبارل

 !دوست داشتنم

 :گرفته ش در اومد یکردم که صدا تشیبا زل زدنم اذ اریاخت یبهش موندم و ب رهیخ یاونقدر

 ؟یچرا اومد-

 یچشم ها یبود و حق هم داشت. نگاه مغمومم رو دهیسوال ممکن رو پرس نیتر مشهود
 :دیباره بغضم ترک کیمنتظرش نشست و به 

 یم یول ،یندار یتو فراموش میدون یرو بهت بگم! هممون جز پارسا م زیاومدم که همه چ-
فتاده و تو ا یکه قبل اون شب لعنت ییزایاز چ ،یدیو نه د یدیبگم که نه شن ییزایخوام از چ

که هر لحظه  یسوزونه، از درد یکه داره منو م یخوام بگم از درد ی! میخبرش رو ندار
 !عروسک ازم استفاده کرد هیکه مثل  یکوبونه، از عشقم به باربد یم وسرم حماقتم ر یتو

 .برام بسوزونه ینبود که بخواد دل یگشاد تر شدند اما باز هم در حد یهاش کم چشم

وار! ازش خواستم باهام باشه، اصال ... اصال  باهم شرط  وونهید بودم، دمن عاشق بارب-
! یش یو نابود م یباز یشه و اون گفت تو م یبازه و عاشقم م ی... من گفتم اون ممیگذاشت

حد و حصرم  یبه عشق ب نم،یریش یها الی! به فکر و خیگفت... من باختم بارل یراست م
... گهید یفت تن دادم و هم خوابش شدم، درست مثل دختراباختم! به خ شبهش، به اعتمادم به

خواستم بعدها به  یخواستم از دستش بدم... نم یتفاوت که من عاشقش بودم... من نم نیبا ا
 !کنم و نکردم؟ یداشتنش کار یتونستم برا یباشم که چرا م ونیوجدانم مد

م، در کمال تعجب پس دستش گذاشت یبستم و دستم رو رو یغرق اشکم رو به سخت یها چشم
 :من بس بود یبرا نیو هم دینکش

پسم زد، کتکم زد، فحشم  م،یجدا شد یدون یکه خودت م یانیگذشت و سر همون جر یمدت هی-
که  یبودم، من قشیرف نیکه خواهر بهتر یو هرزه دونست! من یابونیگرفت، تهمت زد، منو خ
خورد،  یو غصه م ختیر یه پام اشک ممدت پارسا کنارم بود، پا ب نیعاشقش بودم! تو تموم ا

باشم و  یقو دیسوخت که باربد چطور دلش اومد... بهم گفت فراموشش کنم و با یذره ذره م
 یوقت ست،یکه شک کردم عشقتون دو نفره ن یاومد سراغ تو! وقت نهیپر از ک یخودش با قلب

.. اصال  باعث شه. الیخیشه ازش خواستم ب یم کتیکه حس کردم داره بخاطر انتقام نزد
به منم دروغ  اره،ینداره اما نتونست طاقت ب یکار اهاتب گهیمن بودم... بهم گفت د تونییجدا

کردم  یفکرش رو هم نم ی... من حترهیتا از باربد انتقام رو بگ چوندیگفت. بخدا قسم منم پ
مقصر منم بهت بزنه اما ناخواسته...  یبیخواست آس یسمتت. پارسا نم ادیپارسا بخواد باز ب

 ...ی... مِن احمقم! بارلیبارل
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که هر آن ممکنه پرستارش سر برسه هق  نیتوجه به ا یدادم و ب یرو محکم فشار دستش
 :زدم

 یاون زندون کوفت یچند سال تو دیتر شه، پارسا با نیکرده که جرم پارسا سنگ یباربد کار-
کرده...  یهم خودکش شیپ یه خنده... هفت ینم گهی... دستیسابق ن یاون پارسا گهیبمونه، د

 یخواد زجرکشش کنه... توروخدا... التماست م یباربد م یعذاب وجدانش قاتل پارساست ول
 !گناهه ی... اون بدیریمنه... تاوان منو از پارسا نگ ریتقص نایا یکنم... همه 

 که زده بودم رو ییمن شد، انگار تموم حرفا ی رهیسردش خ یدرهم و چشم ها یابروها با
 .کلمه شده بود هی خکوبیگوشه گذاشته و فقط م هی

 " پارسا "

. منتظر نگاهش نمشیتونستم واضح تر بب یو حاال م دمیصورتم کش یم رو رو گهید دست
 :لب باز کردم دیناام قهیکردم و بعد از چند دق

اون  یچند سال تو ستیشده اما پارسا حقش ن یانصاف یدونم در حقت ب یدونم سخته، م یم-
 ؟یهست بارل ره،یتو باربد ازش انتقام بگ یکه به جا ستیبمونه، حقش ن یدون کوفتزن

 :زد ادیزد فر یکه خشم توش موج م یو با لحن دیکش رونیدستش رو از دستم ب یعصب

 یم یچ یفهم یم ره؟یباربد از من انتقام بگ یپس اون چطور تونست؟ چطور تونست بجا-
خونه بپوسم و ترحم تو و  نیا یتو دیتا آخر با ؟یفهم یجانا؟ من تا آخر عمر فلجم... م یگ

 شتری... پنج سال بزیهمه چ یب یا نهیآشغال... اون ک ی! اونوقت اون پارسانمیامثال تو رو بب
 !بده براش؟! برو جانا... برو... از همتون متنفرم دونبمونه تو زن

، بد برداشت کرده بود اما که زدم فکر کردم یبه حرف یهام با درد بسته شدند و لحظه ا چشم
 .میدر هر صورت حق داشت، ما هممون بهش بد کرده بود

اراده  یبودم و ب میزندگ یصحنه  نیبه پاهاش شدم، شاهد دردناک تر رهیباز کردم و خ چشم
 :دستم رو روش گذاشتم و ملتمسانه گفتم

که  یکن یو راضباربد ر یتون یم ی... تو اگه بخوایبارل ی... بخدا قسم حق داریحق دار-
کنم، فقط بهش  یبرات فراهم م یکه بخوا ی... هر چیبخوا یبشه، هر کار یباز نیا الیخیب

 .کنم یخواهش م یپارسا بشه. بارل الیخیبگو ب

 مونیشدن پش ریحق نیبار بود که از ا نیاول یجونش افتاده بودم و برا یب یبه پاها رسما  
افتاد و پارسا  یاتفاقات نم نیاز ا چکدومیآوردم ه یمدر ن ینبودم. من اگه نبودم، اگه بچه باز

 !کنج زندان نبود

که بهمون  ینگران پرستار یصدا دنیجوشان چشم هام دوباره به راه افتادند و با شن ی چشمه
 :دمیبه صدام بخش یشد، لحن مظلوم یم کینزد
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 !برات... کمکم کن زهیدونم چقدر عز یتوروخدا... تورو به روح مادرت که م-

 :که مخاطبش من بود شد یمعترض پرستار یحرفم نگاهم کرد و حواسش پرت صدا یب

داخل لطفا ، بخدا  دیایب ؟یزار هیگر یاومد ستیخانوم حالش خوب ن یچه خبره خانوم؟ بارل-
 ...قسم باربد خان بفهمن پدر منو

 :حوصله گفت یو ب دیکالمش پر ونیم یبارل

 .بس کن نغمه، من خوبم، برو-

زد و زن  یم ی. سن و سالش حدود سدیبه جلو برداشت و سرم به سمتش چرخ یقدم پرستار
 :دیرس یبه نظر م یخوشگل و مهربون

 ...شه که یآخه خانوم نم-

 :من کرد و در جواب پرستار گفت یحواله  یا ینگاه پر معن یبارل

دار شه، موضوع خبر  نیباربد از ا ستیکنم، قرار هم ن یشه! دارم باهاش درد و دل م یم-
 .یبه کارت برس یبر یتون یم

 .تنهامون گذاشت زیم یها رو وهیآب م ینیداد و با گذاشتن س یبارل لیتحو یدیپر ترد چشم

با نگاهم گره  شیخینگاه  ،یفرستادم و با برگردوندن سرم به سمت بارل رونیب ییپرصدا نفس
 :سکوت لب هاش تکون خوردند قهیخورد و بعد از چند دق

ندارم  یسگ یزندگ نیبه ا یدیام گهیموندگارم، من که د لچریو نیا یتا ابد تو هگیمن که د-
 !خوام کمکت کنم یاما... م

 فمیو ک دمیاراده از جام پر یزدن از  جاشون رو داشتند، ب رونیبهت زده م قصد ب یها چشم
 :افتاد نیزم یرو

 !؟یگفت یچ-

پارسا بعد  یعنی... یعنیکمکم کنه؟  خواست یم یبودم رو باور نداشتم، بارل دهیکه شن یزیچ
 !شد؟ یآزاد م شیاز حبس قانون

 :گفت یتکون داد و بعد از مکث کوتاه دییبه تا یسر

 ...آره، اما-

 :دستم گرفتم یزده و مشتاق نگاهش کردم و دو تا دست هاش رو تو ذوق

 مهربونم؟ یاما چ-
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 :شدند انیماخوش رنگش ن یچشم ها یتو نهیپر سوز ک یزد و شعله ها یتلخند

بار تو  نیکردن باربد با من اما ا یراض یعنی رون،یب ادیبکشه م دیکه با یپارسا بعد از حبس-
 چهیروش باز هیشه و همه با  یم لیتکم مونیباز ینطوریا ،یپارسا تاوان پس بد یجا دیبا

 شدند، چطوره؟

کردم با  یر مخواد مارو ببخشه. فک یکردم دلش برام سوخته و م یشد! فکر م ینم باورم
هم  نیگذره اما هم یو از گناهمون م ستیبه باربد ن هیوجه شب چیکه داره به ه یقلب مهربون

 دیرو نگفتم؟ گفتم که تاوان گناه من رو پارسا نبا نیشکر داشت، نداشت؟ مگه من هم یجا
رفته بود  که پشت  شیبد پ یمن اونقدر یطرفه  کینگاهش کردم. عشق  ریبده!مغموم و دلگ

حال  نیخوش قلب و مهربون رو به ا یکه بارل یاز پل خراب شده گذاشت، پل یرش خروارس
 :و روز در آورده بود

 ؟یخواست ینم نویمگه هم ؟یچرا ساکت شد-

 :به روش زدم و حرف دلم رو به زبون آوردم یجون مهین لبخند

 ی... باربد حتیربا باربد فرق دا ایدن هیتو  ،یکمکم کن یخوا یخوشحالم که م یلیدرسته، خ-
 کنم؟ کاریچ دیشنوه اما تو... بگو با یمنو نم یحرفا

همون سمت رو  یا هیخونه شون موند، چند ثان یبه ورود رهیرو از من گرفت و خ نگاهش
 :کرد لیتحت نظر گرفت و بعد سرش رو به سمت من ما

 !جاش یایفرستم بره، تو م ینغمه رو م-

 :دمینان پرستکون دادم و من من ک یو گنگ سر جیگ

 !؟یچ یعنی-

 :باز و مواجش نشستند یموها یاز دستام رو کردند و رو ییعزم جدا دستاش

 !یش یخونه م نیخدمتکار ا یعنی-

 !گفت؟ یم یداشت چ یتکون دادم و زبونم توان تکون خوردن نداشت. بارل یسر ناباور

 یم غذا درست مبرا ،ییدستشو یبر یحموم، م یبر یمنو م ،یمون یم نجایصبح تا شب ا-
 !یکن یکنه رو م یخدمتکار م هیکه  ییکارا ی... همه یکن یسرگرمم م ،یکن

 :دمیسوال ممکن رو پرس نیو بچگونه تر دندیگونم چک یداغم رو یها اشک

 ؟یتا... تا ک-

 :چشم هاش برق زد یو اشک تو دیصورتش پر کش یتلخش از رو لبخند
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 !که من خوب شم یتا وقت-

دونست  یخودش هم م ست،یدر کار ن یخوب شدن میدونست یه؟ هممون مکه خوب ش یوقت تا
 !تا آخر عمرم یعنیتا ابد،  یعنیاما جوابش به من... 

 :دمیو با بغض نال دندیهام لرز لب

کنه...  یم وونمیباشم اون د نجایمن ا یبارل ؟یکن یراض یخوا یپس باربد... اونو چطور م-
 !کنم یر باربد نه... خواهش مکنم اما کنا یم تویتا آخر عمر کلفت

 :جوابم رو داد یزد و با لحن قاطع یپوزخند

... نامرد... اما باز برادر منه. یکه هست... دختر باز... عوض یباربد برادر منه... هر چ-
خونه حق دارم که  نیا یتو یتونم؟ اما اونقدر یکنم م رونیخودش ب یتونم از خونه  ینم

 .خاب کنمبخوام خودم پرستارم رو انت

 یباربد م ادیخواستم بگم قبول اما  یکلمه الل شدم. هر لحظه با جون و دل م یواقع یمعنا به
مامان و بابا...  ادیحال و روز پارسا،  ادی... اشینامرد ادیکاراش،  ادیاخالقش،  ادیافتادم، 
بخدا آوردم؟  یپارسا رو طاقت م یکردم دور یاگه قبول نم ارم؟یتونستم دووم ب یچطور م

 !تونستم ی... نمهکه ن

 :زدند گفتم یکه رو به سوزش و باد کردن م ییبه عقب برداشتم و با چشم ها یقدم

 !منو با بودن کنار باربد عذاب نده یبارل ؟یخوا یرو ازم م یزیچ نیچرا همچ-

 :چپ نگاهم کرد و پر از نفرت لب زد چپ

 . هوم؟عفو خورد دیشا ،یو منتظر برادرت باش یبر یتون یپس م-

 :تکون دادم یمتورمم رو قورت و هول کرده سر بغض

 !یقبوله بارل یبگ یقبوله، هرچ-

 :نشست و با لحن سردش ادامه داد لچرشیو یدسته  یرو دستش

 .یکارتو شروع کن یدم از ک یبهت خبر م-

 یکه قدم نیلب گفتم و هم ریز یبرداشتم، خداحافظ نیزم یرو از رو فمیتکون دادم و ک یسر
 :دمیرو پشت سرم شن یپر بغض بارل یاشتم صدابرد

 چرا؟ یبدون یخوا یم-

 :حال مشتاق سرم رو برگردوندم و تکون دادم نیو در ع شوکه

 .آره-
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 :آب صاف و خوش رنگ استخر غرق کرد ونیبه روم زد و نگاهش رو م یپوزخند

 !از قبل شتری... بدیباربد هنوز دوستت داره، شا-

 :دمیاخوش کردم و مردد پرسصورتم ج یرو یمضحک لبخند

 شرطت داره؟ لیبه دل یجک مسخره چه ربط نیا ؟یبارل یگ یم یچ-

 :پر از پوزخند و ناباورم نکردند و همچنان قفل استخر بودند یبه چهره  ییهاش اعتنا چشم

 !کنه و تا االن راحتت گذاشته یدوستت داره که مراعاتت رو م-

 :لبم گفتم یند گوشه به سمتش برداشتم و با همون پوزخ یقدم

 ...ریم رو با ت هیدونه، سا یباربد منو مقصر م ،یخبر ندار یچیتو از ه-

نشست و انگار قصد رفتن به داخل خونه رو داشت اما جواب  لچرشیو یدکمه  یرو دستش
 خواست ذهن خسته م رو کالفه تر کنه؟ یم ؟یسوال من چ

کرد که اگه  ینگاهشون م یش شد، طوربه پاها رهیانداخت و خ نییباره سرش رو پا کی به
کرد  ینگاهشون م یخواست آب شه. طور یصحنه بود دلش م نیمن و شاهد ا یسنگ هم جا

 !انیدن یپاها نیکه انگار سال هاست دلتنگشونه و در مقابل اون ها زبون نفهم تر

 :کرد ارمیو هش دینم دارم کش یچشم ها یبه رو یادیپر از نفرتش فر یصدا

 یکار کرده، هم تو م یچ میفهمه با من و زندگ ی. هم پارسا مدید یتقاص پس م تک تکتون-
چقدر اشتباه بوده و هم باربد هر روز با  مونیزندگ یعشقت به باربد و اومدنت تو یفهم
هر روزتون مثل هر  ینطوریده. ا یخونه ذره ذره تاوان پس م نیا یبا بودنت تو دنت،ید

که جز پس  ییپر از بغض ها ،یمونیاز حسرت، پر از پششه، پر از فکر، پر  یروز من م
 !ادیازتون بر نم یزدنشون کار

شد.  دیناپد دمیاز معرض د لچرشیبا کمک و هیاز ثان یزده نگاهش کردم و اون در کسر بهت
بود که  یانتقام نیسخت تر نیرفتنش رو با چشم هام دنبال کردم. ا ریرمق برگشتم و مس یب

 !رهیما بگ یر سه تونست از ه یم یبارل

که  ستیشد و تصورش سخت ن یشرط م نیا یمامان و بابا متوجه  قیپارسا از طر مسلما  
 یهم جلو م شیشگیخبر از عذاب وجدان هم نیو افسرده تر از قبل بشه! قدرت ا ریگوشه گ

 !ارهیمظلوم من رو از پا در م یزنه و پارسا

رحم بود،  یجور ب هیشناختم هر روز  یکه من م یباربد اما... تصورش سخته! باربد حال
 یکردنش برا یداد. مطمئنم که راض یخودش نشونم م یرو تو یروش از نامرد هیهر روز 
 یم رمیکنه، هر لحظه تحق یم یمن خال یرو رو شیخونه سخته و تموم سخت نیاومدنم به ا

کنه،  یمکنه، آروم آروم روحم رو زجر کش  یمرگ رو از آِن من م نیکنه و دردناک تر
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 یوادارش م زه،یر یزبونش سرب داغ م یکشه و تو یدستاش قاشق داغ م یآروم آروم رو
تنها  یزمان کیکه  یباربد یاصل یچهره  نهیبزنه، آره... ا یکنه که خودش دست به خود زن

 !بود میزندگ یفرشته 

مقابل  طرفش خودم بودم در کیکرده بودم که  ریگ یا ینبود! تو دوراه یمن... گفتن حال
 یش پارسا بود در مقابل باربد... اول راهم پدر و مادرم بودند، فرشته ها گهیباربد و طرف د

رفتم  یکردم؟ م یم کاریچ دی! بادندیرس نجایکه تاوان عشق مسموم من دادند و به ا یگناه یب
که آرزوها  یکه فلجه؟ دختر یخوام خدمتکار شم؟ خدمتکار دختر یگفتم م یم هشونخونه و ب

کردند؟ قطعا  نه... اما پارسا  یش رو به عشق دردسر ساز من باخته؟! اصال  قبول م ندهیو آ
خنده هاش رو بشنوم، بخاطر اون  گهیبار د هیکه حاضرم جونم رو بدم تا  ی... برادریچ

 !مجبور بودند قبول کنند

 

ز خونه ا اطیح یسرم تو یدادم و با گذاشتن افکار پر سروصدا یلرزونم رو تکون یپاها
کردم،  یکرد  آماده و متقاعد م یخبرم م یکه بارل یمامان و بابا رو تا زمان دیزدم. با رونیب

که خورده  یهرچ دیگذشته بود و با ز،یخبر از همه چ یعشق مِن ب ینبود... انقضا یچاره ا
 !من یگریطرفه " به باز کی" عشق  لمیسکانس ف نیبود آخر نیآوردم، ا یم بودم رو باال

 

 باربد#

زدن از چشم  رونیقصد ب یم رو کنار گذاشتم و لپ تاپم رو بستم. خستگ مهینصف و ن ی قهوه
 !خواست و بس یچهار ساعته م ستیخواب ب هیهام رو داشت و دلم 

 فیکارمندا رفته بودند. ک یهمه  با  یشرکت نمونده بود و تقر یساعت کار انیبه پا یزیچ
بلند  زیمونده توش از پشت م یمدارک باق ی هیچپوندن بقبرداشتم و با  زیم یچرمم رو از رو

. رمیرو در نظر نگ روزمید نیباشگاه و ورزش سنگ ریشد تاث یشدم. تموم تنم گرفته بود و نم
مشغول  شتریخودمم رو ب ینطوریشد دوباره ورزش رو شروع کرده بودم و ا یم یچند هفته ا

 هیانصاف ی... بنمیرو نب یون خونه و بارلا یزدم تا نرم تو یم یکردم. دست به هر کار یم
 !تونستم یاما نم

 یفکرش رو م یک د،یکش ریقلبم ت شبشیغرق در خواب د یچهره  یآور ادیبستم و با  چشم
دختر  هیشرط مزخرف و  هیکرد  یفکرش رو م یبشه؟ ک دهیبه گند کش ینطوریا میکرد زندگ

 !ره؟یرو از من بگ میزندگ زیچ نیبچه با ارزش تر

و کالفه  ی. عصبدیشدن دندونام به گوشم رس دهییسا یهم گره خوردند و صدا یتو بروهاما
رو در حال مرتب کردن پوشه  یزدم. مستوف رونیمبل چنگ و از اتاق ب یتک کتم رو از رو

 :رمق گفتم یو رو بهش ب دمید زیم یرو لیطو یها
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سفر و  یخوره به هر چ یره باال، تر م یدالر م یکن یچس م ؟یچ ایتومنه  زدهیهمون س-
 !کار

 :رو به حال خودشون گذاشت زیم یرو یکرد و پوشه ها یخنده ا تک

هم  بی. عجبودن یهم که کنسل ایسر هی م،یداشت طیاز صبح تا حاال همش پنج تا فروش بل-
 !رانهیا نجای... استین

 :ستادمیتکون دادم و با برداشت چند قدم مقابلش ا یحوصله سر یب

 .ستمیاحتماال  ن ثم،ینره م ادتیدا رو فر یجلسه -

 :دادم و گفتم لشیتحو یزیدر جوابم گفت، لبخند تشکر آم یراحت التیتکون داد و خ یسر

 .دمت گرم، پس من رفتم-

که چند  یدو کارمند تازه کار اما باهوش یها دیدر جواب خسته نباش یخشک و خال یا یمرس
حرکت  یب یمستوف یصدا دنیبعد با شن یکم بود استخدامشون کرده بودم گفتم و یهفته ا

 :ستادمیا

 !رفت بهت بگم آقا مهرزاد ادمیرو  یزیچ هی-

 :زدم تشیمیصم نیدر ع یرسم یمکالمه  یبه رو یو لبخند دمیچرخ

 شده؟ یچ-

نگاهش رو  رون،یمکث کرد تا بچه ها بزنن ب یبه سمتم برداشت و چند لحظه ا یقدم مردد
 :ره لب باز کردصورتم چرخوند و باالخ یتو

 درسته؟ شیلیبود فام ییرزایم ه،یپسر اون حاج نجا،یاشکان اومده بود ا-

 :دمیابروم رو باال فرستادم و متعجب پرس یتا کی

 کار داشت؟ یچ نجا؟یا-

 :سرش فرو برد و مردد گفت یرو تو دستش

 دیوند دمنتظرت م یساعت مین رون،یب یکه توام با فتاح رفته بود نهیخواست تو رو بب یم-
 .رفت یاینم

 :خبر نداشتم نیبه ا یفرو بردم و اصال  حس خوب بمیج یرو تو دستم

 داره؟ کارمینگفت چ-

 :زمزمه کرد یجون یب یمنتظرم شد و چرا یبه چشم ها رهیخ
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خواست رد خونتون و  یاما م یدونم چطور یخواهرت خبردار شده، نم ی هیظاهرا  از قض-
 .رهیپارسا رو بگ یخبر حکم قطع

 :اراده گفتم یرو فشار داد و ب فمیک یم با حرص دسته  گهید دست

 ؟ینگفت یزی. تو که بهش چیخاله زنک عوض یگوه خورده پسر-

 :تکون داد و گفت یبه نف یسر

 شیپ رهینگفتم بهش اما حتما  م یزیکنه، چ یول نم ارهیسر در ن هیقض نیانگار تا از ا ینه ول-
 !گهیفهمه د یمرو  زیپارسا و همه چ یخانواده 

 :دمیچپ نگاهش کردم و غر چپ

 سیالشخورا انداخته دهنشو سرو نیدهن ا یرو تو یبارل ی هیقض یبه درک... فقط بفهمم ک-
 زیهمه چ یب هی ان،یروز ننه باباش م هی اد،یم لیروز وک هی اد،یآشغال م نیروز ا هیکنم.  یم
 !گهیمدافع؟ خوبه د نهمهیو ا

 :محتاطانه گفت و دیشونم کش یرو رو دستش

که براش  یحکم یثابت کن یتونست نهیداداش. اعصاب خودت رو خورد نکن. مهم ا الیخیب-
 !کمشه دنیبر

مشغول به سمت در رفتم و بازش کردم و چند  یتکون دادم. با ذهن دییبه تا یاعصاب سر یب
 .زدم رونیبعد از شرکت ب ی قهیدق

 یرو ی. با دستم ضربدمیکش رونیز کتم برو ا مینشستم و به محض نشستن گوش نیماش یتو
بوق هنوز تموم نشده بود که  نیحرکتش کردم. سوم یبوق ب یصدا دنیفرمون گرفتم و با شن
 :مقدمه گفتم یمکالمه مون ب نیو برعکس آخر دیچیپ یصداش پشت گوش

 یتو؟ کدوم خر یا یدنبال بارل یمن و خواهرم؟ واسه چ یگوه خور یاومد یباز گرسنه شد-
 ر رسونده بهت؟خب

 :سکوتم لب باز کرد دنیفرستاد و با شن رونیکالفه ش رو ب پوف

حالش چطوره؟  قمیبدونم رف دیو پارسام، نبا یمن دوست بارل نهیگفته، مهم ا یک ستیمهم ن-
  .باربد نمیبب ویخوام بارل یم

 :دندیچیپ چارهیطلبکارم به دور فرمون ب یزدم و انگشت ها یصدادار پوزخند

 یبکش مونیکار کنم از زندگ یچ دیبا گهینه؟ د ایگم  یم یچ یریگ یم ش،ینیخوام بب یمن نم-
 !رون؟یب

 :نثارم کرد و ادامه داد یزیلحن خونسردش فحش ر با
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. من که باالخره هم رد یثابت کرد شهیهم نویشه اصال  حرف زد، ا یبرو بابا... با تو هم نم-
 ؟یریمنو بگ یجلو یتون ینم اونوقت هم مخوام بدو یزنم، م یرو م یپارسا و هم بارل

 :رو به اوجش بود تمیو عصبان یهام با حرص فرود اومدند و کالفگ پلک

 !یرس یبه کجا م نمیبکن، بب یدوست دار یهر غلط-

جوره  چینکره ش رو خفه کردم. ه یصدا یصندل یرو یگفتم و با پرت کردن گوش نویا
بود! حق  یدغدغه م دور شدن همشون از بارل موش مزاحم رو نداشتم و تنها نیا یحوصله 

مالقات با اشکان و امثال اون فقط و فقط حال خواهرم رو خراب  اد،یب یبارل دنینداشت به د
 !من یتر شدن زندگ یجهنم یعنی نیکرد و ا یتر از روز قبل م

 میرو به پرواز در آوردم. ن نمیپدال ماش یفشار رو هیجاش چرخوندم و با  یرو تو چیسوئ
و بعد مثل حال هر روزم با  دمیذهنم خط و نشون کش یایریدرگ یهمه  یتو راه برا یساعت
 .وارد خونه شدم یساختگ یلبخند

 یتو دینبود عبور کردم و با چرخوندن کل یکیشباهت به بهشت کوچ یکه ب یاطیح یتو از
بعد از جواب و  دمیرفتن د یشدم. نغمه رو در حال آماده شدن برا ییرایوارد پذ یدر ورود

 :سالمش رو بهش گفتم

 !تیمرخص یفردا خودم هستم، بذار پا-

 :امروزش قصد رفتن کرد یو بعد از گفتن برنامه  زیتشکر آم یزدن لبخند با

... یآماده ست، راست خچالی یخانوم تازه از خواب پا شدند، شام و ناهار فردا هم تو یبارل-
همه رو  ایکنم  یم یرو بخوره، هر کارقرص هاش  دیکن شیشده راض یتوروخدا هر طور

 شیسالمت یاصال  برا یلجباز نیشه، ا یم یهم بدجور عصبان ایاونور  نوریکنه ا یپرت م
 .ستیخوب ن

که  دیطول کش یا هیبه رفتن وادارش کردم. چند ثان یتکون دادم و با گفتن باشه ا یسر کالفه
و  فیتکون دادم و با انداختن ک یبره و در رو پشت سرش ببنده، با مرور حرفش متاسف سر

 .کاناپه به سمت آشپزخونه قدم برداشتم یکتم رو

 ریمس یمخصوص بارل وانیل یتو یآب پرتقال ختنیو با ر دمیرو سر کش یآب خنک وانیل
داشتم،  یخونه حس خوب نیا یجا یبه جا مونیقبل یگرفتم. برعکس خونه  شیاتاقش رو پ
 .بود یبرام کاف نیشد و هم یزنده نم یمن و بارل یابر یخاطره ا چیه دنشیحداقل با د

به سقف  رهیبود و خ دهیتختش دراز کش ی. روباز اتاقش زدم و هولش دادم مهیبه در ن یتق
 مهیگوشت ن کهیت هی نی... درست عمارستانیب یتو یافسرده  یها ضیمر نیبود، درست ع
 !کردم با آرزوهاش؟ کاریچ ش؟یدگکردم با زن کاریمن بود؟ من چ یدختر بارل نیمتحرک... ا
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کنسول کنار تختش پر  یرو وهیرمقم رو تکون دادم و با گذاشتن آب م یب یزور پاها به
 :تر از قبل گفتم یانرژ

 م چطوره؟ دونهی یکیخواهر -

 یبار هم بغض نم هی یکه سال ینگاهش به سقف بود و سخت بود کنترل بغض من همچنان
که  یزیو پر حسرت به صورتش چشم دوختم. تنها چ دمیکشبلندش  یموها یرو یکردم. دست

 یتو یاز خوشحال ینه مثل سابق رد گهیبود، د فینرم و لط یموها نیازش سالم مونده هم
 :شد یم دایلب هاش پ یاز خنده رو یچشم هاش و نه رد

 .بخور تا برم شام رو آماده کنم وهیآب م یکمیدورت بگردم.  ایب-

نشستن کمکش کنم که دستم رو پس زد و با لحن  یم و خواستم براگردنش برد ریرو ز دستم
 :گفت یخشک

 .خوام تنها باشم یم رون،یخورم! برو ب ینم-

 :نابودم کنه ینطوریخواست هر لحظه ا یکه م یزندگ نیبه روش زدم و لعنت به ا یتلخند

مونه،  یازت نم یزیکه چ ینخور یزیمن... خواهرکم... تو اگه چ یبارل ؟یخور یچرا نم-
 !که نمتیدق کنم آره؟ بلند شو... بلند شو بب یدوست دار

باره کل قلبم رو به  کیکه از دهنش خارج شد به  یرو به سمت من چرخوند و با حرف سرش
 :کشوند شیآت

 ایمحتاج نغمه م  ایکه  ینیب یکه پا ندارم، نم ینیب ینم ؟ینیب یتونم بلند شم؟ نم یمگه م-
 !رونیخوام باربد، فقط برو ب ینم یزیمحتاج تو؟ من چ

 :کردم و خاکش کردم کهیت کهیپارسا رو ت المیخ یبار تو نیهزارم یبستم و برا چشم

 ...االن نی... نذار همینگو بارل-

 :به روم زد و کالفه وار گفت یغره ا چشم

 !بس کن باربد-

کنسول  یپر از قرص دست نخورده رو یرو از ورق ها دمیگفتم و نگاه ناام یفیضع چشم
اصل موضوع  یسکوت کردم و باالجبار دست رو انگرشیعص یبه چشم ها رهیگرفتم. خ
 :گذاشتم

بکن اما بهت بگم  یخوا یم یباشه. نه غذا بخور و نه قرص، هر لحظه بکش منو. هر کار-
. یلج کن تیبا سالمت دینبا گهید ،یارینه ب دینبا گهی. دیرو بر تیوتراپیزیجلسات ف دیبا ،یبارل
 !یش یدم خوب م یبهت قول م یایقربونت برم، اگه باهام راه ب یش یوب متو خ
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 :به روم زد و با مکث لب باز کرد یپوزخند

 .خواد یکه دلم م یشم اما اونطور ی. خوب منگران من نباش-

 :دمیتکون دادم و پرس یو مبهم سر جیگ

 آره؟ گهیکردن د یبا لجباز ؟یچطور-

بده، کمک  هیتک واریو به د نهیکرد تا بتونه بش لیت تحمتخ یرو رو فشیظر یدست ها فشار
 نیتر یفرستاد و کار رونیو پر صداش ب یدر پ یپ یبعد نفس ها یمن رو رد کرد و لحظه ا

 :رو بهم زد ایدن یضربه 

 !شم یخوب م ینطوریبا آزاد شدن پارسا، من ا-

 :درشت شده گفتم ییخودم اعتماد نداشتم. با چشما یگوش ها به

 ؟یگفت یبگو چ گهیبار د هی-

 :نگاه رو سمت چشمام فرستاد نیهم قالب کرد و سرد تر یرو تو دستاش

 گفتم؟ یبیعج زیپارسا آزاد بشه. چ خوامیگفتم م-

رو کم  یبارل یگفتن ها ونیاوضاع فقط هز نیا یرفتن کردم. تو سر جام پاشدم و عزم از
 !اضافه شد زایچ ی هیبه بق نمیداشتم که خداروشکر ا

 مگه؟ زنمیحرف م واریکجا؟ با د-

 :رو باز کردم و همزمان سرم رو به سمتش چرخوندم و جواب دادم در

دست نخوره موندن  نمی. برگردم ببیخوریم زهیم یکه رو ییآب پرتقالت رو همراه قرصا-
 .که گفتم بکن یقربونت برم. پس کار شهیم یچ یدونیم ادی. باال هم بادیسگم باال م یاون رو

 :سرش انداخت یرو رو صداش

 گفتم؟ یچ یدیاصال شن-

 :جواب دادم یو به تند دمیرو از دست دادم. کامل به سمتش چرخ میخوددار

 یکه فراموش ییآدما ی. چند ماه واسه من ادایبارل گهیبه الالت گذاشتم د یل یل یبسه هرچ-
. چند ماهه وردمایبودم اصال به روت ن دهیفهم نکهیبهت نگفتم. با ا یچیه یگرفتن در آورد

 هیبهم  یستی. حاضر نیدو کلوم باهام حرف بزن یستی. حاضر نینگام کن یحت یستیحاضر ن
دکتر  یهرچ ادیو داد و فر غی. با جیکرد گرمی. چند ماهه خون به جیبزن یخاللبخند خشک و 

و فحش و فضاحت  رونیب یقرص گذاشتم دهنت تف کرد ی. هرچیآوردم باال سرت پروند
 یکه کس ی. آدمیشناختی. که خوبم مخورهیبهم م یشناسیکه نم یکه حالت از من یبارم کرد
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من باعث افتادن تو  یکنیچون فکر م ی. از من متنفرستیازش متنفر ن یالک شناسهیرو نم
من ده برابرش  یدیکه زجر کش یبه اندازه ا یتختم. آره! من باعثشم. من باعثشم ول نیا یرو
تحمل کردم. گفتم درست  اتویمسخره باز نی. فقط اومدیدر ن کممی. جتو خودم ختمی. فقط ردمیکش
. از اتویمسخره باز نیکاراتو. بب نیبب ی. ولنییپا یایم طونی. گفتم باالخره از خر ششهیم
آزارم  نکهیا ینقطه ضعف من پارساس. برا یدونی. میکنینم غیچزوندن من در یبرا یچیه
خانم من اصال  یبهت بگم بارل دی. بایکنیم یمسخره ا یشوخ نیباهام همچ ینشست یبد

 .آدم نیکردن ندارم. مخصوصا با ا فیو جک تعر یشوخ شیگنجا

 :جواب داد نهینذاشته بود. با همون لحن پر ک ریاصال حرفام روش تاث انگار

هم به تو  یازی. نخوامی. چون من مرونیب ادیهم نکردم. پارسا م یمن جک نگفتم. شوخ یول-
 !یراحت نیحافظم برگشته. پارسا منو هول نداده و خودم افتادم. به هم گمیو م رمی. خودم مستین

پر تمسخر مشغول تماشام شد. احساس  یزد و با لبخند هیکه تموم شد، به تاج تختش تک حرفش
 یبیعج لیرفت و حنجرم م یبدنم هر لحظه باال تر م ی. دماشهیکردم دود از سرم بلند م یم

 گفت؟ی. مگفتیکه نم یجد قا؟یدق گفتیم یدختر احمق داشت چ نی. اداشت دنیکش ادیبه فر

 :از گلوم خارج شد رت،یبه تعجب و ح ختهیآم یخنده ا تک

  تو سرت خورده؟ حالت خوبه اصال تو؟ یزیخر مغزتو گاز گرفته؟ چ-

نداره.  یخوب یروح طیدونستم شرا یم یبگم که ناراحتش کنم وقت یزیچ خواستیدلم نم اصال
 یکنترل چیه گهیکرده بود و اونقدر طاقتم از دستش طاق شده بود که د مینقدر عصباو یول
 .حرفام نداشتم یرو

پول دادم شاهد  یتونستم کردم. کل ینفهم! من چندماهه هرکار شعور،یاحمق، ب یدختره -
پرونده؟  نیا یتو حلق قاض ختمیچقدر پول ر یدونیپارسا تورو پرت کرده. م دنیکه د دمیخر
با خواهر  یکه حقشه برسه؟ تا بفهمه باز یزیکردم تا اون پارسا به چ یچقدر دوندگ یدونیم

  منو؟ یکرد سگایا ؟یگیم یچ یبعد تو نشست ؟یچ یعنیمن 

 !. پر از تمسخردمیخند

 نیبگم ا دیهندوستون کرده و عشقت به آقا پارسا زنده شده با ادی لتیف ایاگه هم دلت سوخته -
 اد،یالشخور اگه از زندانم در ب نیخواهر من! ا یوزه آبشو بخوردم ک یبذار دیعشقتو با

و کوفت و  ی. پس فکر عشق و عاشقکنهیم میهفتاد تا سوراخ قا یخودشو از ترس من تو
سر سوزن به تو حس داشت، تو  هی یآدم اگه به اندازه  نیکن که ا رونیزهرمارو از فکرت ب

 .یکرد یغذا درست م یآشپزخونه داشت ی! تویتخت نبود نیا یاالن رو

حقش  یول زهیریرو بهم م شیو حال روح دهیآزارش م زهایچ نیا یادآوریکه چقدر  دونستمیم
ذاشتم  یاحساسات بچگونه و احمقانش، زحمات چند ماهم رو به باد بده. نم ذاشتمیبود. من نم
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بمونه.  جواب یب د،یکش یکه بارل ییذاشتم زجرا یکه کرده رد بره. نم یکار ریپارسا از ز
 یکه م ییها هیگرفتم. من تقاص تک تک ثان یخواهرم رو م یاشکا کمن تقاص تک ت

نذاشت  یاتاقش حبس کرد و حت یتونست بخنده و با دوستاش خوش باشه اما خودش رو تو
 !گرفتم. همشون ی. من تقاص همشون رو مگرفتمیرو م ادیب ادتشیاز دوستاش به ع یکی

چند ماه آرزو  نیبار در طول ا نیهزارم یفشرده کرد. برا چشماش قلبم رو یشناور تو اشک
 .رو تحمل نکنم ینکبت یزندگ نیو ا رمی. بمرمیکردم که بم

 یچشما ،ییشدم و مقابل روشو ییزدم. وارد دستشو رونیو به سرعت از اتاق ب دمیچرخ
 واستخینابودش کنم. دلم م خواستیگره زدم. دلم م نهییداخل آ یوالیه یسرخم رو به چشما
که جون داره  ییبکشم. بعد تا جا رونیچنگ بزنم و ب سنهییکه داخل آ یدست دراز کنم و آدم
. دستامو دور گردنش حلقه کنم و اونقدر گلوشو ارهیکه کف و خون باال ب یکتکش بزنم. اونقدر

ش خود نیمن بودم! و ا نهییچون آدم داخل آ شدی. نمشدینم یدستم جون بده. ول ریفشار بدم که ز
 !دمید یبه چشم م یداریب یبود که من هر روز، تو یکابوس نیبدتر

اون تختم.  یرو یافتادن بارل یبگم من مقصرشم! من مقصر اصل یول هی! اعتراف سختآره
جانام.  یشدن پدر و مادر جانام. من باعث نابود ری. من باعث پمن باعث زندان افتادن پارسام

 !من! من و فقط من

همه از  کشه؟یم یتلخ داره چه درد قتیحق نیکه باربد از ا دیفهم یم یک ؟دیفهم یم یک اما
دونستند که باعث  یم یرحم و عوض یآدم ب هیکردند و من رو  ینگاه م هیقض نیبه ا رونیب

وجدان  نینگفت که خود من با ا چکسیچرا ه ی. ولقشهیفلج شدن خواهرش و زندان افتادن رف
 یبه سرش اومد تو ینگفت باربد چ چکسیکشم؟ چرا ه یم یشده چ عذابکه دچار  یلعنت
 یکه بارل ییکرد. چه وقتا هیخلوتش زار زار گر یموند و تو داریکه ب ییسه ماه؟ چه شبا نیا

 ییراه بره. چه موقع ها گهیبار د هیکرد  یکرد و آرزو م یخواب بود و پاهاشو غرق بوسه م
چرا؟ چطور  دیپرس یدرشت جانا م یشمابه چ رهیو خ کرد یچهار نفره رو نگاه م یکه عکسا
 قیمگه رف تو دیپرس یکرد و م یپارسا نگاه م یبه چشما ؟یبا خواهر من بکن نکارویا یتونست

من مقصر  ؟یریکه من کرده بودم از خواهرم بگ یتقاص کار یتونست یچه جور ؟یمن نبود
خواهرم چرا؟ اون  یاشتباهم ول دنبودم درست. حاضر بودم سرم رو قطع کنن بخاطر پاک ش

 وجودش رو؟ یو ب یرو پس داد؟ حماقت برادر الش یکرده بود؟ اون تقاص چ یچه گناه

کنار خانوادش خوش باشه، انصاف  ذاشتمیکردم و م یاگه پارسارو به حال خودش رها م من
 کاریرفت. با اعصاب و روانش چ یشد و دوباره راه م یبود؟ به فرض که خواهر من خوب م

  کردم؟ یم

من نشون  یدای. خودش رو عاشق و ششهیم میوارد زندگ یکیگذاشتم.  یبارل یرو جا خودم
برادرت عفت  نکهیکه من به خاطر ا گهیکنه و بعد بهم م ی. من رو عاشق خودش مدهیم
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تونم  یکار رو کنم. من باشم تا آخر عمرم م نیباهات هم دیخواهرم رو لکه دار کرده منم با
 تونم برادرم رو ببخشم؟ یتونم عاشق بشم؟ اصال م یاعتماد کنم؟ م یبه کس

 نی. داغ داغ بودم. حالم اصال خوب نبود. مثل تموم ادمیآب پر کردم و به صورتم پاش یمشت
حرف از آزاد  یوسط بود. بارل نیهم ا یا گهید زیچ کی نباریسه ماه حالم خوب نبود اما ا

هزار  ی. اگه قرار بود من روزفتهیب یقاتفا نیبذارم همچ تونستمیزد و من نم یشدن پارسا م
هزار بار  یروز یآوردم عذاب بکشم، اگه قرار بود بارل هیکه سر بق ییبال ربار به خاط

 .هزار بار درد بکشن یروز دیمرگ کنه، پس جانا و پارسا هم با یآرزو

  .اومدم رونیب ییبعد، حالم بهتر شد. صورتم رو با حوله خشک کردم و از دستشو کمی

 ؟ییاربد؟ باربد کجاب-

 لچرشیبه و یاشاره ا دنمیباعث شد که راهم رو به سمت اتاقش کج کنم. با د یبارل یصدا
 :کرد و گفت

 .اطیح یخوام برم تو یروش. م نمیکمکم کن بش-

پاش زانو زدم و نگاهم رو به صورتش دوختم.  یگذاشتمش. جلو لچرشیو یکردم و رو بغلش
 .میدختر تموم زندگ نیهنوز هم خوشگل بود. خوشگلتر

خوشگلت  یمنو دور چشا یبخش یشدم. م یکه صدامو بلند کردم. عصب دیببخش دونم،ی یکی-
 بگردم؟

 :جواب داد یلباسم بود وقت ی قهی خیکرد. م ینم نگاهم

 از کارات ببخشمت؟ یکیکدوم  یواسه  قایدق-

و همش  یارند یدونم فراموش یواضح بهش گفته بودم م یلیکه خ شیدو روز پ یکی از
 .گفت یخواست م یکه دلش م یو هرچ نداختیم کهیراحت ت یلیدروغه، خ

چشمش بودن پشت گوشش زدم و با  یکه جلو ییرو ندادم و به جاش چند تا تار مو جوابش
 :پر از عشق و محبت گفتم یلحن

 .تکرار نشه گهید دمیسرت داد زدم. قول م نکهیا یواسه -

  !ار از من متنفرهکه انگ یرو برگردوند. جور سرش

 یشکستن قلبم تو یکه بهم داشت، به درد اومد و احساس کردم صدا یهمه نفرت نیاز ا دلم
 :ندادم و گفتم یتیاما اهم د،یچیسرم پ

 ینجوریواست ا یبچه بود ادتهیکنم؟  سشیموهاتو شونه کنم و ببافم؟ اصال چهل گ یخوایم-
 ؟یت؟ دوس دارشدن موها یفر م یکرد یبازشون م یبافتم وقت یم
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 :لرزون جواب داد ییکه روش رو ازم برگردونده بود، با صدا یهمونجور

 یهر کار یو بذار یدخالت نکن میزندگ یبه بعد تو نیخوام از ا ی. فقط مخوامیازت نم یچیه-
 .خوام بکنم یکه م

  آزاد کردن پارسا بود؟ ،یاز هرکار منظورش

 ه؟یمنظورت چ-

 یبدون ذره ا شه،یچشمام زل زد. مصمم تر از هم یتوصاف  نباریرو چرخوند و ا سرش
 :جواب داد دیترد ایترس 

بدم تا پارسا آزاد بشه و  تیمن با جانا حرف زدم. براش شرط گذاشتم. قرار شد من رضا-
 .خونه کار کنه نیا ینغمه تو یبه جا یعنیاون به جاش بشه خدمتکار من. 

از گلوم  ییصدا چیخوردند اما ه یهم م آن حس از تنم رفت. لب هام به کیکردم  احساس
کردن  هیبه گر یبیعج لیکه جون داشتند درشت شده بودند و م ییشد. چشمام تا جا یخارج نم
دختر بچه  کیاز  یبارل نکهی. فقط و فقط بخاطر ایکردن نه از سر درد و بدبخت هیداشتم. گر

 یسرم رو تو نقدریدستش اخواست از  یدلم م ینفهم تر شده بود. گاه ونسه ساله هم زب ی
کلش  یگفت؟ اصال عقل تو یداشت م یدختر چ نیازم نمونه. آخه ا یچیبکوبم که ه وارید

 بود؟

آروم  دیبکشم. با قیعم یکردم نفس ها یو سع دمیصورتم کش یدستام رو چند بار رو جفت
 .فهموندم یکردم و حرفام رو در کمال آرامش بهش م ی. آروم رفتار مزدم یحرف م

گفتم تا بفهمه؟  یبهش م یدادم. چ هینشستم و کمرم رو به تختش تک ،یبارل یپا نییپا مونجاه
 کنه با اعصاب و روان من؟ یم کاریبشه که داره چ شیتا حال

 :گفتم یکردم صدام آروم باشه وقت یسع

. یاریحرص منو در ب یخوایفهمم که م ی. مدونمیخواهر من، خوشگل من، من م ،یبارل نیبب-
 اصال؟ یکن ی. درک مستیراهش ن نیا یو دلت خنک شه. ول یآزار بدمنو 

 :که زده بودم گفت یتوجه به حرف یب

 .رد شم خوامیبلند شو. م نجایاز ا-

 !رو تمومش کن یمسخره باز نیا-

 :اون صداش رو بلند کرد نباریا
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مئن باش قبلش . اما مطرمیخونه م نیمن از ا ای شه،یکه گفتم م یزیچ ایکه گفتم باربد.  نیهم-
واقعا  گهیزور نزن. حاال هم از سر راهم برو کنار که د یخودی. پس بدمیم تیو رضا رمیم

 .خوره یتو بهم م ختیو ر واریدر و د نیحالم داره از ا

تختش  یچون لبه  دمیرو به حرکت در آورد. رفتنش رو ند لچرشیجام بلند شدم و اون و از
که وجودش  یدختر لجباز نیکردم من با ا یم کاریچ دیبادستام گرفتم.  ونینشستم و سرم رو م

 یتو گهیاحساس د یکه ذره ا یکردم با دختر یکار م یو نفرت شده بود؟ چ نهیپر از ک
 چشماش نبود؟

 یآزاد یلحظه خندم گرفت. تصور کردم که در ازا کیکه زده بود فکر کردم.  یحرف به
خوند! پاک عقلش رو  یم ادیرمان ز نکهیثل ا. خواهرم مخونه بشه نیپارسا، جانا خدمتکار ا
خواست غرور و  یم ینجوریمثال ا گه؟یبود د یمسخره ا زیچه چ نیاز دست داده بود! ا

  جانارو خرد کنه و دلش خنک بشه؟ تیشخص

 نیباشه. ا نیکار فقط هم نیاز ا یتونستم قبول کنم که قصد بارل یکردم نم یفکر م یهرچ
 نیهمچ یقبول کنم که بارل تونستمینم یدونستم ول ینم ی. چه فکرداشت یا گهید یدختر فکرا

خرد کردن غرور جانا انجام بده. حتما قصد و غرض  یرو بخواد فقط برا یکار مسخره ا
 !خونه باز بشه نیجانا به ا یهم بکنه محاله من بذارم پا یدونه هرکار یمن یداره ول یا گهید

 

 جانا#

. دمییمامان رو پا یچشم ریاخل ظرفم بود فرو کردم و زکه د یمرغ کهیت یرو تو چنگالم
 .کرد یم یخورد و فقط با غذاش باز ینم یچیه

 :رو داخل دهنم فرو بردم و همزمان گفتم چنگال

 .خوشمزه شده یلیدستت درد نکنه مامان. خ-

 یم یبود. از ک یعسل گهید یمیو ن یاز موهاش مشک یمیتکون داد. ن یحوصله فقط سر یب
 نرفته بود؟ شگاهیآرا شد که

 اد؟یم یبابا ک گمیم-

شد سر صحبت رو باهاش  یباال انداخت. هوف! نه انگار نم ینگاهم کنه، شونه ا نکهیا بدون
 .باز کرد

 مامان؟-

 .نبود ریتاث یکنم لحن لوس و پر نازم ب ینگاهم کرد. البته فکر م باالخره

 ؟یمامان یشد ینجوریچرا ا-
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 .لپش گذاشتم یتر کردم و دستم رو رو کیبهش نزد کمیم رو حوصله نگاهم کرد. خود یب

 هیهمون مامان یکه بش یدیتوام بهم قول م رون،یب ارمیاگه من بهت قول بدم که پارسارو م-
 تپل مپل سابق خودم؟

 :حوصله تر روش رو برگردوند و نق زد یب

 .ولم کن جانا. بذار به حال خودم باشم-

 !دمی. قول مرونیب ارمشیباور کن م ؟یریگینم یاِ مامان تو چرا منو جد-

 :لرزونش با حرص گفتم یچونه  دنیکردم. با د یچشماش جمع شد و من نچ یتو اشک

که  یکردم مامان خانم. راه دایپ یراه هیبه حرفم گوش کن. من  کمیآبغوره گرفتن  یجا-
بازم شماهارو که  هیبه شرط نیگردونه به خونه. اما ا یمطمئنم پارسا رو ظرف چندماه برم

 .نمیسرحال بب

 :دیبه چشمام نال رهیخ ،یاشک ییبغض و چشما با

 ؟یآخه چه جور یول-

بدم و بهش عمل  یبودنش نداشته باش خوشگل من. تاحاال شده من قول یبه چه جور یکار-
 .کنم ینکنم؟ مطمئن باش درستش م

 .و لباش به خنده باز شد دیاز ذوق درخش چشماش

 شه؟یواقعا  م یعنی-

. حاال هم غذاتو رونیب ارمشیچرا نشه مامان خوشگلم؟ پارسا آدم که نکشته. ظرف چندماه م-
 .بخور

کباب شد. از  تشیبچه ها به حرفم گوش کرد و مشغول غذا خوردن شد. دلم از مظلوم مثل
کس  چیباشه. ه دیشد نقدریکردم ا یوقت فکر نم چیمامان به پارسا خبر داشتم اما ه یوابستگ

 !بود زیموضوع گواه همه چ نیمامان بد نبود و هم یحالش به اندازه  خونه یتو

زودتر  دیمامان رفتم. با شیپ ییچا وانیظرفارو شستم و با دو ل م،یناهار خورد نکهیاز ا بعد
 .گفتم یرو بهشون م هیقض نیا

مامان قرار دادم و  یشونه  ی. سرم رو رورو جلومون گذاشتم ینیمامان نشستم و س کنار
 :دم رو واسش لوس کردمخو

 !چقدر دلم واسه بغلت تنگ شده ها یمامان-
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لبم  یعطر تنش پر شد! لبخند رو یم انداخت و بغلم کرد. مشامم از بورو دور شونه دستاش
سه  نیا یدلم شکر کردم به خاطر داشتنش. مامان و بابا اگه نبودند من تو یجون گرفت و تو

 .کردم یدق م ادیز یز غصه شب ا کیمردم! شک نداشتم که  یماه م

 داره من باز برم سرکار؟ یمامان اشکال-

 .چشمام نگاه کرد یتو قیدفعه منو از خودش فاصله داد و دق کی

 ؟یکار؟ چه کار-

 :حرف بزنم یکردم کامال  عاد یسع

برم سرکار که حواسم  خوامیداره. م اجیاحت یکرد که به منش یبهم معرف یشرکت هیدوستم -
 .شدم ونهیکردم که د الیخونه موندم و فکر و خ یتو نقدریا پرت شه. کمی

 :خودش رفت و ناراحت شد. صورتش رو سمت خودم برگردوندم یکه تو دمیوضوح د به

 مامان؟ شدیچ-

 :و گرفته جواب داد مغموم

 .کنم یدق م االیفکر و خ نیخونه با ا نیا یتو ییمن تنها یاگه توام بر-

که  یمامان وقت یرست مثل خودم! اما شک نداشتم که چشمابودند. د یدرشت و مشک چشماش
 یبود که م یدر حال نیکرد. و ا یدل سنگ رو هم آب م یشد، حت یاشک داخلشون جمع م
 .دادیآزارم نم نقدریرو ندارم. که اگه داشتم باربد ا یآپشن نیدونستم من اصال  همچ

 .شتمیموقع ها پ شتریسر کار باشم. ب ستیش که قرار نکارش پاره وقته. همه نو؟یگفته ا یاِ ک-

 یدونستم اگه قرار بود از بارل یکه گفته بودم بهم خورد. خوب م یخودم هم از دروغ دل
به کنار، دانشگاهم رو  یخونشون باشم. اصال  همه چ دیکنم، حداقل تا هشت شب با یپرستار

 کردم؟ یم کاریچ دیبا

 .شونه باال انداخت مامان

بهتره.  یسرکار و سرگرم باش یبر یول ،یتکون بخور شمیوست ندارم از پاصال  د نکهیبا ا-
 .زنهی. حرف آخرو اون میریاز بابات اجازه بگ دیاما با

 :گفتم یو پر انرژ دمیرو محکم بوس لپش

  .زنمیرو چشمم سرورم. با بابا هم حرف م-
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که  یدیجد یاره به اتاقم رفتم. شم یخستگ یو بعدش، به بهونه  میحرف زد گهیبا هم د کمی
مردونه  یبوق، صدا نیداده بود آوردم و باهاش تماس گرفتم. با چهارم امیباهاش بهم پ یبارل
 باربد که نبود، بود؟ ی. صداسادیو قلبم وا دیچیگوشم پ یتو یا

 .گرفتم و تماس رو قطع کردم میلحظه تصم کی یگلوم رو فرو دادم و تو آب

ترسم،  یاز باربد م نقدریکه ا ی. مندیچیپ یسرم م یتو تپش هاش یو صدا زدیدهنم م یتو قلبم
 کنم؟ یخونه باهاش زندگ کی یتو خوامیم یچه جور

 دهیدرشت و ترس ییو قلبم رو هم همراه با خودش لرزوند. با چشما دیدستام لرز ونیم یگوش
 کردم؟ یم دیبا یکردم. چه غلط ینگاه م یبارل یبه شماره 

رو گرفتم که به اون خونه برم، پس اول و آخرش با باربد  ممیاگه من تصم ؟یکه چ باالخره
  .شمیروبه رو م

 .رو به گوشم چسبوندم یسبز رنگ رو لمس کردم و گوش ی نهیفکر، گز نیا با

که با تک خنده  دیرو فهم نی. ادیرو فهم نیاونقدر مرتعش بود که شک نداشتم باربد هم ا صدام
 :گفت یا

 !شده ها ادیز یلیدل و جراتت خ دا  یجد-

گلوم رو دوباره فرو دادم. تجربه بهم ثابت کرده بود که مقابل باربد هرچه قدر خودم رو  آب
به خودش رفتار کرد تا برات قابل کنترل  هیشب دی. باشهیپررو تر و گستاخ تر م رم،یشل بگ
 !بشه

 .یرو بده به بارل یگوش-

 .دیخند

 .یکن یهم م یادیغلط ز نکهیمثل ا دا  ینچ نچ نچ! جد-

 .لطفا   یرو بده بارل یکل کل ندارم. گوش یباربد. حوصله  زیاعصابمو بهم نر-

 :شد یعصب صداش

 یبنداز ویکه همه چ ؟یبراش زر مفت بزن ینیکه بش ؟یبدم بهش که باز مخشو شست و شو بد-
مارو هم بهم  نیب یخوا یبس نبود؟ م یفرشته آره؟ ناقصش کرد یگردن من و خودتو بکن

 ؟یبزن

 احمقانه پاک کنم؟ اتیچرند نیکردم که مغز باربد رو از ا یم کاریچ دیمن با ایخدا

منو  نیکسو شست و شو ندادم. اگه هم منظورت به اون شرط و شروطه که ب چیمن مخ ه -
 .توش نداشتم ینقش چیشرط خودش بود. من ه نیبگم ا دیبا ه،یبارل
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 !دیاز تمسخر خند پر

 .ننک یهم پرواز م نایآره آره دلف-

. از دید یاز چشم من م شدیم یهرچ نکهیاومد. از ا یاز من بدش م نقدریا نکهیگرفت از ا دلم
وقت  چیوقت نخواستم بهش صدمه بزنم. من ه چیوقت نخواست قبول کنه که من ه چیه نکهیا

 .ومدیوقت! چون دلم ن چینخواستم آزارش بدم. ه

 :گفتم یپر از غم شد وقت صدام

 نینسبت به من بدب نقدریبهت بد کردم که ا یواست بد خواستم، ک یه، کچندما نیتموم ا یتو-
 از من بدت اومد؟ نقدریا ؟یشد

 :گرفت یکردم چون صداش داشت آروم آروم اوج م یم شیکم کم داشتم عصب انگار

اون بالرو سر  تیکه داداش عوض ی. همون شبیدرست شب مهمون ؟یبگم ک یخوا یم-
. یگذریازم نم ی. گفتیدیتقاص پس م یبهم گفت داتو؟یتهد ادتهی؟ حرفاتو ادتهیخواهرم آورد. 

چشمام پر پر  یهم از حرفت نگذشته بود که دار و ندارم جلو قهی. چند دقیکن یم یتالف یگفت
 !؟یمن بد خواست سهوا یک یگیشد. بعد م

هر  تا رمیرو بگ یفک کوفت نیا یتونستم جلو یوقتا نم یکه گاه یبه من! لعنت به من لعنت
جلو دارم نبود. لعنت  چکسیشدم ه یم ریجوگ یکه وقت ینزنم. لعنت به من ییرو هرجا یحرف
اگه اون شب و  دیکردم. شا یبستم و دهنم رو باز م یچشمام رو م تیعصبان یکه تو یبه من

 یکردم و نم ینم دشیاگه تهد دیگفتم، شا یو نفرتم نم نهیبه باربد از ک امقبلش، مد یشب ها
نبود. االن  نینسبت بهم بدب نقدریاالن ا ده،یگفتم که تقاص پس م یکنم، نم یم یتالفگفتم که 
 .دید یرو از چشم من نم زیهمه چ

 یچند روزه خون منو کرده تو ؟یرو مخ بارل ینبود که حاال رفت یکاف میجهنم کردن زندگ-
خدا، به محض  یاوندبه خد ی. ولیتو برد نباری. باشه جانا! باشه! انجایا ارهیتا تورو ب شهیش
 !کنم. شک نکن یم مونتی. پشیشیم مونیخونه، پش نیا یتو یپا بذار نکهیا

و دوباره  اوردمین خودم یاما به رو دم،یهم ترس یلی! خدمی. ترسدمیگفتم نترس یبود اگه م دروغ
 :تکرار کردم

 .لطفا یرو بده بارل یگوش-

م آزاد و نفس حبس شده چهیگوشم بپ یتو یبارل یتا صدا دیطول کش یا هیثان۲۰،۳۰ دیشا
  .بشه

 !شنومیم-
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که قلبش  یبارل یدنده. ول کیبود. خودخواه و لجباز و پررو و  ینجوریاز اولش هم باربد
 شده بود؟ یشکل نیبچه پاک بود چرا ا هیمثل قلب 

 .م نشستعرق کرده یشونیپ یو دستم رو دمیکش یقیعم نفس

 .با خانوادم صحبت کردم-

 !خب؟-

 :راحته گفتم یلیکردن بابا واسم خ یدونستم راض یکه م ییاونجا از

 !اونجا؟ امیب دیبا یاز ک-

شد که  یشد. باورم نم یکار؟ هنوز باورم نم یواسه  امیب یکه بگم ک دیچرخ یزبونم نم یحت
 یبخواد بره تو د،یآقا جمش یکرده  زیخونه، جوِن دل پارسا و عز یلوس، دردونه  یجانا

انتخاب  یعذاب دادنم روش خوب یبرا ی! الحق که بارلیکلفت یمهرزاد برا باربد یخونه 
  .شدم یمردم و زنده م یهزار بار م یروز ینجوریکرده بود. ا

 !جاش یایب یتون یبره. از فردا م کنمی. امروز نغمه رو ردش میایب یتونیفردا م نیاز هم-

 !شرط دارم هیمن -

 .دیچیگوشم پ یپوزخندش تو یصدا

 واسه من؟ یشرط بذار یکه بخوا یهست یطیشرا یتو یکنیفکر م-

 :بود گفتم دهیکه پرس یبه سوال تیاهم یب

بذارم و  زمیهمه چ یواست کار کنم، اگه قراره پا رو یاگه قراره تا هر وقت که خوب شد-
خوام پارسا  یبره، پس منم م نییآب خوش از گلوم پا ذارهیدونم باربد نم یکه م ییجا امیب

که حافظت برگشته و پارسا تورو پرت  یبگ یبر دی. بارونیب ادیماه از زندان ب ظرف چند
 .نکرده

 :جواب داد نهیپر ک یلحن با

 حق پارسا چند سال زندان رو هست؟ یکنیفکر نم-

 تیرضا یبود که تو بر نی. درسته ما قرارمون ایبه حق و ناحق بودنش ندارم بارل یمن کار-
 یا دهیمن فا یبرا ینجوریاون تو باشه. ا یدوسال یکی دین تو باداد تیبازم با رضا ی. ولیبد

 .رونیب ادیزودتر ب دیپاشه. پارسا با یمن داره از هم م ینداره. خانواده 

 :پر کرد یحوصلگ یرو ب صداش

 . خوبه؟گمیم ویهمه چ رمی. بسه! من میخواد واسه من آه و ناله کن یباشه نم-
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 میکل زندگ یآرزو نیبزرگتر گشت،یسا دوباره به خونه برمشد! اگه پار یماالمال از خوش دلم
 قشنگتر بود؟ نیمن از ا یبرا یگرفت و چ یشد. خونه دوباره رنگ عشق م یبرآورده م

 

********* 

بود که  یا قهیکرده بود. چند دق ریدر بزرگ و خوش رنگ گ یو سرگردونم، رو دهیترس نگاه
آب گلوم رو فرو داده  نقدریرو هم نداشتم. ا نمیششدن از ما ادهیجرئت پ ،یبودم و حت دهیرس

اومد تا من راحت برم  ینم رونیبودم که دهنم خشک خشک شده بود. چرا باربد از خونه ب
 خونه؟ نیباربد چطور پا بذارم داخل ا ودداخل؟ من با وج

دم انداختم. اونقدر پوست لبام رو از ته کنده بو دمیبه صورت رنگ پر ینگاه نهییداخل آ از
 بایسرخ سرخ بودند و تقر یخوابیگرفتند. چشمام از ب یموقع حرف زدن هم درد م یکه حت

 .بلندم نمونده بود. همشون از ته کنده شده بودند یاز ناخن ها یچیه

و به  دید یمن رو نم یخونه نگاه کردم. نه! انگار باربد امروز تا وقت ییالیبه در و دوباره
 !رفتن نداشت رونیزد، قصد ب یروزم گند نم

سمت خونه رفتم. زنگ  ن،یشدم و بعد از قفل کردن در ماش ادهیپ نیو لرزون، از ماش ترسون
 نییپا یمن هور یجنبه  یباز شد و قلب ب یکیت یرو فشردم و چند لحظه بعد، در با صدا

 دهیرو برنداشته، نشون م فونیآ یکه حت نیدونستم که باربد در رو باز کرده و هم ی. مختیر
 !منتظرم بوده که

ممکن بود که باربد بتونه  ری. غدیاز سرم پر زیباز هم با ورودم به اون خونه، انگار همه چ
چه قدر گشته تا  نکهیا یرو نداره. ول ییجا نیباشه. قطعا پول همچ دهیرو خر یبهشت نیهمچ
 !دونه یکنه خدا م دایرو پ ییجا نیهمچ

 ییارویرو یکه حت یرو به وجد آورد. به طور من ش،یپ یاز دفعه  شتریب یبودنش، حت سرسبز
توت و  یدرختا اط،یح یرنگ و بزرگ گوشه  دی. تاب سفبا باربد رو هم فراموش کرده بودم

نشون  یبه خوب اط،یح یزیباغچه، استخر پر آب وسط خونه و تم یتو یو انگور، گال بیس
 .کنه یم یباغبون نجارویا وزهر ر یداد که کس یم

دونستم منتظرمه  یکه م یاون خونه بودم که اصال حواسم به باربد یایقشنگ دنیمحو د اونقدر
از اتاق  یکی یکه پشت پنجره  دمیکه نگاهم سمت ساختمون برگشت، د ینبود. درست لحظه ا

آن ضعف به زانوهام  کیکنه. احساس کردم  یپرده رو کنار زده و داره نگاهم م ستاده،یها ا
 یخوب م یلیرو خ ثینگاه خونسرد و خب نیشناختم. من ا یم ن نگاه رو خوبیبرگشت. من ا

 !شناختم



 

380 
 

پنجره کنار رفت و پرده  یشدنم به ساختمون، باربد از جلو کیقدم هام جون دادم و به نزد به
  .در درآوردم و وارد خونه شدم یافتاد. در خونه باز بود. کفشام رو جلو

 چیاومد. نگاهم محوش شد. من ه نییه ها پاقدم دوم رو برنداشته بودم که باربد از پل هنوز
نظرم  یاونقدر تو شهی. اون همرمیمرد بگ نیتونستم نگاهم رو از ا ینم یحالت چیوقت و در ه

شد، باز هم من از  یموجود جهانم شناخته م نیتر زیاگه نفرت انگ یاومد که حت یجذاب م
 .کردم یم ادیمرد جهان  نیتر پیو قطعا خوش ت نیجذاب تر ناون به عنوا

 :و تنها گفت برداشت ینگاهم نکرد. کفشاش رو از جاکفش لحظه هم هی یحت

 یبخوره و انجام بده، رو دیکه با یمهم زیکن. صبحونشو آماده کن. هرچ داریرو ب یبارل-
. اتاقش رو اطیح یچندبارم ببرش تو ی. روزیناهار خور زیم یکاغذ نوشتم و گذاشتم رو

 .ل و هواش بهترهحا اطیدوست نداره. تو ح

 .کفشاش شد دنیدر بود، نشست و مشغول پوش یکه جلو یکوتاه یپله  یرو

اگه  یعنوان! حت چی. به هیرو ندار یتنهاش بذار نکهیگردم، حق ا یتا ساعت هفت که بر م-
 . مفهومه؟رونیب یخونه بذار نیپاتو از در ا یهم حق ندار یداد یجون م یداشت

  .امروز رو قصد نداشت آزار برسونه هینگار زمزمه کردم. ا یفیضع ی بله

 نیاز ا شهیهم از حرفم نگذشته بود که از جاش بلند شد و نگاهم کرد. قلب من هم هیثان چند
 !االن نیهم یو حت شهیکرد. هم یوحشت م ،ینگاه وحش

نظافت و  یتموم کارها یعنی. یخونه هم هست نی. خدمتکار ایستین یتو فقط پرستار بارل-
  .با توئه یآشپز

که چطور خواهرش  دید یلحنش، زانوهام رو سست کرد. اگه پارسا بود و م یتو تمسخرِ 
 !شکست یخواهر و برادر شده، کمرش م نیدست ا یمضحکه 

 ...در ضمن-

به چشمام دوخت و ضعف به تموم اندامم برگشت. نگاهش  میکرد. چشماش رو به مستق مکث
نگاه پر  نیزودتر گورشو گم کنه و بره! من از ا که رنگ نفرت گرفت، آرزو کردم که هرچه

 یو هرکس م زیاز هرچ شتریبزنه، ب یآزارم دست به هرکار ینفرت که حاضر بود برا
 !دمیترس

کنم.  جادیا یخوام تنش یهم که شده، نم ینشو. به خاطر بارل یچشم من آفتاب یجلو ادیز-
 شبیاز د یکنم. ول یات صافش مکه مطمئن باش باه میبا هم دار ییخرده حسابا هیدرسته 

 ی. حداقل تا وقتمینداشته باش گهیبه کار هم د یکار یمدت هیخوبه که  دمیفکر کردم و د یلیخ
 .حرفم بزنم ری. پس توام جلو چشمم نباش که نخوام زشهیم بهتر یکه حال بارل
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با کرد و  بشیج یزنگ خورد. دست تو شیهم از حرفش نگذشته بود که گوش هیثان کی یحت
  .گرفت شیش، لبخند زد. لبخند زد و قلب من آتنگاه به صفحه

 !جون دلم؟-

مهلکه فرار  نیخواست برم و از ا یگرفت، شعله ور تر شد! دلم م یکه از قلبم زبونه م یآتش
با  نمیکرده بودند و تموم وجودم گوش شده بود تا بب ریگ نیبه زم میلعنت یکنم اما انگار پاها

 .زنه یحرف م یک

 :که گفت دینکش یولط

 ؟ی. تو خوبزدلمیآره عز-

 یاتاقش خواب بود، پس ک یتو یبود مگه؟ اگه بارل زدلشیعز یبه جز بارل یگرفتم. ک ُگر
 پشت خط بود؟

و اون  یعاشق باربد نبود چوقتیبوده و نبوده تموم شده! تو ه یزدم که هرچ بیخودم نه به
 . پس االن چه مرگته؟دیتورو ند چوقتیه

رو  نمیس خوادیکردم م یکه احساس م دیتپ یم ی. جوردیفهم یکرد اما قلبم نم یک مدر مغزم
 !باربد پرت و التماسش کنه یپا یبشکافه، خودش رو جلو

 :سر داد و گفت یماتم، قهقهه ا یچشما یجلو

 !امینکن جوجه! برو خونه تا ب یدلبر نقدریا-

انداخت که  یشب ادیمن رو به  که بهم دست داد، یبود. احساس یآخرش بدجور کار ی ضربه
که  یباربد برام تموم شده. همون شب دمیکه فهم یش کتک خوردم. همون شبمقابل در خونه

 شیآت رونیزدم و از ب یم خیکه از درون  ی. همون شبدمیرو فهم یشکست عشق یتازه معن
 !رمیداشتم بم دوستکه  یگرفتم. همون شب یم

حرفارو  نیبار ا هی. چه قدر آرزو داشتم سادمیهمونجا وا مات و مبهوت رفت. رفت و من باربد
داشته باشمش. جالب بود! انگار تازه احساس چند  شهیازش بشنوم. چه قدر آرزو داشتم تا هم

 .به تموم وجودم برگشت یقرار یزنده شد و احساس ضعف و ب شمیماهم پ

که  یرفتم و کاغذبزرگ و دلباز بود  یخونه  نیکه سمت راست ا یکیش یآشپزخونه  به
که نوشته بود از نظر گذروندم. آخر  ییزهایبود برداشتم. تموم چ یناهار خور زیم یرو

  .منه یباالست، برا یکه طبقه  یحرفاش نوشته بود اتاق آخر

که  یو جمع و جور کیزدم و از پله ها باال رفتم. با ورودم به اتاق کوچ رونیآشپزخونه ب از
  .فرستادم رونیشد، نفسم رو پر صدا ب یتخت خواب خالصه م هیو کمد  کیدر  لش،یتموم وسا
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شده بود. سمتش رفتم و پرده رو کنار  دهیپوش یخوشرنگ یداشت که با پرده  یبزرگ ی پنجره
 .تموم اتاق رو پوشوند دیزدم. سرتاسر اتاق روشن شد و نور خورش

که مقابل چشمام بود  یکیچبند، نگاهم رو به بهشت کو مین یرو باز کردم و با لبخند پنجره
 :لب زمزمه کردم ریو ز دمیکش یقیدوختم. لبخندم وسعت گرفتم و چشمام بسته شدند. نفس عم

 شتریب یرو بفهمه. نذار حست رو بفهمه. هرچ اتینذار بفهمه حالت بده جانا. نذار حسود-
شده با  یتشده به تظاهر! ح ی. خوشحال باش و لبخند بزن. حتکنهیم تتیاذ شتریب یحساس بش

 نیاز ا رونیسه نفر ب دینره ام ادتی. یینجایا ینره واسه چ ادتیجون کندن! اما لبخند بزن. 
 رونی. پارسارو بیجمع کن دیفقط و فقط خودت با یکه زد ینره گند ادتی. ئهخونه به تو

 جانا؟ یدیاز اشتباهاتت جبران بشه! فهم یتا حداقل قسمت یاریم

انداختم و دست به کمر مشغول روشن کردنش  ییلباسشو نیماش یرو تو یبارل یها لباس
برام سنگ  یخواهر و برادر حساب نیانجام دادن نداشتم اما ا یبرا یادیشدم. امروز کار ز

اون  یرو ببرم حموم و تو یکنم. بارل زیتموم گذاشته بودند و مجبور شدم کل خونه رو تم
دونستم هر دوشون  ینبود نفس بکشم! مشباهت به جهنم  یکه ب جدانپر خوف و عذاب و یفضا
عذاب آور تر از روش باربد  یو بارل یجور هیباربد  دند،یخونه نقشه کش نیا یبودنم تو یبرا
 !نقشه رو شروع کرده بود نیا

که مشغول سرخ شدن بودند باعث شد دست از ور رفتن با  ییایجلز ولز قارچ و سو یصدا
دلم دعا  یبه سمتشون انداختم و تو یم. نگاه ملتمسو افکارم بکشم و به دادشون برس نیماش

شعله رو کم کردم. از  ریدعام زدم و ز یبه رو یکردم که خوب و خوش مزه باشن، تلخند
 یفرصت نکردم جواب تماس مامان یاز مامان و بابا نداشتم و حت یصبح که اومده بودم خبر

 .که چند بار زنگ زده بود رو بدم

بود کردم و با گفتن " زود بر  شیخارج سلایر دنیحال سرگرم د یتو که یبه بارل ینگاه مین
 .قدم برداشتم اطشونیح یگردم " از خونه خارج شدم و تو یم

امروز  یبه اندازه  یروز چیتونستم بگم ه یم نیقیکمرم نشست و به  ینوازشگرم رو دست
 هیکردم و به ثان کیاسم مامان کل یرو باال آوردم و رو یم گوش گهیکار نکردم. با دست د

 :دمینگرانش رو شن یکه صدا دینکش

 ...من یگ یجانا؟ نم ید یزنم چرا جواب نم یزنگ م نهمهیتو دختر؟ ا ییکجا-

 :دمیکالمش پر ونیبدنم م زیاعتنا به لرز ر یو ب دیچیپ یهوا م یتو یخنک باد

وست ندارم د یدون یکنم مامان وگرنه خودت م تیرعا کمیقربونت برم، گفتم روز اوله -
 بابا کجاست؟ ؟یتو خوب ال،یخینگرانتون کنم. حاال ب

 :فرستاد و با مکث گفت رونیحبس شده ش رو ب نفس
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 !شم یم وونهیدارم د گهید ،یستیتوام که ن ومده،یرفته بنگاه ن یاز صبح-

 :کرد یعمل م یقو دیاما زبونم با دیپر کش تشیبه خاطر لحن پر از مظلوم قلبم

 !ریسخت نگ ،یشه مامان یدرست م زیچ دورت بگردم، همه-

حال استرس زاش رو  نیربط و در ع ینگفت و سوال ب یزیبود که در جوابم چ دیناام یادیز
 :دیپرس

 شرکتتون تا چنده؟ یخونه؟ ساعت کار یایم یک-

 :گفتم یو با لحن مضطرب دمیگز لب

 ؟یندار یگم مامان، فعال  کار یاومدم خونه بهت م ام،یزود م-

کرد و منو با  یمراعات من تازه کار رو بکنه که زود خداحافظ دیکرد با یگمون م چارهیب
 یگذشت و م یاومدم برم خونه ساعت از هشت هم م یکه زده بودم تنها گذاشت. تا م یگند

 .کنه ینگران ترش م نیدونستم هم

 یبه سمت در ورود تمیلب به خودم و وضع ریز یدستم فشردم و با فحشا یرو تو یگوش
 .برگشتم

مخلوط شدن بودند دست به  یموادم که آماده  دنیراست به سمت آشپزخونه رفتم و با د کی
باهم  قهیکردم و بعد از چند دق یرو با هزار آه و ناله آبکش یماکارون یکار شدم، رشته ها

آسوده سر دادم و بعد از اتمام کارم انگار تازه  یمخلوطشون کردم و در قابلمه رو بستم. نفس
 :خونه شدم یتو یبارل جودو یتوجه م

 رات؟ب ارمیب یخور یم یزیچ-

 :رو به سمتم چرخوند و گفت سرش

 .نه-

 :اراده گفتم یزدم و ب یزده لبخند شرم

 .شه یشام آماده م گهید کساعتی-

 :برداشت و گفت زیم یرو یاز تخمه  یمشت

 .یاستان بخونکتاب سفارش بده. دوست دارم قبل از خواب برام د یسر هیفردا برو -

 :و منگ جواب دادم جیگ

 باشم؟ نجایتا زمان خوابت ا دیقبل از خواب؟! مگه من با-
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 :خوردند یخوش فرم و نازکش تکون یاز شکستن تخمه برداشت و ابروها دست

 ؟یایبود ب یازیوگرنه چه ن ،یباش شهیهم دی... بایخونه ا نی! تو خدمتکار ا؟یچ یعنی-

 :ب دادمنگاهش کردم و جوا مظلومانه

. یبر یتونیباش. بعدش م نجایا امیکه من ب یگفت تا زمان رفتیاما باربد صبح که داشت م-
 یتو شینجوریکنم؟ هم کاری. خانوادم رو چیبمونم بارل نجایشبارو ا تونمیمن واقعا نم

 .دانشگاهمم موندم

 :دوخت ونیزیروحش رو به تلو یب یچشم ها هیمتفکر به خودش گرفت و بعد از چند ثان یحالت

  !یبمون دیباشه اما امشب رو با-

 !بهم دادن؟ یگفتم؟ روز اول کارم اضافه کار یم دیبا ینداشت! به مامان و بابا چ امکان

 !. بذار برمارنیکارمو در م یشن و پ یشه، مشکوک م یباور کن نم یبارل-

 :اومد یبهش نم تیعصبان بیکرد و عج لیرو با سرعت به سمتم ما سرش

 .شو زیهمه چ الیخیکال  برو و ب ای یمون یامشب م ایشه!  یشه، م یمشه،  یم-

 هی دی. بااز جام بلند شدم یفیضع یتکون دادم و با گفتن باشه  یو شکست خورده سر کالفه
و همه  ختیر یکردم وگرنه کل برنامه هام بهم م یم دایکردن مامان پ یراض یبرا یراه
 .دادم یرو از دست م زیچ

متقاعد کننده گشتم و در آخر به  یو همراه با درست کردن ساالد دنبال بهونه ار یساعت مین
و با  دمیظرف کش یتو یذهنم اعتماد کردم. دست از خورد کردن کاهوها یتو زیر یجرقه ا

 .به اتاقم رفتم یمنته یبه سمت پله ها میبرداشتن گوش

و گرفتم و چند تا بوق از سکوت مطلق اتاقم مطمئن شدم شماره ش ر یرو بستم و وقت در
 :نخورده جواب داد شتریب

 جانم مادر؟-

 :کرد رو به کار گرفتم یشرمنده م رو بستم و زبونم که داشت به دروغ عادت م یها چشم

 ؟یگ یبگم نه نم زیچ هیمامان -

 :شده " ش گفتم یهم جمع شدند و در جواب " چ یلرزونم تو یها لب

شه و فالن،  یم یسرکارت دانشگاهت چ یر یاده مد ریزنگ زده گ مینشده، مر یخاص زیچ-
 . برم مامان؟میکار و دانشگاهت کن یبرا یفکر هیو  شمیپ ایگه امشب ب یم
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به اجازه ش  ازیشد که واقعا  با دوستام قرار داشتم و ن یقبل ییتر از دفعه ها یطوالن مکثش
 :گفت یداشتم شد. مجددا  صداش زدم و با لحن خشک

خبرم  یب یبود جانا؟ برو... ول یوسط چ نیت شماها آخر... کار کردنت اکنم از دس یدق م-
 .نذار

 یخوشبخت ایدن کیطرف، انگار  کیآخرش  یطرف و برو  کی شیغر و گله مند ی همه
 :شده بود که شعف زده گفتم بمینص

 .عاشقتم آخه... چشم، فعال  -

 نهییآ یخودم تو یه روب یتخت گذاشتم. نگاه سرخوش یرو رو یرو قطع کردم و گوش تماس
و از اتاق  دمیو بلندم کش دهیپوش رهنیپ یرو یاتاق که به کمد وصل بود انداختم و دست یقد ی
 .زدم رونیب

 :رو معطوف خودشون کردند یو حواس بارل دندیچیپله ها پ یقدم هام رو یصدا

 !گه؟ید یمون یم-

انگار چشم هام باهاش سر جنگ تکون دادم.  دیبه تائ یحواله ش کردم و سر یا یپر معن نگاه
که سراسر امروز خِر مغزم رو گرفته بود رو به زبون  یگرفته بودند که وادارم کردند سوال

 :ارمیب

 ؟یبارل گهید یسر قولمون هست ت؟یو گفتن واقع تیرضا یبرا یر یم یک-

شادمهر رو پخش  پیکه کل یا یام س یپ یرو عوض کرد و رو ونیزیحوصله کانال تلو یب
 :کرد گذاشت یم

البته!  رمیشب نموندنات هم فاکتور بگ هیاگه بخوام قض ،یروز رو هم تموم نکرد کیهنوز -
 .قولم بزنم رینداره ز یلی. دلرمیفعال  زوده اما م

به  یرو به بارل زیتشکر آم یزدم و با لبخند المیخ یپارسا تو یتصور آزاد یبه رو یلبخند
 یبه ماکارون یناخنک یشام شدم و دور از چشم بارل زیم دنیسمت آشپزخونه برگشتم. سرگرم چ
خوش طعم شده  یکه بهش اضافه کرده بودم حساب ییها هیخوش بر و روم زدم. به لطف ادو

 .کرد یسربلند م ششونیمن رو پ امشب هیبود و حداقل 

کرده بود باعث شد من هم بهش گوش بسپرم  ادشیحد ممکن ز نیکه تا آخر یکیموز یصدا
که  یا یشام بشم. برگشتم و مات بارل زیآماده کردن م یدغدغه  الیخیچند لحظه ب یو برا
چشم دوخته بود که انگار قاتلش رو به روشه  واریبه د یمقابلش بود شدم. طور واریبه د رهیخ

رو به  واریخواننده و د یغرق صدا یزنده نگه داشتنش مونده! طور وکشتن  یو سر دوراه
 :دمیکه شن ییشد، درست... درست اونجا یخودم هم جار یور اشکاچط دمیروش بود که نفهم
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 " !تو دادم ینمونده واسم، عمرو جونو همشو پا یزیچ "

دونستم توش چه خبره  یم دهیکه ند ییایبه اون، اون تو دن رهیو من خ واریبه د رهیخ یبارل
 !د برامباربد بو یآور کارها ادیکه  ییایخودم... تو دن یایغرق بود و من تو دن

 …ازت فرشته ساختم تو سرم"

 " …ادمی مونهینصف آدم! م یحت ینبود

 یدونستم به حال بارل ینشدند. نم یاپن مشت شدند و به پاک کردن اشکام راض یهام رو دست
 دنیکه واسه عذاب کش یخودم ای دیکش یچشم هام عذاب م یکنم که داشت جلو هیگر یا

 !استخدام شده بودم

 روزا بگذره نیا کنم،یم سره خدا خدا هی "

 !بهتره بهیاز غر یتن خسته رو که تو بزن نیبشکنش ا بزن

 " !هیادگاری هیبزن که زخمتم  ایب ه،یدلم خال نیکه جات تو ا ایب ایب

باره با صورت  کیگرفتم و با قورت دادن بغض سمجم به عقب برگشتم و به  یاز بارل نگاه
 یگفتم؟ مگه صدا یداشتم م یاومده بود؟ چ یک راهرو رو به رو شدم. یاخمالود باربد تو

 !داد؟ یدر رو م یصدا دنیشن یخواننده اجازه  نیا یلعنت

 هیمن بود. چندثان ی رهیصورتم رو پاک کردم. اون هنوزم با اخم خ یرو یکرده اشکا هول
 :بگه تیکردم خودم رو مشغول کار نشون بدم با عصبان یم یکه سع یتا به من دیطول کش یا

 نجا؟یخبره ا چه-

در  یمنو بارل ونیداد و نگاهش م یهم فشار م یشدم. با حرص لب رو خکوبیجام م یتو
پر از  ت،یحس کردم نگاهش عالوه بر عصبان یدونم چرا، اما لحظه ا ینوسان بود. نم

 !و غمه یمونیپش

 یرفت. کنترل کنار دستش رو برداشت و صدا یاز من گرفت و با حرص به سمت بارل نگاه
 :رو به صفر رسوند و کنارش زانو زد کیزمو

 ؟ید یگوش م یدار هیچ اتیچرند نیا ؟یخوب ؟یبارل-

 یلرزونم رو یکور مقابلش گرفت و به باربد چشم دوخت. دست ها ینگاه از نقطه  یبارل
 :رو با محبت نوازش کرد یگره خوردند و باربد صورت بارل نمیس

 بونت برم؟گوش نکن قر زارویچ نیهزار مرتبه نگفتم ا-
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کردم که  یفکر م نیانداخت و به ا یو پشتم رو بهشون کرد. بغض به گلوم چنگ م دمیچرخ
 یمنم غصه م یاشکا یخواهرش ناراحت شد، برا یناراحت یکه برا یکاش به همون اندازه ا

 !خورد

من هم  یاز سکوت گذشت و بر خالف انتظارم و به خواست بارل ینیحجم سنگ ونیم شام
خورد و باربد  ینداشت مشتاقانه غذا م یحال چندان خوب نکهیبا ا یا خوردم. بارلکنارشون غذ

 !ستیحالش اصال  خوب ن میدونست یبود که هر دومون م یاما تمام نگاه و توجه اش به دختر

 یبارل لچریدر خطاب به من دست رو و یزیر یبلند شد و با گفتن مرس یصندل یاز رو باربد
 :گذاشت

 خوشگله؟ یکرد کارایخب... امروز چ-

 :گفت یلیم یشدم که نگاهش رو به من سوق داد و با ب یا یبارل ی رهیخ

 .و حموم رفتم دمید لمیف کمیاما  ادیانجام دادن ازم برنم یبرا یکار-

افتاد. البد تماما   نییحموم باربد سرش رو به سمتم چرخوند و نگاه من پا یکلمه  دنیشن با
  !دمیاون زمان عذاب کش یکه چقدر توبرد  یلذت م نیداشت از ا

گوش به مکالمه  گهیدادم د حیشدم و ترج زیم یرو یتوجه بهش مشغول جمع کردن ظرفها یب
ظرف رو هم  نیتا آخر دیطول کش یربع کیراحت تر بودم.  ینطوریشون نسپرم، حداقل ا

که مشغول  یو باربد یبارل کینزد ینامنظم یبا قدم ها ،یشستم و بعد از روشن کردن کتر
 :بودند شدم شونیور رفتن با گوش

 .خبرم کن یخواست یزیمن برم، اگه چ یبارل-

اسمم توسط  دنیکه با شن دینکش یقدمم رو به سمت پله ها برداشتم، طول نیگفتم و اول نویا
 :و به سمتش برگشتم ستادمیسرجام ا یبارل

 !صبر کن-

 :تکون دادم و گفتم یسر کنجکاوانه

 ؟یخوا یم یزیچ-

 :زد دوخت یو گنگ م جیکه گ یاغواگرش رو به باربد یبه روم زد و چشم ها یتلخند

 .نجایا نیبش ایب-

مضطربم رو به  یخودش و باربد بود اشاره کرد و من قدم ها کیکه نزد یدستش به مبل با
 :مقدمه شروع کرد یسمتش برداشتم. نگاه ممتدم گواه سوالم بود و اون ب
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کم و کسر باشه،  یخوب و ب زیخواد همه چ یدلم م نجا،یا انیام مدو تا از دوست یکیفردا -
 .دیمنو ببر یو آبرو دیبار هم کن کهیت دیاونا نخوا شیگفتم بهتون بگم پ

 :گفت یچونه ش گذاشت و با لحن خونسرد ریدستش رو ز باربد

 .چشم یقدمش رو ادیب خوادیم یهر ک م،یما با هم مشکل ندار-

 :بد انداختم و من هم به ناچار گفتمرو به بار یمشکوک نگاه

 .کنم، نگران نباش یم یشم کارا رو اوک یفردا صبح زودتر پا م زم،یعز ستین یمشکل-

 :نداشت ریاخ یروزها نیترسناک ا یبه بارل یشباهت گهیزد و د یحیمل لبخند

 .یمرس-

باربد  یصدادم کنم که  یبسنده کردم و از جام بلند شدم تا چا یلبخند مچهیجوابش به ن در
 :راه متوقفم کرد ونیم

 !منم قهوه یداغ کن برا ریش یبارل ی. برامیخور ینم ییما چا-

به سمت آشپزخونه قدم برداشتم. معلوم نبود چه مرگشه که  یگفتم و با کالفگ یکم جون ی باشه
اعصابت رو بهم  یو خونسرد یالیخ یبار با ب هیده و  یبار تا سر حد مرگ حرصت م هی
 !بشر کاربرد داشت نیا یفقط و فقط برا یالحق که لفظ دو قطب زه،یریم

عزم رفتن به اتاقم  زیم یو قهوه رو ریش ینیکه با گذاشتن س دیطول نکش شتریب یا قهیدق چند
 :رو کردم

 ؟یتونم برم باال بارل یم-

 بار باربد نیتکون داد. ا دیبه تائ یکنارش برداشت و سر یعسل زیم یرو از رو رشیش وانیل
 .بخورم ینذاشت تکون یزبون وا کرد و با سوالش رو به بارل

 !یمونه؟ نگفته بود یشبا هم م-

 :لب باز کرد یالیخ یچرخوندم و اون با ب یرو به سمت بارل سرم

 .باشه نجایداره، بهتر بود امشب ا ادیمونه، فردا هم کار ز یفقط امشب م-

گفتم  یریرفت شب بخ یشدن م فیه تضعکه رو ب یسر داد و من با اعصاب یآهان آروم باربد
 .گرفتم شیپله ها رو پ ریتندم مس یو با قدم ها

 نیا یدادم. روز اوِل موندنم تو هیفرستادن نفس محبوسم بهش تک رونیاتاق رو بستم و با ب در
خونه، نگاه  نیا یخسته شده بودم. تحمل آدما یواقع یخونه رو به تموم شدن بود و من به معنا
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نبود من  ونیمثل پارسا در م یآدم با ارزش یف هاشون برام سخت بود و اگه پاهاشون، حر
 !کاش نبودم ینبودم که هزاران کاش و ا نجایهم ا

 یبودم برا دیمشغول باشم و ناام دیخونه با نیا یکه مشخص بود حاال حاالها تو ینطوریا
سرد و  یچهره  یرآو ادی! با نمشیتونستم بب یبار م کیکه هر چند وقت  ییپارسا دنید

بغضم گرفت و به سرعت پسش زدم. هر جور  شمونیپ یهفته  کیمالقات  یشکننده ش تو
وجود  یا گهیپارسا رو نجات بدم. راه د یاومدم تا زندگ یم رد طیشرا نیاز پس ا دیشده با
 !نداشت

 

*********** 

بالشتم  زبانیم عبوسم ی افهیجام ول خوردم و ق یتو میگوش یکننده  وونهیزنگ د یصدا با
 یزنگ ساعت رو خفه کردم. نگاهم رو تو یپتو رو کنار زدم و با غرغر صدا یشد. عصب

باز و گره  یتخت بلند شدم. حال شونه کردن موها یکوفته از رو یاتاق چرخوندم و با بدن
که  یسر و صدا طور یشدم به همون شکل رهاشون کنم. ب جبورخورده م رو نداشتم و م

 یکتر ریبه سمت آشپزخونه رفتم. ز میو مستق نییپاهام نشه از پله ها پا یصدا یمتوجه  یکس
 .باربد افتادم شبیحرف د ادیاراده  یرو روشن کردم و ب

 " .میخور ینم ییما چا "

 ییبه دستشو یمنته ینثارش کردم، سمت راهرو ظیغل یاداش رو در آوردم و فحش اریاخت یب
بود و  ادیکنم چرا که امروز کارم ز یرو همونجا خال میدادم کل اعصاب خورد حیرفتم و ترج

 .داشتم ازین یبه انرژ

 ییپف کرده و باز شده به لطف آب سرد از دستشو یتا با چشم ها دیطول کش یا قهیدق چند
اومد مواجه شدم. نگاه اخمالودش رو از سر تا پام  یکه به سمتم م یاومدم و با باربد رونیب

 :هش گفتمگذروند و باالجبار رو ب

 .ریصبح بخ-

 :که کامال  از کنارش رد شدم جوابم رو داد یتکون داد و وقت یسر

 .توام-

هم از  نیجواب بود اما خب هم نیگاو و گوسفندها بهتر از ا ریصبح بخ ی قهیمسلما  طر توام؟
بود و باربد مجبور بود که بخاطرش  یبود! باز خداروشکر که بارل دیشناختم بع یکه م یباربد
 !نداره یشوخ یوقته با کس یلیخ یبود که بارل دهیحتاطانه رفتار کنه، خوب فهمم
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رفت  ینم یهم گرم کردم. انتظار ریش وانیل هینمونه  یباق یحرف نکهیا یرو دم و برا یچا
که به خونم  یباربد یصبحونه رو برا نیشه و من مجبور بودم اول داریحاال حاالها ب یکه بارل

 !آدم هاست یرحمانه سرنوشت با زندگ یب یهمون نشون از باز نیو ا تشنه بود آماده کنم

وجود نداشت.  زیپر کردن م یبرا ییجا گهیگذاشتم و د زیم یرو هم رو ینیبادوم زم ی کره
که به لطف  یبودم زدم و با وارد شدن باربد به آشپزخونه ا دهیکه چ یزیم یبه رو یلبخند
 :داد رو بهش گفتم یم خودش نشون یآفتاب بهار رو تو یهاله 

 .نکردم، زحمتش با خودت دایها رو گشتم اما شکر رو پ نتیهمه کاب-

مبل  یگرفتم و به سمت حال رفتم. مشغول مرتب کردن کوسن ها شیخی یاز چشم ها نگاه
که خاص بودنشون چشم  وارید یرو یا نهیآ یقاب ها یرو یکه خواستم دستمال نیشدم و هم
 :دمیباربد رو شن یآروم و کنترل شده  یکشم صداگرفت ب یرو م یهر کس

 جانا؟-

نشسته  ی" مجبورم کرد به سمتش برم. پشت صندل نجایا ایعقب برگشتم و اون با گفتن " ب به
 :گفت ستمیکنارش با نکهیبود و قبل از ا

 !ه؟یچ نیا-

 :دمیپرس یبهم گره خوردند و با لحن سرد ابروهام

 ه؟یچ یچ-

 یگرفتم، اشاره ش به ظرف مربا و خامه  شینگاهش رو پ ریمس و ستادمیا نهیبه س دست
 :تکون دادم و گفتم یبود، سر زیم یرو

 .گهیمربا و خامه ست د-

دستش رو جلو برد  د،یحرکت ظرف رو به سمت خودش کش کیزد و با  یصدادار پوزخند
 :دیکش رونیبود رو از دل خامه ب میکه نشون از گند کار یدراز و فر خورده ا یو مو

 رو؟ یدراز نیمو به ا ینیب ینم-

 یاز هم جدا شدند، نم یگره خورده م با لرز مشهود یحبس شد و دست ها نمیس یتو نفس
 اوردمیکه باال آوردم رو جمع و جوز کنم اما اونقدرها هم کم ن یافتضاح یچجور دیدونستم با
 :سابقه م گفتم یب ییو با پررو

هست از  ی. هر چوفتهیاتفاق ب نیا یهر کس یبراکه، ممکنه  ستیزهر ن گهیخب موئه د-
 !دست خودت بهتره یخورده  غیت یموها

 :بازم لب باز کرد یبه موها رهیچشم هام پرتاب کرد و بعد خ یتو یا یپر معن نگاه



 

391 
 

تو غذا  نمیبب یلی... پشم و پگهیاسبم رد کرده، حواست باشه د یشما مو یتا مو، مو میمو دار-
 !دم یبد رد م

نون و  یا کهیتکون دادم و اون با برداشتن ت یزد سر یکه رو به منفجر شدن م یرتصو با
سرش رو  یتو یخواست موها ی. دلم مدیحرصم کش زمیه یرو تیبلند شدنش رسما  کبر

 !تونستم یخونه بچرخونمش اما افسوس که نم نیبکشم و با همون  حالت دور تا دور ا

کردم  یسع یبارل یصدا دنیانداختم و با شن کنیس یو بغض کرده ظرف خامه رو تو یعصب
 :جلوه بدم یخودم رو عاد

 .سالم-

زودتر از راهرو  لچریکرد با و یم یبهش سالم کردم، سع یفیضع یگرد کردم و با صدا عقب
 :مبل بلند شد و به سمتش رفت یحال داشته باشه که باربد از رو یکامل تو یدیخارج بشه و د

 .بر کن کمکت کنمخانوم؟ ص یچه خبره بارل-

جوش  ریش یرو مجدد تو ریش وانیرو برگردوندم و خودم رو مشغول کارم کردم، ل سرم
موقع از صبح  نیمهم بود که ا یلیخ یبارل یامروز برا یمهمون نکهیانداختم تا گرم بشه، مثل ا

 .داشت یشده بود و انرژ داریب

خواست بهم بفهمونه امروز  یم میرمستقیغ یجور هیباربد وارد هال شد و انگار  یهمراه با
 :ندارم گفت شیدر پ یروز خوب

 !بمون، نرو سرکار شمیامروز پ-

 :اعتنا رو به باربد ادامه داد یضرب سرم رو به سمت چرخوندم و اون ب به

 اریصبحم رو ب یکه برو قرص ها یمون یصفا نداره، اگه م یمهمون نباشه مهمون زبانیم-
 !یدون یاگه که نه خودت م

 دیام یوارش هر چ دیتاک ینثارش کرد و با گفتن باشه  ییپررو یتوله  یبا تک خنده ا ربدبا
 .کرد کسانیداشتم رو با خاک 

 یبه ناهار و اومدن دوستا یزیچ گهیسرگرم درست کردن دسر و ساالد شدم و د یساعت چند
رد به پر سکوت حال پخش شد و مجبورم ک یفضا یتو لچرشیو ینمونده بود که صدا یبارل

 :سمتش برگردم

 چطوره؟ شمیآرا-

 :به روش زدم و از ته دل گفتم یخسته ا لبخند

 .یبارل یخوشگل شهیخوب شده، تو هم یلیخ-
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 :که تنش بود اشاره کرد یجذاب زیخورد و به شوم ینیلب هاش چ کنار

 ؟یلباسم چ-

 :گفتم اریاخت یرها کردم و ب یا وهیجا م یتو دستم رو تو ی وهیم

 !ادایبهت م یلیخ یه، مشکقشنگ یلیخ-

سکوت  یسر خورد. لحظه ا نیزم یو نگاهش رو دیلباسش کش یرو نوازش وار رو دستش
 :گفت نهیکرد و بعد با طمان

 !تورو یجمله  نیگفت. درست ع نویهم دشیبرام خر ی. پارسا هم وقتادیآره، بهم م-

با خودت و  یکار کرد ی! چو چشم هام با درد بسته شدند. پارسا... پارسا... پارسا دمیگز لب
 !دختر؟ نیا

 :به سراغش رفتم و کنارش زانو زدم یتند یو با قدم ها دمیکش وهیم نییاز تز دست

 بوده گذشته... مگه نه؟ یهر چ ،یبهش فکر نکن بارل-

 ییجمع شد اما خودش رو کنترل کرد و بحث رو به جا ششیغرق آرا یچشم ها یتو اشک
 :کرد کشوند یم تیکه من رو اذ

 ت؟باربد کجاس-

چشم  یالک زده ش تو یپاش که الک نداشت و تناقضش با دست ها یناخن ها یرو نگاهم
 :گفتم یبود گره خورد و با لحن خشک

برنج  ریز یرفت. راست یداشت با لپ تاپش ور م زیپشت م شیپ ی قهیدونم، تا چند دق ینم-
 ...ایرو روشن کنم 

 :اپن گذاشته بودم کشوند یجوجه ها که رو ینیس یو نگاهش رو به رو دیحرفم پر ونیم

 .نه، هر وقت دوستام اومدن و باربد آماده شد واسه کباب زدن، روشنش کن-

ذهنم زده شد. سرم رو به  یتو یجرقه ا نیزم یگفتم و به محض بلند شدن از رو یچشم
 :کردم و با مکث لب باز کردم لیما یسمت بارل

 .شه یخوب م یلیخ یزنم؟ بنظرم با الک دستات ست کنپاهاتو الک ب یخوا یگم... م یم -

 :دیپرس دیو با ترد ختیشدن از نگاهش فرو ر مات

 جانا؟ یگ یم یچ-

 :گفتم نمونیب ابیکم یمیزدم و با لحن صم یموقرانه ا لبخند
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 !داره؟ یرادیخوام برات الک بزنم خب، ا یم-

 یکرد که به سخت ینم شیاریتکون خوردن  یتکون داد و انگار زبونش برا یآروم سر آروم
 :گفت

 !با... باشه-

وسواس  ییجورا هیانگشتش رو هم الک زدم،  نیکه آخر دیطول نکش شتریب یا قهیدق چند
 شتریمات و مبهوت ب یاز بارل میبود که ذوق زدگ بیرو زده بودم و عج میالک زندگ نیتر
 .بود

شد.  انیچارچوب در نما یتو شدیپر از خر یباز شد و باربد با دست ها یآروم یبا صدا در
 :سر داد و رو بهش گفت یزیر یخنده  یبارل

 .که، دستت درد نکنه میداشت زیهمه چ-

 :رو به من گفت یا یدر جوابش گفت و با لحن عاد یکنم کشدار یخواهش م باربد

 .برم آماده شم دیمن با ؟یکن یم یرو اوک نایا-

 یاز هله و هوله ها رو برا یسر هیشدم. بلند  نیزم یبه سمتش تکون دادم و از رو یسر
گاز  ریز یتوجه به حرف بارل یظرف و ب یها تو ینیریش دنیآماده کردم و بعد از چ ییرایپذ

دوستاش هم شرمنده  یجلو یآماده بشه و جز بارل ریکه برنجم د دمیترس یرو روشن کردم. م
 .بشم

صدا در اومد و با استرس به سمتش به  فونیاز دوازده هم گذشته بود که باالخره زنگ آ ساعت
 یمعمول کیبه تون یمرتب کردم و نگاه یشونم رو کم یرفتم و در رو باز کردم. موها رو

 .رفتم یدلم به سمت بارل یتو ییبابا الیخیو با گفتن ب و درب و داغونم انداختم

 .زبانیبفرما استقبال خانوم م-

 :بلند گفت ییصداو  جانشیغرق ه یبه روم زد و با چشم ها یلبخند

 .اومدن گه،ید ایباربد، ب-

 یتو یمشک راهنیپ دنیبعد د یاومدن از اتاقش داد و لحظه ا رونیباربد خبر ب فیضع یصدا
باعث شد  دیکش یبه رخ م شتریش رو ب دهیورز یپاره شدن بود و بازو ها کیتنش که نزد

توام با  یجور هیقبال ها نه...  هیزد اما شب یتر بشه. قلبم نامنظم م یم بهش طوالن رهینگاه خ
 !که مثل سابق نبود یجور هی د،یتپ یمعشق و نفرت 

 یبارل لچریمرموز کنار لب هاش نکردم، و یبه لبخند یلجوجم رو ازش گرفتم و توجه ا نگاه
رو باز کردم و با لبخند نظاره  یرو به حرکت در آوردم و به سمت در قدم برداشتم. در ورود

چرخوندم و با  اطیچشم هاش بود شدم. سرم رو به سمت ح یتو یبرق خاصکه  یا یگِر بارل
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. افسون؟! افسون دمیجام لرز یاومدند تو یجمع سه نفره که به سمتون م اوناز  یدختر دنید
 !نداره تی... نه... واقعیدعوت بود و بارل نجایا

و  ستادندیلم اچطور مقاب دمیو نفهم دندیچیپ لچریو یدور دسته ها یهام با حرص خاص دست
 .با هر سه تاشون شدم کیمن مجبور به سالم و عل

اکتفا کرد.  یمن نشست و  در جواب سالمم به تکون دادن سر یپر تمسخر افسون رو نگاه
تونستم  یبود رفت. نه م ستادهیکه پشت من ا یکرد و بعد به سمت باربد یبا بارل یا یرو بوس

شدم که انگار  یباربد ی رهیبرنگردم، برگشتم و ختونستم به عقب  یرفتار کنم و نه م یعاد
 .رو بهشون گفت یسالم و خوش آمد یمشهود یشده بود و با سردرگم وکهاز من ش شتریب

حدس حال من چندان براش سخت  ،ینشست جز بارل یمن م یرو یجمع نگاه هر کس یتو
دعوتشون  ییرایذکنه. مات و هول کرده به سمت پ ییاعتنا یب ینطورینبود و حق داشت که ا

خورد، از  یضعف بهم م نیکردم و قصد خفه کردن لحن لرزونم رو داشتم، حالم داشت از ا
 !جهنم بود برام یکننده  یفضا که تداع نیساده بودن، از ا نیخوردن، از ا یباز نیا

کردم  یکه م یکنم، هر حرکت یتونستم خودم رو اونجا خال یآشپزخونه بسته نبود و نم یفضا
من و قلب  یبرا نیشد و ا یو افسون و از همه مهم تر باربد م یبا اتو گرفتن بارل مصادف

بهم  یکه بارل یافسون ناراحت باشم از ضربه ا دنیاز د نکهیاز ا شتریبازنده م خوب نبود! ب
خوب و بدم بشه، قرارمون  یمرگ لحظه ها ینبود فرشته  نیبودم، قرارمون ا راحتزده بود نا

 !نبود

به جمع پر  ینگاه نکهیا یباز کردم و عقب گرد کردم، ب یمشت شده م رو به سخت یها دست
کردم و جز حفظ آرامش  ینیریو ش وهیسر و صدا و خوش خنده شون کنم شروع به بردن م

 کیباختن نداشتم، قلب ساده م نه  یبرا یجون گهی. دخواستم یاز خودم نم یزیچ میظاهر
 گهیشده بود، د ری.. بلکه هزار بار خرد و شکسته شده بود، تحقبار. چندبار... نه دو بار... نه 

 !بس بود تکراِر اشتباِه قلبم گهیمن... د یبس بود برا

به  حیمل یاز دخترا که اسمش بهار بود گرفتم و بعد با لبخند یکیرو به سمت  یخور وهیم
 یشن تهراناز مژه که به لطف اکستن یادیلنز گذاشته ش با حجم ز یسمت افسون، چشم ها

 .ظرف برداشت یاز تو یقرمز بیصورتم چرخوند و با مکث س یبود رو تو

 یرو به سمت باربد وهیظرف م ،یپر انرژ یِ خورم" از جانب بارل ینم یزی"چ دنیاز شن بعد
 :کنه گفت تمیبکنه اذ یسع نکهیا یکه اخم تموم صورتش رو پوشونده بود گرفتم و اون ب

 .ندارم لیم ،یمرس-

بد شده بود که باربد بد بودن رو کنار  یزدم. چقدر بارل یپشت کرده بهشون تلخند و برگشتم
رحم  یب یکرد، چقدر بارل یحرص دادن من استفاده نم یفرصت برا نیگذاشته بود و از ا
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 دهیروز رس نیپاهام رو نداشت حاال... به ا یخار تو دنیتحمل د یکه حت یا یشده بود، بارل
 !حنه درد آور بود، درد آورص نیدن ایبود و چقدر د

رو  میچشم رینگاه ز یناهار کردم و نتونستم جلو یرو مشغول پاک کردن بشقاب ها خودم
 دیپوش یکه نم ییکوتاه و شلوار ساپورت نما یمبل بلند شد و با دکلته ا یافسون از رو رم،یبگ

 :ستادیبهتر بود، عشوه گرانه به سمت باربد قدم برداشت و کنارش ا

 باربد خان؟ ینیسرسنگ نقدریمع دخترونه س اچون ج-

 یجمع دخترونه؟ باربد که شکارچ یدلم به حرفش زدم، باربد و معذب بودن تو یتو یپوزخند
سکوت و اخم هاش فقط و فقط بخاطر کار  نیجمع ها بود، مطمئن بودم ا نیخوب و عاشق ا

 نهیک نیبا بزرگ شدن ادلشه و  یتو نهیناراحت بود که خواهرش ک نیبود، اون از ا یبارل
 ش،یاز زندگ ییجا جیه یوقت، تو چیکه ه یمن یشه، نه برا یم تیاذ شتریروز به روز ب

 !براش ارزش نداشتم

 دی. نبارو با خودم مرور کردم شیپ ی قهیچند دق یدهنم فرو بردم و حرف ها یهام رو تو لب
 یه، ارزشش رو داشت. آزادبودم که پارسا آزاد بش نجایدادم، من ا یاز خودم نشون م یضعف

 .رو داشت کیکوچ یناراحت نیبرادرم ارزش ا

و دوست هاش که مشغول  یبه بارل یلب هام نشوندم. نگاه یگوشه  ضیعر یفکر لبخند نیا با
 :رو به باربد گفتم یا یگپ زدن بودند کردم و با لحن عاد

 ؟یکش یجوجه ها آماده ست، زحمتش رو م-

باربد  یمحل یبود و داشت با ب ستادهیطور مثل چوب خشک کنارش اکه تا به االن همون افسون
 :به روم زد و رو به باربد گفت یکرد پوزخند یدست و پنجه نرم م

 خودش کار انجام بده؟ ستیخدمتکارتون، بلد ن نیچه پرروئه ا-

 یها ینیهم خرجش نکردم و با بلند شدن باربد و اومدنش به سمت اپن س ینگاه مین یحت
 .و به سمتش هول دادمجوجه ر

 .نمیهروقت آماده شد بگو سفره رو بچ-

من  یبه رو یروزمندینگاه پ ستاد،یتکون داد و افسون هم جسورتر از قبل پشت سرش ا یسر
 :انداخت و با ناز مخصوص صداش کنار گوش باربد لب زد

 .رمیبگ یخوام استور یم ام؟یمنم ب-

نداشت چرا که با رفتن باربد  یفرق دیش با تائنداد و سکوت کرد، هر چند سکوت یجواب باربد
م بدرقه شون کرد  رهیبه خودش داد و به دنبالش رفت. نگاه خ یافسون هم تکون اطیبه سمت ح
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که  یسپرده، حس یرو به آدم بداخالق و بد ذات کشیکوچ یرو داشتم که بچه  یو حس مادر
 !شد و حق اعتراض نداشت یسرکوب م وجودمهر لحظه توسط 

 

 اربدب#

 یکفر یبود. اونقدر زیو ناچ چیسرم ه یتو یمزاحم افسون در برابر صداها یقدم ها یصدا
 یچالشون م اطیح یجا تو نیهم ایدم و  یم لیکباب ها رو سوخته تحو ایدونستم  یبودم که م

 .کنم

کردم چه  یم شیخونه نبود تا حال نیا یتو یجز من و بارل چکسیخواست امروز ه یم دلم
 یکردم نم یم شیانگشت بچرخونه. حال هیکردم حق نداره منو با  یم شیه. حالکرد یغلط

دونستم  یچند ساعت، بعدش م یعذاب جانا بشه اما دستم بسته بود. حداقل برا یتونه ملکه 
 !کار کنم یباهاش چ دیبا

پا و اون پا  نیکه ا یاعتنا به افسون یگذاشتم و ب  قیآالچ یتو یچوب زیم یها رو رو جوجه
 .رو شروع کنه مشغول روشن کردن کباب پز شدم ختنشیکرد تا زبون ر یم

بردارم افسون  گهید یکه خواستم چند تا نیگذاشتم و هم شیآت یرو یکی یکیها رو  خیس
 :دستش رو جلو آورد و جوجه ها رو به سمتم گرفت

 .ستیکمکت کنم بد ن کمی-

 :دمیلب غر ریچپ نگاهش کردم و ز چپ

 .بذار سر جاش-

حامله درشت و مضحک  یبه شکم قورباغه ها هیناباورش با رنگ لنز مزخرفش شب یها مچش
 :شد

 .گهیاز دستم د ریخب بگ ؟یچ-

 :تکون دادم و نگاهم رو به جوجه ها سپردم یسر

 .. بذار سرجاشونستیالزم ن-

ها رو روش گذشت، چشم هام رو با مکث باز و  خیبرد و س ینیدستش رو به سمت س مردد
 .برشون داشتم ینیس یبعد از رو یدم و لحظه ابسته کر

 ؟یکن یرفتار م ینطوریباربد؟ مگه دست هام کپک زده س که ا یشد وونهید-

 :به روش زدم و جوجه ها رو مرتب کردم یپوزخند
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 یبرمت، باز از نو جون م یاز رو م یکپکه، هر چ نهویروت ع ست،یدستات کپک زده ن-
 و من خبر نداشتم؟ یبود یبارل یمیه دوست صمنکن نجا؟یا یاومد ی! واسه چیریگ

 :جسورانه جواب داد شهیبهم گره خوردند و مثل هم ابروهاش

تحمل خواهر  ایتحمل من سخته  دنش؟ید امین یهمو! توقع داشت میشناخت یم یول میدوست نبود-
 !اون پسره... پارسا، کدومش؟

 :ه رو بهش گفتمفشرد یو با فک دمیها کش خیس یحرکت دستم رو از رو کی یط

جلو  ،یکه بود ییهمونجا یر یم یبند یفلنگتو م ی! ناهار خوردومدهیبه تو ن شیفضول-
اونجا هم زر  یچس کالست حفظ بشه، حاال هم برو تو و رفت ذرهینگفتم که  یزیدوستات چ
 !زر نکن

رو نشون  تشیخواست عصبان یبه جلو برداشت و از قصد تنش رو مماس تنم کرد، م یقدم
 َهَول بودن منو؟ ای بده

مبهوت اون مشغول چرخوندن جوجه و گوجه  یتوجه به چشم ها یو ب دمیرو عقب کش خودم
 .ها شدم

هه... جالبه... به کجاها  ؟یکه عاشقش بود یبا افسون ؟یزن یحرف م ینطوریا یدار یبا ک-
 ...! همون که داداششقتهیباربد؟ حقته بگم اون کلفت خونه خراب کن ال یدیرس

 :دمیضرب سرم به سمتش برگشت و غر به

 !خفه شو-

افتادند، دست مشت شده م رو  نییچطور دستم تکون خورد و چند تا از جوجه ها پا دمینفهم
انگشتم فشردم و  ونیچونه ش رو چنگ زدم. فکش رو محکم م ریز اریاخت یباال آوردم و ب

 :به صورتش که از درد جمع شد نکردم یتوجه

دندوناتو  یطور اد،یب رونیبخواد از دهنت ب یزیچ نی... همچگهیبار د هیفقط  گه،یبار د هی-
خوردن گوه جانا تو دلت بمونه، خب؟ جانا و پارسا  یکنم که آرزو یجاشون خورد م یتو

 شتیآت نجای. پس زر نزن و گورتو گم کن تا همشهیکردن به توئه هرزه مربوط نم یهرکار
 !نزدم... زود باش

تندش رو به سمت در برداشت.  یسرخ شده قدم ها یزد و با صورتحرص دستم رو پس  با
که رو به منفجر شدن بود نگاه پر  یفرستادم و با سر رونیبا رفتنش نفس پر صدام رو ب
 .حرص رو به جوجه ها سپردم
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 چهیمونده بود که باز نیو واسه من نظر بده، هم ادیب یدوزار یدختره  نیمونده بود ا نیهم
مونده بود  نیمثل افسون دهن به دهن بشم، هم یعقلم بشم و با آدم یو ب کیخواهر کوچ ی

که... طرف  ییشدن به سرشون بزنه و بخوان جانا رو مجازات کنن، جانا یهمه قصد قاض
کنه اون فقط من بودم.  تشیاذ ی! اگه قرار بود کسگهیحسابش فقط و فقط من بودم، نه کس د

پارسا و زجر  یدونستم جانا با دور یداختم زندان چون مشکل. من پارسارو ان نیاونم نه به ا
اون افسون  یبارل نکهیآورد. ا یبودنش خونم رو به جوش م نجایا ی. ولشهیم تیاذ دنش،یکش

کرد.  یم وونمیو حرص بخوره د نهیخونه تا جانا منو کنارش بب نیکشوند تو ا یهرزه رو م
هفت خط بودن رو دست نداره،  یره و توشهر خاطره دا نیا یکه با نصف مردا یدختر نکهیا

که جز من با  دمیخوب فهم نویکه ا ییدهن گشادشو باز کنه و به جانا دهیبه خودش اجازه م
 !زد ینبوده، زر مفت بزنه، حالم رو بهم م یکس

 یدهنم م یکه تو یاون روز خوردم، از زهرمار هم بدتر بود. هر قاشق برنج که یناهار
خواست،  یجانا خودش نم ی. واقعا  چرا وقتنییرفت پا یشد و به زور م یذاشتم انگار سنگ م

و اون  یبارل ینگاه دوستا ریز ینجوریا یکرد که با ما ناهار بخوره؟ وقت یاصرار م یبارل
زجر دادنش انتخاب  یروش رو برا نیواقعا  بدتر یشد. بارل یم تیاذ زیهمه چ یافسون ب

 !شناختم ینم خواهرم رو گهیکرده بود و الحق که د

کباب شده وارد خونه  یکه همراه با جوجه ها شیپ قهینگاهش کردم و به چند دق یرکیز ریز
دونستم از بودن افسون  یچون م نمیب یکردم جانا رو ناراحت م یشدم فکر کردم. فکر م

 مین یسفره بود و حت دنیمشغول چ جانی. اما لبخند به لب و با شوق و هشهیم تیکنارم اذ
 .تهم سمتم ننداخ ینگاه

احساس به من نداشته باشه؟  یذره ا گهیکه نکنه د دمی! ترسدمیلحظه ترس کیچرا؟  دروغ
 !مهم باشه. اصال   دیمهم باشه! مگه نه؟ آره! اصال  نبا دیمن که نبا یاما... اما برا

 ینشستم. جانا م یمبل یسالن رو یکوفتم شده بود، تو یواقع یکه به معنا یاز ناهار بعد
کردم و  ینخورده رد م شهیبودم که هم ییها ییو راستش منم عاشق چا ارهیب ییاست چاخو
لقمه  کیتونه  ینم یکه حت هییکردم جانا از اون دسته دخترا یفکر م شهیشد! هم یم عیضا

دو روز به کل طرز فکرم رو عوض کرده بود! البته اگه  نیدر طول ا اام رهیبگ رینون پن
 .گرفتم یم دیظرف خامه بود رو ند یکه صبح تو یدراز یمو

اما  فتهین ییغذا مو یتو گهیسرت کن تا د یبه بعد روسر نیخواستم صبح بهش بگم از ا یم
شد!  یم یدنید افشیگرفتند، ق یدور تا دورش رو م یفرش وقت ینتونستم! نشد! راستش موها

 !وقت چیه بشم. تاشیوقت نتونستم منکر جذاب چیدختر متنفر بودم اما ه نیمن از ا

اون طرف  یکه روبه روم نشسته بود، با دوستاش مشغول حرف زدن بود. افسون هم کم یبارل
چشمش به من افتاد که  کهویکرد که  یگوش م هیبق یحوصله به حرفا یتر نشسته بود و ب

 .کنم ینگاهش م
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گرانه  تمام از جاش بلند شد و عشوه یی! با پررویدختر گفته بود زک نیبه ا نیقزو یپا سنگ
 :گفت یبه آروم یبه بارل رهینگاهم کنه، خ نکهیسمتم اومد. کنارم نشست و بدون ا

 !یکن ینگا نگا م یه ه؟یچ-

 :در جوابش گفتم یبودم وقت یبه بارل رهیخ منم

 !نگو یچیدهنتو ببند و ه ای نیبش گهیجا د هیپاشو برو  ای. دمیکش یافسون امروز به اندازه کاف-

جانا جوِن دوباره  دنیاومد، دهنم بسته شد. افسون اما انگار از د یتمون مجانا که سم دنید با
 :گرفت که پر از عشوه نگاهم کرد

 !شمیبازم جذبت م یگیبهم م یکه هرچ یدار یدونم چ ینم-

شد، فقط به  یتر م کیکه جانا هر لحظه نزد ییزدن داشتم اما از اونجا شخندیبه ن یبیعج لیم
 یو به آروم دمیموندم. سرم رو کنار گوشش کش رهیبود خ بایزصورت افسون که هنوز هم 

 :گفتم

 یاز پونصد متر گهید یحت نمیافسون. خوش ندارم بب گمیبارم م نیآخر ی. براگمیبار م هی-
 ؟یچ ایچشم  یگی. میخونه رد بش نیا

ن شدن به افسو کی. قصدم از نزددمییکه تابلو نباشه، جانا رو پا یو جور دمیرو عقب کش سرم
 تمیکرد. موقع یتعارف م ییو اون پشت به ما داشت چا نمیبود که عکس العمل جانا رو بب نیا

 :دست افسون گذاشتم و دوباره کنار گوشش گفتم یرو حفظ کردم و دستم رو رو

 !دمیچشمتو نشن-

گوش افسون بود نگاه  یمتر یلیچند م یکه لب هام تو یبرگشت! برگشت و اول به من جانا
و به دستامون چشم دوخت. منتظر بودم! منتظر بودم مثل  دیکش نیینگاهش رو پا کرد و بعد،
از غم  یهم فشرده بشن، چشماش رو هاله ا یکرد، لب هاش رو یم یکه حسود یتموم مواقع

  !فتادین یاتفاق چیاما ه نهیصحنه رو نب نیبندازه تا ا نییبپوشونه و زود سرش رو پا

 

رو مقابلم گرفت و با  یچا ینیچشمام س یتو رهیاشت. خبه سمتم قدم برد یخنث نجوریهم
 :بدون لرزش گفت ییصدا

 .دییبفرما-

 ده،ینشون م یجانا چه عکس العمل نمیبب نکهیا یزد، برا زنگ میبه گوش یمستوف یوقت روزید
. دیکه چطور رنگش پر دمیدختره. د هیصحبت کردم که انگار پشت خط  یبا مستوف یجور
 نهیبب یمن رو با کس نکهیکه هنوزم از ا دمیو فهم دمیشدند. د نیشماش غمگو چ دیکه ترس دمید
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هم اخم نکرد؟  بارکی یکرد؟ چرا حت ینم یکار چیامروز، چرا ه یجانا پس. شهیناراحت م
 براش مهم نبود؟ گهینکنه... نکنه واقعا  د

 

بود! امروز افسون  اراده پوزخند زدم. خواهرم بدجور به کاهدون زده ینگاه کردم و ب یبارل به
 گهینبود چون د الشیخ نیآورد تا من و جانارو آزار بده اما خبر نداشت که جانا ع نجایرو به ا

 ر. فکدمشیبار افسون کردم و کوب چارینداشت و من... من فقط تا تونستم ل یتیباربد براش اهم
 !شد افسون بود و البته، حقش هم بود تیکه اذ یوسط تنها کس نیکنم ا یم

 

************* 

 یبیسکوت عج ینشسته بودم. خونه تو ونیدرست مقابل تلوز وار،ید یبه ساعت رو رهیخ
 .داد یو دوستاش م ینشون از نبود جانا و بارل نیفرو رفته بود و ا

کردند. هنوز به  شونیدر همراه یهم تا جلو یدوستاش رفتند و جانا و بارل شیلحظه پ چند
اومد اما منتظر  یبه شدت خوابم م نکهیمونده بودند. با ا اطیح یخونه برنگشته بودند و تو

 .رو تموم کنم یباز نیبگم رو بگم! بگم و ا دیکه با ییزایو چ انی. بانینشسته بودم تا ب

م، باالخره در سالن باز شد. نگاه خشک شده ستاد،یعدد دو ا یشمار رو قهیدق یعقربه  یوقت
  .دیرس یانا و بارلکنده شد و به ج وارید یاز ساعت رو

 :گفتم یرو به جانا آروم یکدومشون نگاهم نکردند. با صدا چیه

  .شده فیکث شیچرخوند اطیح یکه کنار در هست عوض کن. تو یرو با اون لچرشیو-

 .به کمک جانا جاش رو عوض کرد یتکون داد و بارل یسر جانا

 .بشور اطیح یرو تو لچرشیو یبعدا  چرخا-

 !باشه-

 :باالخره بلند شد یبارل یصدا

 .تنها باشم خوامیجانا منو ببر اتاقم. م-

 :تمسخر گفتم با

تنها  یدوست دار یرس ی. به من که میبا دوستات که خوب بگو و بخند راه انداخته بود-
 ؟یباش

 :شدند گفتم یکه داشتند از جلوم رد م یکرد. درست موقع میشیآت شتریب نیرو نداد و هم جوابم
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 !رم باهاتون. حرف دادیسیوا-

 :گفت شهیآروم تر از هم یکرد اما جانا با نگاه ینگاهم نم یبارل

 ؟یچه حرف-

 !یاینم گهیخونتون. از فردا هم د یریو م یکن یرو جمع م لتیوسا-

 

 !نگاهم کرد یبارل باالخره

 !؟یچ-

بودند جواب  میزندگ ییدارا نیاالن، برام با ارزش تر یو حت شهیکه هم ییچشما یتو رهیخ
 :دمدا

 !خانم یبارل یدیکه شن نیهم-

 یکه رو به خشم م ییمن قرار داد. با صدا یچرخوند و درست رو به رو یرو کم لچرشیو
 :رفت گفت

 یباربد؟! دو قطب شنی. چرا حرفات همش عوض ممیما با هم حرف زده بود ؟یشد یباز جن-
 ؟یشد

 !اشتد سمیبودم پس خواهرم حتما  مازوخ یزدم. اگه من دو قطب پوزخند

 :دمیهم کش یام رو از مبل گرفتم و اخمام رو تو کهیت

افسونو به  یچزوندن من پا یقراره برا یحرفات گفته بود یکجا ی. ولمیآره حرف زده بود-
 ؟یخونه باز کن نیا

 :که گذرونده بود، آمپر چسبوندم و داد زدم یروز یادآوری با

 ؟یگفته بود نویحرفات ا یکجا ؟یها بارل-

 :گرفتم و رو به جانا گفتم یرو از بارل میفشرد. نگاه وحش یهم م یحرص رو رو با لباش

 !که گفتم بکن یکار-

 !کنم یکارو نم نیمن ا-

 !کرد یم ادیزدم. کاش خدا صبرم رو ز یبا دونفر سر و کله م دینفر، با کی یجا حاال

 :گفت ی. بارلدمیکش میشونیپ یرو یچشم بستم و دست کالفه
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خودمه و  ی. زندگرونیب ادیتا پارسا ب دمیم تیهم رضا گهی. تا چند وقت دهمونیم نجایجانا ا-
 .رمیگ یم میخودم براش تصم

تونستم  یراحت تر م یلیننشسته بود. اونوقت خ یلعنت یاون صندل یدختر نبود. کاش رو کاش
 نکهیاسم پارسارو هم فراموش کنه، چه برسه به ا یزدمش که حت یم یدهنش رو ببندم. جور

 .اد راجبش حرف بزنهبخو

 :از اندازه بلند نباشه گفتم شیکردم کنترلش کنم که ب یم یکه سع ییصدا با

 گهیکنم و د یم تیاون اتاق زندون یتو یآزارم بد یمنو سگ نکن. باور کن بخوا یبارل-
. پا رو دُم من یغلط اضافه بکن یبر یبخوا نکهیچه برسه به ا دنتید ادیب چکسیه ذارمینم

 !نکن ونهید نذار. منو

 :و صداش رو بلند تر کرد دیکوب لچرخشیو یدسته  یحرص رو با

. کنمیبخوام م ی. من هر کاریریبگ میواسم تصم ی. حق نداریبه من زور بگ یتو حق ندار-
هفته  نیا خواستمی. مخورمیقرصامو نم گهید ،یمجبورم کن یبه کار یباربد باور کن اگه بخوا

. منم دمیکدومشو انجام نم چیه یکن تمیاذ ی. اگه بخوایخبر کنرو  وتراپمیزیبهت بگم دکتر ف
 .لج کنم ودتبلدم مثه خ

از  دیترس یکرد و جانا نگران! م ینگاهم م یمصمم و عصب یجفتشون نگاه کردم. بارل به
 !ذارمیآزاد بشه. نم ذارمیدونست که من نم یپارسا آزاد نشه و نم نکهیا

 ی. فضادمی. به اتاقم رفتم و لباس پوشون از پله ها باال رفتمتوجه به جفتش یجام بلند شدم و ب از
 .خواست برم! برم و روز ها بر نگردم یخونه اونقدر برام خفه بود که فقط دلم م نیا

جانا داره کمکش  دمیو د دمیسرک کش ی. به اتاق بارلدمیکدومشون رو ند چیکه رفتم، ه نییپا
 .نهیتختش بش یکنه که رو یم

  .کنم یم رونتیخودم ب یینجایا دمی. برگشتم دیکن یکه گفتم م یجانا کار-

 یتکرار یتا حرفا ستادمیحوصله بودم که نا یشروع به سر و صدا کرد و من اونقدر ب یبارل
 .و مزخرفش رو گوش کنم

 .زدم رونیو در سالن رو باز کردم و از خونه ب دمیرو پوش کفشام

در  یگرفتم که صدا شیرو در پ اطیشدم و راه ح نیماش الیخیقدم بزنم پس ب کمیداشتم  دوست
که داشت اسمم  دمیشن یجانا رو م یبه راهم ادامه دادم اما صدا تیاهم ی. بدمیسالن رو شن
 .زد یرو صدا م

 :. مچ دستم رو گرفت و نفس نفس زنون گفتدیبهم رس اط،یبه در ح کینزد

 !به حرفام گوش کن سای... واسایباربد توروخدا وا-
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 :جواب دادم یتش برگشتم و پر از کالفگسم به

  !نگو یچیندارم پس ه یتکرار یحرفا یواقعا  حوصله -

 .تر نگهم داشت محکم

 نیپا گذاشتم و به ا میهمه چ یکه رو یبا من ی! حق نداریبکن نکارویبا من ا یتو حق ندار-
ن بودم، پس خودمم ! مقصر اون اتفاق مگمیبار بهت گفتم، بازم م هی. یبکن نکارویخونه اومدم ا

 !نداشته باش یجورش رو بکشم. به پارسا کار دیبا

کدوم از کارام  چیو آشفته بودم که ه ی. اونقدر عصبدمیکش رونیدستم رو از دستش ب یعصب
سر خودش  ریکارها ز نیکرد که تموم ا یجانا اعتراف م یوقت یدست خودم نبود. از طرف

 !شدم یم ونهیبوده، د

 یدرهم، دست رو یو اون سه چهار قدم رفت و با صورت دمیونش کوبمحکم به ش یا ضربه
 :جواب دادم یبه شدت ترسناک و عصب یش گذاشت. با لحنشونه

 رونیب ادیاگه ب یکه پارسا کرده بگذرم! فکر کرد یاز کار شهینم لیدل یچون تو مقصر-
 ذارم؟یراحتش م

مدت  نیا یکه تو یتموم فشار . انگارشدیمرتبه چ کیدونم  یچشماش حلقه زد. نم یتو اشک
 :دیکش غیخودش رو نشون داد. سرم ج کجایدوشش بود،  یرو

 !متنفرم ،یازت متنفرم عوض-

  .کردم یهم متعجب نگاهش م نینداشتم بخاطر هم یزیچ نیتوقع همچ اصال  

بودم که  یمن چه آشغال یبار شد بگ هی ؟یبدون یزیبار شد خود کثافتت رو مقصر چ هی-
 شد؟ دم؟یرو به لجن کشهمه  یزندگ

درد داشت.  یلیکتفش بود و انگار خ یشده بودند. دستش هنوزم رو یمثل رود جار اشکاش
 مونیلحظه از کارم پش کی یبه خاطر درد شونشه. تو هاشهیگر دیبا خودم فکر کردم که شا

 !شدم ی.. فقط عصبخواستم بهش دست بزنم فقط. یشدم. نم

ذره از خودت خجالت  هی ؟یچ یعنیوجدان  یدونیاصال  م ؟یتهس یوجدان یآخه تو چه آدم ب-
 یچرا اصال  نم ؟یتا االن نمرد یچجور ؟یذاریبالشت م یشبا سر رو یچجور ؟یکش ینم
 !از دستت راحت بشن یجماعت هیتا  یریکاش بم ،یریکاش بم ؟یریم

 

 !دمیکش یتم خجالت مداشتم. انگار... انگار واقعا  داش یحس بد کیبند اومده بود انگار!  زبونم
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 ،یزد یگند نم یاگه به خاطر اون غرور مزخرفت به همه چ ،یزد یحرفت نم ریاگه تو ز-
االن سالم بود. حالش خوب  یافتاد. بارل یکدوم از اون اتفاقا نم چی. هدیفهم ینم یچیپارسا ه
خود نامرد. تو! خود  ییتو ی. مقصر همه چییتو یمقصر همه چ ؟ینیب ی. مدیخند یبود. م
 !لجنت

نداشتم  یدفاع چیه نباریهم فشرده شدند. مسخره بود اما... ا یرو ند،یناخوشا یاز حس چشمام
 یچیانگار واقعا  ه نباریداشتم که بزنم، ا یو همه جا حرف شهیکه هم یکه از خودم بکنم. من
غرورم  نکهی! اگه من از ترس اگفتیجانا راست م یبود ول یتلخ قتینداشتم که بگم! حق

بوده که باهاش  یبده و بگه که اون پسر ک حیرو توض زیخواستم که همه چ یم اناشکنه، از جن
 .افتاد یاتفاقا نم نیکدوم از ا چیچت کرده، ه

به سمتش برداشتم که  یداد. قدم یکتفش فشار م یکرد و دستش رو رو یم هیزار گر زار
 :دیکش غیج

بدبخت؟  یدیبودنتو با زور بازوت نشون م آره؟ مرد یباز کتک بزن یخوا ی! حتما  مایجلو ن-
  !یکرد یبرادر پشتت بود نم هیکه سالها مثل  یرو با کس یکار نیکه همچ یاگه مرد بود

 :ساکت نموندم نباریا

 .کرد ینم نکارویااگه مثه برادرم بود با خواهرم -

نان جواب ک هیگر دیکوب یم نمیکه مشتاش رو به س یشد. جلو اومد و در حال یروان دوباره
 :داد

به من  ی. توام به من گفتیکارو کرد نیوجدان. هم یب یکارو با خواهرش کرد نیتوام هم-
 ی. ولیباهام ازدواج کن یخواستیم یعنی ؟یچ یعنی نی. ایدیکه منو به همه نشون م یقول داد

 . اون چتارو بهونهیخواستینم نویحرفت! تو ا ریز یمسخره زد یبهونه  هیبا  ؟یکرد کاریچ
 .یبزن رفتح ریکه ز یکرد

شونش گذاشتم و نگران  یلباسم مشت شدند. دست رو یدرد کتفش ناله کرد و دستاش رو از
 :گفتم

 ؟یدرد دار-

 :فشرد یهم م یزد و چشماش رو به شدت رو یحرف م یسخت به

 !... ندارهیبه تو... ربط-

 مونیاز کارم پش یواقع ی. به معنادیچیو فر خورده اش، به هم پ سیخ یمژه ها دنیبا د دلم
  .شدم
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 یدستام نگهش داشتم. دست رو ونیو م دمیکرد رو سمت خودم کش یکه داشت سقوط م ییجانا
آورد. چرا  یش بلند شد. صورت غرق اشکش حرصم رو در مناله یکتفش گذاشتم و صدا

 یبدم مکردن  هیکرد؟ واقعا  از گر هیگر دیبا یزیهرچ یمسخره بودند؟ مگه برا نقدریدخترا ا
 !شد یاومد و اعصابم خرد م

 !در رفته باشه دیشا ؟یدرد دار یلیخ-

 .کردم با اون ضربه در رفته باشه اما باز هم امکانش وجود داشت ینم فکر

 یکوچولو یاز اشک به نگاهم گره زد و با لبا ییایسرخ و پر نفرتش رو با در یچشما
 :لرزونش گفت

  شه؟یسرش م میقلب سنگ تو مگه نگران ؟یارینگرانو در ب یآدما یادا یخوایاالن م-

 هیبغلم گر یتو یزخم یکه مثل کبوتر یدختر ی! واقعا  دست خودم نبود اما دلم برادیلرز دلم
پوشونده  یو بلند سیخ یکه دور تا دورشون رو مژه ها یدرشت ی! مات چشم هادیکرد لرز یم

م شل شدند و جانا خودش رو ازم ! کم کم دستایچیتونستم بگم! ه ینم یچیبود شده بودم و ه
 .جدا کرد

 !تو ندارم یبه دلسوز یازیمن ن-

 !من بود، نبود یکه محتاج محبت و دلسوز یاون دختر گهیهم عوض شده بود. د جانا

 ی. میدست از سرم بردار خوامیتو ندارم باربد مهرزاد! من فقط م زیچ چیبه ه یازیمن ن-
  .یبه کارم نداشته باش یخونه بمونم و کار نیا یتو یخوام بذار

 به کارت نداشته باشم؟ یکار یخوایم یپس چجور ؟یخودت یمقصر همه چ یگیمگه نم-

پاک  ینجوریصورت غرق اشک ا نیداشت اشکاش رو پاک کنه اما ا یپشت دستش سع با
 .شد ینم

کنم که در عرض چند ماه بتونه  یم یمن کار ست؟ین یبه خاطر فلج شدن بارل تنهیمگه ک-
 ی. تا اون روزم تو کارکنم یجبران م زویگردونم. همه چ یز راه بره. من پاهاشو بهش بر مبا

کنم.  یم یکه بگ یبه کار من نداشته باش. اگه نتونستم به حرفم عمل کنم، اونوقت هرکار
 !نییکنم پا یساختمون پرت م نیهم یاز باال واصال  خودم ر

 .زدم پوزخند

 ؟یدکتر ؟یبکن ونکاریا یخوایم یاونوقت چجور-

داره که مجبورش کنه به راه رفتن. اون برعکس  ازین ینداره. به کس یازیبه دکتر ن یبارل-
 تونمیرو از قلبش پاک کنم. م نهیک نیا تونمیقلبشو گرفته. من م نهیتو ذاتش مهربونه. فقط االن ک
 .مجبورش کنم به راه رفتن
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 :نفرت ادامه داد با

 !یو گند نزن یخراب نکنرو  یزیوسط چ نیتو ا هیکاف-

کار رو  نیتونه ا یکردم که واقعا  جانا م یفکر م نیشونش بود و من به ا یدستش رو هنوزم
 !بکنه؟

 !؟یکن یخوب م یاونو چجور ؟یکن یم کاریبا اون چ ؟یروح و روانش چ-

 :رو با تاسف تکون داد. پر از درد گفت سرش

که  یی! تویمونیم یعوض م خودخواه وآد نیهم شهی! همیشیباربد؟ تو عوض نم ینیب یم-
بار نگران روح و روان خواهر پارسا  هی ،یخواهرت یناراحت روح و روان آزرده شده  االن
 ؟یکن ینم یجات حساب چیرو به ه هیناموس بق ،یخوایم نارویواسه ناموس خودت بهتر ؟یشد

بود! فقط  دهیهم کوبمن رو در  یواقع ینداشتم که بگم. جانا امروز به معنا یزیهم چ باز
 :ارمیکه برام مونده بود به زبون ب یتونستم تنها حرف

خودت رو بکن که  یعذابت جانا! پس سع یفرشته  شمیم ،یبه حرفت عمل کن یاگه نتونست-
 !بتونه راه بره یبارل

 :زد شخندین

  .کنم یخوب به قوالم عمل م یلیبرعکس تو من خ-

 :نگفتم و به دستش اشاره کردم یزیچ

 !ببرمت دکتر؟ یخوا یم-

 ییهم ازت خوردم. گرچه ضربه ها گهیبار د هیکه نرفته؟  ادتیدردا عادت دارم.  نیمن به ا-
 .یکه به روحم زد ییراحت تر از ضربه ها یلیتحملشون خ یکه به جسمم زد

. پشتش رو بهم کرد و به سمت خونه رفت. دلم بزنم ینذاشت که حرف یرو گفت و حت نیا
بگم.  یزیچ گهیتونستم د یشد و دوست داشتم به دکتر ببرمش اما نم ینم یضرا ینجوریا

 !دختر بود نیمهم تر از ا یلیغرورم واسم خ

 

********* 

 جانا#



 

407 
 

که حاضر  دمیدرب سالن رو باز کردم و پام رو داخل خونه گذاشتم، باربد رو د نکهیمحض ا به
باربد  نکهیانداختم. هشت صبح بود و ا میبه ساعت مچ یاومد. نگاه یو آماده داشت به سمتم م

 !تعجب داشت یکرده بود و منظم شده بود، جا رییتغ نقدریبعد از پارسا ا

 !ریسالم. صبح بخ-

بود! انگار  یو عاد یمعمول یلیرفتارش خ م،یکه آتش بس اعالم کرده بود یدو روز نیا یتو
و حرف  کردیم یبگم بداخالق هنکیخدمتکار بودم و باربد هم صاحبکارم. نه ا کیکه من واقعا  

گذشته  چی! انگار هنهیکرد که انگار واقعا  تنها نسبتمون هم یرفتار م ینه! جور زد،یم یتند
 !بابت خوشحال بودم نی. و من چه قدر از امیشناس یرو نم گهیو اصال  هم د ستین نمونیب یا

 :بندش گفت داد و پشت یکفشاش بود جوابم رو به آروم دنیکه مشغول پوش همونطور

تا هفت و هشت  ستین یازی. نرونیرو ببرم ب یبارل خوامی. مامیزودتر م کمیمن امروز -
 .یبر یتونی. هروقت اومدم میبمون

 .باشه-

 ...در ضمن-

 خواست بگه؟ یم یبه صورتم انداخت و مکث کرد. چ یسمتم برگشت. نگاه به

 هست؟ یمشکل-

خوب. با هزار تا  یلیدکتر خ هی شیه ببرتتون پک فرستمینفرو م هیصحبت کن. فردا  یبا بارل-
 .هیخوب یلیتراپ خ ویزیکردم.  ف داشیپرس و جو پ

 :گفتم یرو گفت. با لحن مشکوک نیخواست بگه و به جاش ا یم یا گهید زیکردم چ حس

 ؟یگیبهش نم نویخب چرا خودت ا-

لج.  یدنده  یرو. بدجور افتاده دهیکه بحثمون شد جواب سالمم رو هم نم شیاز دو روز پ-
 .رمینم گهیبا من لج کنه م نکهیا یاالن اگه بهش بگم واسه 

 رو ثابت کنه؟ یخواست چ یکار ها م نیآورد. با ا یدر م یبچه باز نقدریا یبارل چرا

 .کنه یزنم. مطمئنم که قبول م یباشه من باهاش حرف م-

 کهویو برم که  رمیبگ خواستم راهم رو یتکون داد و سمت در رفت. من هم م یجوابم سر در
 !بود شیزیچ هیو برگشت. نه انگار واقعا  امروز  ستادیا

 یلیخواستم بگم خ یخواستم بگم... م یخوردمش... م یگذاشته بود خچالی یکه تو یکیک-
 .خوشمزه بود
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بگم. رفت و من مات و مبهوت به دِر بسته  یزیمنتظر نموند که من چ یرو گفت و حت نیا
  گفت؟ یچموندم.  رهیشده خ

خودم و  یکرد، برا یخونه درست م یمامان تو شهیکه هم یکیکه باربد نبود، ک یوقت روزید
باربد بذارمش.  یبرا ومدیموند و اونقدر خوشمزه شده بود که دلم ن کمشیدرست کردم.  یبارل
 شعوریب یشکمو نیدونم ا یها جا سازش کردم که امروز بخورمش. نم وهیپشت م خچالی یتو

گفت خوشمزه بوده!  یم ییبود و خورده بودش! تازه آقا با کمال پررو دهکر داشیپ از کجا
 !یکیکارت بخوره به اون شکمت! خ

 یاومدم، صدا یم نییداشتم از پله ها پا یاتاقم رفتم و لباسام رو عوض کردم. درست وقت به
  .بلند شد فونیزنگ آ

رو برداشتم و  یشخص نبود. گوشم یروبه روم نگاه کردم. کس ریسمتش رفتم و به تصو به
 :گفتم

 بله؟-

 نم؟یتونم خانم مهرزاد رو بب یسالم. من م-

 !شما؟-

 :کرد و جواب داد یکردم صداش آشناست. مکث احساس

 .شناسنیم دیاز دوستاشونم. اسمم اشکانه. به خودشون بگ یکیمن -

 !کرد؟ یم کاریچ نجای! اشکان ایوا

کنم؟ راهش  کاریچ دیفکر کردم که االن با نیبه ا رو سرجاش گذاشتم و دست به کمر یگوش
 ؟یتو؟ اگه باربد بفهمه چ ادیبدم ب

 یدر نفس یرفتم. جلو اطیاز خواب بودنش مطمئن شدم، به ح یزدم و وقت یبه بارل یسر
 .باز کردم یگرفتم و در رو به آروم

شت شده در ییبا چشما دنمیدر برگشت. برگشت و به محض د یبه در بود و با صدا پشتش
 :نگاهم کرد. کنار رفتم و گفتم

 .تو ایزود ب-

داخل اومد و در رو پشت سرش  نکهی. به محض انتشیبب یوقت کس هی نکهیاز ا دمیترس یم
 :بست، با تعجب گفت

 !؟یکن یم کاریچ نجایتو ا-

 !رو بگم تیخواست واقع یدلم نم اصال  
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 دنتیکنم باربد از د یفکر نم ؟یکن یم کاریچ نجایتو ا نمش؟یبب امیتونم ب یدوستمه. نم یبارل-
 !خوشحال بشه

 :جواب داد مشکوک

 ای نجا؟یا یاومد دونهی. مشهیم یبشه از بودن تو عصب یاز بودن من عصب نکهیاز ا شتریب-
 ؟یاومد یواشکیمثل 

 .سوال جواب شدن نداشتم یحوصله  واقعا  

. من یبر دیبشه. با دایش پخوابه. باربد هم هر لحظه ممکنه سر و کله یاشکان االن بارل-
  .شینیبب یبود یاومد گمیشد بهش م داریب یهروقت بارل

 :شده گفت کیبار یتر شد و با چشما کیقدم نزد کی

 جانا؟ یکن یم کاریچ نجایتو ا-

 یم یتونستم بگم و از طرف ینم یچیه یهم فشردم و فقط نگاهش کردم. از طرف یرو لب
 !گفتم؟ یم دیفهمه. با یدونستم باالخره م

 .چشماش زل زدم. نگاهش هم نگران بود و هم مشکوک یو تو دمیکش یقیعم نفس

 !ام یمن پرستار بارل-

 .لب هاش فاصله افتاد ونیشدند و م کیبه هم نزد یجیاز سر گ ابروهاش

 !؟یچ یعنی-

 :و جواب دادم دمیکش میشونیبه پ یکالفه بودم. دست دا  یشد

 دیبا رونیب ادیبدم پارسا ب تیرضا یخوا یکه اگه م برام شرط گذاشت ی. بارلنیهم یعنی-
 .یپرستارم بش

 .که گفتم واقعا  براش سخت بود ییزایبود! انگار هضم چ ریو منگ و متح جیگ

از  یبذاره؟ چه سود یشرط نیهمچ دینداره؟ اصال  چرا با یفراموش یمگه بارل شه؟یمگه م-
 ، چرا تو؟شهر هست نیا یهمه پرستار تو نیبره؟ ا یکار م نیا

 :زدم پوزخند

 نیا یکنه. منو آورده تو یاز منو توام بهتر کار م یبارل ی. حافظه ستیدر کار ن یفراموش-
  .خونه تا زجرم بده

افسون رو کنار  یافتادم. چه قدر سخت بود وقت شیدو روز پ ادیگلوم رو گرفت و به  بغض
 یام مهمه! من هنوز هم باربد رو مو فقط مجبور بودم لبخند بزنم تا نفهمه بر دمید یباربد م
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حس رو  نیا اقتیهنوز هم بهش حس داشتم، اما باربد ل یگذشته ول یخواستم. نه به اندازه 
 !چه قدر سخت بود نیموند. و ا یدل خودم م یحس فقط تو نیا دینداشت پس با

رو سرش  میبود و من داشتم تموم دق و دل ستادهیبود که باربد جلوم ا یاون سخت تر وقت از
خودش  ی" قلبم از غصه تو یریبهش گفتم " کاش بم یخورم که وقت یکردم. قسم م یم یخال

بودم  دهیاون روز اونقدر کش یرو نکردم ول یآدم چیمرگ ه یوقت آرزو چیجمع شد. من ه
 یچیخواست تا صبح حرف بار باربد کنم و از ه یکنم. فقط دلم م تحملتونستم  ینم گهیکه د
  !نترسم

که  دمیبار فهم نیهزارم ینگفت، برا یچیدر مقابل حرفام سکوت کرد و ه دمید یوقت اهمونج
 یو حرفت رو بزن یباش یمثل خودش وحش دی. بایمقابلش مظلوم باش دیکه نبا هیباربد آدم

 !خور نباشم یمظلوم و تو سر گهیگرفتم د میتصم نمیهم یبلعه! برا یوگرنه درسته تورو م

گونم  یاز چشماش راه گرفته و رو یاشک دمینفهم یشده بودم که حت افکارم غرق یتو اونقدر
راه رو اومده و انگار قصد داره  ی مهیدست اشکان تا ن دمیشده. به خودم که اومدم د یجار
به چشمام  یقیراه خشک شد. نگاه عم ونیتا اشکم رو پاک کنه اما دستش م نهیگونم بش یرو

 .دیانداخت و دستش رو عقب کش

 .حرف بزنم یکن. من با بارلن هیگر-

 :گفتم عیسر

و پارسا  دهیم تیرضا یهم بارل گهیمدت د هیکنار اومدم.  طیشرا نی. من با استین یازین-
که پرستارش باشم. همه  ستین یازین گهیخوب بشه و بتونه راه بره، د ی. اگه بارلرونیب ادیم
تموم شه و  یتحمل کنم تا همه چمدت رو  نیو بتونم ا ارمیبه من داره. که دووم ب یبستگ یچ

 .ارشک یبره پ

فقط و فقط  زدم،یباهاش حرف م یبود که وقت نیکه از اشکان سراغ داشتم، ا یاخالق نیبهتر
 !رفت یوقت هرز نم چیکرد. نگاهش ه یبه چشمام نگاه م

ه کرد یبودم ماه ها دوندگ دهیکنار اومده باشه. شن یزیچ نیباربد با همچ شهیهنوزم باورم نم-
 کنار اومده؟ هیقض نیبا ا یراحت نیبه هم یپارسا ببره. چه طور یبرا نیحکم سنگ هیکه 

 .بزنه یهمه چ ریکردم کنار اومده باشه و هر آن احتمال داشت که ز یکه فکر نم من

 :سوال اشکان رو ندادم و به جاش گفتم جواب

 !کنهیم چارمیب و نهیب یاگه باربد بفهمه راهت دادم از چشم من م ؟یبر یخوا ینم-

 :گفتم دهیگرفت. پشت سرش راه افتادم و ترس شیداد و راه خونه رو در پ لمیتحو یپوزخند

 !اشکان؟ یریکجا م-
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 !از باربد نترس یبترس. ول یبترس یخوا یم یاز هرک-

 .ترسم یباربد نم یبه اندازه  میزندگ یکس تو چیمن از ه-

 :لبخند جواب داد با

 !یکن یخب اشتباه م-

 .جلوش رو گرفتم نهیبه س دست

 چرا اونوقت؟-

 :جواب داد یعمق گرفت. با مهربون لبخندش

بودم افتاد، دوست داشت خرخرم رو  دهیکه کش ییچشمش به تابلو ی! وقترهینم ادمیوقت  چیه-
 نیشد. البته ا یم ونهیتو بود. از حسادت داشت د یکه نقاش هییبجوه! منظورم همون تابلو

 .دادکار دستم  شمیوونگید

 :و واج گفتم هاج

 !؟یچ یعنی یگیکه م یینایا-

 یبیکرد، آس یخورد و حسادت م یبه خاطرت حرص م یکه اونطور ییباربد به تو یعنی-
 .رسونه ینم

 !رسوند بیرسوند. بارها بهم آس یول-

 .باال انداخت یا شونه

اما بعدش کردن حرص خودش  یآزار دادنت و خال یبرا دهیکارو انجام م نیا ییجا هیتا -
کشه  یم شیکه تورو به آت یبدون آدم نمی. و اارهی. چون خودش طاقت نمکشهیازش دست م

 .سوزهیخودش قبل از تو م

آزارم  ییجا هیکه به زبون آورده بود برام سخت بودند! باربد تا  یشدم. هضم جمالت خشک
اومدم ممکن  یخونه نم نیاگه من به ا یعنی اره؟یکشه چون طاقت نم یاما بعد دست م دهیم

  انتقام مسخره بکشه؟ نیروز خودش دست از ا هیبود 

 ".سوزه یکشه خودش قبل از تو م یم شیکه تو رو به آت یآدم"

زد  شیهربار که منو آت یعنیشد. باربد چند بار من رو سوزوند؟  یسرم اکو م یتو صداش
 خودش هم سوخت؟

 .شد رمیخ طنتیو سرگردون آب گلوم رو فرو دادم. اشکان پر ش جیگ

 نم؟یبب قمویبرم رف یدیحاال اجازه م-



 

412 
 

اشکان جا مونده بود،  یحرفا شیکه تموم فکر و ذکرم پ یمقابلش کنار رفتم و در حال از
 .همراهش سمت خونه رفتم

به دور تا دورش  یتا داخل بره. با ورودش به خونه نگاه ستمیرو براش باز کردم و کنار ا در
 :گفت یانداخت و به آروم

 !قشنگتره داخلشه یلیخ اطشی. البته حهیقشنگ ینه خو-

 .نهیسمت راست سالن بش یراحت یمبل ها یکردم و تعارفش کردم که رو دییرو تا حرفش

. مطمئنم برعکس اون داداش بد عنقش یکنم و بهش بگم که تو اومد داریرو ب یمن برم بارل-
 !از اومدنت خوشحال بشه یلیخ

 یرو یلبخند شیلباس خواب عروسک یتو دنشیرفتم. با د یرلگفت و من به اتاق با یا باشه
 یوقت نکهیدادم. با ا هیبهش هد روزیو د دمیخودم خر روزیلباس رو د نیلبام شکل گرفت. ا
مختصر  یتشکر یبهش انداخت و با لحن سرد تر یباز کرد، نگاه سرد یلیکادوش رو با م

 .ومدهیبدش ن ادمیداد ز یون منش نیتنش بودند و ا یتو باساکرد، اما حاال همون ل

کنه و  یم یخونه آورده تا عذابم بده! درسته که باهام سرد نیمن رو به ا یکه بارل درسته
تونم بهش محبت نکنم.  ینم لی. من به دو دلستیمن مهم ن یاما برا ست،یرفتارش خوب ن

 شیاومده قسمتبال سرش  نیدونم چون اگه االن ا یم ونیکه خودم رو بهش مد نهیاولم ا لیدل
 یدلش جا کنم تا بتونم به هرکار یدوباره خودم رو تو دیکه من با نهیدوم هم ا لیمنه. دل ریتقص
 .کنم شیراض

به روش  زیمحبت آم یصداش زدم. با باز شدن چشماش، لبخند یتختش نشستم و به آروم کنار
 :زدم و آروم و مهربون گفتم

 خوشگل خانم؟ یش داریب یخوا ینم-

 .نگاه کرد وارید یرخوند و به ساعت رورو چ سرش

 .کن دارمیهنوز جانا. پاشو برو! ساعت ده ب ادیخوابم م-

 .بازوش گذاشتم یرو دست

 !نکن یپاشو مهمون اومده واست. تنبل-

 .شد زیمخین دهیرو به سرعت چرخوند و ترس سرش

رو  یکس امخویجانا؟ ردشون کن برن من نم یاومدن؟ راهشون داد امیاومده؟ هم کالس یک-
 !. زود ردشون کن برننمیبب

 :درشت شده نگاهش کردم و گفتم ییچشما با
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 ؟یترس یم یاز چ ؟یبارل دنتید انیدوستات ب یذاریتو چرا نم-

 :گفت تیجاش نشست و با عصبان سر

 یکه چ انی. بدنتید انیدوستات ب یدوست ندار یباش ختیریب یافسرده  لیآدم عل هیاگه توام -
از قبل از خودم بهم بخوره؟ ردشون کن برن. من  شتریو حالم ب ننیشکلو بب سر و نیبشه؟ ا

 .نمیرو بب یکس خوامینم

پنج ساله  یبچه  هیاز  یبشه. رفتار بارل یدادم که عصب یوقتا به باربد حق م یبعض واقعا
تحفشو دعوت کرده  یاون دوستا شیهم اعصاب خرد کن تر بود! انگار نه انگار دو روز پ

دونستم هدفش از اون کار فقط خرد کردن اعصاب منو باربد بوده و  یچه خوب مبود. گر
 !خوشحال نبوده ونخودش هم از دعوتش دیشا

 .ستنین اتیهم کالس-

 .دیسرش کش یکه زده بودم، مالفه رو رو یتوجه به من و حرف یو ب دیسر جاش خواب دوباره

 !اشکان اومده-

 :زده گفت رتیح ییبا صدا سرش کنار زد و همزمان یرو از رو مالفه

 !؟یگفت یچ-

 دونهیم نکهیبا ا چارهیاون ب ؟یکش یخجالت م نهیبودنت رو بب لیاشکانم عل نکهینکنه از ا-
. یواسش مهم نقدری. انتتیکنه اما پاشده و اومده تا بب یم چارشیب نجایباربد اگه بفهمه اومده ا

 ردش کنم بره؟ ادیبعد دلت م

 :جواب داد مغموم

 اشکان اومده؟ واقعا  -

 کنم ردش کنم بره؟ کارینشسته منتظرته. چ رونیآره. ب-

 :کرده جواب داد بغض

 .دلم واسش تنگ شده-

  .دوباره جون گرفت لبخندم

 . باشه؟ششیپ یریو م یشیدختر خوب آماده م هیپس مثل -

ت کرد. باالخره نتونست طاق ینگاهم کرد. انگار داشت فکر م رهیفقط و فقط خ یلحظه ا چند
 :و سر جاش نشست دیخودش رو باال کش ی. به سختارهیب
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. با ششیپ رمیکن. بعدش م شمیآرا کممی. اریلباسام رو آماده کن. صبحونمم آماده کن واسم ب-
 .سر و شکل دوست ندارم برم جلوش نیا

 :ذوق از جا بلند شدم و گفتم با

 !چشم خانم گل یبه رو-

شد، از اتاق  زیمرتب و تم یحساب یم دادم و وقتکه خواسته بود براش انجا ییکار ها تموم
 یفنجونش رو رو دنمونیبود، با د ینیریو ش یی. اشکان که مشغول خوردن چامیرفت رونیب
 .گذاشت و به سرعت از جاش بلند شد زیم

زانو زد تا هم قدش  یبارل یپا یخودش رو بهمون رسوند. جلو م،یما بهش برس نکهیاز ا قبل
 .بشه

 :گفت یبارل یچشما یتو رهیخ یاشک بودند وقتپر از  چشماش

 معرفت؟ یب قیرف یخوب-

 :شد گفت یم دهیبغض توش شن یکه رگه ها ییبا صدا یبارل

 بنظرت خوبم؟ ،یکن یم یتو چه فکر-

 :جلو برد و گفت یبارل یزد و دستش رو به قصد پاک کردن اشکا یتلخند اشکان

 .. دلم برات تنگ شده بود دختریو محکم یکه هنوز مثل قبل قو یخوب ،یینجایکه ا یخوب-

دادم به قصد آماده کردن ناهار به آشپزخونه  حیاز درد بسته شدند و ترج یادیهام با حجم ز چشم
داد.  ینم دنیشن یحرفاشون، قلبم اجازه  دنیشن یتمام وجودم گوش شده بود برا نکهیبرم. با ا

 !تمرو نداش یو پر سوز بارل یتکرار یطاقت حرف ها گهید

از گوگل درآورده بودم کردم  شبیکه دستورش رو د یا یرو سرگرم پختن قرمه سبز خودم
 .اشکان سرم رو به سمتش چرخوندم یصدا دنیو با شن

 بله؟-

 .رد و بدل و با مکث لب باز کرد یمن و بارل نیرو ب نگاهش

 شش،یپ یهسترو منظم شرکت کنه، تو که  شیو درمان یوتراپیزیف یقول داده جلسه ها یبارل-
 .رسم یبه من، خودم حسابشو م یزنگ بزن هی هیکرد کاف یتنبل

 دهیکش یکرد زدم و با لحن ینگاهش م تیکه با مظلوم یا یخودش و بارل یبه رو یزیر لبخند
 :گفتم

 .چشم. حواسم هست-
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کردن سکوتم ماهر  یمعن یو اشکان که تو میشد رهیخ گهیسکوت به هم د یتو یا هیثان چند
 :و بعد من گفت یبه بارلبود رو 

 .برم گهیخب، من د-

 :شد کیبه اشکان نزد لچریخورد و همراه با و یتکون یبارل

شه؟  یم یمگه چ ادیمونده، بعدش هم اصال  باربد ب یلی. تا غروب خکمیتوروخدا نرو، بمون -
 !گهیبمون د

صحنه  یروبه  یزیدستش گرفت، نگاه حسرت آم یرو تو یو دست بارل دیمردونه خند اشکان
پسر  نیهم بود. اصال  ا یدوست خوب و همراه تش،یمقابلم انداختم. اشکان فارغ از شخص ی

تونه  یتونه آدم باشه، م یباشه، م قیتونه خوب و رف یاومده بود نشونم بده پسر جماعت هم م
 !برعکس باربد ستنامرد نباشه، در

خواست تا  یکه م یجواب بارلم رو ازشون گرفتم و در  رهیتکون خوردن اشکان نگاه خ با
 .میگفتم و همراه با اشکان از سالن خارج شد یبدرقه ببرمش چشم یبرا اطیح

انداختم  نییسرم رو پا تیاهم یچشم هام نشست، ب یکه نگاه آخر اشکان تو یوقت اطیدر ح دم
 یجا هم برام کاف نیگفتم. کشش حرف زدن باهاش رو نداشتم و تا هم یلب خداحافظ ریو ز
گفت من چرا  ینم یبارل یاتفاقات بدونه اما وقت نیزتریخواست از ر ید. مشخص بود مبو
 شیمن پ یکرد، درمان اصل یرو درمون نم یدرد چیاومده ه شیگفتم؟ گفتن اتفاقات پ یم دیبا

 .شد یخواست، همون م یکه م یگفت و هر کار یکه م یهر چ دیبود، پس با یبارل

 یکردم که ب تیرو به سمت خونه هدا یگرفتم و بارل شیرو پ اطیح ریمشغول مس یذهن با
 :مقدمه گفت

هست  دیهنوزم ام دمیاومد و فهم ادمی ییزایچ هی دنشی. با ددمیچه خوب شد که اشکان رو د-
 .کردن یواسه زندگ

خوشحال  دارید نیکه بود از ا یزد، هر چ یموج م دیدو پهلو بود اما توش ام کمیش  جمله
 !شدن من به خواسته م کیدنز یعنی نیبود و ا

 :گفتم دواریتاک یبا لحن میرفت یکردم و همونطور که به داخل خونه م دیرو تائ حرفش

 .کنه یم یبفهمه قاط ،یبه باربد نگ یزیفقط از اومدن اشکان چ ،یبارل-

 :گفت الیخیکرد و ب لیرو به سمتم ما سرش

 نیفهمه. مسلما  از ا یبعدا  که م کنه؟ اشکان دوست منه. بعدش هم االن نگم یقاط دیچرا با-
 .ستیبه دروغ گفتن ن یازی. پس نمینیب یهمو م شتریبه بعد ب
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 میشد؟ نفس عصب ینم شیدختر چرا حرف حال نیخواست با دست هام خفه ش کنم، ا یم دلم
بکن " اکتفا کردم. ابروهام  یکن یخوا یم یدلم به گفتن " هر غلط یفرستادم و تو رونیرو ب

شروعش  دا  یکه جد یسالن و آوردن کتاب رمان یو به محض رسوندنش تو دمیکشرو در هم 
 .و تنهاش گذاشتم رفتمکرده بود به آشپزخونه 

با چاقو به  یآوردم و با شستنشون، کالفه و عصب رونیب خچالی یرو از تو اریعدد خ چند
 ریمنن. ز یادست ه یو باربد تو یکردم که انگار بارل یپوستشون م یجونشون افتادم. طور

 :کردم و با خودم گفتم یکه نشنوه خود خور یلب و طور

دو سر بفهمه  یاژدها نیا یدون یگم... تو نم ی... انگار فقط واسه خودم مشعوریب یدختره -
 دیخونه با نیا یخدا... هر روز تو ی... ارهیگ یما رو م یشه پر و پاچه  یم وونهیباز د

 !کنه یعقلم خال یداداش ب یسر من و آزاد دیرو بابحث و دعوا باشه، البد تهش حرصش 

کردم آرامشم رو  یو سع دمینمونده بود کش یازش باق یزیکه چ یاریاز پوست کردن خ دست
آوردم. من از  یباربد کم م یدادم و جلو ینم پس م دیشد من نبا یکه م یحفظ کنم. هر چ

رو داشته  دادشیه بودم که داد و براهش نداد یبارل یاجازه  ینکرده بودم، من ب یاشکان دعوت
 !باشم

رو  یلب هام نشوندم و مشغول آماده کردن ناهار شدم. چند ساعت یرو یفکر لبخند نیا با
که خواسته بود رو  یفلش یبارل شنهادیو در آخر به پ میخونه گذروند یتو یبدون گپ و گفت
بشم، با  دنیمشغول د و نمینصب کردم. ازم خواست من هم بش ونیزیتلو یبراش بردم و تو

 .مبل مقابلش نشستم یتکون دادم و رو ینمونده بود سر رفتنمبه وقت  یزیچ نکهیا

خاطرات بود و همونطور که مشخص بود تم عاشقانه داشت. با گفتن "  یدفترچه  لمیف اسم
 یکیو پفک به آشپزخونه رفتم. در  پسیبلند شدم و به قصد آوردن چ ی" رو به بارل امیاالن م

ها که خودم هله و هوله ها رو توش جاساز کرده بودم رو باز کردم و به محض  نتیز کابا
 .جام ُول بخورم یدر باعث شد تو یتو دیکل دنیچیپ یشد صدا دهیکش متشوندستم به س نکهیا

نکرده بودم،  یاما من که کار رمیلرزش دست هام رو بگ یتونستم جلو یبود و من نم باربد
صداش سرم رو به سمتش چرخوندم  دنیبود. با شن یمعن یس پوچ و بترس و استر نیپس ا

 .داشتم بهش سالم گفتم یو پفک ها رو برم پسیو همونطور که چ

 :طعنه وار رو به باربد گفت ش،یاما بعد از سالم خشک و خال یبارل

 گذره نه؟ یبهت خوش م نجایا یخونه، انگار یایزود زود م-

 :گفت یخسته ا یو با صدااپن گذاشت  یرو رو فشیک باربد

 !ختناتویخانوم بذار برسم، بعد شروع کن کرم ر یبارل-

 .من نشست یحرفش ناخودآگاه خندم گرفت و نگاه متعجب اون رو دنیشن با
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 زه؟یر یکرم م ادیشد؟ نکنه توام خوشت م یچ-

 :کردم گفتم یکه کنترلش م یهم جمع کردم و با خنده ا یهام رو تو لب

 .دمیندخ ینطورینه، هم-

حوصله  یتوجه به ب یگرفت، ب یآروم نم ختیر یکه تا به قول باربد کرمش رو نم یبارل
 :داشت، گفت یفیضع یکه صدا یونیزیبه تلو رهیباربد و خ یگ

 .باربد میامروز مهمون داشت-

کرد  یداد، رو به بارل یرو به قصد باز کردن تکون م رهنشیپ یهمونطور که دکمه ها باربد
 :دیمشکوک پرس یو با حالت

 .کنم یچالت م نجایکه هم یآورد ویبود؟ نگو اون دختره دوزار یک-

 یکه داره لحظه  یتکون داد و مثل کس یبه نف یکنج لبش، سر یبا لبخند مرموزانه  یبارل
 :و غرق لذته به باربد چشم دوخت نهیب یرو م شیجون دادن دشمن خون

 .ونم. گفت بهت سالم برسدنمیاشکان! اومده بود د-

 کلشیه یباز و گشادش تو مهین رهنیبه جلو برداشت و پ یشوکه و ناباور قدم یبا حالت باربد
 :مشغول زار زدن شد

 !؟یبارل یگ یم یدار یچ-

 ازیطعنه حکم همون پ نینگفته و ا یزیچ نیدونستم اشکان همچ یدونست من م ینم یک هر
 :بود ثیخب یِ کردنه بارل ادیداغ ز

چه خبر از کار  ال،یخیب ناروی. ایاومد یشت امروز، کاش زودتر مخوش گذ یلیخالصه خ-
 و بار؟

 نمیباربد رو بب ی افهیخواست فقط و فقط ق یبخورم، دلم م یتونستم تکون ینم جانیشدت ه از
متحرکش که با  ی نهیشد. نگاهم رد س یچشم هام م بیرخش نص میفاصله تنها ن نیو از ا

 :دیترک کهویآتشفشان  هیت و باالخره مثل رفت رو گرف یم نییحرص باال و پا

 !؟یگفت دعوتش کن یواسه خودت؟ ک یکن یم یچه غلط یدار یفهم یم-

 :اراده گفتم یبار من بودم که ب نیبهم دوخته شد و ا یبارل یو لب ها ابروها

 .دعوتش نکرده بود، خودش اومد یکس-

 :دیزده و ترسناک غر رونیاز حدقه ب ییضرب سرش رو به سمتم برگردوند و با چشم ها به

 آره؟ یتو راهش داد-
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حرف و مضطرب نگاهش کردم و  یثواب کنم و خودم در معرض کباب شدن بودم، ب اومدم
 :شد میناج یخوشبختانه بارل

رو  بهیغر ه؟یچ یهمه داد و هوار برا نی. بعدشم انکرده، من در رو باز کردم یجانا کار-
 !راه ندادم که، اشکان دوست منه

 :کرد خیمو به تنم س ادشیفر یپرت کرد و صدا یرو به سمت بارل رهنشیحرکت پ هی با

! تو تمیمن دشمن خون قته،یرسه دوست و رف یاز راه م ی... خوبه هر خریببند دهنتو بارل-
... یکن یم وونمید یمن خب؟! دار تیشخص یتو خونه و گوه بزن تو اریرو ب ایاون عوض
 نو؟یا یفهم یودنات، م... با نفهم باتیبا بچه باز

کرد که تا به حال  یرو رصد م یجمع شده باربد یبود که با چشم ها دهیهم ترس یبارل انگار
چنگ زد و  بشیج یرو از تو شیگوش شیبلند و عصب یبودمش! با نفس ها دهیند یشکل نیا

 !خواست به اشکان زنگ بزنه؟ یبهش ترس رو به جونم انداخت. نکنه م یا رهیبا نگاه خ

 یبه بارل ینگاه نکهیا یرو دنبال کرد و در آخر ب شیهراسونم حرکات به شدت عصب نگاه
 :گفت یگرفته ا یانداخت و رو به من با صدا بشیج یرو تو شیبندازه، گوش

 !باال ایب-

داشت  گهیرو نگاه کردم. د یمتاسف بارل یرفتنش رو دنبال و با حالت ریمس ریو متح مات
کرد. اون  یاز همه، به کام خودش تلخ م شتریرو ب یاشت زندگآورد، اون د یشورش در م

کرد و افسوس که  یگرفت. داشت خودش رو نابود م یما داشت از خودش انتقام م یبه جا
 !افتاده ین دختر به چه روزیکه ا نهینبود بب ییپارسا

 :نداشت چرا که با تشر لب زد یریپر حرف من انگار روش تاث نگاه

 !منتظرته ها-

 یازش، به سمت پله ها رفتم. قدم ها نمیدر جوابش گفتم و بعد از گرفتن نگاه سنگ یکه ا عا  واق
. من چرا ستادمیباز اتاقش ا مهیگذاشتم و مقابل در ن یگریپس از د یکیرو  دمیپر از ترد

 ستیمن ن ییبازجو یبرا یلیخواهرشه و دل یکار داره؟ خراب کار یاومدم؟ اصال  با من چ
پرستار  ،یزد، فارغ از هر گذشته و مشکل یم ادیوجودم فر یتو یمزاحم یاند هیاما... 

 !یانجام بد دیکه بخواد رو با یو هرچ یخواهرش

تخت  یرو ریچسبوندم و با ورودم به اتاق، اون رو نشسته و سر به ز واریدستم در رو به د با
ال بودم. داشتم به از ناراحت شدن، خوشح شتریباربد و ب یاز سر و صورتش م ی. کالفگدمید
چند  نیا یمن تو یکه در مقابل غم و غصه ها یا یناراحت دم،ید یناراحت بودنش رو م نهیع

 .دبو چیماه ه

 !در رو ببند-
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 :بپرسم اریاخت یو ب امیگرفته ش باعث شد به خودم ب یصدا

 ؟یگفت یچ-

 :از اخم لب زد دهیپوش یرو باال گرفت و با صورت سرش

 .در رو ببند گفتم-

 :گفتم یجد یو با حالت نهیاتاقش چرخوندم و دست به س یدور تو کیرو  گاهمن

 ؟یکارم دار یچ یشه بگ یم ؟یچ یبرا-

حرکت در رو بست.  کیبرهنه به سمتم اومد و با  مهین یباره از جاش بلند شد، با بدن کی به
عف ترس و ض یبودم. بس بود هر چ ینفس هام قصد حبس شدن داشتند و من خواهان آزاد

 !تپش قلب و خشک شدن گلو و بغض کردن یبس بود هر چ ت،یو مظلوم

صورتم گذاشت، محاصره  کینزد ییش رو جا گهیگاه در کرد و دست د هیدستش رو تک کی
 !بود یهم م دینبا یعنینبود،  یمثل باربد... اما ترس یشده بودم، اون هم تو چنگ گرگ

 .بودم یحس یبار بود که غرق ب نیصورتم پخش شد و اول یرو شیعصب ینفس ها هرم

 خونه؟ نیا یگذشته امروز تو یآدم بگو چ یبچه  نیخودت ع-

! اما یشگیهم یو کنجکاو یبود؟! فضول نیلب هام نشست. پس دردش هم یگوشه  یلبخند
 المیخیبه اشکان گفت تا ب یچ نکهیرو بفهمم، مثال  ا زیمثل اون همه چ دیمن هم با نهیدرستش ا

 شیزندگ یفرد تو نیتر تیاهم یمن ب یاون هم وقت ه؟یمشکلش با اشکان چ نکهیبشه؟! مثال  ا
 .بودم و هستم

 !با توام-

سخت نگرفته  یادیابروم رو باال فرستادم و با دو تا دستم و تمام توان هولش دادم، ز یتا کی
 :دیغر یبه عقب پرت شد و عصب یبود چون چند قدم

 نجا؟یبا هم؟ چرا اومده بود ا دیزد ی! بگو چه زررو یبگ دیکه با ی! چته؟ بگو هر چیهو-
 د؟یچرا راهش داد

و در عوض تن صداش رو باال  ستادیچون همون جا ا ستیحال خودش ن یبود تو مشخص
 :برد

 برم از خودش بپرسم؟ ای یگ یجانا م-

 :گفتم یعاد یدرهمم نگاهش کردم و با لحن یبا ابروها همراه
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داره مهموناش رو راه بده! دوما  من پرستارشم  اریهم هست و اخت یبارل یخونه  نجایاوال  که ا-
 !... ندارهیانجام بدم، سوما  به تو... ربط دیشه رو با یم شیکه باعث خوشحال یو هر چ

گفتم و انگار درست به هدف زدم چرا که  دهیکش یآخرم رو شمرده شمرده و با حالت ی جمله
 :رو چنگ زد لباسم ی قهیوار به سمتم اومد و  وونهید

 !سگ نکن منو، بگو-

 :گفتم زیپس زدم و تمسخر آم یرو به سخت دستش

عوض کن باربد خان، خود  تویساق ؟یتون یم ،یکه سگ نبوده باش اریب ادیبارو به  هیفقط -
 !سگ پندارت کرده

فرستاد و همونطور که  رونیفحش توش جا گرفته بود رو به ب یشک کل یکه ب قشیعم نفس
 :فشرد گفت یچشمش رو مدستش  کیبا 

آدرس  نجا؟یبا هم؟ چرا اومده بود ا نیگفت یچ شش؟یبرم پ ای یگ یشر و ور نباف واسه من، م-
 آره؟ ؟یرو تو بهش داد یکوفت نیا

 :جواب دادم تیتکون دادم و با قاطع دیبه تائ یسر

 !بدم، نه تو جواب پس یبه بارل دیبا ؟یرو من کردم. که چ نکارایا یآره... آره... آره! همه -

 :دیچیسکوت اتاق پ یصدادارش تو پوزخند

از فردا حق اومدن  ایگذشته  یامروز چ یگ یاالن م نیهم ای ،یبه من جواب پس بد دیاتفاقا  با-
 !... خداحافظ داداشیبه عبارت ،یندار نجارویبه ا

 نیکرد؟ ا یم رو خون تر م دهیکرد؟ داشت دل درد د یمنو مسخره م یپارسا یآزاد داشت
 !شد؟ به خدا که نه یپسر اصال  احساس سرش م

 :دمیو با بغض نال دمیکوب نشیس یرو یمشت

 ذارمینم گهی! دنیو توه ریتحق نقدریبسه ا ،یراجب من و پارسا گفت یخفه شو... بسه هرچ-
 !یبگ یخوایم یهرچ یدهنتو باز کن

 اهیانبوه س یتو یا هیتکون داد و سوالش رو تکرار کرد، چند ثان یاعتنا به حرف من سر یب
 :رو زدم یکار یحالت، ضربه  نیرحمانه تر یچشم هاش زل زدم و بعد با ب

هم رفت.  شیساعت پ کیو  میدیخند م،یهم منو، باهم گفت نهیهم خواهرتو بب نجایاومده بود ا-
  نه؟ یترک یاز حسادت م یدار هی! چ؟یدار یمشکل اد،یقراره باز هم ب

اشکان  نکهیجز ا یچیکرد. درد اون ه یشکل ممکن حسادت م نی! باربد داشت به بدترآره
  !نبود رهیدوباره رابطش رو باهام از سر بگ
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دستش  یحرکت چونم رو تو کی یدرشت تر از حد ممکن شدند و ط شیوزغ یها چشم
 .وجودم خفه شد یتو زمیجمع شد و آخ ر یکه لبام تو یگرفت، طور

 !؟یدیخب؟! فهم یکن میچرت و پرتا روان نینکن با ا یسع-

چونم و لب هام دو برابر شد، تقال  یبلندش لرز به جونم انداخت و فشار انگشتاش رو یصدا
 یمریش به لب هام، درست مثل آلزا رهیرو کنار بزنم که با نگاه خ شیکردم دست وحش یم

بالکن...  یذهنم زده شد. نگاهش درست مثل اون شب بود، نگاه اون شبش تو یتو یها فلش بک
 !زیاون شب نحس خاطره انگ یو نگاهش تو نیماش ینگاه اون شبش تو

 دیموندم. نبا یم یو ساده و احمق باق شهیعاشق پ یاون جانا دیشدم، نبا یم میتسل دیمن نبا اما
 .و رو کنه ریرو ز میتونست زندگ یکه مثل قبل م ینگاهم کنه، نگاه ینطوریذاشتم ا یم

که قدرت دفاع ندارند در مقابل  ییو اون مثل مسخ شده هاکننده ش کندم  وونهیاز نگاه د دل
که رو به  یبهش، در رو باز کردم و با قلب یا یپس زدنم کم آورد و من با نثار کردن عوض

 .موت بود از اتاق خارج شدم

 

********** 

داشت گرفتم و همونطور که  یو در کنار همراهش قدم برم یکه به سخت یماریرو از ب نگاهم
 :گفتم یکردم رو به بارل یرو مرتب مشالم 

 .ینوبت توئه بارل تو،یبذار کنار گوش-

حرکت دادن  یبهم اجازه  یدیهول داد و با نگاه غرق ناام فشیک یرو تو شیگوش لیم یب
به  یکرد کردم و با زدن تق یم تمونیکه به سمت در هدا یاز منش یرو داد. تشکر لچرشیو

 .میدر، وارد اتاق دکتر شد

جواب سالم  یمهربون، پر انرژ یو چهره ا یجوگندم یهمراه با موها انسالیم با  یتقر یمرد
 :دوخت یرو داد و نگاهش رو به بارل یمن و بارل

 !باره خانوم مهرزاد یناز کردن هم از سر و روت م-

 :در جوابش معترضانه گفت یزدم و بارل یکیجمله ش لبخند کوچ دنیشن با

 !رم؟یهم وقت خودم و هم وقت شما رو بگ امیچرا ب شم، یدونم خوب نم یم یوقت-

بخش رو اول به من  نانی. نگاه اطمستادیبعد مقابل ما ا یبلند شد و کم شیاز پشت صندل دکتر
و کمک  یهمراه ی زهیخواست اول به مِن همراه، انگ یدوخت. انگار که م یو بعد به بارل

 !ماریرو بده و بعد به خود ب
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که از برم دخترجان اما حرف من با شما فرق داره. تو تالشتو  دمیو شنجمله هار نیا نقدریا-
 !یش یمطمئن باش م ،یکن خوب بش

 یزیچ چینخواد خوب بشه ه یگفت. تا خود بارل یاز حرفش گرفتم، واقعا  درست م یخوب حس
 !داداش بدرد نخورش ایمن  یتونه کمکش کنه. حت ینم

 نویبود که ا یزیفلج باشم، اگه چ ینطوریتا ابد همبود دکترم گفت ممکنه  شیماه پ کی نیهم-
 !گفت؟ یدکتر، م یگفت آقا ینم

لب  ریکه انگار قصد قانع کردن دکترش رو داشت چرخوندم و ز یا یرو به سمت بارل سرم
 :گفتم

 .دکتر کارشون رو شروع کنن یجان... اجازه بده آقا یبارل-

 :جمله در دهن هر دومون رو بست کیدکتر، با  یبه حرفم نداد و آقا یتیاهم یبارل

بمونه  ادتیهم  گهیچند ماه د ،یدکترت رو فراموش نکرد یجمله  نیممکنه! خوبه که ا-
 !خوبه

و به  دیرو پرس یاحوال شد. اسم دکتر جراح بارل شونیپر یبعد لبخند زنان نظاره گر بارل و
رستار هم به جمعمون دو تا پ ش،یپزشک یبرگشت. بعد از به دست گرفتن پرونده  زشیسمت م

 کینیکل نیا یکه تو یدیشروع شد. ام یبارل یوتراپیزیف یجلسه  نیاضافه شدند و باالخره اول
 شه،یدر پ یخوب یداد روزها یزد، خبر م یداشت جوونه م یبارل دنیو با د لحظه نیا یو تو

 !و بعد پارسا یبارل یحداقل برا

 تیوضع یآور ادیزد دوختم و با  یر و کله مکه غرغرکنان با پرستارا س یرو به بارل نگاهم
و عذاب  یکرد؟ همچنان خودخور یکار م یاالن داشت چ یعنیپارسا لبخندم رنگ باخت. 

من کنج زندان و  یشدن؟ پارسا ریخودش و ذره ذره پ یدرداش تو ختنیوجدان؟ همچنان ر
  ...من

با مامان  دیشنبه بود و بابه اشک سمجم ندادم. امروز دو یو اجازه ا دمیچشمم کش ریز یدست
و راحت تر  شتریپارسا برم تا بتونم ب دنیکردم که چهارشنبه من به جاشون به د یصحبت م

هاش  طنتیخنده هاش و ش یصدا ی. چقدر دلم برادیکش یکنار پارسا باشم. دلم براش پر م
نصف شب و کل کالمون، دعواها و قربون  یخوردن ها یهوس بستن لمتنگ بود، چقدر د

 !انداختنامون بهم تنگ شده بود کهیو ت اشیبعدمون، دختر باز ی قهیدق هی یصدقه رفتنا

داد  یکه نشون م یگونه هام حس کردم. رد اشک یاشک رو رو یسیخودم که اومدم، خ به
 ی. دلتنگ که باشیکردن ندار هیگر یبه اجازه دادن به خودت برا یازین ،یدلتنگ که باش

کنه دنبال  تیکنه دلتنگه، تا حال تیزنه تا حال یم واریدر و دوجودت خودش رو به  یهمه 
مرگ  شهیداد هم یازت. نشون م ییاعتنا یو ب ییزورگو دنینه د شهیدرمون شدن درد دلتنگ
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 یجون آدمارو م ی... دلتنگیاز گاه شتریب ی... حتیگاه ست،یرفتن آدم ها ن نیعامل از ب
 !رهیگ

صدا  یکردم و با ب یرمزده رو به دکتر عذرخواهدراومد و من ش میبلند زنگ گوش یصدا
کردم و به سمت راهرو رفتم و  یاشکان، مکث یشماره  دنیکردنش از اتاق خارج شدم. با د

 .جواب دادم یفیضع یبا صدا

 :مردونه ش مثل قبل، پر از آرامش بود و لطافت یصدا

 د؟یدیرس ؟یسالم، خوب-

 :راهرو اکو شد یگفتم و از شانس بدم صدام تو یآروم ی آره

 !اشکان ارهیدکتره، داره پدرشونو در م شیپ یآره. االنم بارل-

 :ش ادامه داد مهینصفه و ن یسر داد و با خنده  یآروم یا قهقهه

 خبر دارم؟ یکنن. بهش که نگفت ینداره، به اون وزه هم عادت م بیع-

 :دممرتبشون کر یبودمشون انداختم و کم ختهیطرف ر کیموهام که  یتو یدست

 .نه، حواسم هست-

 :کرد و بعد گفت یمکث

 .دنبالتون امیخب، پس هروقت کارتون تموم شد بگو ب یلیخ-

 :باربد، چشم بستم و مضطربانه گفتم یجنجال یو دعوا شبید یآور ادی با

 .یافت یزحمت م یتوام تو م،یری. خودمون مستین یازینه ن-

 رهیش رو بگ زهیجا دیحرف گوش داده باکنم بچه رو،  رشیغافلگ امیخوام ب یم ؟یچه زحمت-
 !گهید

 یجز حسادت و بحث و دعوا یبگم و ذوقش رو کور کنم. باربد که کار یزیدوباره چ نتونستم
 !داشت؟ یریچه تقص چارهیب نیاومد، ا یازش بر نم یالک

 .کنم یباشه پس، خبرت م-

فرستادم و  رونیم رو بتماس رو قطع کردم. پوف کالفه  یفیگفتم و با گفتن خداحافظ ضع نویا
 :دمیبه سمت در مطب چرخ

 دنیغر شن یبره به اون اژدها بگه. حوصله  نمینذار ا ریچفت بگ وی... در دهن بارلایخدا-
 !گهیندارم د
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 لچریو یبا کمک پرستارها رو ،یو بعد از تموم شد کار بارل میمطب موند یتو یساعت مین
 یم ادیفر یزبون یو با زبون ب دیبار یاز سر و صورتش م یو خستگ ی. کالفگمشینشوند

و وارد  میاومد رونیب ،یدادن پرونده ش به منش لیخسته شده. بعد تحو طیمح نیزد از ا
 یزیچ نکهیداد و بدون ا یاشکان م دنینشون از رس میگوش نگتک ز ی. صدامیآسانسور شد

 دنیه و به قصد خرهم کف تنها گذاشتم و به سمت داروخون یطبقه  یرو تو یرو لو بدم، بارل
 یم ادهیپ نشیاشکان که از ماش دنیاونجا مشغول شدم و بعد با د یا قهیداروهاش رفتم. چند دق
 :به روش زدم یشد، لبخند موقرانه ا

 دمت؟یمن چرا موقع رفتن ند ؟یبود نجایهم-

 :گفت نشیزده به ماش کهیفرو برد و ت بشیج یتو یهاش رو دست

 .خانوم جانا میایآخه ما به چشمت نم-

پرت  ییبحث رو به جا نکهیا یهم جمع شدند و برا یحرفش تو ینیهام همراه با سنگ لب
 :ساختمون بردم یحواله کنم دستم رو به سمت ورود

 .منتظرمه یبارل-

 یکردم حرفش رو به رو یتکون داد و پشت سرم قدم برداشت. سع دنیفهم یبه معنا یسر
 :کرد دوختم یبه لبخند نگاهمون م نیمز یبا لب ها که یا یو نگاهم رو به بارل ارمیخودم ن

 ؟یکن یکار م یچ نجای... اشکان، تو ایوا-

 :حسادت کنم یبه بارل یلحظه ا یمهربون اشکان، باعث شد برا لحن

 داره خانوم خانوما؟ یمشکل نم،یرو بب میدختر زندگ نیتر یاومدم قو-

کنه، جلوتر از اون  تیهدا رونیو به بر یگفت و با ابا و اشاره ازم خواست خودش بارل نویا
اشکان گرفتم و  نیها قدم برداشتم و از ساختمون خارج شدم. با خروجم سرم رو به سمت ماش

زد و به سمت  یم دیکه ساعتش رو د یبه محض برگردوندن سرم به سمت مخالفش، با باربد
 اد،ید دنبالمون بکرد؟ اون که قرار نبو یکار م یچ نجایاومد مواجه شدم. ا یساختمون م

 !کردم؟ یکار م یچ دیحاال... حاال با

خنده کنان، ضربان قلبم شدت  یاشکان و بارل دنیضرب سرم رو به عقب برگردوندم و با د به
وا رفته و چشم  ینگاهم رو به سمت باربد عوض کردم و با چهره ا ریمس یگرفت. به سخت

ضعف  ینقطه  یت و بعد نگاهش روبه من انداخ ینگاه میمبهوتش رو به رو شدم. ن یها
 " نشست. " اشکان شیاصل

 یبخش تو یتسل یجمله  نیخودم رو کنترل کردم و با گفتن ا قم،یفرستادن نفس عم رونیب با
 .جرئتش رو نداره! " بهتر شدم یعنیکنه،  ینم یدلم " باربد کار
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رو  صورتش یتندش رو به طرف من برداشت و با دست مشت شده ش که جلو یها قدم
 :پوشونده بود گفت

 کنه؟ یم یچه غلط نجایتخم حروم ا نیا-

 .چرخوندم یبارل یغرِق خوشحال یزدم و سرم رو به سمت صدا یپوزخند

 !بهم؟ یبد یانرژ یسالم، توام اومد-

منتظر اون ها  یتوجه به چشم ها یانداخت و ب یبه اشکان و بارل یا ینگاه پر معن باربد
 :شده ش تکرار کرد بدهیبهم سا یندون هاد یسوالش رو دوباره از ال

 !نه؟ گه،یبا هم د دیکنه؟ هماهنگ بود یکار م یچ نجایا نیگفتم ا-

 :گفتم ثانهیخب یباال فرستاده و با لحن ییابرو

 !حاال-

کرد که هر  ینگاهم م یطور کیچشم هاش نکردم.  یبه خشم شعله ور تو یتوجه ا گهید و
 !بره ینم ییخواد و راه به جا یکنه، البته فقط م خواد شقه شقه م یکردم م یآن حس م

 :رو بهش گفتم میو با چک کردن ساعت گوش ستادمیا یبارل کنار

 .نمونده یکار گهیخونه هم د یربع به هفته، تو هیجان من برم؟  یبارل-

 :گذاشت یباق مهیتکون داد و اضافه شدن باربد به جمعمون حرفم رو نصف و ن یسر

 از دکترت؟ یبود یاول؟ راض ید جلسه سالم... چطور بو-

به اون و اشکان، کنارش  یداد و باربد با انداختن نگاه سرد لشیتحو یکم جون یآره  یبارل
 .دستش گرفت یرو تو یو دست بارل ستادیا

 :و به ناچار به سمت باربد گرفتم دمیکش رونیب فمیک یرو از تو یبارل یداروها کیپالست

رو نصف بخوره و بعد کال  قطع  شیقبل یهفته داروها کیگفت تا دکترش  دشه،یجد یداروها-
 .خوردنشه میکنه، بعد از شام و قبل از خواب هم تا

اشکان  یبار صدا نیتکون داد و ا یرمق سر یب دیچک یکه ازش خون م ییبا چشم ها باربد
 :شد دمونیپر از تهد یبود که باعث قطع شدن نگاه چشم

 .رسونمت یمخونه من  یبر یخوا یاگه م-

زدم و در جواب  دیباربد رو د یچشم ریکرم وجودم، ز یینگاهش کردم و با خودنما رهیخ
 :اشکان گفتم
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 .رم یممنون اشکان جان، خودم با اسنپ م-

 :عمل بپوشونه یآخر رو عمدا  گفتم که اشکان به تعارفش جامه  ی جمله

 .میجانا، سوار شو بر هیاسنپ چ-

 :وه گفتمزدم و پر عش یکیکوچ لبخند

 .چشم-

سوختن باربد برام مهم بود  یکه بهش گفته بودم غرق تعجب بودم. اونقدر یهم از چشم خودم
به باربد نکردم و نظاره گر  یزدم. همچنان علنا  توجه ا یجهت حرف م یفکر و ب یکه ب

دادم و خطاب بهش  یبه بارل یو باربد شدم، بعد از اشکان، دست یاشکان با بارل یخداحافظ
 :فتمگ

 .زدلمیمواظب خودت باش عز-

 نیکنم و قشنگ تر یبه روم زد و حاال وقتش بود از باربد خاِن مهرزاد خداحافظ یلبخند
 .بدم هیعمرش رو بهش هد یخداحافظ

 شتریاومد، انگار ب یو فک منقبض شده ش به چشم م دیاز اخم شد شتریو شوکه ش ب جیگ نگاه
که مقابلشه، همون دختِر ساده  ییگار باور نداره جاناان جه،یبشه، متعجب و گ یعصب نکهیاز ا
 !شهیچند ماه پ ی

 .مهرزاد یخداحافظ آقا گه،یمن برم د-

 باربد#

که به  ییشد و من موندم و نفس ها دیناپد دمیاشکان از مقابل د نیچشم بهم زدن ماش کی با
اشتن و اجازه برد یرو داشتم که عروسکش رو ب یکردند. حس کس یرفت و آمد م یسخت

حد و حصرش  یب ییبایرن و از ز یکنن، دارن قربون صدقه ش م یم یدارن باهاش باز
 یکه م ییخدا نکهیبه ا دیکرد با ام یبود که هر بار گناه م یبه آدم هیبرن. حالم شب یلذت م

مثل  یحت گهیبود، چرا که جانا د یواه یادیز دمیبار انگار ام نیبخشتش، اما ا یپرسته م
 !کرد یم نمسابق نگاهم

جانا رو به  یوقت پا چیدوختم، کاش ه یزده م رو به بارل خیو نگاه  دمیبلع ییهوا ملتمسانه
 :داد یعذابم نم ینطوریوقت ا چیکشوند، کاش ه یخونه مون نم

 برات؟ رمیبگ یالزم ندار یزیچ-

، بود یدنیهمشون د یحال من برا نیخورد، ا ینم یهاش غرق لذت بود اما زبونش تکون چشم
 !دونستم یخودم هم م نویا
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. غروب بود و میکنم و حرکت کن نیرو سوار ماش یتا تونستم بارل دیطول کش یا قهیدق چند
 یتو نکهیکرد. ا یم کیرو تحر لمیکالفم کنه حس تخ نکهیاز ا شتریتهران، ب یشگیهم کیتراف
تا  نکهیا ه،ششیپ شتریداره و جانا ب ینیریخود ش یبرا یشتریاشکان فرصت ب ک،یتراف نیا

 ...اشکان دوباره بخواد نکهیشه، ا یرد و بدل م نشونیب ییرفاخونه برسن چه ح

 یب ی. بارلدیچیپ نیساکت ماش یفضا یشد و پوف پر صدام تو شتریدستم دور فرمون ب فشار
کرد. درست  یرو پل یبرد و آهنگ نیتوجه به حس و حال من، دستش رو به سمت ضبط ماش

گرده، سرم رو به سمتش برگردوندم و  یشدن م یل بهونه واسه وحشکه دنبا یمثل گربه ا
 :دمیغر

 !شر و ورا رو نیخفه کن ا-

 :نازک کرد و معترض گفت یچشم پشت

 یریگ یکه پاچه م یبرام نذاشت ییخودت رو گذاشتم، چه خبرته؟ پا یوا... خوبه آهنگ ها-
 ...ها، پس

 :بمب بترکم هیبود که مثل  یجمله ش کاف نیهم

 ی! که چ؟یکه چ ،یگرفتم، اصال  گوه زدم تو همه چ تویه! من پاهاتو گرفتم ازت، زندگآر-
 صاحاب؟ یب یاون خونه  یتو یچرا جانا رو آورد ؟یتو چ ز،یهمه چ یآشغال ب هیمن  ؟یبارل

 :زدم ادیو فر دمیفرمون کوب یمشت شده م رو رو دست

تو؟!  یستی؟ چرا دست بردار نجلو چشمم باشه یچار ستیکه ب شیچرا آورد ش؟یچرا آورد-
 هـــان؟

 ینثارم کرد. صدا یا یلب روان ریخرجم کرد و ز ینگاه متاسف مین الیخ یخونسرد و ب یبارل
داشت  نویا تیصدا قابل نیو ا دیرس یبه گوش م کیموز یاز صدا شتریب میعصب ینفس ها
که تا  ییجانا ن؟یهم سوختم؟ رفتن جانا با اشکان؟ یم یترم کنه. من داشتم از چ وونهیکه د
 یبا اشکان داشت خرخره م رو م شینداشت، حاال... همراه یتیش برام اهمیچند روز پ نیهم
 !دییجو

شدم،  اطیرو زدم و وارد ح موتی. رمیدیرس یک دمیکردم که نفهم یراه اونقدر خود خور ونیم
به سمت  لچر،یو یرو یحالت ممکن بستم و بعد از نشوندن بارل نیرو با محکم تر نیدر ماش

که توش  یراست به اتاقم رفتم. همراه با حرکات کیسالن تنهاش گذاشتم و  یخونه بردمش. تو
 .باال و اتاق جانا رفتم یزد، لباسم رو عوض کردم و بعد به طبقه  یموج م تمیعصبان

بمونه!  نجایذاشتم ا ینم گهیوجود نداشت، د ییکردم، فردا یخرت و پرت هاش رو جمع م دیبا
 فشیو ظر کیشد. چمدون کوچ خکوبیاتاق مرتبش م یاتاقش رو باز کردم و نگاهم تو در

باعث شد وسط راه  میآالرم گوش یصدا کهویبه طرفش بردارم که  یکنار تخت باعث شد قدم
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 یباال فرستادم، رو ییابرو یاسم بارل دنیرو زدم و با د میگوش رمزو  ستادمیمتوقف بشم. ا
مشکوک  یجانا برام شر کرده بود، با حالت جیکه از پ یا یاستور دنیکردم و با د کیکل امشیپ

 .زدم یروش ضربه ا

 لمیشد ف یاشکان پخش م نیماش یکه تو یو از آهنگ شیپ ی قهیچند دق نیهم یبرا شیاستور
 ینفس هام در نم یصدا یبودند و حت دنیدست مشت شده م رو به ترک یگرفته بود. رگ ها

 نکارویجانا رو برام فرستاد، جانا چرا داشت ا یکنه و استور تمیاذخواست  یم یاومد. بارل
 یعنیدوستم نداشت و براش مهم نبودم؟  گهیواقعا  د ایحرصم بده  واستخ یم یعنیکرد؟  یم

جوابش رو  شش،یپ کساعتینگاه غرق نفرت و سرد  یآور ادیذهنم با  یواقعا ... سوال تو
 شیاستور یبه خودم بفهمونم. دوباره رو یوابو چجورج نیا دیدونستم با ینم یگرفت و من حت

بهش گفته بودم جانا مال  نکهی. با ادمیسرم کش یرو تو شکانقتل ا ینقشه  لم،یبه ف رهیزدم و خ
و باز به سمتش  کنیدونن به مرگ نزد یکه م ییکسا نیاومد جلو، ع یمنه اما باز داشت م

 .دارن یقدم بر م

تخت  یرو دیبر یکه داشت امونم رو م یم و بعد با حس کالفگچشم هام رو بست یا هیثان چند
حبس  ینفس ها م،یشونیپ یرو یدست دنیپرت کردم و با کش یرو به سمت می. گوشدمیدراز کش

گورش  دیاشکان با ایبود  یرفتن نجایجانا از ا ایکردم،  یم یکار هی دیشده م رو آزاد کردم. با
بود که حرفم رو گوش کنه و  یچرا که نه جانا آدم بار کارم سخت بود، نیکرد. ا یرو گم م

 !جانا پررو شده بود ینخ دادن ها دنیبره، نه اشکان که با د

 یجمع شده چشمامو بستم. صداها یسرم، با چهره ا یشگیدرد هم دنیچیو با پ دمیپهلو چرخ به
 یم مینسبدلم بود که نشون از آرامش  یتو یزیچ هیشد حواسم پرت شه اما  یافکارم باعث م

 .جاناست یمو یبالشت غرق بو نیگفت ا یکه م یزیداد، چ

که کل اتاقم رو گرفته بود دوباره بستمش.  یآفتاب یهاله  دنیباز کردم و با د مهیچشمم رو ن کی
 یداریکنسول دراز کردم. شب ب یرو یجام خوردم و  دستم رو به سمت گوش یتو یغلت
 .شدم یرفتن به شرکت م الیخیب دیظاهرا  امروز باظهر بخوابم و  کیباعث شد تا نزد شبمید

زدم. هم من و هم  رونیاز اتاق ب شرتیت دنیتخت بلند شدم و با پوش یاز رو لمیم برخالف
کرد. وارد هال  یداشت کالفم م میشکم خال یو صدا میشام نخورده بود ادیز شبید ،یبارل

 :گفتم یبود، با لحن متعجب شیشکه مشغول ور رفتن با گو یبارل دنیغرق سکوت شدم و با د

 ومده؟ی... جانا کجاست؟ نریصبح بخ-

 :گفت یرو باال گرفت و همراه با پوزخند سرش

 !نگران نباش، تو راهه ؟یناراحت شد-

 :به روش رفتم و بحث رو عوض کردم یغره ا چشم
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 .کنم برات یآماده م یزیچ هیاالن  ،یهم که نخورد یزیچ ؟یچرا صدام نکرد-

کرد. سرگرم آماده کردن صبحونه  شیگفت و باز حواسش رو معطوف گوش یشه الب با ریز
 .کردم بتیشدم و دست خودم نبود که با خودم زمزمه وار شروع به غ

 " ...! نکنهادیخواد ب یوقت ظهر تازه م نیکرده، که ا یتا االن چه غلط ستیمعلوم ن "

و  سیدرآوردن چند عدد سوسرو پس زدم و با  دیچرخ یذهنم م یکه حوال یسرعت فکر به
 .لب گفتم ریتخم مرغ، ز

 " !بره دور دور یکنه، زود برگشته خونه، امکان نداره با اون عوض ینم یغلط نیهمچ "

کرد و کارش شده بود تکرار  یقبول نم نویبود، ا دهید را  یاخ نیکه ا ییزایعقل و منطقم با چ اما
اعصاب نداشته م! مشغول  یراه رفتن روجمله که " جانا عوض شده! " کارش شده بود  نیا

گشتم تا پوز منطقمم رو به خاک  یم یلیها شدم و همزمان دنبال دل سیسرخ کردن سوس
 .بمالونم

که  دینکش هیکرد " به ثان یاون هنوز دوستم داره، وگرنه اون روز سر افسون اخم و تخم نم "
 .روز عمرم گذاشت نیکردن بدتر یاون دست به تداع

 " !د؟یوز که سگ محلت نذاشت و با همه گفت و خندهمون ر "

 یموها یتو یشدم. دست اریدر، هش یتو دیکل یصدا دنیچیحرص پلک هام رو بستم و با پ با
باال  ییابرو دنمیگاز، از آشپزخونه خارج شدم. با د یو با کم کردن شعله  دمیآشفته م کش
 :زود با تعجبش کنار اومد یلیفرستاد و خ

 .سالم-

نظر  ریبهش داد. همونطور ز یرفت و دست یر جوابش تکون دادم و اون به سمت بارلد یسر
 :دیگرفتمش و با رفتنش به طرف پله ها، اعتراضم از دهنم پر

 شروعش از دوازده ظهره مگه؟ تیساعت کار-

 :شونه ش سُر خورد یاز رو فشیعقب برگشت و ک به

 .هم نداشت یخبر دادم، مشکل یمن به بارل-

 :بازوهام نشست و گفتم یتفاوتش رو یجمع شدند و نگاه ب نمیس یتو هام دست

 شد؟ رتیپس؟ نکنه آقا اشکان رسوندنتون که د یتا االن کجا مشغول بود-

 :رو به من گفت یبارل ینظاره گر دنیکرد و با د لیما یرو به سمت بارل سرش

 .رم یم رتریاومدم د ریداره مگه؟ د یبه شما ربط-
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 کهیخواست زبون درازشو ت یگرفت. دلم م شیکرده به من راه پله ها رو پگفت و پشت  نویا
فرستادم و به آشپزخونه  رونیرو ب میکنم، دست مشت شده م رو آزاد کردم و ننفس عصب کهیت

خوردن صدا زدم. معلوم نبود سر صبح با  یرو برا یشدم و بارل زیم دنیبرگشتم. مشغول چ
رو به حرکت در آورد  لچرشینبوده کمکش کنه. و یکچیشده و ه لچرشیسوار و یچه بدبخت
 .دیکش ریقلبم ت دنشیو با د

کرد،  یکه خودش برام صبحونه آماده م ییرفت، روزها یراه م یکه بارل ییبودند روزا کجا
وقت بود با خواهرم قهر کردند.  یلیکه خ ییگذروند، روزا یرفت و خوش م یم رونیب

 یتابه رو تو اتیمحتو شتریو ب دمیموهاش کش یرو یکردناش دست تیو اذ یعالرغم لجباز
 :ختمیبشقابش ر

 .بخور دورت بگردم-

تند جانا، حواس  یقدم ها یدهنم، صدا یگرفتم و به محض گذاشتنش تو یدرشت ی لقمه
 یبرا یسرش رو به طرف جانا گرفت و جانا مهلت یهردومون رو به خودش جلب کرد. بارل

 :دیکرد پرس یکه داشت کنترلش م یتیباننداد و با عص یسوال کردن بارل

 !اتاق من بوده؟ یتو شبید یک-

 شبیلحظه بودم! د نیزد. چقدر منتظر ا مهیلب هام خ یرو یسوالش، ناخودآگاه لبخند دنیشن با
تو  یطانیش یرو مرتب نکردم اما نشد به نقشه  یاومد روتخت ادمیاومدم  رونیکه از اتاقش ب

 .کنم کیبود که بتونم حس حسادتش رو تحر یراهتنها  نیندم. ا یتیسرم اهم

تمومش  ،یزد " سرطان بخور یم ادیاون فر یو چشما دمییلقمه م رو جو یالیخ یکمال ب در
 " !گهیکن د

 یبار صدا نیم شده بود چشم دوختم و ا لهیح یشک متوجه  یکه ب یا یاون به بارل یجا به
 :دمیاز جانا شن یبلند تر

 ...اصال  حواست ،یمن اونجاست بارل یشخص لیق من بوده؟ وسااتا یتو یبا شمام؟ ک-

 :گرفتم گفتم یم یا گهید یرو جلو بردم و همونطور که لقمه  انگشتم

 .اتاق مهمونمون بخوابه یگفتم تو م،یمهمون داشت-

 :جلو اومد و وارد آشپزخونه شد یقدم چند

 ته؟رف ادتی د،یهم دار گهیاتاق د هیبعدش هم شما  ؟یمهمون؟! ک-

تپلم رو به سمتش گرفتم و در  یکرد سپردم و لقمه  یم یکه با غذاش باز یرو به بارل نگاهم
 :جواب جانا گفتم

 هست؟ یاون اتاق، مشکل یمهمونم بوده، دوست داشتم اونجا بخوابونمش، خودمم بودم تو-
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 لحن ممکن، درست نیو خنده دارتر یاز حد درشت شد و با ناباور شیمبهوتش ب یها چشم
 :لوس و مظلوم گفت یمثل بچه کوچولوها

 ...چرا اتویتخت من؟ کثافت کارا یرو-

 :کردم ینچ نچ بلند

 !صحبت نکن ینطورینشد! با من ا گه،ینه د-

 دادم؟ یادامه م دیبا ایحد از حرص خوردن بسش بود  نیو ا دیاپن کنارش کوب یرو رو دستش

 !داشتم یبرم المویحداقل وسا ؟یبه من نگفت یزیتو چرا چ یبارل-

 نیکرد و ا یم یداشت با من همکار ییجورا هینگفت.  یزیباال انداخت و چ یشونه ا یبارل
 :ستادمیمقابلش ا نمونیب زیناچ یکردن فاصله  یبلند شدم و با ط زیبود. از پشت م بیبرام عج

 .با خودمه ارشیخودمه جانا خانوم، اخت یخونه -

 :شه یردم از همه جاش دود بلند مک یشده بود که هر آن حس م یطور صورتش

 توش؟ یبرد یرو برداشت یاما اونجا اتاق منه، ک-

چند روز  نیا یبه روش زدم. توله سگ پدر منو تو یروزمندیآخرش لبخند پ یجمله  دنیشن با
که هنوز... دوستم داره! هنوز...  دمیفهم یپوست ریسوالش ز نیدرآورد و حاال... باالخره با ا

بشم، اگه با اشکان اومده بود و  ششیپ ی قهیجواب چند دق الیخیتونستم ب یا نمبراش مهمم! ام
 ...نداشت پس، من هم یربط نبه م

 !داره مگه؟ یکه بود، به شما ربط یهر ک-

 ما،یدرست مثل قد د،یخند یدر اومد، طنازانه م یو مبهوت نگاهم کرد و پق بلند بارل مات
 :بود نهیاز نفرت و ک یخال مایقدهم که از دهنش خارج شد مثل  یحرف یحت

 !نیاز دست شما... چقدر خوب یوا-

 ختهیکه آم یحواله کرد و با لحن سرد یپوزخند دیخند یکه همچنان م یرو به من و بارل جانا
 :به نفرت بود گفت

 !. واقعا  متاسفم براتوندیهم یخواهر و برادر لنگه -

 :باال آوردم دیتهد یو انگشتم رو به نشونه  دمیهم کش یرو تو اخمام

 یگاهیو چه جا یا کارهیخونه چ نیا یپاتو از حدت فراتر نذار جانا. حواست باشه تو تو-
 !من یواسه  اریدر ن یداره. پررو باز

 :خنده کنان گفت یبارل



 

432 
 

 دیدار یآخه؟ واقعا  حرفاتون خنده داره. مشخصه جفتتون از چ دیکنیچرا مثه بچه ها کل کل م-
 !دیسوزیم

 :گرفت یم شیآت شتریشد، جانا هرلحظه ب یداشت خنک م گرمیار برعکس من که جانگ اما

واسه  یدار یشباز مهیعروسک خ یبخنده؟ هممونو کرد یک ی. بخند. تو نخندزمیآره عز-
 !یتازونیخودت م

 :گفت شهیچشمام مصمم تر از هم یتو رهینشد و خ یاز جانب بارل یجواب منتظر

نداره  تیبرام اهم یذره ا یب به ظاهر محترم. من حتجنا کنمیمحض اطالعتون عرض م-
ام و  ی. اگه االن عصبیکنیشبت رو صبح م یک شیخونه و پ نیا یتو یاریرو م یکه شما ک

و هشت  ستیوزن و ب لویکه با دومتر قد و صد ک نهیدوست دارم سر به تنت نباشه بخاطر ا
و چه درد و  کارستیو چ هیک تسیکه معلوم ن یدختر یدا نکردیپ نویسال سن هنوز شعور ا

 ی. به فکر سالمتکنمیکه من روش استراحت م یاتاق و تخت یتو یاریبا خودش داره ن یمرض
 یماریب گهیباش. من پرستار خواهرتم. دو روز د گهید یحداقل به فکر آدما یستیخودت ن
 یایم کنه تو تیمن به خواهرت سرا زکنه، ا تیدرستکارت به من سرا یدوست دخترا یپوست

  ؟یدیجواب م

اومد تا  یبه زبونم نم یچیرگهام لخته شده. خشکم زده بود و ه یکردم خون تو یم احساس
  .بگم

 

پر از  یجون دوباره گرفت که با لحن رتمونیو ح یمنو بارل بیجانا از سکوت عج انگار
 :تمسخر ادامه داد

چند نفر بوده!  ریبود ز واال از وجناتش مشخص گه؟یاز انتخاباتت افسون جون بوده د یکی-
 یو درد داره! راست یضیکه روزانه با چند نفر رابطه داره مشخصه که هزار تا مر یخب کس

تختتون قبلش  یتو دیبر یم یتونو وقت ژهیو و زیعز یمهمونا نیسوال! شما ا هیمهرزاد  یآقا
 نکرده؟ ییخدا دیرینگ دزیا شگاه؟یآزما دشونیبر ینم

کردم االنه که دهنم پر خون بشه.  یهم فشار داده بودم که گمون م یدندونام رو رو اونقدر
 یصورت دختر عوض یداشتند که تو یبیعج لیم ممشت شده یزد و انگشتا ینبض م میشونیپ

 .انیروبه روم فرود ب

 :دمیدندونام غر ونیاز م ادیبه بار ب یمونیکنم که باز پش یکار خواستیکه دلم نم ییاونجا از

  .چشمام گمشو ی.. فقط از جلوجانا... فقط.-

هم  یپر ذوق بوس یچرخوند. با خنده ا یمن زد و سرش رو به سمت بارل یبه رو یپوزخند
 .اون فرستاد و عقب گرد کرد یهوا برا یتو
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اومد و با  یاُپن فرو م یشد، مشتم رو اطیرفت و وارد ح رونیاز خونه ب نکهیمحض ا به
 :دمیلب غر ریپر از خشم و نفرت بود زآروم باشه اما  کردمیم یکه سع ییصدا

 یم سی. دهن همتونو سروکنمیم سی. دهنتو سروکنمی! من تورو لهت میلعنت یلعنت یلعنت-
 !کنم

 :خنده زد و همزمان گفت ریز یبارل

 ینم شیراست گفتا. آزما ی! ولختیکه ر یکیمن  یکرد. پرا تیبدجور قهوه ا شییخدا-
 !قبلش؟ شونیبر

که تاحاال از خودم سراغ داشتم به سمتش انداختم. هنوز  ینگاه نیبدترسمتش برگشتم و  به
بندازه. با حرص و  نییکرد که خنده ش قطع بشه و سرش رو پا یازم حساب م یاونقدر
 :گفتم تیعصبان

دلش  یدختره هرچ نیکه ا ی! خوشحالیذوق کن دمیسر خودته. با ریز ستیهست و ن یهرچ-
 !؟یبر یگرفتنم لذت م شیدشمنتم که از آت ؟یتم بارلمن دشمن کنه؟یبار من م خوادیم

 :زد و در جوابم گفت یپوزخند

 یسوزیم یسر خودته؟ از چ ریاتفاقا  ز نیا یهمه  یسر منه وقت ریز یهمه چ یکنیچرا فکر م-
! تو نهیهم اقتتیو اشکان دور و برشه؟ خب حقته! ل یجانارو از دست داد نکهیباربد؟ از ا
اگه  یقبول کن یخوای. هنوزم نمیکرد هیبق میتقد یعاشقت بود دو دسترو که  یخودت دختر

. آره هیسمت بق یریانگشت اتهام رو بگ یخوایخودته. مدام م ریتقص یجانارو از دست داد
بازم ته  یداشته باش نهیهرچه قدرم ازش ک دونستمیخونه چون م نیا یمن جانارو آوردم تو
. چشم ینیبب یاونو با کس یدونستم چشم ندار یروش. چون م یدار تیقلبت احساس مالک

بود! من از  نیازت گرفت هم شدیکه م یانتقام نیردوستت نداره. بزرگت گهید ینیبب یندار
از دست دادن  یرو گردن من ننداز وقت یزی! چنیخودت استفاده کردم. هم هیحماقت خودت عل

 .خودته ریجانا تقص

 یو مقصرش من م دیرس یدر آخر به من م زیبه چوب دو سر نجس! همه چ هیبودم شب شده
. دادیبهم فرصت جبران هم نم یکس یحق دفاع کردن از خودم رو هم نداشتم. حت یشدم و حت

 یحاضر بودم از هرچ شهیکه من هم یدونست در حال یمن رو مقصر فلج شدنش م یبارل
خودش بود  نیکه ا یدونست در حال یم زیمقصر همه چ رودارم بزنم بخاطر اون. جانا من 

کرد. من بارها بهش گفته بودم که اگه پارسا  یم یثابت کردن عشقش به من پافشار یکه رو
نخواست قبول  کباریو اون نخواسته بود که گوش کنه. پارسا هم  شهیخراب م زیبفهمه همه چ

اون  اینکردم. من که به خواهرش تجاوزش نکرده بودم!  ییکردم به تنها یکنه اگه من اشتباه
من بودم که  نیا شهیدو طرف بود. اما هم تیکه افتاد با رضا یو گولش نزده بودم. اتفاقر

 .شدم یمقصر م
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به اتاقم برگشتم. تا ساعت پنج عصر فقط نشستم و به  شونیپر یخورد و روح یاعصاب با
 یکه به خونه  یبرگردم به روز خواستیکه افتاد فکر کردم. چه قدر دلم م یگذشته و اتفاقات

 نکهیفرار کنم از ترس ا کهنیا یا رفتم و اون چتارو خوندم. برگردم به همون روز تا جاجان
 .رو بفهمم تیبمونم و واقع شکنه،نکنه غرورم ب

 حیفرار از جانا راجب اون چت ها توض یرو بستم و تصور کردم که اون روز جا چشمام
به  یه. انوقت بعد از مدتگناه یکرد که ب یو ثابت م دادیم حیخواستم. جانا برام توض یم

. احتماال  تا االن ازدواج هم شیخواستگار امیب خوامیکه عاشق خواهرش شدم و م گفتمیپارسا م
 گفتیکنارم بود و بهم محالش خوب بود و هنوز دوستم داشت. پارسا هنوزم  یل. بارمیکرده بود

فرش رو دورش  یکه موها دمید یرو م یگشتم دختر یبه خونه برم یداداش! هر روز وقت
. بعد ازش خونهیخودش شعر م یو برا کنهیم یخندون آشپز یو داره با حوصله و لب ختهیر
خوشمزه بود بپزه. لپ  یلیپخته بود و خ شیپ روزکه چند  یکیعصرونه ک یبرا خواستمیم

دوسال  یکی دیکرد. اصال شا یو داد از دستم فرار م غیو اون با ج گرفتمیتپلش رو گاز م
 !داشتم شهیکه هم ییشدم. آرزو یبابا مبعدش هم 

 یازش وجود نداره. ک یخالص یبرا یراه چیکه ه یجهنم یاالن کجا قرار داشتم؟ تو اما
کرد  یفکرش رو م یاتفاقات رو درست کنه؟ ک نیکرد چهارتا دونه چت ا یفکرش رو م

و به کل هممون ر یزندگ ریبشه و مس یبزرگ یفاجعه  نیباعث همچ یکیکوچ نیبه ا یاتفاق
 عوض کنه؟

و  نهیخواست حالم رو بب یتق تق به در زد و باعث شد چشمام از هم باز بشن. دلم نم یکس
 :نداشتم. صدام رو صاف کردم و گفتم یخنک بشه اما چاره ا شتریدلش ب

 .تو ایب-

 :دیدر رو باز کرد و سرش رو داخل کش یال

غذا  یایبهت بگم ب امیگفت ب یرل. بایبخور یومدین یحاضر بود ول شیغذا از سه ساعت پ-
 !شهیم تی. معده ت اذیبخور

بود که  ینفر مهم بودم! هنوز بارل کی یلب هام نشست. انگار هنوز برا یرو یمحو لبخند
 .شدن معدم باشه تینگران اذ

 !داخل ایب-

 :رو گرد کرد چشماش

 ؟یواسه چ-

 !کارت دارم ایب-

 .وارد اتاق شد اما در رو باز گذاشت دیترد با
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 .درم ببند-

 چرا ببندم؟-

 .زدم شخندین

 !بخورمت. ببند درو خوامینترس نم-

 .شد رهیچشمام خ یبود تو یپوشال یادیکه ز یرو بست و با شهامت در

 راجب من؟ یکنیم یتو چه فکر-

 :کج شد. پر از تمسخر جواب داد لبش

 !که بخوام بهت فکر کنم یستیمهم ن یاونقدر-

 !شد یمحسوب م ایدن یکارها نیترها از سخت ترسر و کله زدن با دخ واقعا  

 :و گفتم ستادمیا شیدو قدم یتخت بلند شدم و سمتش رفتم. تو یرو از

که خواهرم داره توش  یخونه ا یتو ارمیم دارمیمن دوست دخترم رو برم یکنیتو فکر م-
 شم؟داشته با یداشت خونه مجرد یلیبود پس اصال  چه دل نیاگه قرار بر ا کنه؟یم یزندگ

شونه باال انداخت و  یچشمام زل زده بود. بعد از لحظات یتوفقط  یحرف چیه یب یا هیثان چند
 :در جوابم گفت

خودته صاحب  یبکن. خونه  یخوایم یبه من دارن؟ هرکار یچه ارتباط یگیکه م یینایا-
 ...تخت من یاتاق من رو یتو نکارویا دیبود که نبا نی. حرف من ایارشیاخت

 :دمیوسط حرفش پر یلندب یصدا با

من  یعنیراجب من؟  یکنیم ینکردم! پس بس کن! تو چه فکر یکار چیتخت تو ه یمن رو-
 ناموسم؟ یب نقدریا

چشمام و لب هام در نوسان بودند. حالت  ونیداد و چشماش م یهم فشار م یرو رو لباش
 شدینم تچوقیکه ه یزیاما معصوم هم بود. چ دیرس یبه نظر م یعصب نکهیصورتش با ا

رفتارش، صداش، چشماش و صورتش  یتو یخاص تیمعصوم شهیکتمانش کرد. جانا هم
 !زد یموج م

طرز فکرت راجب من عوض شده. نه  نقدریراجب من بهت گفته که ا یپارسا چ دونمینم-
 هیفکر کنن  هیکه بق ادیواقعا  زورم م یواسم مهمه. نه! ول یلیطرز فکرت خ یفکر کن نکهیا

م! من خونه یتو ارمشیم رمیگیبشه دستش رو م دایپ یکه هرک مدهیدختر ند مرد سست عنصر
 .رابطه نخواستم یدختر چیاز ه چوقتیبه خواست خودش بوده! من ه ال  بودم او یبا هر دختر
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 :جواب داد کبارهی به

 !یاز من خواست یول-

د! آره! ش یجور کیلبش گذاشت. دلم  یگفته و دستش رو رو یچ دیخودش تازه فهم انگار
 .خواسته بودم یزیچ نیبود که ازش همچ یمن از اون خواسته بودم و راستش اون تنها دختر

رسوندم.  چیمون رو به هدو قدم به سمتش برداشتم و فاصله یثیخودم نبود که با لبخند خب دست
با خباثت  دشیترس یچشما یتو رهیدر اتاق، درست کنار سرش قرار دادم و خ یدستم رو رو

 :گفتم

 ش؟هیخب؟ بق-

 :جواب داد یلرزون یصدا با

 !... ندارههیبق-

 نیا دیشد. من با یم یشدند، به شدت چلوندن یدرشتش از ترس درشت تر م یچشما یوقت
جلوم رو  یزیکردم اما چ یشکل ممکن مجازات م نیدختر زبون دراز و چموش رو به بدتر

 !شتندذا یچشم ها نم نیچشم ها... هم نیشد! هم یگرفت. نم یم

  !داره-

 .سانت تکون نخوردم کی یو حت رمیم گذاشت تا فاصله بگبرهنه ینهیس یرو رو دستش

سرته صاف و پوست کنده  یکه تو یزیچ ؟یکن یم یباربد؟ چرا با کلمات باز هیکارا چ نیا-
 !بگو

کردنش بود اما حواس من پرت  تیاذ یبرا تیموقع نیبهتر نیو ا دیلرز یبه شدت م صداش
 خواستمیم یسرمه بهش بزنم؟ مثال چ یکه تو یشده بود. ازم خواسته بود حرف یا گهید زیچ

رابطه باهات مشتاق بودم؟ که هنوز  یکه برا یبود یدختر نیبگم آره تو اول خواستمیبگم؟ م
که بازم دوست دارم تکرار بشه و تن  دم؟یم حیترج میزندگ یشبها مومهم اون شب رو به ت

گفتم من  یواقعا؟ م گفتمیم یچ ره؟یه اما حاضر نشه ازم فاصله بگبغلم بلرز یتو تیبلور
دارم که  تیبهت احساس مالک یکه نسبت بهت دارم رو کتمان کنم اما اونقدر یا نهیک تونمینم

 نش؟یببرم و بذارم رو س وحاال سر اشکان ر نیهم خوادیدلم م

شد. دماغ گرد و بامزش  دهیکش نییدرشتش پا یدر مشت شدند. نگاهم از چشما یرو انگشتام
تر شده بودند رو رد کردم. دوست داشتم  کیرو از نظر گذروندم و لپاش که نسبت به قبل کوچ

نشست و فکرم  دشیگردن سف یشد! نگاهم رو یبمونم اما نم رهیخ شتریب شیگوشت یبه لبا
 گهید کباریفقط  گه،ید کباریبار قلبم خواست که  نیهزارم یبازم به اون شب پرت شد و برا

  !تجربش کنه
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گردنبندش ثابت موندند. چند  ینکردند چرا که چشمام رو دایپر و بال پ نیاز ا شتریب افکارم
 !ادیگردنبند به نظرم آشنا م نیفکر کردم که چه قدر ا نیموندم و به ا رهیبهش خ یا هیثان

خوشگل  لبهام شکل گرفت. یرو یو لبخند محو دمیپالک گردنبندش کش یاشارم رو رو انگشت
 نیبه ا ییزاینبودم که چ یبزرگ. آدم ییکوچولو بود و بالها یبود! خوشگل و خاص. فرشته ا

. دمید ییکجایگردنبند رو قبال  نیکردم ا یبرام مهم باشن اما احساس م یتیاهم یو ب یکیکوچ
گردنبند  نیقبل تر ها ا یلیخ کردمیبودمش اما احساس م دهیگردن خود جانا د یقبال تو دیشا

  .بودم دهیرو د

 !واقعا شمیممنونت م یو عقب بر یمن هزارتا کار دارم. اگه دستت رو بردار-

 :به گردنبندش گفتم رهیاز سر دقت خ یکه جانا زده بود با اخم یبه حرف تیاهم یب

 نیبه ا هیگردنبند شب هیقبل تر ها. انگار خودم  یلی. خدمشید ییکجایگردنبند رو من قبال  نیا-
 .ادمهی ییزایچ نیهمچ هی. دمیخر یدو دادن به کسکا یرو برا

لرزون  ییبا صدا یشد. به آروم یبیعج کجوریگلوش رو پر صدا فرو داد و نگاهش  آب
 :جواب داد

 !گهید یکادو داد نیا هیگردنبند شب هیهفت رنگت  یاز اون دوست دخترا یکیحتما به -

 :به حرفش نکردم و گفتم یهم توجه باز

  ؟ینداختیردنبند رو گردنت مگ نیا شهیتو هم-

 :رو به چپ و راست تکون داد سرش

کارتون ته کمدم  هی یتو شبید نینکردم. هم داشیگشتم پ میگمش کردم. هرچ شیسال پ کی-
 .گذاشته بوده اونجا لمیوسا یمامانم قاط نکهیکردم. مثل ا داشیپ

گردنبند خاص رو  نیکه ا بود نیا ری. فکرم هنوز هم درگدمیگفتم و نگاهم رو باال کش یآهان
 ینداشتم که بزنم اما دوست داشتم حرف بزنم. برا یحرف چیشدم. ه الشیخیبودم اما ب دهیکجا د
بحث کردن داشته باشم تا دختر  یعالمه حرف برا کیدوست داشتم  میزندگ یبار تو نیاول

 :گفتم نمیهم یحاالها نتونه از چنگالم فرار کنه. برا االروبه روم ح

 !؟یاومد ریکه د یصبح کجا بود امروز-

 :به روم زد یشخندین

 ! همونو بگوقا؟یدق یرو بفهم یچ یخوا یم-

تک  اریاخت یبودند. ب یادیز یفسقل یبچه  نیا یحرکات واسه  نیکردم. ا زیرو ر چشمام
 :کردم و جواب دادم یخنده ا
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 !نشو یکه من با اشکان مشکل دارم. پس باهاش قاط یدونیرو مخ من نرو جانا. م-

به  شویروزیکشف کرده و داره پ یزیکه انگار چ یابرو باال انداخت و با لحن نهیبه س دست
 :کشه گفت یرخم م

 !؟یاونوقت چرا باهاش مشکل دار-

 بدم؟ حیتوض یواسه جنابعال دیبا نمیا-

 تمیروابط شخص دیمنم نبا یبد حیمن توض یرو برا تیمسائل شخص دیهمونجور که تو نبا-
دوستمه و دوست دارم باهاش ارتباط داشته  ینشدم ول یبدم. با اشکان قاط حیو توضت یرو برا
خونه و  نیا یتو یاریم ارویشبونه ک گمیربط نداره! مگه من بهت م یاحد چیبه ه نیباشم و ا

 ؟یشیم یقاط ایبا ک

 :دمیو غر دمیدر، سرت کنار سرش کوب یرو ینتونستم خودم رو کنترل کنم. مشت آروم نباریا

با  ینه؟! من چند ماهه حت ای یفهمینکردم. م یکار نیگفتم من همچ شه؟ینم تیزبون آدم حال-
لوس و  یدخترا نیا یخودمم ندارم. بعد حوصله  یحوصله  ینفرم رابطه ندارم. من حت کی
 داشته باشم؟ زونویآو

ثابت رو بهش  یخواستم چ ی. مدمیم حیجانا توض یبرا نارویچرا دارم ا دمیفهم ینم واقعا
 بود اصال؟ یمگه جانا ک ؟یچ یبرا یول ستم؟ین یعوض کنهیکه فکر م یکنم؟ که اونقدر

 :کج شده از تمسخر گفت یلب با

 ؟یو آدم شد یتوبه کرد یبگ یخوایحرفت رو باور کنم؟ م یاالن توقع دار-

 کباری یکه حت ییکسا یگرفت. نفرت از خودم و همه  لحظه، نفرت تموم وجودم رو کی یتو
 ینجوریا یوقت یدرسته! ول نینبودم. ا یریضر نشدند حرفم رو باور کنند. من آدم باور پذحا

نه. اما  ای گمیکرد که نکنه راست م یشک م کمی دیزدم حداقل با یم واریخودم رو به در و د
نفر شبم رو  کیپست فطرتم که هرشب با  یعوض هیشک نداشت که من  یا هذر یجانا حت

 .از تخت خواب اونم نگذشتم یکنم و حت یصبح رو م

کرد  یکه فکر م ییمصمم جانا یچشما یتو رهیهمون در، خ یدرست همونجا جلو همونجا،
 :لحن ممکن گفتم نیبا مطمئن تر ارم،یخونه دختر م نیا یمن تو

کنم تا بهت  یکار رو م نیخودت ا یچشما یمن جلو ینداره ول یتیباشه! باور نکن. اهم-
ناموس و  یآدم ب هیتا آسمونه! آره من  نیزم یکن یکه فکر م یزیو چ تیثابت بشه فرق واقع

 ییزایهمش هستم. از امروزم چ ؟یبشنو نویهم یخواستی. مگه نمیالش ی دهیدختر ند هیَهَولم. 
  .یدیند چوقتیکه ه ینیب یرو ازم م

 :رفتم گفتم یکنسول م زیکه سمت م ی. در حالفاصله گرفتم و پشتم رو بهش کردم ازش
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با حرف زدن راه به  چوقتی. گرچه منو تو همینمونده که بزن یحرف گهی. دیبر یتونیحاال م-
 .مینبرد ییجا

کردم و  یم یزدم خال یم گاریکه به س ییزدم و تموم حرصم رو با پک ها شیآت یگاریس
 دمیس! انگار تهدزد تا بفهمم زنده یپلک نم یدر خشکش زده بود. حت یجانا، انگار جلو

 یجانا تو یخواست. من از وقت یبود که خودش م یزیچ نیا یترسونده بودش ول یبدجور
بخوام بگم همش بخاطر جانا  نکهینفر هم دست نزده بودم. نه ا کیبه  یاومده بود حت میزندگ

بود که  نیبه خاطر ا شهیبخاطر جانا بود اما بق فتهیب یبارل یاون اتفاق برا نکهیبوده. قبل از ا
 یحقم نبود. گرچه وقت یمعرفت یحجم از ب نیحال واقعا ا نیبا ا ینداشتم. ول یچیدل و دماغ ه

 .داشت یشد توقع ینم هیکرد از بق یفکر م مراجب یخواهر خودم اونجور

 

 جانا#

 

نگاه خوابالودم رو به رو به رو دوختم.  چشمام رو باز کردم و یال م،یآالرم گوش یصدا با
. دمیاز خواب پر یهم خوابم برد چند بار یو وقت ومدینتا پنج صبح خواب به چشمام  شبید

اگه  یمتوقف بشه. حت نجایهم یخواست زندگ یحالم خوب نبود! حالم اصال خوب نبود! دلم م
 یاگه بارل یزندان بمونه و مامان و بابا غصه دار باشند. حت یتو شهیهم یبراقراره پارسا 

 یداشتم همه چ ازیقت عوض نشه. من فقط نو چیاگه باربد ه ینتونه راه بره و حت چوقتیه
که روز گذشته  ییفکر کنم. به جانا فکر کنم. جاناخواستم فقط به خودم  یم نباریمتوقف بشه. ا

 یکه جلو ییاون شب کذا یبود. حت دهیند چوقتیبود که ه دهیرو د یزیباربد چ یچشما یتو
نگاه  نیبودم. ا دهیچشماش ند یرو تو قینفرت عم نیبود هم ا دهیصورتم کوب یش تودر خونه
! دمیکنم. من ترس یم مونیپش یکنم و تورو بدجور یگفت من حتما به حرفم عمل م یمصمم م

فقط  شهیبودم. من هم دهیبودم به چشم ند دهیشن اربدکه راجب ب ییزهایچ چوقتیچون ه دمیترس
 یحت ایالس بزنه  یبودم که با کس دهی. ندرهیرو بگ یبودم که دست دختر دهیبودم. ند دهیشن

 دمیترس یبشن. م شتریقلبم ب یترک ها دمیترس ی! مدنیاز د دمیترس یم بودم و دهیبخنده. من ند
گردنم رو هم دوست نداشته  یگردنبند تو یحت گهید دمیترس ی. مفتهیاز چشمم ب شتریباربد ب

 !دمیترس یم یلیخ یلیباشم. من... خ

 

گردنم مطمئن بشم.  یتا از بودنش تو دمیگردبندم کش یرو یاراده دست یجام بلند شدم و ب از
 .بود بیمنتظره و عج ریشکل، برام غ نیسال و به ا کیشدنش بعد از  دایچه قدر پ
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در حال صبحونه خوردن  زیرفتم، مامان و بابا رو پشت م نییخوردن صبحونه پا یبرا یوقت
نشستم و تند تند مشغول لقمه  زیجواب، پشت م دنیگفتم و بعد از شن یری. سالم و صبح بخدمید

 :گفتم دمیمال ینون م یرو رو یخامه ا ریگرفتن شدم. همزمان که پن

 مالقات پارسا؟ دیبر دیخوا یامروز م-

 :جواب داد مامان

 ؟یایآره. توام م-

 !د؟یایشما ن شهیم-

 :با تعجب نگاهم کرد بابا

 ؟یچ یعنی-

 :م و گفتمکردند انداخت یبه جفتشون که متعجب نگاهم م ینگاه

من  دیدون یبذارم. شما که م ونیخوام با پارسا در م یهست، راجع به خودم. م ییزایچ هی-
... اگه شهیخوام تنها باهاش حرف بزنم. اگه م یگفتم. م یرازامو به پارسا م یهمه  شهیهم
 !دیایشما ن شهیم

 :لب زد یطوالن یبه هم انداختند و بابا با مکث ینگاه

 !خب... باشه-

دستش گذاشتم و بعد  ی. دست رودمیفهم زونشیآو یرو از لب ها نیبود. ا یاما ناراض نماما
 :از مدتها خودم رو واسش لوس کردم

 !اصال رماینم ی! ناراحت باشگهیجونم؟ ناراحت نباش د یمامان-

 :جواب داد عیسر

ساعت . چند دیبا هم جور بود یلیهواتو داشت. خ یلی. بچم خیگینه نه برو مادر! راست م-
 دیذاشتیو خونه رو م دیزد یهم م یتهشم تو سر و کله  نیکرد یهم پچ پچ م شیپ دینشست یم

 .رو سرتون

حالم رو بهم  دادند،یتازه رو م یاعصاب خرد هی دیکه نو یغرق اشک یصداش و چشما بغض
د از و بع ستادمیبلند شدم. پشت مامان ا زیکه گرفته بودم برداشتم و از پشت م ی. لقمه اختندیر

 :لپش، کنار صورتش گفتم دنیبوس

  .قربونت برم شتهیپسرت پ گهیتا چند وقته د کنم؟یدرست م ویمن نگفتم غصه نخور همه چ-
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ته  یکرد خم  شدم و رو ینگفتم. سمت بابا که نگاهمون م یزیچ گهیو من د دیکش یآه مامان
 .دمیاون رو هم بوس یبلند شده  شیر

 :ان گفتمزدم و همزم رونیآشپزخونه ب از

 .گردمی. هشت و نه برمیوقتی یشرکت. نگرانم نش رمیپارسا م دنیمامان من بعد از د-

 .امیسرکارت منم باهات م یبر یروز که خواست هیباباجان -

 !رو کم داشتم یکی نیخدا! هم ایجام خشک شدم.  سر

 :دمیپرس یعاد یلیکردم خونسرد به نظر برسم. برگشتم و خ یسع

 سر کار من؟-

 :جواب داد رفتیگ یخودش لقمه م یکه داشت برا انهمزم

 .نمیمحل کارت رو بب امیب خوامی. مگهیآره د-

رفتم  یکه از پله ها باال م یبگم و بدتر بهم شک کنند. بر گشتپ و در حال یزیچ دمیترس
 :جواب دادم

ن و هست یمحترم یبابا. پرسنلش آدما هیخوب یکه مشغول شدم واقعا جا ییجا ی. ولایباشه ب-
 .نینگران باش ستین یازیهمه سرشون تو کار خودشونه. واقعا ن

 یو موهام رو تو ستادمی. وسط اتاق اداغ کرده به اتاقم بر گشتم ینداد و من با تن یجواب بابا
 گهیبشکنم. واقعا د زویبکشم و همه چ غیج تی. دوست داشتم از عصباندمیمشتم گرفتم و کش
 کردم؟ یم کاریچ دیجد بتیمص نیبا ا دیقمر در عقرب با اوضاع نیا یکم آورده بودم! تو

 نییگلوم جا خوش کرده بود پا یتو یکه از کالفگ یکردم بغض یتختم نشستم و سع ی لبه
بود!  یم دینفر با کیرو نداره.  نیبار سنگ نیتحمل ا گهیکردم کمرم د یبفرستم. احساس م

بود تا  یم دینفر با کیبه دوش بکشه.  بار رو اون نیاز ا یبود تا گوشه ا یم دینفر با کی
 ییتنها ذارمیلبخند بزنه و بگه نگران نباش! من هستم! من کنارتم و نم بهمو  ستهیکنارم با

 !من نبود ی هیجز من و سا چکسینبود. ه چکسیه ی. ولیبکش یسخت

 .زدم رونیاز مامان و بابا از خونه ب یحوصله آماده شدم و بعد از خداحافظ یب

 

****** 

از  نمیهم یتونستم جمعش کنم و برا یوقت نم چیچادر سر کردن دوست داشتم اما ه یبچگ از
 .بزنم وارید یسرم رو تو یگذشتم. درست مثل االن که دوست داشتم از کالفگ یم رشیخ
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و اعصابم رو  دیکش یم نیزم یرو گهیطرف د کیاز  کردمیرو از هر طرف جمع م چادرم
 .ختیر یبهم م

تموم  کردند، فکر چادر و یها با افراد خانوادشون مالقات م یکه زندان یه قسمتورودم ب با
نشستم و با شوق و ذوق منتظر موندم  یزیرفتند. پشت م رونیاز فکرم ب مگهید یها بتیمص
 .نمیاز ته دل بخنده رو بب گهیبار د کیتا  دمیکه اون همه درد رو به جون خر یتا کس

همراهش بود، قلبم فشرده  یکه دستش دست بند خورده بود و سرباز یاز دور در حال دنشید با
 ییغرق اشک و لب ها ییاراده از جا بلند شدم و با چشما ی. بدندیباز هم لبهام خند یشد ول

 :لب گفتم ریغرق خنده نگاهش کردم و ز

 .یالغر شد نقدریمرگت شم که ا شیبشه آخه. پ کلتیقد و ه یجانا فدا-

 :فروغش نگاهم کرد. با ذوق گفتم یب یشماو با چ دیمن رس به

 ؟یسالم دورت بگردم. خوب-

صداش سرزنش گر  کردیم یکه سع یصورتم چرخوند. در حال یزد و نگاهش رو تو لبخند
 :باشه گفت

 تو؟ یخوریلپات باز آب شدن که پدر سوخته! نون نم-

 :. از ته قلبم گفتمدیو خند دمیخند

 !خنده هات آخه یفدا-

 .نیبچه! بش زیزبون نر-

صورتش  یچونم گذاشتم و تک تک اجزا رینشستم و اون هم نشست. دستم رو ز زیم پشت
 یرو مو به مو نگاه کردم. دوست داشتم لمسش کنم. بوسش کنم. عطرشو بو کنم. ساعتها تو

 یشد و... لعنت به تموم قانون ها یشد! نم یبغلش بمونم و خودم رو واسش لوس کنم اما نم
  .ایدن

 ؟یخوب-

 :و خودم رو لوس کردم دمیخند

 و بد باشم؟ نمیتورو بب شهیمگه م-

 ؟یهنوزم از دستم ناراحت-
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که  یزندان باشه و هنوز هم به خاطر حماقت یکه برادرش ماه ها تو شدیم دایپ یخواهر کدوم
رو بگم.  نیتونستم ا یکرده بود بخواد سرزنشش کنه؟ من از دست پارسا ناراحت بودم اما نم

بد  یدرداش بذارم. ناراحت بودم چون به خودش بد کرده بود. به بارل یستم درد روخوا ینم
اون هم مثل تموم ماها آدم بود. آدم ها همشون اشتباه  من و باربد بد کرده بود اما هکرده بود. ب

به باربد قرار دادم. مثل باربد که با قضاوت  دنیرس یبرا یکنند. مثل من که تنم رو راه یم
  .اعتماد کرد یادیکه به پارسا ز یهممون رو نابود کرد و مثل بارلجاش  یب

 ؟یالغر شد نقدریچرا ا ؟ی. تو خوبیداداش ستمین-

 :دیجواب گذاشت و پرس یرو ب سوالم

 ومدن؟یمامان بابا خوبن؟ چرا ن-

 .. دوست داشتم امروز فقط خودم داشته باشمتانیاونا هم خوبن. من خواستم ن-

 .زد لبخند

 ه؟ی. خبرایشد طونیشامروز -

 !خوب خوب یآره! خبرا-

 :باال انداخت و با مسخره گفت ابرو

 نجاتت بده؟ یدگیاز ترش خوادیخر شده و م یکینکنه -

 :غر زدم زونیآو یلب با

  .نه من یدیسالمه! تو ترش ستیمن همش ب دم؟یواقعا! من ترش یشعوریب یلیخ-

 :دیحوصله خند یب

 !خوبتو خبر نمیباشه قهر نکن. بگو بب-

 :گفت دیکرد و با ترد زیبه دندون گرفتم و ابرو باال انداختم. چشماش رو ر لب

 !بهت بدم. پس دهنتو باز کن بنال یلفظ ریهم ندارم که ز یپول نجامیکه. خودم ا ینیب یم-

 :کردم زونیلب آو دوباره

 .دمیهت ممنم خبرمو ب ،یبخر خوامیکه م یزیبرام اون چ رونیب یاومد یوقت یاگه قول بد-

 :دیو متعجب پرس دیرو جلو کش سرش

 رون؟یب امیب-

 !. زودقول بده تا خبرمو بهت بدم-
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 !. بگو حاالدمیباشه قول م-

. پارسا مشخص دمیکش میشونیپ یدست رو یظاهر یبه خودم گرفتم و با ناز و عشوه ا یا افهیق
 :خودش رو گرفته تا قهقهه نزنه. با حرص و خنده گفت یبود جلو

پشت چشم  نقدریکه ا یمگه آپولو هوا کرد ؟یاریاز خودت در م هیادا اطوارا چ نیا فشریب-
 !یکن یکج و کوله م نقدریا افتویکه ق یکرد یچه غلط نمیخب بنال بب ؟یایم

 :نازک کردم و با ناز گفتم یپشت چشم دوباره

کنم، سوژه تونم خام خودم  یدارم و همه رو م یزبون چرب و نرم که من هنوز ییاز اونجا-
 !چنگمه یتو یمورد نظر بدجور ی

 :گفت دنیکج شده از تمسخر و نفهم یلب با

 خورده تو سرت جانا؟ عقلت سر جاشه؟ یزیچ ؟یگیها؟ چرا چرت و پرت م-

 :و با حرص گفتم دمیمثل اون صورتم رو جلو کش منم

 دهیم تیرضا ادیم گهیرو زدم. تا چند وقت د یپارسا. بابا مخ بارل یخنگ نقدریاه چرا تو ا-
 !رونیب یایب

حواله  یشینما یش پوزخندزده رتیباز مونده نگاهم کرد. به صورت ح یو واج با دهن هاج
 :کردم و گفتم

 !زمیعز مینی! ما اگهینه؟ آره د ختیپشمات ر-

 :جواب داد منگ

 نگرفته؟ یفراموش یجانا؟ مگه بارل یگیم ونیهز-

 :بود یپوزخندم واقع نباریا

مدت دندون  هیرو ناجور زدم.  ینگران نباش. مخ بارل یبود. ول لمشونیبرادر ف ! خواهررینخ-
  .قربونت برم شهیمثه قبل م زی. همه چرونیب ارمتیم یبذار گریرو ج

 :دیپرس بیعج یکه گفته بودم، با لحن یزیبه چ تیاهم یب

 ... حالش خوبه؟یبارل-

 یبا لحن اریاخت ینگاهش کردم و ب حرکت ی. مات و بدیلب هام پر کش یاز رو یلحظه ا لبخند
 :دمیدگرگون شده پرس

 واست مهمه؟-



 

445 
 

ناراحت و بغض کرده  ،یانداخت و با مکث کوتاه نییزد. سرش رو پا یدو دو م نگاهش
 :جواب داد

 یمطمئن باشم که بارل دیپس با ،یگیم ینجوریا یدوستم دار یاز هرکس شتریکه ب ییتو یوقت-
 !بخشه یمن رو نم چوقتیه

 نقدریبه خودمون. کاش ا هیشب ییو دختر ها یخودم و بارل یفقط و فقط برا نباریگرفت. ا گلوم
بها  میکه دوستش دار یبه پسر نقدری. کاش ما دخترها امیاحمق نبود نقدری. کاش امیساده نبود

 !کنن و قلبمون رو بشکنن. کاش یراحت باهامون باز نقدریا می. کاش اجازه ندمیند

 !بخشمت ینم چوقتیباشم ه یلبار یاگه منم جا-

شد! بغض جا  شیغرق اشکش نگاهم کرد. دلم ر یو با چشما دیرو به سرعت باال کش سرش
توجه  یرو تار کرد اما ب دمیگلوم ناجوانمردانه به چشمام حمله ور شد و د یخوش کرده تو
 :پارسا لبخند زدم و گفتم یبهش، به رو

 یخوبه. اکثر پسرا وقت یلیخ یمونیپش نقدریا یکردکه  یاز کار نکهیرو ها! ا تهیگر نمینب-
تو  نکهیشدن. ا مونیپش نکهیبه ا کننیتظاهر م ای شنینم مونیپش ای شکننیدختر رو م هیقلب 

ببخشتت. تو باعث  یکه بارل یرو داشته باش نیتوقع ا دینبا یخوبه ول یلیخ یمونیپش نقدریا
رو دوست  یدوباره کس نکهیکه بترسه از اعاشق شدنش اونقدر تلخ باشه  یتجربه  نیلاو یشد

خوب  یکه روزا کنمی. من تموم تالشم رو میشد گهیاتفاق بد د کیداشته. باعث هزار و 
 یبار گناه کمی ینجوریا دیشا .نمیلباش بب یرو بهش برگردونم. که دوباره خنده رو رو یبارل

 .کم تر بشه یکه کرد

باز فقط  مهین یو با دهن سادیزد. قلبم وا هیگر ریمقدمه، ز یباره و ب کیچشمام،  یتو رهیخ
 :با غصه گفت شهیهق هق گر ونینگاهش کردم. م

دلت تکون  یعمرم مواظبت باشم. قرار بود نذارم آب تو یلحظه  نیمن قرار بود تا آخر-
 ستیغصه هات. معلوم ن یدردت. غصه شدم رو ی! ماه هاست درد شدم رونیبب یبخوره. ول

بده.  تیکه حاضر شده رضا یافتاد یبارل یبه دست و پا ی. چجوریانداختبه چند نفر رو 
.  فقط بخاطر یرو صاف کن یدوباره دل بارل یتا بتون یبش تیچه قدر اذ ستیمعلوم ن یحت

شکسته  نقدریچرا ا ت؟یزندگ یپ یری. ارزشش رو دارم؟ دارم جانا؟ چرا نماقتیل یمنه ب
 نقدریبزرگ شه؟ ا نقدریدر عرض چند ماه ا دیبالوس من  یساله  ستیچرا خواهر ب ؟یشد

منو باربد با  م؟یکرد کاریما با تو چ جا؟ک شیسال پ کی یبزرگونه بزنه؟ تو کجا جانا یحرفا
 م؟یکرد کاریتو چ

گفت  یزیکه منتظرش بود چ یبه سرباز دیلرز یکه شونه هاش م یجاش بلند شد و در حال از
کردم. خجالت زده سرم  یخودم حس م یرو رو ینفرو با هم به سمت در رفتند. نگاه چند 
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. اومده بودم تا خوشحالش کنم اما گند زدم به حالش! ختندیر نییانداختم و اشکام پا نییرو پا
 !نتلعنت به من! لع

که در قفس بوده و آزاد شده رها  یبه پرنده ا هیزدم، خودم رو شب رونیاز در زندان ب یوقت
که گفته  یپارسا وقت یزدم. صدا هیگر ریکام رو رها کردم و زکردم. البته خودم رو نه! اش
و اشکام شدت گرفتند. واقعا  ما با هم  دیچیسرم پ ی" توم؟یکرد کاریبود "من و باربد با تو چ

 م؟یما چهار نفر با هم چه کرده بود م؟یبود دهچه کر

. سر میزار دادرو آ گهیهم د یجور کی. هر کدوم میضربه زد گهیبه هم د یبه نحو هرکدومم
 بشه؟ ارزشش رو داشت؟ واقعا داشت؟ یکه چ م؟یکه به کجا برس ؟یچ یبرا ؟یچ

شده در ظاهر  یراحت حرف باربد رو حت یلیتونستم خ یم روزیخودم فکر کردم که د به
که نرم  یباربد باعث شدم یکردم؟ با لجباز کاریقبول کنم و بحث رو به اتمام برسونم. اما چ

که  یموندم. حرکت یم دیحرکت جد کیمنتظر  دیآخر بزنه و حاال با میبه س شده بود دوباره
 .کنه یروحم رو داغون م یدونستم بدجور یم

و  رتیغ یرابطه، تو یعشق، تو یتو مونی. خودخواهمیکرد یخودخواه یجور کی هممون
ن . دوست داشتم هر چهارنفرمومیبرس نجایباعث شده بود حاال به ا گهید یزایچ یلیخ یتو
شده  یکنم هرچ ی. خواهش مدیو بعد با تموم توانم داد بزنم بسه! تمومش کن میجا جمع بش کی

 نجایهم یهمه چ دیو بذار دیرو فراموش کن ی. همه چدیرو تموم کن نهیک نی. ادیو نشده تموم کن
 .مینفس راحت بکش کیبعد از مدتها هر چهار نفرمون  دیتموم بشه. بذار

اربد هنوز نرفته بود. با ورودم به خونه، از داخل آشپزخونه صداش ب دم،یبه خونه رس یوقت
 :رو بلند کرد

  ؟یایفردا از ساعت پنج بعد از ظهر ب یخوایم-

گذروندن امروز صبر  یرو پرتاب کرد. از خدا برا رشیت نینذاشت سالم کنم و اول یحت
 .ونه رفتمراست سمت آشپزخ کیخواستم و بعد از در آوردن کفشام وارد هال شدم و 

سالم کردم و اون  ی. به آرومهیبارل یدونستم برا یبود که م یدرست کردن معجون مشغول
 :نگاهم کنه جواب داد نکهیبدون ا

 ریتوئه! هر روز دارم د ی فهیدرست کنما. وظ دیمن نبا ناروی. ایایم ریکه د هیروز دوم-
 !یسرکار بخاطر جنابعال رمیم

که باهاش مشغول بود  یشد، چشم از مخلوط کن یثم طوالنمک ینگاهم نکرده بود. وقت هنوز
بود اما کم کم ابروهاش به هم  یو خنث ی. اول نگاهش معمولدیگرفت و سرش رو باال کش

 :گفتم یانداختم و به آروم نییشد. سرم رو پا زیشدند و چشماش ر کینزد

 .امیزودتر ب شدی. امروز کار داشتم واقعا  نمامیاز فردا به موقع م-
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به  میو نگاهش کنم. هنوزم نگاهش صاف و مستق ارمینگفت. مجبور شدم سرم رو باال ب یچیه
  .گفتینم یچیمن بود و ه

 ؟یخوب-

  !بخندم ایبود، تعجب کنم  دهیحالم رو پرس نکهیدونستم از ا ینم

 !؟یپرس یم یچ یبرا-

 !ران هم هستکردم نگ یدونم چرا احساس م یتمسخر داشت، اما نم نکهیو نگاهش با ا صداش

بهت  یشده باز؟ ک یچ ؟یشد یشکل نیکه ا یکرد هی! چند ساعت گردهیصورتت رسما ترک-
 چشمت ابرو؟ یگفته باال

 یم هیو گر شدمیچشمت ابرو، ناراحت م یباال گفتیبهم م یکه کس یاز اون دوران گهید
 !وقت بود که گذشته بود یلیکردم، خ

و  رمیسر و کله زدن با باربد، راهم رو بگ یجا دادم حیکالفه و خسته بودم که ترج اونقدر
 :هم گفتم نیهم یبرم. برا

 .برم یرو براش م یبارل یصبحونه  امیبرم لباسامو عوض کنم، م-

 .و از پله ها باال رفتم دمیو پر نفوذش راهم رو کش نینگاه سنگ ریز

 دهیپوش یبلند نیآست دیلباس سف رشیکه ز یرنگ یمانتوم رو با سارافون مشک نکهیاز ا بعد
بودم، عوض کردم، موهام رو باز کردم و با حوصله شونشون کردم. بعد از شونه کردنشون، 

 یزدم تا موقع کار جلو یمشک یها رهیبافتمشون و دو طرف موهام رو هم گ عیسر یلیخ
 .ادیو صدا باربد در ن فتهین ییمو غذا یچشمم نباشن و باز تو

اومد.  رونیاز اتاقش ب دهیگذاشتم، باربد هم لباس پوش ونریپام رو از اتاق ب نکهیمحض ا به
برم  نییبهش بندازم، به قدم هام سرعت دادم تا زودتر از اون از پله ها پا ینگاه نکهیبدون ا

 :ستمیمحکمش باعث شد سر جام با ینداشته باشم که صدا یا گهیباهاش برخورد دو 

 نه؟ یپارسا بود شیپ-

در جوابش گفتم و  یفیضع یهم نداشت. " آره "  یتید و البته اهمبو دهیاز کجا فهم دونمینم
 :خواستم دوباره به راهم ادامه بدم که گفت

 ؟یکش یم یجور اونو تو دار نکهیاز ا یستیناراحت ن-

صداش بود و نه صورتش. منظورش از حرفاش  یاز تمسخر نه تو یاثر یچیکردم. ه نگاهش
 بودند؟ یچ قا  یدق

 ؟یدکرده بو هیچرا گر-
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کرده بودم که چشمام  هیپلکام فشار دادم. اونقدر گر یانگشت شست و اشاره م و رو یکالفگ از
از شانس  یول رمیآروم بگ کمی دیخواست ساعت ها بخوابم تا شا یسوختند. دلم م یبه شدت م
 !کردم یباربد گوش م اتیو به چرند ستادمیا یم نجایا دیخوبم با

دستم  کیبود نگاه کردم.  ستادهیکه مقابلم ا یو مرتب یت شلوارو به مرد ک دمیرو باال کش سرم
 :شده گفتم زیر ییرو به کمرم زدم و با چشما

چرا با اون  یکرد هیچرا گر یکنیم کاریچ یریکجا م ؟یدیو رو کش ریز نقدریا یخسته نشد-
ها؟  یدیبرادرتو د یچرا رفت یبگ یخوای. حتما  االنم میحرف زد نیچرا با ا یحرف زد
توام  یچیبه پر و پام بپ نکهیاز ا شمیم یعصب یدون یاز حرص دادن من نه؟ م ادیخوشت م

 !نقطه ضعفم یرو یدست گذاشت قا  یدق

 :خونسرد گفت یلیبود. خ دهیاصال  حرفام رو نشن انگار

 ؟یازت بپرسم درست جواب بد یزیچ هیبار  هیشد -

 :نگاهش کردم. جواب دادم تیگشاد شده از عصبان ییو با چشما دمیکش یکالفه ا پوف

 ی. مستین تیاز کنجکاو دونمی! گرچه مگمیباشه م کنه،یرو ارضا م تیاگه حس کنجکاو-
کردم چون برادرم رو  هی. گریکن فیرو واست بگم ک میبدبخت یخوای. میمنو بچزون یخوا
ش بغل تونمینم ی. حترمیدستشو بگ تونمینم ی. حتگهیطرف د هیاون  ز،یطرف م هی. من دمید

 !بو کنم نشوعطر ت تونمینم یکنم. حت

 :گلوم شکست یتو صدا

 کنمیم هی. گرارمیلباش ب یرو یلبخند واقع هی تونمینم یاشکاشو پاک کنم. حت تونمینم یحت-
ترسم  یم یمنو نکشت ول یچی. هاوردیمنو از پا در ن یچی. هارهیچون دردش داره از پا درم م

 !روز دقم بده هیغم پارسا 

باربد  یجلو نیاز ا شتریکه به سرعت پاکش کردم و نذاشتم ب ختیمم فرو راز چش یاشک
 یاز هر حس یکردم، نگاهش خال یکه فکر م یزی. اون اما برعکس چبدبخت به نظر برسم

 یاز ته دل م یلباش خنده ا یزدند و رو یبود. چشماش برق م یخوشحال م دیبود. االن با
ش نبودند. باربد اصال  خوشحال نبود! مگه اون همه صورت یتو نایکدوم از ا چیه یاومد، ول

بود تا پارسا اون  دهیآدم نخر یمن انجام نداده بود؟ مگه کل دنیزجر کش یکارا رو برا نیا ی
 ناراحت بود؟ یبودند؟ از چ نیغمگ نقدریتو بمونه؟ پس چرا چشماش ا

تلخ و آروم. اونقدر  یکردم. خنده ا یکه تصور م یاما نه اون خنده ا دی. خنددیخند باالخره
 یبیابروش رو خاروند و با لحن عج ی. گوشه دیبه گوش هام رس یآروم که صداش به سخت

 :گفت

 خواد؟یم یاالن دلم چ یدونیم-
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 :شد گفت یکه حسرت از هر طرفش مثل ترکش پرتاب م یینگاهش کردم. با صدا فقط

 .ساعت کی یشده برا یپارسا باشم! حت یجا خوادیدلم م-

که دلم خواسته بود  یبار نیشد. آخر خیآن مو به تنم س کیونقدر محزون بود که ا صداش
لحظه دلم خواست سرش  کی یاالن برا ی! ولادینم ادمیبود؟  یسرش رو در آغوش بکشم ک

 ی. دلم به حالش مموهاش بلغزونم و نوازشش کنم یرو در آغوش بکشم و دستم رو البه ال
 یداشت از پا درش م یبارل یمهر یدوست داره و ب رو یرلدونستم چقدر با یسوخت! م

مثل من  یزندان باشه اما خواهر یدلش گذاشته بود که حاضر بود تو یآورد. اونقدر عقده تو
 .کنه و غصه بخوره هیش گرغم و غصه یداشته باشه تا برا

 یزیاومد. تا دهن باز کردم که چ یزبونم نم یرو یحرف چیبگم اما ه یزیخواست چ یم دلم
 :بگم، باربد زودتر از من به حرف اومد

 ی. جایخوریبه درد م بیخواهر بودن عج یتو ،یو به درد نخور یخوب نباش یهرچ یتو-
 .کردم یداشتنت خداروشکر م یهزار مرتبه برا یپارسا بودم روز

کرد. اون  یم فیبود که باربد از خودم تعر یبار نیشد! اول یخال کجای فشیتعر نیاز ا دلم
نشده بود  چوقتیبود. ه میظاهر یها یژگیگفت، در مورد و یراجبم م یزیاگه چ هشیهم
 .باشه میاخالق یها یژگیرو بکنه که مربوط به و یزیچ فیتعر

که  رسهیم یروز یعنی نکهیو رفت و من موندم و فکر ا دینگاه متعجبم راهش رو کش مقابل
 رو دوست داشته باشند؟ گهیهمد مایو باربد مثل قد یبارل

 

******* 

 انیکه هر روز روش نما یزیر یدلم به خاک ها یو تو دمیکش ونیزیتلو زیم یرو رو دستمال
 یاومدم وسواس نجایکه ا یقابل انکار بود. از روز ریکه داشتم غ یشدند فحش دادم. احساس یم

 .بودمثبت پرستار شدنم  ینکته  نیپارسا، دوم یعالوه بر آزاد نیا دیتر از قبل شده بودم و شا

رو مرور  ریاخ یو همزمان با پاک کردنشون، دو هفته  دمیکش زیم یدکورها یرو یدست
 یوعده ها ایمحل کارم بسپرم  یبابا برا یریگیپ انیدونستم گوِش ذهنم رو به جر یکردم. نم

 .کالفه و خسته م کرده بودند ی! هر کدومشون حسابیبارل یکننده  وونهید

و فکر کردن بعدش که  یمحل کارت، تا خودخور امیاهات مکه بابا گفت فردا ب یشب مرور
معذب بودم برام  ششیکه پ یکردم سخت بود، درخواست کمک از اشکان یکار م یچ دیبا
که داشتم رو پوچ نکرد و با هماهنگ کردن با باباش که شرکت  یسخت بود. انتظار یادیز

 یابا شرمنده نکنه. فردامامان و ب شیبزرگم رو پ دروغداشت تونست من و  یچاپ معروف
 میگوش شنیکردن آدرسش هم با کمک لوک دایپ یرفتم که حت یاون روز به همراه بابا به شرکت
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 یبود که حت یعیبرخورد پرسنل طب یبود. ورودم به اون فضا کامال  هماهنگ شده بود و طور
م داد. حس به یمورد، حس خوب نیا یتو همخودم هم باورم شد کارمند اونجام! کمک اشکان ب

کنن! البته... اگه عذاب وجدان بعد  تیچشم داشت همراه یکه ب ییکه هنوزم هستن آدما نیا
 !گرفتم یم دهیبابا رو ناد دیو تمج فیتعر دنِ یشن

 زیفرستادن پوف کشدارم شد. دست از تم رونیش ب جهیسرم تکرار و نت یاون روز تو تمام
عدد  یعقربه رو دنیساعت انداختم و با د یو نگاه خسته م رو به رو دمیکردن دکورها کش

 نیماش یتو یچرک رو یبلند شدم و به سمت آشپزخونه رفتم تا لباس ها نیزم یچهار، از رو
 .بندازم

آقا، هر روز مهمون  یبودن نداشتند و فقط سر خوش لباس فیاز کث یباربد که نشون یها لباس
افکارم سُر  نیسرزم یکردنش تو میشدند رو داخل انداختم و با تنظ یم ییلباسشو نیماش

 .خوردم

کرد  یپارسا رو تداع یپر از نفرت، قول آزاد یدرهم و چهره ا یبا اخم ها یکه بارل یروز
 .روزها ثبت شد نیاز قشنگ تر یکیخاطراتم  یدفترچه  یشک تو یب

 یکه گمشون کرده بود م ییبه روزها هیداشت شب یبود! بارل نیزمان هم یاز معجزه ها یکی
حرص  یبرا یبرنامه ا ادیکرد و مثل قبل، ز یرو مرتبا  شرکت م شیوتراپیزیشد. جلسات ف

دکتر و حرف  ونیمد دیرو با نیشد و ا یخودش غرق م ی. کمتر تودیچ یدادن من و باربد نم
ِسر  ییجورا هیو انتقام،  نهیپر از ک ادیبود و نه ز دواریام ادی. نه زتدونس دشیپر ام یها

 .شده شیچند ماه پ ی... انگار که خودش هم مثل ما دلتنگ بارلیهم دچار دلتنگ دیشا ای! یشدگ

و  دمیشد دست از افکارم کش یتر م کیاز اتاقش که واضح و نزد یبارل یصدا دنیشن با
 :نگاهم رو بهش دوختم

 ؟یخوا یم یزیجانم؟ چ-

 :کرد حرکت مرتب کیش رو با  ختهیبهم ر یحال ساکن کرد و موها ونیرو م لچرشیو

 .خوبه یلیانگار خ رونیب یهوا اط،یخوام برم ح یم-

 :به روش زدم و مشتاقانه گفتم یلبخند

 .ادیهم م یآره، باد خوب-

خوش رنگ و لعابشون  اطیکردنش به در خروج، وارد ح تیسمتش قدم برداشتم و با هدا به
. همونطور میرو دور بزن اطیح ریجا موندن نداشت و خواست که مس کیبه  ی. عالقه امیشد

 :انداختم و گفتم اطیح قیبه باغچه پر از گل کنار آالچ یبردمش نگاه یکه آروم آروم م

 .کنه، مخصوصا  اون باغچه یآدمو آروم م یلیخ نجایا-
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 :گفت و انگار قصدش حرف زدن بود تا هوا خوردن یلب اوهوم ریز

 مالقات؟ یچه خبر از زندان؟ رفت-

 :لب زدم دیگرفتم و با تردغم گرفته م رو از باغچه  نگاه

 !پارسا یمن و خانواده م، هم برا یانتظار، هم برا یعنیزندان -

 :وقفه گفت ینزد و ب یتصورم پوزخند برخالف

رو انجام  تیرضا یرم و کارا یباهاش م گهید یشمال، هفته  میهفته قراره با باربد بر نیا-
 .مید یم

شد.  یخبر باورم نم نیا دنیه کرده بود اما حاال شنقبال  به زود آزاد شدن پارسا اشار نکهیا با
 !نم؟یشد زنده باشم و اون روز بب یم یعنیاومد؟  یم رونیواقعا  داداشم ب یعنی

 !ی... مرسیمن دورت بگردم... مرس ؟یگ یم ی... جدیوا-

 ره،یخودش جشن بگ یچشمم رو به حال خودش رها کردم تا آزادانه برا یشوق گوشه  اشک
 .خبر خوب رو به قلب منتظر و آشفته م برسونه نینه و اک یخوشحال

که از پارسا داشتم، خنده م کوله ش رو  یریتصو نیآخر یآور ادینگفت و با  یزیجوابم چ در
 یخودش... نه! پارسا یبود اما برا ندیما خوشا یبرا دیپارسا، شا یبست و گم و گور شد. آزاد

 !من یمرگ آن یعنی نیو ا دیخند ینم گهیاز گذشته نداشت. د ینشون گهیمن د

دونستم سوالم رو به زبون  یرو م لشیکه خودم دل یهم فشردم و با ترس یهام رو رو لب
 :آوردم

 ؟یبخش ی... تو... پارسا رو میبارل-

 :برداشتم و بعد مقابلش زانو زدم لچرشیاز حرکت و دست

 !کنه یتونه زندگ یبخشش تو، نم یاون ب-

 :گفت تیو با قاطعبهم انداخت  یسرد نگاه

 !که ینیب یکنم، م یتونم زندگ یمنم بخاطر اون نم-

... قتیتلخ بود اما حق ی. حرف بارلرفتمیشکل ممکن، الل شدم و باختم رو پذ نیتر یمنطق به
روزها رو  نیکه ازش داشتم ا یشد، با شناخت یدرصد هم اگه سالم و سرپا م کیبه احتمال 
 !دنینبخش یعنیوش نکردن کرد و مسلما  فرام یفراموش نم
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که  یاطیبا در ح ن،یزم یگرفتم و به محض بلند شدنم از رو انگرشیعص یاز چشم ها نگاه
و  دمیهم کش یداد مواجه شدم. اخمام رو تو یدر حال باز شدن بود و نشون از اومدن باربد م

 .لب زمزمه کردم ریز

 " !گرده خونه یچقدر زود برم ،یبه قول بارل "

به سالم چرب و  ییبشه، اعتنا اطیوارد ح یتا باربد بتونه به راحت دمیه کنار کشرو ب یبارل
دادم در جواب سالم خشک و  یرو تکون لچرینکردم و همونطور که و یباربد به بارل یلیچ

 .تکون دادم یسردش سر

 :فترو به من گ ،یبارل دنیو بعد از بوس ستادیکه اومد و مقابلمون ا میراه نرفته بود یکم هنوز

 .داخل، کارت دارم ایب-

 :چپ نگاهش کردم و گفتم چپ

 .باشم یبارل شیپ دیبا-

 :من و برادرش رو نداشت گفت یحال خودش نبود و حوصله بحث ها یکه انگار تو یبارل

 !نداره، برو بیع-

 میباربد، پشت سرش راه افتادم. وارد سالن شد روزمندینگاه پ دنیگفتم و با د یناچار باشه ا به
 :ستادمیش دم در ا انهیاز حرکات وحش یریشگیپ ین براو م

 ؟یدار کاریچ-

 :خوش حالتش فرو برد و مشغول خارش سرش شد یموها یتو یدست

 .رمیخوام دوش بگ یرم لباسمو عوض کنم، حمومو آماده کن م یمن م-

 :م جمع شد و متعجبانه گفتم چهره

 ؟یه کلفت تو! خودت مگه دست و پا ندارن م،یرفته من فقط پرستار بارل ادتی نکهی! مثل ا؟یچ-

 :به اتاقش قدم برداشت یمنته یفرستاد و به سمت پله ها رونیب یقیعم نفس

 !خسته م. کل کل نکن باهام لطفا  -

 

درخواستش تنها گذاشت. امون از دست  نِ یرفت و من رو با تحمل حجم سنگ یالیخیکمال ب در
 !آماده کنم والیه نیا یحموم برا دیتو پارسا که بخاطرت با
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به باربد، وارد حموم شدم و مشغول گرم کردن  راهیغرغر و نثار کردن بد و ب قهیاز چند دق بعد
رنگارنگ  یشدم. نگاه از شامپوها یچوب لباس یآب و پر کردن وان و گذاشتن حوله ش رو

 .باز شدن در به عقب برگشتم یصدا دنیحموم گرفتم و با شن یتو یو خارج

متحرکش  یو نتونستم توجه م رو به لب ها ستادمیرو به رو، مات و مبهوت ا یصحنه  دنید با
تمام  ا،یح یش بود. باربد ب دهیتنش ورز یگفت چون تمام حواسم پ یم یچ دمیفهم یبدم. نم

 نکهیا یبودم که ب یشوکه و عصب یبود. اونقدر ستادهیشرت مقابلم ا هیو تنها با  یقد لخت و پت
 :اقف باشم، گفتمزنم و یکه م یبه حرف

 !؟یکن یکار م یچ نجایتو ا-

 :حموم اکو شد یفضا یخنده ش تو یمزخرفم، باعث شد قهقهه اش بلند شه و صدا سوال

 .کار دارم رونیبرو ب ایکنم؟ اومدم حموم!  ب یم کاریچ نجایمن ا-

 و گنگ از کنارش رد شدم و در جیگ یمانع از جواب دادنم شدند و با حالت میعصب یها نفس
 .دادم هیحموم محکم رو بستم و بهش تک

 !... احمق... نفهمشعوریب یپسره -

 :زد که حرصم رو دو چندان کرد یخود سر حرف م ای دیشن یدونم داشت صدام رو م ینم

 !آدم خورش یاومدناش، نه به اون چشم ها ینه به چس-

بشدت سخت بود. خوره بزنمش،  یدر رو باز کنم و تا م نکهیرو مشت کردم و کنترل ا دستم
 یاپن به سمتش رفتم. دست یرو شیگوش یصدا دنیفرستادم و با شن رونیرو ب نمینفس سنگ

داغ و سوزانش شده بود  یحساب شیپ ی قهیناباور چند دق یصحنه  دنیکه د میشونیپ یرو
 .رو چنگ زدم شیوشم گ گهیو با دست د دمیکش

نبود و  یدن بشم، اعالن هاش مخفکر یفضول الیخیش همچنان روشن بود و نتونستم ب صفحه
 .که با تمام قدرت لرز به جونم انداخت یامیرو کامل خوند، پ شیگوش یرو امیشد پ یم

 " عشقم؟ یلذت رابطه به شبه، چرا بعدازظهرو انتخاب کرد "

کشوند، دست  نیزم یاز دستم سر خورد و من رو همراه خودش رو یچطور گوش دمینفهم
 .با خودم گفتم یدهنده ا بیگذاشتم و با لحن فر دیکوب یم وار وونهیقلبم که د یرو

 " !کنه، دروغه تتیخواد اذ یم "

 یو ب یالیخیکجا؟ دوش گرفتن و عجله داشتنش کجا؟ ب یپرمعن امیپ نیکردن کجا و ا تیاذ اما
 فیکث یرابطه  هیمن با خودم؟ اون در شرف  یبود قول و قرارها نیبه من کجا؟ هم شییاعتنا
 !زدم؟ یمثل اون بال بال م یارزش یآدم ب یخونه، برا نیا ید و من داشتم گوشه بو دیجد
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 نکهیرو به خونه برگردوندم. ا یبرگشتم و بارل اطیبه ح یماالمال از غم و ناراحت یقلب با
خونه  نیاون رو به هم دمیترس یم نکهیطرف و ا کیرابطه داشته باشه  یدیقراره با دختر جد

 ینم نکارویمن ا یچشما یآوردش. کاش جلو ینم نجایکاش حداقل ا .گهیطرف د کی ارهیب
 !کرد! کاش

داد رو باهاش کار  یانجام م دیکه با ییرو بهش دادم و نرمش ها یبارل یقرصا نکهیاز ا بعد
  .و به اتاقش ببرمش ادیخوابش م یلیکردم، گفت که خ

پر بود  یلیشستم. دلم ختختش ن یاراده گوشه  یب د،یتختش دراز کش یبه کمک من رو یوقت
که االن  ینفر حرف بزنم و تنها کس کیبا  خواستیبود. دلم م دهیگلوم رو چسب خیو بغض ب

 !دختر بود نیبه حرفام گوش کنه هم تونستیم

 :و با محبت گفتم دمیگونه اش کش یرو یدست

 جون گرفتن؟ کمیپاهات  یکنیاحساس نم-

 :جواب داد یمکث کوتاه با

 .کنمیچرا خودمم حسش م-

 .زدم لبخند

 ؟یبخش یمنو م ،ی. اگه خوب شیشیزود زود خوب م-

 :تا دهن باز کنه و بگه دیش نگاهم کرد. طول کشخمار و خسته یفقط و فقط با چشما یلحظات

 .حالم بهتره نجایا یاومد یاز وقت-

 :تموم غصه هام فراموشم شدند. اون ادامه دادآن  کی

. کمتر کنمیم هی. من کمتر از قبل گرشدیشد حالم بهتر نم یمخونه باز ن نیاگه پات به ا دیشا-
شده. چون تو مدام از خوب شدن واسم  شتریب دممیام ی. حتکنمیماز قبل به اتفاقات گذشته فکر 

 دمتیشبخ دمی! شادونمیبکنم. نم تونمیم یینشم و ادامه بدم چه کارها الیخیاگه ب نکهی. از ایگیم
  .و خودم خبر ندارم

 

فراموشم شد که براش درد و دل کنم. پتوش  یحالم از حرفاش خوب شده بود که حت راونقد
 :نشوندم و گفتم شیشونیپ یرو یرو روش صاف کردم و از جام بلند شدم. با محبت بوسه ا

 !دمی. بهت قول میخندیو باز از ته دل م شهیدرست م یروز همه چ هی-

استراحت  کمیخودمم  دادمیم حیدم و ترجفاصله گرفتم و از اتاق خارج شدم. خسته بو ازش
 .کنم
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جمع شده  یاتاقم رفتم و در رو پشت سرم قفل کردم. کش موهام رو باز کردم و با صورت به
 یبستم تا دو روز مغز سرم درد م یدستم رو توشون تکون دادم. هروقت موهام رو با کش م

شد و  یبستم صورتم باز م یسرم م یموهام رو باال یشدم. آخه وقت یگرفت و بازم آدم نم
 .داد یبهم م یحس خوب

کردم، باربد تق تق به در زد.  دنیتختم نشستم و قصد دراز کش یکه رو یلحظه ا درست
 داشت با من؟ کاریچ

قفل چرخوندم  یرو تو دی. کلدل از تخت خواب نرمم کندم و سمت در رفتم یپوف کالفه ا با
 .و در رو باز کردم

 

سشوار شده بودند  ییبایخوش حالتش که به ز یمرتب و موها شیته ر از اول همه به نگاهم
هم رفت و لب هام با  یاراده تو ی. صورتم بدیافتاد و حسادت از اعماق وجودم زبونه کش

 تنش یمارک و خوشگلش رو تو یلباسا خواستیهم فشرده شدند. دلم م یرو بیعج یحرص
  .جر بدم

 یکه رو بشیو عج رهیدم بودم که متوجه نگاه خخو تیعصبان ریمحو خودش و درگ اونقدر
 :گفتم تیخورد، نبودم. با حرص و عصبان یباز و فرم چرخ م یصورتم و موها

 نه؟ ای یذاریساعت کپه مرگمو بذارم. م هیخواستم  ؟یخوایم یباز؟ چ هیچ-

 :رو خاروند و گفت ششیته ر یو خنگ رو جیگ یآدما مثه

بود.  یمثلث اششهیکه ش زمیم یعطر داشتم رو شهیش هیم خواستم بگ ی... ام... آها مزهیچ-
 اونو؟ یدیبود. ند یرنگشم مشک

 :دمیدندونام غر ونیاز م نه،یبه س دست

 خبر داشته باشم؟ لتیکه از وسا ذارمیم یاتاق جنابعال یمن اصال  پا تو-

 یه اکه مشخص بود قهقه یلبخند زد. لبخند یشده بود که لحظه ا یصورتم چه شکل دونمینم
 .خودش رو گرفته بود یبلنده و باربد جلو

 ؟یسرخ شد نقدریچته حاال؟ چرا ا-

در گذاشت و با خنده  یو خواستم در رو ببندم که دستش رو رو دمیرو عقب تر کش خودم
 :گفت

 !ایاعصاب ندار-

 ؟یآره اعصاب ندارم. که چ-
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 :دمیغر یکجا بره عصب خوادیم نکهیا یادآوریبا  دوباره

 گه؟ید شیبرد شیاآزم یراست-

دماغ  یام رو روشدهخنده زد. دوست داشتم مشت پر ریز هویمات نگاهم کرد و بعد  اولش
. اونقدر که هول داد شتریاما اون فرصت نداد و در رو ب فتهیب ختیخوشگلش بکوبم تا از ر

 .مجبور شدم عقب برم و اون وارد اتاق بشه

 !رونیبرو ب ؟یکنیم یدار یچه غلط-

 :ان ابرو باال انداخت و گفتکن خنده

 .رمیگینم دزیبردمش. تو نگران من نباش. ا شمی! آزمازمیآره عز-

 :دمیباال کش دیتهد یو انگشتم رو به نشونه  ستادمیرو با پاش بست و من وسط اتاق ا در

 ابونی. تا سر خیدیمنم که د یزدنا غیزنم باربد. ج یم غیوگرنه ج رونیب یریحاال م نیهم-
 .رونی. پس برو بهریصدام م

. منم تک و دیفهم ینم یزیخواب بود و چ نییپا یکه طبقه  یبودم! بارل دهیدروغ؟ ترس چرا
 .بودم ریمرد اس نیچنگال ا یتنها تو

 :که هنوزم صورتش پر از خنده بود گفت یشد و در حال کیقدم بهم نزد چند

  نه؟ ی! ناراحتی. آخهیسرخ شده ت به خاطر چ یلپا نیا دمیحاال فهم-

ترسم پس سرم رو با جسارت  یخواستم فکر کنه ازش م ی. نمستادیبه من ا دهیچسب با  یتقر
 .باالتر گرفتم و به چشماش زل زدم

 واسه خودت؟ یگیم یحالت خوبه تو اصال ؟ چ ؟یاز ک ؟یناراحت از چ-

. دستش آروم آروم سر دندیدهنم ماس یحرفام تو ی هیپهلوم نشست، بق یداغش که رو دست
 یدستش قرار گرفت. هرچ یجا تو کیکه تموم تنم  ی. جوردیورد و دور کمرم چرخخ

به  هیشب شتریکه ب یدنی. کشدیلپم رو کش شگهیجسارت جمع کرده بودم رنگ باخت. با دست د
 :سرش رو هم کج کرد وزد  یناز کردن بود! لبخند کج

 امروز نه؟ یشد تیاذ یلی! چه مظلوم! خیاوخ-

راحت منظور حرفش رو  یلیکه باربد رو خوب شناخته بودم خ یرد و مناشاره به خودش ک و
 .حموم اشاره کرد بود یبه لخت بودن امروزش تو میمستق ریگرفتم. غ

 .هاش گذاشتم نهیس یهول دادنش رو یهم فشردم و همزمان دستم رو برا یحرص چشم رو با
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آره  ات؟یاز دختر باز مخوریکه دارم حرص م ؟یرو ثابت کن یچ یخوایبرو کنار باربد. م-
 .برم خوامی. محاال برو کنار ؟ی. راحت شدخورمیحرص م

! خواستمینم گهیکه د نباریا ؟یچ شدی. اگه باز اون اتفاق تکرار مدمیترس یواقعا  داشتم م گهید
 !خواستمیرو نم نیاز ته ته قلبم ا

 یرو تند تر مضربان قلبم  ثشیخب ی. چشمادیکرد و آروم خند زیچشماش رو ر طنتیش با
 .چشمام حل بشه یتو خواستی! انگار که میتر از هر زمان رهیبود. خ رهیکردند. نگاهش خ

 نرم؟ یخوا یم-

 یدرشت شده نگاهش کردم. موهام رو پشت گوشم زد و تنم از حرکت انگشتش رو ییچشما با
 !گرفت شیگوش و گردنم آت

 که منتظرمه؟ یاون دختر شینرم پ یخوا یهوم؟ م-

 :حرفش کرد یچاشن یبیل فرد چشمک

لپ سرخ شده ازم  لویبا دو ک یخوردن یکوچولو نیهمچ یوقت گهی! درماینرو نم یاگه تو بگ-
 .رو حرفش حرف بزنم تونمینرم که نم ییبخواد جا

 زد؟ یحرفارو م نیباربد بود که داشت ا نیفاصله افتاد. ا یلبام از ناباور ونیم

قلبم  یخواست باز عشقش رو تو یقط آزار من بود. مکار ها ف نینداشتم که قصدش از ا شک
 !ذاشتمیکنه! اما من نم وونهیزنده کنه و منو د

سرش رو جلو  کهویداشتم دستش رو از دور کمرم باز کنم که  یبه تقال کردم و سع شروع
که  یبه کس هی. شبدیکش یقیبزنه اما نفس عم یحرف خوادیو کنار گوشم برد. فکر کردم م دیکش
 :تا بگه دی. طول کشدیکش یمشامش نگه داره نفس م یتو شهیهم یرو برا یعطر خوادیم

 ؟یکشیاگه نرم، خودت زحمتشو م ی. ولرمی! نمریباشه آروم بگ-

دستاش و نفساش، گردن خوش بوش که  یعطر تنش، گرم یقادر به پردازش نبود. بو مغزم
ر دوستشون داشتم، داشتند وا ونهیروز د کیکه  یا گهید یزهایچ یچشمام بود و همه  یجلو
 .کردند یم موونهید

 و؟یزحمت... چ-

 یتو طنتیو با ش دیموهام رها کرد و سپس سرش رو عقب کش ونیآرومش رو م ی خنده
 :شد رهیچشمام خ

 !رو یدون یکه م یزحمت همون-
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 یباز موند. مشتا رتیکه گفته بود، چشمام گرد و دهنم از ح یزیچ دنیفکر کردم و با فهم کمی
فرو آوردم و اون از ته دل قهقهه زد. رهام کرد و با خنده عقب  نشیس یره کردم رو روگ

 :گفتم غویج غیج ییرفت. با صدا

 !نه؟ واقعا متاسفم برات ی. شعور ندارایح ی. کثافت بیشرم یو ب یعوض یلیخ-

 موندن نبود. یخواد تک تک موهاش رو بکنم. اونجا جا یو من دلم م دیخند یهمچنان م اون
در نشست و در  یدر رو باز کردم، دستش محکم رو یال نکهیسمت در رفتم و به محض ا

ش مواجه شدم. از خنده یبسته شد. برگشتم و خواستم باز حرف بارش کنم که با صورت خال
 :با حرص گفتم

 !واقعا . بسه لطفا   هیباربد. واسه امروز کاف دمیامروز از دستت کش یکاف یبه اندازه -

 !زمیعز یکرد یم نجاهاشمیفکر ا دیبا یکه منو دق بد یکرد یم لهیکه اشکانو وس یعاون موق-

گر گرفت. دستام رو مشت کردم و به  یکیهمه نزد نیرو به تنم چسبوند و من تنم از ا خودش
دستش گرفت. زورش  کیتا عقب بره که جفت دستام رو با  دمیکوب یم اشنهیبازوهاش و س

 :باال رفته گفت ییخواد بکنه. با ابروها یدلش م ینه هر کاربود که بتو ادیز یاونقدر

 !رمیبوس بده باور کن نم هیبخدا.  میبوسم راض هیمن به  نیبب-

 

 ریلباش گ یاراده نگاهم رو یو من فقط نگاهش کردم. ب دیباز هر هر از حرفش خند خودش
 .شده بود تنگ دنشیکه دلم واسه خند کنمیهاش قشنگ بودند و اعتراف مکرد. خنده

 :صورتم قرار داد و گفت یصورتش رو جلو طونیش

 ؟یدیبوس م-

و فقط قصدش حرص دادنمه.  کنهینم نکارویدونستم که ا ینداشتند. م یبا لبام فاصله ا لباش
  .بشه و خودش عقب بکشه عینکردم تا ضا یحرکت نمیهم یبرا

شد. چشماش  یرتش جد. صودیاز صورتش پر کش طنتیکنم، لبخند و ش ینم یحرکت دید یوقت
 :لب گفت ریموند. ز رهیو خ دیاز چشمام کنده شد و نگاهش سر خورد. به لبام رس

 . مگه نه؟ادیمن از تو بدم م-

 :زدم پوزخند

 !حس متقابله نیا-

مقدمه و  یپوزخند کج شده بود، صاف کرد. صاف کرد و ب یشستش، لبم که به نشونه  با
گرفتم. اونقدر تند و  شیکه آت دیهم طول نکش هیثان صدم کی دی. شادیسرش رو جلو کش کهوی
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عاجز موند! لباش با حرص و عطش  عیآن از درک وقا کیکار رو کرد که مغزم  نیا کبارهی
کرده بود. جونم هم انگار از تنم رفته بود.  ریانگار گ ییو نفس من جا دندیلغز یلبام م یرو

 :لبام با حرص پچ زد یاون رو

 !تونمیازت بگذرم. نم تونمینم ی. ولدمید میزندگ یکه تو یهست یدختر نیتر زیتو نفرت انگ-

 .شد دنمیمشغول بوس یشتریبا حرص ب نباریلبام گذاشت و ا یباز هم لب رو بالفاصله

به حالت تهوع.  هیشب یزیداشتم، چ یو دلچسب نبود. حس بد نیریلب هاش مثل قبل  ش طعم
هم  نیا اقتیکردم؟ نه... اون ل یخوند تقال م یابونیکه منو خ یپسر یبوسه  ریمن داشتم ز

 !رو نداشت یآغوش

 یکه ازش به خاطر داشتم چشم هام رو باز کردم و با حرص یممکن ریتصو نیمنفورتر با
 :بهش خوش گذشته بود چرا که جسورانه گفت یادیآشکار پسش زدم، سرخوش بود و انگار ز

 ...بچشم طعم لباتو گهید کمیحداقل بذار -

 :دمیلبم غر یو من با پوزخند گوشه  دیرو جلو کش سرش

 !خفه شو-

زدم بهش؟ من؟! به باربد مهرزاد؟  یلیگونه ش شد، س یحرفم مصادف با نشستن دستم رو انیپا
خودم  د،یلرز یچهار نفره مون؟! دستم م ییجدا یبه باعث و بان م؟ییتنها یبه کابوس شب ها

 !حقش بود یلیس نیا رم،یم رو بگانکار یتونستم جلو یهم شوکه بودم اما نم

کرد  یخوندن فکرش چندان سخت نبود، فکر م خت،یر یفرو م ینگاه بهت زده ش ناباور از
 !ستمیشناخت ن یکه م ییو من جانا نهیب یکرد داره خواب م یفکر م است،یرو یتو

گرفت. چرا زدمش؟  یباز مونده ش داشت خِر دلم رو م یرو گونه ش نشست و لب ها دستش
 نیشده، جنگ ب یجنگ درون هی ریکه اس وونهید هیشده بودم.  وونهیناه نداشت؟! خودم هم دگ

گفت  یکه م یو قلب یزد یم نایزودتر از ا دیرو با یلیس نیگفت ا یکه م یعقل و قلبم! عقل
 یبلند یهردوشون، با صدا یتوجه به اعتراض ها ی! بیش رو ناز کن هکاش با دستات گون
 :رو به روم گفتم ریرو به باربد متح

 یآماده م گهید یکیواسه  یداشت شیچند لحظه پ نی... تا همییبه تمام معنا رتیغ یب هیتو -
 یو اون،  کارت شده گند زدن به زندگ نویدادن ا یکارت شده باز ؟یبوس یو حاال منو م یشد

کل ش نیتر عیدوستت رو با فج نیتر یمیخواهر صم یرفت؟ چطور تونست ادتی انت،یاطراف
 !ش؟یببوس حاالو  یممکن پس بزن

بود ترس به دلم  کینزد دنشونیدستش که ترک یرگ ها دنیگونه ش مشت شد و د یرو دست
زمزمه  یپر از نفرت و گرفتگ یکردم. با صدا یترش م یکه بود، داشتم روان یانداخت. روان

 :کرد
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آشغالت، فلج اون داداش  یرو با همدست قتیرف نیتر یمیصم یرفت؟ چطور تونست ادتی-
 ؟یکن یخواهرم باز یبا زندگ یچطور تونست ؟یکن

 یم شیحرف پر سوز قلبم رو هم به آت نیکه ا دونستینقطه ضعفم رو، م دونستیم انگار
  :کشه

 !خودت بود بدبخت رینکردم. همش تقص یباز یکس ینکردم، من با زندگ یمن کار-

 :گفت یاوج گرفته ا یسر داد و با صدا یکیستریه ی خنده

اصال  من همه کار  ؟یدونست اتیاز بس منو مسبب گندکار یمن! من! من! من! خسته نشد-
 دم؟یکش دم،یتجاوز خواهرمو نکش ینقشه  یو من کردم، ول دیشماها بگ یک یکردم، هر چ

 !باعث شد فلج شه؟ آره؟ ن؟یی! باعث شدم خودشو بندازه پادم؟یکش

که شکستن غرور  یآورد، اشک یم نرویشد. داشت اشک دم مشکم رو ب یموفق م داشت
 !دیآوردم. نبا یکم م دیداد، نبا ینوپام رو نشون م

تاوان  ،یدیبا دخترا رو م فتیکث یکه افتاد تاوان کارا یاتفاق نیبا ا یلحظه فکر کن... دار هی-
که خر  ی! نمونه ش... منتظر گذاشتن دختریکه شکوند ییتاوان قلبا ،یکه در آورد ییاشکا

 !خواست تن به خواستت بده یامروز متو شده و 

. انگار که داشت منو دیکوب شیشونیمشت شده ش رو باال گرفت و محکم چند بار به پ دست
 !من بلند نکرد یبار مثل قبل دست رو نیبود که ا بیزد و عج یم

که  نیبه سمت در برداشتم و هم یبود. قدم دهیرو شن تیقینداشت که بده، چون حق یجواب
 :دیکش شیدر رو فشردم، لحن متفاوتش تنم رو به آت ی رهیدستگ

قبل که... تو  ی. درست مثل دفعه ستینبوده و ن ونیدر م یبود، دختر یساختگ جهیاون مس-
... دمت نینره، آفر ادمی... امروزو یکرد یکار هیکه باهات بودم...  یبود یدختر نیآخر
 !گرم

خوردم و در رو پشت سرم بستم.  یکونحس شدن داشتند ت یبه ب یبیعج لیکه م ییپاها با
بحث  نیبهت... خسته بودم از ا ایدن هیسرم اکو شدند و من موندم با  یآخرش تو یجمله ها

بحث رو به راه انداختم.  نیمزخرف خودم ا امیپ هیبار سر  نیو دردآور و ا یشگیهم یها
 !میرو به رخ هم بکش ونخودم باعث شدم دردام

مبل ولو شدم.  نیتر کینزد یرفتم و رو نییلم و سالمت از پله ها پالرزونم سا یلطف پاها به
 .کردم ینم دایپ یسوال قلب شعف زده م جواب یو برا دمیسرم کش یرو یدست

مظلوم شده  نقدریآخه چرا صداش ا ؟یکس شیخواست بره پ یدروغ بود؟ نم زیهمه چ یعنی "
 " بود؟
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طرافم نداشتم. انگار تموم وجودم گوش از ا یواضح دیزانوهام مشت شدند و د یرو دستام
 .شد یآخر باربد مدام توش اکو م یگوش که جمله  هیشده بود، 

 " !نره ادمیامروزو  یکرد یکار هی "

و  قیعم ینفس ها دنیآه و ناله ش رو قبل از مچاله شدنش سر داد و تمام تالش من کش قلبم
کرد، باربد  یمن رو خام خودش م دیکه بود نبا یام بود. سوء تفاهم امروز هر چ یدر پ یپ

 !کردنه یدلتنگ خوش گذرون یتفاوت که االن کم نیهمون آدم قبل بود، با ا

 یموند و من با ب یتموم باق مهین فونیزنگ آ یاحساس و عقلم با دراومدن صدا ی مجادله
 نکهیانداختم و متعجب از ا یواریبه ساعت د یمبل شدم. نگاه یاز رو بمیو غر بیعج یحس
 .رفتم یتونست باشه، به سمت در ورود یم یک

 :اراده زمزمه کردم یم درهم تر از قبل شد و ب افهیاشکان، ق ریتصو دنید با

 " !اشکان یکم بود یکیتو  "

 گهیشد، اعترافش سخت بود اما من د یم کتریکه نزد دمیشن یباربد رو م یقدم ها یصدا
تر بود به محض اومدن اشکان خونه رو ترک رو نداشتم و به گهیبحث د هیبودم، تحمل  دهیبر
 .کنم

 ه؟یک-

خودش جا داده و  یرو تو یساله ا نیچند ادیهنوز دو رگه و گرفته بود، انگار که فر صداش
به اشکان دسته گل به دست،  رهیرو باز کردم و خ یترس رها کردنش رو داره. در ورود

 :آروم گفتم

 .اشکان-

 شیعصب یکه خواست قدم ها نینثارش کرد و هم یلندب یتصوراتم، فحش ناموس هیشب درست
 :اون گفتم یجز چشم ها ییبه جا رهیرو به سمت در برداره، نگاه از اشکان گرفتم و خ

مسخره  نیرو کوفت کرده، بدترش نکن. ا یما خواب بارل یادایداد و فر یتا االن صدا-
 .گهیوقت د هیبذار واسه  اتویباز

اشکان  دنیساکت شدن باربد هم همانا. سرم رو چرخوندم و با د بود اما گفتنم همانا و بیعج
 :به استقبالش رفتم

 !یخوش اومد-

 :شد یبارل تیموقع یایبه من و باربد، جو یزد و بعد از سالم یلبخند

 کجاست؟ بد موقع اومدم؟ یبارل-
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 یمو درشت باربد امون  زیر یبگم و به داخل دعوتش کنم اما مگه کرم ها یکه نه ا اومدم
 :داد؟ سرد و خشک در جواب اشکان گفت

 !بد موقع ست، سوال نداره که یایتو هر وقت ب-

 :رو به من گفت تیچپ نگاهش کردم و اون با حرکات سرشار از عصبان چپ

 .ارهیم فشویتشر گهید میتا هی رهیم زمونی! دوست عزیکن دارشیب ینر-

 :بامزه رو به اشکان ادامه داد یگفت و بعد با لحن نویا

 هوم؟ نظرت؟-

مثل باربد رو نداشت،  دست  یکل کل کردن با آدم یکه انگار بدتر از من حوصله  اشکان
 :هفت رنگ دلبرش رو به من گرفت و گفت یگل رزها

 !ت همچنان ادامه داره زهیبگو جا ،یزحمت بده ش به بارل یپس ب-

ستش گرفتم و رو بهش گل ها رو از د یا یلب ریاکتفا کردم و با تشکر ز یلبخند کوتاه به
 :گفتم

 .امیصبر کن تا ب-

خوش رنگ  یگل ها نیچشماش رو باز کنه و با ا یبارل نکهیتکون داد و من با فکر به ا یسر
 یسر و صدا دسته گل رو رو یو جذاب مواجه بشه و ذوق کنه به سمت اتاقش قدم برداشتم. ب

 .اومدم رونیکنسول کنار تختش گذاشتم و از اتاقش ب

 یخوندن ها یتونست جز کر یم یشه و چ یمنتقل م نشونیب یکه حرف دمیشن یرو مراه از
 !کنه یزخم اشیباربد باشه؟ اون عادت داشت همه رو با چوب خودخواه یآبک

رو به  یو با لحن بد واریبه د دهیبه عقب برداشت و چسب یاومدنم شد قدم یکه متوجه  باربد
 :اشکان گفت

 !خب، بسالمت-

 :تکون داد و رو به من گفت یرمتاسف س اشکان

 جانا جان؟ یندار یکار-

صورت  دنیاما د دم،یمدت ازش شن نیا یبار بود که تو نیاول یبرا دیکه گفت شا یجان
 یشده بود! داشت حرص م یبرام تکرار گهیباربد د یدرشت شده  یوحشتناک و چشم ها

ذاشته بود و حاال اشکان رو به دلم گ کیکوچ یقربون صدقه  هیحسرت  نکهیا ؟یخورد؟ از چ
 !کرد؟ یداشت جبران م
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شدن  زیرو به لبر تمیو در کنار باربد باشم، ظرف نیسنگ یفضا نیا یخواستم تو ینم گهید
 :رفتم یرفت و بهتر بود که من هم همراه اشکان م

 .هم که خوابه یبرم خونه، بارل دیبا گهید ؟یمنو تا خونه برسون یکش یکار که نه... زحمت م-

 :ش جمع کرد نهیس یتکون داد و دست هاش رو رو یسر اقانهمشت

 !یچرا که نه، چه زحمت-

امروز رو مثل چند ماه  هیشد گفت  یم دیکه شا یاعتنا به باربد یبه روش زدم و ب یلبخند
کرده بود از پله ها باال رفتم و مشغول آماده شدن شدم. مانتوم و شلوارم رو  یمن زندگ شیپ

با  شیپ ی قهیچند دق نیکه تا هم یاز اتاق یو خداحافظ فمیو ک یرداشتن گوشبه تن کردم و با ب
 .زدم رونیبه ب میداد یهم م لیو نفرت تحو میدیکش یباربد توش نفس م

 یتو دنیکوب یکه دست مشت شده ش آماده  یشونم انداختم و رو به باربد یرو رو فمیک
 :اشکان بود گفتم ایصورت من 

 .داشت بگو زنگ بزنه بهم، روز خوش یکار یبارل خچاله،ی یشام امشب تو-

کرد به سمتش رفتم  یکه درکش سخت بود نظاره م م یکه با نگاه یبه اشکان رهیگفتم و خ نویا
 .رحمانه پشت کردم یاتفاقات امروز، ب یآور ادیو با بستن در پشت سرم، به 

آزاد کنم.  یتونستم نفس تازه نش،یماش یو من با نشستن تو میاشکان از خونه خارج شد همراه
ناراحت و  ایگذروندش ذوق زده باشم  یبرا دیدونستم با یکه نم یبود. روز یچه روز متفاوت
دونستم تا مدتها فکرم  یشده بودم و م دهیبار توسط باربد بوس نیچندم یکه برا یدلسوز. روز

 !بوسه خواهد بود و چند احساس مختلف رو تجربه خواهم کرد نیا ریدرگ

 :مقدمه سر صحبت رو باز کرد یکه اشکان ب میاز کوچه شون رد نشده بود هنوز

هفت  یکنه انگار بچه  یرفتار م یخواد درست شه؟ طور یم یک قا  یبرام سواله که باربد دق-
 !سو هشت ساله

و پررو! درست مثل  طونیاوقات هم ش یاوقات لجباز و زورگو، گاه یبود، گاه نطوریهم
 :وش زدم و گفتمبه ر یبچه ها. تلخند

 !یکن یمدت مثل من عادت م هیازش دلخور نباش، بعد -

 :دیپرس تیرو به سمتم چرخوند و با جد سرش

مثل اون  ی... از دختر مهربونیشرط بارل نیا یکنه آره؟ من موندم تو یم یبا توام بد رفتار-
 .دهیبع

 :پر تردد گفتم ابونیبه خ رهیتکون دادم و خ یسر
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 .دارهحق  دیبگم، شا یچ-

 :کرد ینوچ

 .دمیبهت قول م شه،یدرست م یس. ول نهیباربد، پر از ک یمایبه تصم هیشب مشیتصم-

 :بهش گفتم رهیکردم و خ لیرو به طرفش متما سرم

 .بره تیرضا یبرا گهید یقول داده هفته  گه،ینمونده د یزیچ-

 :جذب لحنش شد یآشکار یش لبخند رو بغل گرفت و خوشحال چهره

اون  یتو نکهیبود، ا شتیمدت همش فکرم پ نیا یخداروشکر! راستش... توخب پس... -
 !نه ای یخونه آرامش دار

جز  یکی د،یکه با یجز اون یکیجز خانواده م نگران آرامش خاطر من بود،  یکیبود.  بیعج
 !باربد

 .. قابل تحملهستیبد ن یکن یازت... اونقدراهم که فکر م یمرس-

 :تادابروش رو باال فرس یتا کی

 !یشه گفت هنوز به باربد حس دار یخوبه. پس م-

اشکان که منو به  ی هیحرف پر از کنا نینبود. اون هم با ا یامروز تموم شدن نکهی! مثل انه
 :داشت یشدن وا م یعصب

 !که بود گذشته ینه، اصال . هر چ-

 :مونیاعالم جنگ کالم یعنی نیرو کمتر از قبل کرد و ا سرعتش

که باربد مثل امروز  یوقت شیاما... چند ماه پ ارمیبه روت ب نویوقت ا چیهخواست  یدلم نم-
و  یقرار باربد بهم گفت تو زنش یو اون روز تو میقرار با هم گذاشت هیشده بود،  ریپاچه گ

 !دوست داره

من  یتونسته بود آبرو یتونسته بود؟ چجور یمن! باربد... چجور ی! خدادم؟یشن یم درست
 !بره؟اشکان ب یرو جلو

 :م باعث شد حرفش رو اصالح کنهزده رتیگرد و ح یوا رفته و چشما ی افهیق

 تشیخواست حس مالک یاز حرف هاش نداشت. م یبگم قصد بد دیاما با ادیازش خوشم نم-
 ی... تو اونطوردمتونیکه کنار هم د یچند بار نیا یتو یرو به رخم بکشه و موفق هم شد. ول

شروع  یرابطه رو با بد روش نیکردم باربد ا یکه حس م یرطو ،یکردم نبود یکه فکر م
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و  یخوشحال نبود چوقتیکه... انگار از بودن کنارش ه ی! جوریندار یریکرده و تو تقص
 !یستین

گفتم؟  یم دیبا ینداشتم زبونم رو تکون بدم. از چ یینا یو حت دمیکه داشت رو فهم یمنظور
 م؟یقلب کور و کرم؟ از سادگ از ا؟یشرط دن نیاز قبول کردن احمقانه تر

 م؟ینزن یراجبش حرف شهیم-

 :باعث شد متفاوت نگاهم کنه تمیغرق مظلوم یصدا

 .پس حدسم درسته-

کرد که انگار  یوانمود م ینگاهش رو به مقابلش دوخت. طور یحرف چیه یگفت و بعد ب نویا
به خونمون  کینزد ابونینگاه از خ دمیرد و بدل نشده. سکوتش رو که د نمونیب یحرف نیهمچ

 :لب باز کردم اریاخت یگرفتم و ب

 هیبق دیاز د نیا دیبکنم. شا یدرسته. من عاشق باربد بودم و حاضر بودم به خاطرش هر کار-
 مونیبا زندگ میدار میدیفهم یهردومون نم یعنی. دمیفهم یباشه اما من نم یآدم ها اشتباه بزرگ ی
 دیکردم چون عاشقشم با ینبود! من گمون م نیا ونتمیوضع میدیفهم یاگه م م،یکن یکار م یچ
کردم که تاوان  یاشتباه یبزنم. تو عالم بچگ یرو برم. به هر در یبکنم. هر راه یکارهر
کردم فقط و فقط از سر دوست داشتن و عشق بچگونم بود. من...  یهرکار یداشت. ول یبد

 !ستمی... بد ندهیکه نشون م یمن اونجور

 :و زمزمه وار گفت دیکش ششیته ر یرو یدست

 !عجب-

خواستم  یبار من م نینبود که به اعتراف کردن وادارم کنه، اما ا یصحبت کردنش طور لحن
 :ذهنش رو پاک کنم یزشت تو ریخواستم از خودم دفاع کنم و تصو یحرف بزنم. من م

اعتماد خودم داشتم. من بودم که بهش  رویتقص نیشتریتونم بگم فقط اون مقصره، اما ب ینم-
از  یشناسم نه سراغ ینه اون بت رو م گهیحاال د یکردم، من بودم که ازش بت ساختم. ول

قبل تر از اون، من، پارسا، مامان و بابام  یخوام برگردم به روزها یاون اعتماد دارم، فقط م
 !ومتم گهیو د

رو  نِ یسنگ یمونیبود، درست مثل حسرت و پش نیگلوم چنبره زده بود سنگ یکه تو یبغض
 :شونه هام

بکشم،  شیرو به آت یزندگ هیشرط مزخرف بتونم  هیکردم، بخاطر  یوقت فکرش رو نم چیه-
جهنم هم  یاالنم رو تو یداشتن زندگ دیقشنگ بود که شا یمن قبل از باربد اونقدر یایدن

 !کردم یتصور نم
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در  یخجالتبار  نیشد و ا یگونه م جار یمردونه اش که در اومد، اشک سمج من هم رو آه
 .رو نداشت شیپ ی قهیچند دق یدلم گرفتگ گهیکار نبود. سبک شده بودم... د

دونستم  یبه اشکان انداختم. نم یو نگاه دمیرو مقابل خونه مون د نیخودم که اومدم ماش به
 :به باور داشتن هیشب یزیچ هیبگه،  یزیچ هیبگم، منتظر بودم اون  دیبا یچ

. چقدر خوبه یر، برخالف زور و اجبار، باهام درد و دل کردچقدر خوبه که برعکس اون پس-
درد و دل سبک شدم،  نیاز تو من از ا شتریب دی! شایکه باهام راحت قمیبرات رف یکه اونقدر

 !حاال بهترم جانا! بهتر از قبل

 یداد. بو یآرامش م یبودن به حس و حال گذشته ش، بو هیشب نیهاش در ع حرف
 یمن، چه برا یبود! چه برا یخوب و با معرفت یقیاشکان واقعا  رف معرفت! ی... بویمردونگ

 .یبارل

 

 باربد#

 

 .شدنش شدم داریب یو تازه متوجه  دیچیسالن پ یتو یبارل یگرفته  یصدا

 !؟یکار کرد یوا... چ-

 .بشه ریکنارم متغ یعسل زیباعث شد نگاهش به من و م میسوال ی افهیق

بعد به  یکش یم گاریچته؟ دو بسته دو بسته س ،یدیکشبه خاک  گاراتیرو با س یزیرو م-
 حواسم به خودم باشه؟ یگ یمن م

چطور دودشون  دمیاصال  نفهم نکهیگرفتم و انکار ا زیم یرو یلترهایاعتنام رو از ف یب نگاه
 :رو هم سوزوندم اغراق نبود یزیکردم و رو م

 .امروزم روش ،یش یوقته نگرانم نم یلی. خالیخیب-

 :سالن و پله ها چرخوند یو نگاهش رو تو دیهم کش یرو تو ابروهاش

 جانا کجاست؟-

 .لحظه کیلحظه هم آروم باشم. فقط  کیذاشتن  ی. نمدمیکش یقیبستم و نفس عم چشم

 !قبرستون-

 :بهش گفت رهیتو دستش رو باال گرفت و خ یگوش
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 ین شد؟ نکنه گفتباز باهم بحثو ومد،یخواب بودم سر و صداتون م ،یاعصاب یتوام که باز ب-
 اد؟ین گهیبره خونه و د

 :بلند شدم یم رو از مبل گرفتم و همراه با پوزخند هیتک

 !ره یخونه نم نیاون کثافت حاال حاالها از ا ینترس. شرط آزاد-

 :گوشش گذاشت یرو رو یبه روم زد و گوش یغره ا چشم

 جانا؟ یزود رفت نقدریالو؟ چرا ا-

 ستادمیپله ها ا ونیتن از پله ها وانمود به رفتن به اتاقم کردم، مکنارش رد شدم و با باال رف از
 .و با فشردن نرده ها حواسم رو به صداش معطوف کردم

خوشگلن! االن با  یلیآره... خ ،یکرد یم دارمیشد کاش ب فیدونستم کار خودشه، ح یم-
 .. فعال  نمتیب یخب... فردا م یلیخ ؟یاشکان

با اون زبون نفهم بود، خوبه بهش گفته بودم سمتش نره، خوبه هنوز با اشکان بود! هنوز  پس
 گهیجور د هی دیپس با ؟یچ یعنیشدن به جانا  کیبود نزد دهیبهش گفته بودم مال منه، نفهم

 !کردم یم شیحال

 وونهید یو جانا با اون بو ریرفتنشون و قبل از اون... اون اتاق نفسگ یلحظه  یآور ادی با
حسود و آشفته... از امروز به  یسرخ و گل انداخته... اون چشم ها یاکننده ش... اون لپ ه

جانا  ایشدم،  یم وونهیمن د ایکرد  یم دایادامه پ ینطوریگرفتم. اگه هم یآروم نم گهیبعد د
وقت  چیشدم، کاش ه ینم یمینبود، کاش با جانا صم قمیکردم. کاش پارسا رف یوونه میرو د
خونه  نیا یهر روز تو ینطوری. ادمشید یم قمین خواهر رفشناختمش... کاش فقط بعنوا ینم

آورد  ینم ادمیهر روز به  ینطوریداد، ا یهر روز با حرف هاش عذابم نم ینطورینبود، ا
 یگفتم تو نم یوقت بهش نم چیرو، خر شدنم رو، کاش ه تنمونغلط اضافم رو، شرط گذاش

 !میبرس نجایکه االن به ا یتو دلم داشته باش ییجا یتون

 .کردند اریرو هش یو بارل دندیپله ها لغز یرو پاهام

 ؟یینجایباربد؟ ا-

نبود، حاال  یوقت بود از اون باربد پر ابهت خبر یلیوقت بود. خ یلیکرده بودم. خ خراب
 عی... همون قدر ضاابونیخ یپسرا هینداشتم، درست شب یباارزش گاهیخواهرمم جا شیپ گهید

 .و هول

 :گرفتم شیآشپزخونه رو پ ریرفتم و مس نییاناچار از پله ها پ به

 ه؟یچ-
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رو به رخ  می. منتظر بودم فالگوشدمیبند سر کش کیو  دمیکش رونیب خچالیآب رو از  یبطر
 :اما بر خالف انتظارم گفت ارهیب

 .خونه یحوصله م سر رفته تو گه؟یشمال د میر یچهارشنبه م-

که جانا آماده کرده بود به سمت ماکرفر  ییو با برداشتن ظرف غذا دمیاز آب خوردن کش دست
کنسل کردنش گشتم و با لحن پر  یبرا یدنبال بهونه ا یا قهیرفتم و روشنش کردم. چند دق

 :رو بهش گفتم یدیترد

 باشه؟ میر یم گهید میتا هیتو شرکت سرم شلوغه،  ؟یبش الشیخیشه ب یم-

 :و معترض شد دیکوب لچرشیو یدسته  یرو با حرص رو دستش

خونه،  یتونم بمونم تو ینم گهیمن د ،یسفر رو داد شنهادیخوبه خودت پ ؟یچ ینعی-
 ...داداتویدارم داد و ب ایخوب شم؟ صبح تا شب که  یخوا یم ینطوریهم

 یتو دیفهم ی. کاش مدیفهم یم نویبودم. تک تک جمله هاش رو از بر بودم و کاش ا خسته
 :دمیحرفش پر ونیگذره! م یداره م ایسرم چ

 !میر ی... میخب... گوه خوردم حاج یلیخ-

 :رحمانه گفت یگرفت و ب یا گهیرو به سمت د سرش

 .منتت کنم ینطوریا دیبا یمسافرت معمول هیحاال واسه  ،یخوبه خودت باعث فلج شدنم-

 :دمیکوب نیزم یپر از برنج رو رو یچطور قابلمه  دمیشد و نفهم زیلبر صبرم

رو تنت... من باعث  نهیزخم بش هی ستمیمن حاضر ن ؟یبفهم یخوا ی... اه... چرا نمگهیبسه د-
 وضعتم؟ نیا

خونه  نیکه ا نکهیمثل جانا، از داد زدن خسته شده بودم. از بحث کردن، از ا ،یمثل بارل منم
توجه به  ینگفتم. ب یزیچ گهی. خودم رو کنترل کردم و ددید یرنگ آرامش رو به خودش نم

از  یا کهیت میلیم یشدم. بر خالف ب زیم دنیمشغول چ ،یوا رفته و مبهوت بارل یچهره 
دوختم و به  یدهنم گذاشتم. نگاه اخمالودم رو به بارل یبرداشتم و تو وظرف ر یتو یشام

 .سمتش رفتم تا به آشپزخونه ببرمش

 :نگهش داشتم و سبد نون رو جلوش گذاشتم زیم کنار

 .گند زدم به برنج، با نون بخورش-

 یسرخ شده  یها ینیزم بیمتوسط و س یها یرو از شام زمیوسوسه انگگفتم و نگاه  نویا
 .کنارش گرفتم

 " چقدر خوشمزه بود "
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 یخواست اون طعم رو باز بچشم، اما نم یو غذا بخورم، دلم م نمیبش یخواست با بارل یم دلم
 .کردم یشد رو از خودم دور م یکه به جانا وصل م یهر چ دیتونستم. با

 

*********** 

 

رو به سمت در  یمهماندار هتل دادم و بعد از گرفتن مدارک، بارل لیرو تحو تیسوئ دیکل
 :دمیخروج بردم و به ناچار ازش پرس

 ا؟یدر میسر بر هی یدم آخر یخوا یم-

 :گفت یرمق یکرد و با لحن ب یمکث

 !لطف ها بهم نکن باربد نیاز ا گهیرو تجربه کردم. د میمسافرت زندگ نینه، گندتر-

 .بردمش نیلپش، به سمت ماش دنیکردم و با کش یده اخن تک

 ؟یگ یم ینطوریاالن ا ز،یچقدر خوبه همه چ یگفت شبیچرا قربونت برم؟ خودت پر-

جانا  یکن یرو م نکارای... همیبرج زهرمار نهویع ؟یو امروز چ روزید یول آره شبیپر-
 !گذشت یخوش م تونستم برم سفر... حتما   یخوادت... کاش با اون م ینم گهیهم د

نداخت،  یم کهیبه قبل شده، ت هیبود شب نیا شیبود، اما خوب هیو کنا شیلحنش پر از ن نکهیا با
ازم باهام نرم تر رفتار  یریدلگ نیآورد و در ع یکرد، حرصمو در م یم طنتیش د،یخند یم
 .کرد یم

ه حرکت رو ب نیماش لچرش،یو جا به جا کردن و یصندل یکردم و با نشوندنش رو بغلش
 نیشرکت خودمون زمان ا یاز تورها یکیحوصله که بود قطعا  با  یدرآوردم. به من ب

 یرو نم یشمال توسط بارل یجاده ها دنیکردم اما خب اصرار به د یمسافرت رو کوتاه تر م
 .رمیبگ دیشد ند

 :لب با خودم گفتم ریرو به چشم هام زدم و ناخودآگاه ز میدود نکیع

 !میبرو که بر-

 :رهیخانم بافتن کالف حرفش رو ازسر بگ یبود تا بارل یجمله کاف کی نیهم

 !ایذوق دار-

 :رو به سمتش چرخوندم سرم

 .زمیرو سرم عز ختهیکار ر یتو شرکت کل ؟یذوق چ-
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 :و باز کردنش ادامه داد ایخوراک یبسته تخمه از تو کیفرستاد و با برداشتن  رونیب ینچ

 انیم م،یداد دار یاصل یرو! از امروز سه وعده  تیتنگکنه دل ریدلت تنگ شده و خدا بخ-
 .وعده هم ظرف و قابلمه شکستن

بالرو سرم آورده بود؟  نیا یرو مخ و وحشتناک بودم؟ ک نقدری. ابه حرفش نخندم نتونستم
 !اشکان؟ ای یپارسا؟ جانا؟ بارل

 .با کاراتون خب دیکن یم میعصب-

 :دستش انداخت و گفت یبه ساعت تو ینگاه میتوجه به حرفم ن یب

 گه؟ید میرس یسه ساعته م-

 :تکون دادم و ادامه داد یسر

 .ادشیگم از فردا ب یم اد،یفکر نکنم جانا از ظهر بتونه ب-

نداشته باشه  میخشک که نشون از حال واقع یپدال گاز بود دادم و با لحن یبه پام که رو یجون
 :گفتم

 .میونه، ناهار ماهارم درست کنه تا ما برسبگو بره خ شه،یکار میاالن هشت صبحه و تا-

 :چپ نگاهم کرد و تشر زنان لب زد چپ

 من و تو عوض شده نه؟ یفکر کنم جا-

 :گفتم الیخیب یکینگاهش کردم و با روشن کردن موز یچشم ریز

نگو  یزیچ یتحمل کن یتون یخونه، تا ناهار درست کنم عصره، م میخب... تا برس یلیخ-
 .بهش

جانا اومده تازه جون گرفته و درست و  یاز وقت یگذاشتم چرا که بارل ییبدجا یرو دست
 یو غذا م ننیش یکه باهم م ییمثل جانا شکمو شده، وقتا ییجورا هیخوره،  یغذا م یحساب

هم  یبرا ییکنار هم نشستن و چه خط و نشونا یچ یکنه برا یخورن، به ذهن آدمم خطور نم
 !دنیکش

زودتر  دیمرموزانه زدم. با یلبخند شیبا گوش یو با ور رفتن بارل نگم یزیچ گهیدادم د حیترج
 !گفت یم نمیسرعت ماش ییهویباال رفتن  نویا م،یدیرس یم

 یاز تنم در رفت. نگاه یکوچه مون خستگ یتابلو دنیو با د میراه بود یتو یسه ساعت حدود
 .میخونه شد وارد موتیجلو در و زدن ر ستادنیغرق خواب انداختم و با ا یبه بارل
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خواب  یکردم و صدا دارشیب ن،یزم یرو یبارل لچریو گذاشتن و نیخاموش کردن ماش با
 :دیآلودش به گوشم رس

 !چقدر زود م؟یدیرس-

 :خوابش گفتم مهیبه صورت ن رهیبغلم گرفتمش و خ یتو

 .بخور، بعدش بخواب قربونت برم ییغذا هیاول -

 :گفت اریاخت یسالن، ب یبه در ورود رهیتکون داد و با مالوندن چشمش خ یرمق سر یب

 !درست کنه، خدا کنه آماده باشه یبهش گفتم برام ماکارون-

 یکردم. با ورودمون به سالن، جانا تشیحرف به سمت خونه هدا یبه روش زدم و ب یلبخند
خورد و حس کردم که... چقدر  چیهم پ یتو یدلم لحظه ا دنشی. با دمیدیمنتظر رو مقابل در د

 !تنگش بوددلم 

 .یسالم، خوش اومد-

 یاز آدم حساب کردن من نبود، داشت زود شروع م یکه به کار برده بود نشون یاز فعل مسلما  
 :کرد. پر اخم نگاهش کردم

 ؟یسالم بگ یتون ینفر در روز م هیفقط به -

 :و با تعلل اما قاطعانه گفت دیهم کش یرو تو فشیظر یها لب

 !دیسالم. خوش اومد-

وقته که  یلیخ م،یبا هم نداشت یمشکل گهیکرد د یحرف گوش م ینطوری. اگه ابود خوب
مِن مهرزاد، قابل  یاصال  برا نیرو تحت سلطه گرفته و ا زیخودش همه چ یزبونش، به جا

 .ستیهضم ن

 :بهش گفتم رهیکنارش رد شدم و خ از

 .رم لباسم رو عوض کنم یسپارمت بهت، م یرو م یبارل-

کرد. تنهاشون گذاشتم و با ورودم به اتاق  یبا بارل یوع به احوال پرستکون داد و شر یسر
آفتاب بودم که هنوز هم  ریدو روز ز یکی نیا یتو یبه تن کردم. اونقدر یو شلوارک شرتیت

 .داد یحس گرما بهم دست م

شده بودم و چقدر  ختیر ی. چقدر بآشفته م افتادم یکمد برداشتم و به جون موها یاز تو یتافت
 !زهیانگ یب
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از اتاقم خارج شدم  م،یکار یو سر و سامون دادن به تماس ها میبعد با چک کردن گوش یکم
زدند؟ حتما  من و  یحرف م ی. راجب چدمیرو شن یو به محض خروجم پچ پچ جانا و بارل

 .امیگند اخالق

 با  یقرت یبازو یرو ینشستم، دست شونیکی یرفتم و رو نییاز پله ها رو پا یمیسروصدا ن یب
 .کردم زیو گوش هامو ت دمیبرنزه شده م کش

 یم یشد. از طرف یمسافرتتون نم یباربد و تو شیخواستم بهت زنگ بزنم اما پ یچند بار-
 !یبارل نمتیب یم قیباهام، اما من هنوز رف یو هنوزم مشکل دار ستیدونم دلت باهام صاف ن

 د؟یبار یاز صداش م یکالفگ یرنطویشده بود که ا یچ یعنی. دمیهم کش یرو تو ابروهام

 :وقفه گفت یبه زبون آورد و جانا ب یذهنم رو بارل یتو سوال

. ستیگفتنش ن طینگفتم، پارسا هم که زندانه و واقعا  شرا یزیهنوز به خانواده م چ یمن حت-
 .فقط تو رو دارم که بهش بگم

 :دیچیفضا پ یتو یبارل فیضع یصدا

 شده؟ یچ-

ممتد  یزبونش آورد سوت یکه رو یبشه و حرف خیشد مو به تنم سلرزون جانا، باعث  لحن
 .مهمون گوشام کرد

 !یخواستگار ادیخواد ب یم ،یازدواج داده بارل شنهادیاشکان بهم پ-

گفت؟  یم ی. جانا چارهیدرم ب یعکس العمل ازم بود که تونست از گنگ نیناباورم اول پوزخند
 !از جانا؟ امکان نداشت یاشکان؟ خواستگار

. به اتاقم برگشتم نمشونیخواست بب یدلم نم یحضورم بشن، اصال  حت یخواستم متوجه  ینم
زدم. داشت  یمقابلم انداختم و مجددا  پوزخند واریبه در و د جیگ یتخت ولو شدم. نگاه یو رو

 !ازش رو نداره یخواست منو حرص بده، اشکان جرئت خواستگار یگفت، م یچرند م

که با  یکنه؟ از کس یمن شه و از جانا خواستگار یحرف ها الیخیبتونست  یچطور م اصال  
جز دو تا چشم و  یلعنت نیتونست جانا رو با گذشته ش قبول کنه؟ مگه ا یمن بوده. چطور م

 !ش نگاهش کنه؟ زن؟ ندهیداشت که حاضر شده بعنوان زن آ یابرو چ

 !شد؟ ینم شیلچرا حا شرفتیب نیهه... جانا زن منه، مال منه، حق منه، ا زن؟

آرومم  یزیچ چی. هدمیدر اتاق کوب یدستم رو با حرص مچاله کردم و تو یتو گاریس پاکت
اون وقت... اون  ؟یداده باشه چ شنهادیخفه کردن اشکان! اگه... اگه واقعا  پ یکرد، حت ینم

 !شد؟ یم یوقت چ
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 وز؟ینار اون پففرستادم. جانا با لباس عروس؟ اون هم ک رونیرو ب قمیبستم و نفس عم چشم
شه...  یجمعشون جمع م یشد و حساب یالبد پارسا هم آزاد م شون؟یرفتم عروس یم دیمن با

کار کنم؟ اصال   یچ دیناموس؟ من... من با یده دست اون ب یخواهرشو م یعنی ؟یپارسا چ
 کنم؟ یکار دیبا

 یکنم. نه م یغلطچه  دیدونستم با یماتم برده بود که نم یاونقدر دم،یکش میشونیپ یرو یدست
تونست  یتونستم از اشکان راست و دروغش رو بپرسم. نم ینه م ارمیجانا ب یتونستم به رو

جانا که اونو دوست  یگفت. ول ینم نویداغون جانا موقع گفتنش ا یدروغ باشه... حداقل صدا
 !دونم یم خواد.. یاون منو م اره؟نداره... د

مقابلم دوختم.  یم فرار کنم و نگاهم رو به جانابه در باعث شد از جواب سوال یتق یصدا
 :م رو پرت کنه رهیتونست حواس نگاه خ یو خشکش هم نم فیضع یصدا

 .ناهار ایب-

تونستم نگاهش کنم، تنها  یشد. فقط م یخراب م زیگفتم همه چ یاگه م یعنینگفتم.  یزیچ
بهش موندم  رهیدر خدونم چق یکرد! نم یکه نه غرور من و نه اعصاب اون رو خورد م یکار

 .چشم هام شد بیدر نص یدیکه از اتاق رفت و سف

اشکان بخصوص با اون  یتونستم بشم اما برا ینم نیخوشگل و جذاب بود. منکر ا جانا
 !تر یبودن، هم خوشگل تر، هم مثل خودش خشک مذهب یمناسب تر یخانواده، دخترا

 میعصب نقدریتونست ا یچرا م برد؟ یداشت که دل همه رو م یچ یعوض یجانا نیا اصال  
 دختر؟ من چمه؟ چه مرگمه؟ نیکرده با من ا کاریچ زه؟یبهمم بر نقدریکنه؟ ا

 یم زیجانا شدم و حاال اشکان، با دونستن همه چ الیخیمزخرف ب امی... من با دو تا پمن
خنده؟ براش  یکنه؟ براش م یم یاون هم دلبر یجانا برا یعنیخواست باهاش ازدواج کنه؟ 

جانا اشکان رو دوست  یعنیگذره؟  یم شیزندگ ییدارا نیکنه؟ بخاطرش از مهم تر یاز من
 داره؟

 ،یدختر خوشگِل چشم درشت ِ مو فرفر هی. دید یجانا رو م دید هیاشکان هم مثل من با  دیشا
 ! ...دیشا ایخوش اندام و جذاب؟ هوم؟ 

داشتن  ینبود. نه برا دمید میزندگ یکه تو ییدخترا ی هیبه بق هینبود! شب چکسیبه ه هیشب جانا
 یبر عکس همه  د،یرو به جون خر یکرد و نه بخاطر پول هر خفت یرابطه با من عشوه گر

... با خکوبشیم یکرد! اون فقط بهم عشق داد... با نگاها یاون باهام رو باز میزندگ یدخترا
فسون و امثال اون... هاش... برعکس ا ی... با از خودگذشتگختناشی... با اشک رنشهول شدنا

  ...... با تمومامیخواست. با تموم گوه کارا یمنو واسه خودم م
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 دم،یکش ی. سخت نفس مادیبود در ب ریمشتم اس یکه تو یا چارهیب یمالفه  یمونده بود صدا کم
 دمی. درست مثل اون روز که فهمدمیکه خبر تصادف مامان و بابا رو شن یدرست مثل روز

تونستم جانا  یم یدادم؟ چجور یتشون دادم. حاال داشتم جانا رو از دست ماز دس شهیهم یبرا
 !یچجور گه،ید یکیرو بسپرم به 

آدم فلج رو به  هی یمعصوم و مهربون بور که حاضر شد بخاطر برادرش پرستار یاونقدر
 داوریکم ن ،یمن و بارل یها تیمحکم و خانوم بود که با تموم آزار و اذ ی! اونقدررهیعهده بگ

خانواده  یخوشحال ی! برارهیخونه نم نیاز ا نهیبرادرش رو نب یکه تا آزاد یو موند! اونقدر
 ی! حتمیکه خودمون نابودش کرد یا ی... بارلیبارل یبرا یکنه، حت یش حاضره هر کار

 یکنه و دستشو م یم یگاز آشپز یجلو یظاهر طور ینداره. تو هیکردناش... شب یآشپز
 یکن یفکرش رو نم یکه حت بارهیاز سر و روش م یگه و بچه باز یسوزونه، آخ و اوخ م

 یبا کس نارویتونستم ا ی. من چطور منهیب یرو داره برات تدارک م یخوشمزه ا یچه غذا
جا  هیتونستم  یکنم؟ چطور م دایبه اون پ هیشب یکیتونستم بعد از جانا  یکنم؟ چطور م میتقس
 !شه یم گهید یکیکه مال  نمیو بب سمیوا

بود جانا... عجب!  یکردم. عجب دختر یذهنم رو مرور م یتو یبار بود داشتم جانا نیاول
 !نبود؟ ریحال د نیا یروز و تو نیا یشناخت جانا... اون هم تو

 یم نیو ا ستیذاشتم. دل جانا با اشکان ن یمن نم یعنیموند.  ینم یباق نطوریهم زیچ همه
موند آدم کردن اشکان که اون هم زحمت  یهش ممن باشه. ت یبرا دیاز ام ییتونست کورسو

من و بخاطر  ینبود، حداقل برا یمثل اون کار سخت ینینداشت، لکه دار کردن آدم متد یادیز
 !جانا

رو به جون  ییو تنها یسال هزار تا سخت نهمهیا اره،یتونست منو از پا درم ب ینم یزیچ چیه
جانا رو  اقتیبهم بزنه! اون جوجه فنچ ل مثل اشکان بخواد آرامشم رو یکیکه حاال  دمینخر

 !جانا رو نداره اقتیل چکسی... هیعنینداشت، 

تر از قبل  یعاد دیبزنم. با رونیتعلل از اتاقم ب یآروم شم و بعد از کم یفکر تونستم کم نیا با
و کجا  ینفهمن اشکان از ک چکدومشونینبرن، ه ییبو چکدومشونیکردم تا ه یرفتار م
 !خورده

مشغول به خوردن، ابروهام  یو جانا یبارل دنیرفتم و با د نییبه سالن پا یمنته یها پله از
 ادیهردوشون رو بکشم و دور خونه بچرخونم تا  یخواست موها ی. دلم مدمیرو در هم کش

 !خونه باز نکنن نیا یمثل اشکان رو تو یآدم یپا رنیبگ

رو اشغال  یکنار بارل یرفتم و صندل یناهار خور زیجانا به سمت م ی رهیتوجه به نگاه خ یب
مردد  یکنارم شدم و همزمان صدا گیپر ته د یماکارون دنیتعارف مشغول کش یکردم. ب

 :دمیرو شن یبارل
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 گه؟ یم یاخمات چ-

حالت باربد مهرزاد رو به خودم گرفتم، پر از غرور، پوزخند و  نیتر یعیبلند کردم و طب سر
 :حوصله یب

 رفته؟ ادتی، گفته بودم نگرانم نباش-

 :بامزه جواب داد یگفتم و اون با چشم غره ا نویا

 .دم یاز خداتم باشه محلت م-

نگاهم لگدمالش کنم، واسه  ریآروم جانا باعث شد سرم رو به سمتش برگردونم و ز پوزخند
 ره؟یاومد پاچه بگ یم ادشی دیرس یسر من م ایزد؟  یپوزخند م ینطوریاون حرومزاده هم ا

 یکه به خودم دادم نگاهم رو به طرف بارل یقول یادآوریرو به کار گرفتم و با  کنترلم تمام
 :سوق دادم

 رون؟یبرم ب ایناهار بخورم  یذار یم-

 :دهنش گذاشت و گفت یرو تو گیاز ته د یا کهیت

 .بخور-

افتادم. با  میبه جون بشقاب پر از ماکارون دنیحرفش بودم که به محض شن نیمنتظر هم انگار
 یحس مزخرف هیخورم،  یم یباره که ماکارون نیو آخر نیاول یخوردم، انگار برا یولع م

حس  هیباشه که جانا درست کرده "،  یا یماکارون نیآخر نیا دیگفت " شا یته وجودم م
شکن ممکن قصد پس زدنش رو  نیخواست باورش کنم و هم به بدتر یمزاحم، که هم دلم م

 .داشتم

به شرکت سر  دیبه اتاقم برگشتم. با یمعطل یگذشت و من ب وننمیب نیبا سکوت سنگ ناهار
تا آماده بشم و بعد از چک  دیطول کش یساعت می. ناوردمیزدم و آمار اشکان رو هم در م یم

 .کردن لباسم، از اتاق خارج شدم

نگاه ازش گرفتم و با سوال  دم،یورودم به هال جانا رو تنها و در حال شستن ظرف ها د با
 :ستادمیراه ا ونینده دارش مو خ بیعج

 ؟یر یکجا م-

 زیهمه چ نه،یریدختر ش نیدلم اعتراف کردم چقدر ا یابروم رو باال فرستادم و تو یتا کی
که داده بود شد چرا که  یا یسوت یرو! انگار متوجه  شیپر معن یفضول یداد، حت یرو لو م

 :در رفع و رجوعش کرد یسع عیسر
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منم  نی. ماشدیخر میرفت بخوابه، گفت بعد ازظهر با هم بر یشرکت؟ بارل یر ی... میعنی-
 ...وگرنه ستیهمراهم ن

رسوندتش  یاون مار خوش خط و خال م یهمراهش نباشه، تا وقت نیماش دیکه با معلومه
 کار؟یخواست چ یم نیماش

 :و از سر لج گفتم اریاخت یاخمم دوبرابر شد و ب شدت

 یبارل رسونه،یبا گارسون نداره، تورو که م یفرقزنگ بزن اشکان جون، بهرحال  یخوا یم-
 !بره یم یزیچ یرو هم تا فروشگاه

 :زد گفت یکه توش خباثت موج م یش قاب کرد و با حالت نهیس یرو رو دستش

 !. خب حله، شما به کارت برسستین یفکر بد-

ظر تکون بده. منت هیچ یبه معنا یباعث شد سر میسوال ی افهیدرشت شده م و ق یها چشم
 !زدم؟ یمزخرف من بود؟ الزم بود بگم چه زر مفت شنهادیپ

 یتصنع یالیخیشده م پنهون کردم و با ب دهیبهم ساب یدندون ها ونیم ییحرصم رو جا تمام
 :گفتم

 .خوش بگذره! فعال  -

ذهنم جرقه  یتو ییهویکه  یاز راهرو عبور کردم و با بستن در و فکر نمیسنگ یقدم ها با
 :دمیلب غر ریزد، ز

 !دیکنیرو امروز تجربه م ایدن دیخر نیتر نیریش-

دونستم  یکه م یکس یو شماره  دمیکش رونیب بمیرو از ج مینشستم، گوش نمیداخل ماش یوقت
 .کردم دایپ نمیمخاطب ونیحل مشکلم تو مشتشه رو از م دیکل

 :دیچیگوشم پ یبوق، صداش تو نیدوم با

 !زنگ زده یک نیبه! بب-

 :رها کردمجونم رو  یب ی خنده

 د؟یفر یچطور-

بود زنگم نزده  شتریسال ب کی یدونیازت شد! م یخبر هیچه عجب  ؟یچاکر داداش! تو خوب-
 ؟یبود

 :حرف هارو نداشتم. خالصه گفتم نیا وقت
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 نیبود. شرمنده. بب ختهیبه هم ر یمدت واقعا همه چ نیاومد تو ا شیمشکالت واسم پ یسر هی-
 .دارم واست یکار هی دیفر

 امر کن فقط! جونم؟تو -

اشکان رو هم گفتم. کارش رو  نیاشکان رو بهش دادم و مشخصات ماش یشرکت بابا آدرس
 یکرد اما وقت ی! دل من رو خنک نمذارهیخوشگلش نم نیاز ماش یچیدونستم ه یبلد بود و م

 یکاف نیشد کار منه و هم یقطعا متوجه م ومده،یدنبالش ن یچ یاشکان برا دیفهم یجانا م
 !بود

بود و هرهر و کرکر راه  ستادهیاز دخترها ا یکی زیکه کنار م یورودم به آژانس، به مستوف با
 :انداخته بود با اخم گفتم

 .اتاقم ایب-

جواب به راهم ادامه دادم و وارد اتاقم  یگفت. ب یرو زود جمع و جور کرد و سالم خودش
که به در خورد  یردم. با تقه اک زونشیآو میو پشت صندل دمیکش رونیشدم. کتم رو از تنم ب

 :گفتم

 .تو ایب-

 :در رو پشت سرش بست گفت یاتاق شد و وقت وارد

 ؟یدار یجونم؟ کار-

 ی. انگار مستوفدمیکش یقیعم ینفس ها زیبه م رهیگذاشتم و خ زمیم یهر دو دستم رو رو کف
 :گفت دینداره که با ترد یفیحالم تعر دیفهم

 افتاده؟ یاتفاق-

. چند لحظه دمیصورتم کش یبزرگ اتاقم، دستام رو رو یگرفتم و پشت پنجره فاصله  زیم از
 :تا جواب بدم دیطول کش یا

 یو کار یخودتو دار یتوام آدما دونمیواسم. کامل و مو به مو. م اریاشکانو در ب نیآمار ا-
گذشتش کرده، هر نقطه  یتو ینقص باشه. هر غلط یخوام گزارشت ب یواست نداره. پس م

 !واسم یاریخوام در ب یم ستیکه هست و ن یهر نقطه ضعفش، هرچ ش،یزندگ یتو یهایس ی

 :گفت و ادامه داد یمتعجب چشم ،یمکث کوتاه با

 کرده؟ دعواتون شده؟ یکار-

 :اراده باال رفت یسمتش برگشتم و صدام ب تیعصبان با
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چهار ساعته  ستیکرد و با خواهرم ارتباط گرفت. ب دایپ دمویجد یپدرسگ اول آدرس خونه -
 ...رفت. االنم که یاومد اونجا رو مخ من رژه م یم شدیپا م

 :شده گفت زیر یچشما با

 ؟یاالنم که چ-

 :موهام چنگ کردم یرو ازش گرفتم و دستم رو تو نگاهم

 یازش خواستگار گفتیجانا امروز م ینه، ول ایدونم راسته  ینم-

 .کرده

لبخند  دنیو با د نمیعکس العملش رو بب شد. نگاهش کردم تا یازش بلند نم ییصدا چیه
 :با حرص گفتم طونشیش

 زهرمار! چته؟-

 .دیخند

جانارو  نکهیا یبرا زمیعشقم و عز یکه بهت زنگ زدم و پشت تلفن بهم گفت یهمون روز-
 !واست مهمه دهیکه نشون م یزیاز اون چ شتریب دمیفهم ،یحرص بد

 :جوابش گفتم. در دمیکش یقیرو با حرص بستم و نفس عم چشمام

 دشیتهد دیبا یجور هیواسم.  اریرو در ب کهیمرت نیآمار ا گمیم نمیهم یآره مهمه واسم. برا-
کف  ارهیب نشویکردم بره ماش ریرو اج یکیشه. االنم  داشیجرئت نکنه دور جانا پ گهیکنم که د

ن از رو نعش م نکهی. مگه ادیرو ببره خر یخواست عصر جانا و بارل یم ی. عوضابونیخ
 !رد شه

 :شونم گذاشت. با خنده گفت یجلوتر اومد و دست رو یمستوف

چرا  دونمی. من نمدیعصر برو دنبالشون خودت ببرشون خر ،یاالن حرص بخور نکهیا یجا-
  رو مخش؟ یریم یه ،یکن زیطرف عز شیخودتو پ نکهیا یجا

 !شهیبودم. کالفه تر از هم کالفه

ته دلمه. هنوز دودلم که جانا با  یزیچ هیهنوز . چون ستیبا خودم مشخص ن فمیچون تکل-
 کنمی. نگاش که منمینه. چون هنوزم دل چرک اینه. خبر داشته از کاراش  ایپارسا همدست بوده 

 .چند تا حس متناقض دارم

به من  یکیآدم نزد ی. مستوفگفتمیم یکس یحرفارو برا نیبار بود که ا نیبار بود. اول نیاول
من رو  یدل مادر مرده  ینشست و حرفا یم دینفر با هی. دمیترک یتم مداش گهیمن د ینبود ول
 کرد! مگه نه؟ یگوش م
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. حرص اشی. واسه تموم حرکاتش. کاراش. خنگ بازرهیکنم دلم واسش م ینگاش که م-
به گذشته  ادمی یخوبه تا وقت ی... همه چی... ولیو محبت کردناش. ول اشیخوردناش. مهربون

خوبه. آرومه. ساکته. چشماش مهربونن اما  یلیوقتا خ یجوره. بعض نیهم . اونم انگارفتادهین
افته و  یم ادشیافتاده.  ییو چه اتفاقا شدهیافته که چ یم ادشی هوی. شهیم یزیچ هی هویانگار 

با  فشیکه تکل یآدم نیبا ا یگیکنم ها؟ م کاریمن چ یگی. تو مشنیم نهیکاراش و حرفاش پر ک
که محاله بذاره  ییبا پارسا ست،یبا خودم مشخص ن فمیکه تکل یبا من ست،یخودش مشخص ن
 هیکنم؟  کاریداشته باشم، با خانوادش، با خواهر خودم، چ اطارتب یذره ا یمن با جانا حت
 کنم؟ کاریچ نای. من با استادنیمن ا یگردان آدم جلو

کم کم آماده  دیاانداخت. ب نییو سرش رو پا دیکش یمن نداشت که پوف یبرا یانگار جواب اونم
 یکردم تو یم یسع دیکردم. با یم یرو خال دونیم دی! نباگفتیرفتم. راست م یشدم و م یم

شد.  یراحت م المیکردم و خ یاشکان رو دورتر م ینجوریا دیباشم. شا ینظرش آدم بهتر
 ...دیشا

 

******* 

 

باس بپوشه تا من رو آماده کنه و خودش ل یبه خونه، به جانا زنگ زدم و گفتم بارل کینزد
  .که گفتم " دهنش رو بستم نیبرسم. با تعجب خواست مخالفت کنه و من با گفتن " هم

رو مقابل در خونه نگه داشتم و بوق زدم، چند لحظه بعد در باز شد. جانا در  نیماش یوقت
 نیماش از.کرد از در خارج شد یم تیرو هدا لچرشیقرار گرفته بود و و یکه پشت بارل یحال
صندوق  یرو تو لچریرو جابه جا کردم. به جانا گفتم سوار بشه و خودم و یشدم و بارل ادهیپ

 .گذاشتم و سپس سوار شدم نیعقب ماش

رو در  نیماش یکه فضا یروندم و از سکوت یکه جانا گفته بود م یدیسمت مرکز خر به
سکوت  نیود که اب ونمونیم یریمدت تنش و درگ نیا یبردم. اونقدر تو یبرگرفته بود، لذت م

 !داشت ارویدن کیموز نیواسم حکم آرامش بخش تر

 نکهی. با امیشد دیکرده و هر سه وارد مرکز خر ادهیرو پ یبارل د،یبه مرکز خر دنمونیرس با
دل  نجایدونستم حاال حاالها از ا یکه م یو گشت و گذار با دو دختر دیخر یاصال  حوصله 

 .هاشون هم بذارمتونستم تن یکنن نداشتم، اما نم ینم

بودند. با خروجمون از  دهینخر یزیزنند و هنوز چ یمغازه ها چرخ م یبود که تو یساعت مین
 :گفت یگرفت و خطاب به بارل یجانا انگشتش رو سمت ،یمغازه ا
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. هم طرف آشناس کنمیاز اونجا م دامویخر شهی. من همیکه بهت گفتم بارل هیاون مغازه همون-
 .یکنینم دایپ یپاساژ چیه یرو تو رشینظ ارهیکه م ییهم لباسا

منتظورشون  نجایدادم ا یم حی. ترجستمیمغازه ا نیتریهم وارد مغازه شدند و من پشت و با
 .و نگاه کنم سمیگوشه وا هیبخوام مثه مترسک  نکهیبمونم تا ا

  .اومد رونیب ییلحظه بعد، جانا به تنها چند

 کو؟ یبارل-

قرار  نیتریو یکه تو یو بعد نگاهش رو به لباس قرمز رنگگذرا به صورتم انداخت  ینگاه
 .داشت دوخت

  .کنهیداره لباسارو نگاه م-

 رون؟یب یخب تو چرا اومد-

 :و گفت دیبعد، کامل به سمتم چرخ هیداشت. چند ثان دیترد یزیگفتن چ یکرد. انگار برا مکث

 کاِر توئه نه؟-

 :م رو باال بردم و خونسرد جواب دادم. ابروهازنهیحرف م یدونستم راجب چ یخوب م یلیخ

 ؟یزنیحرف م یراجب چ-

و چشمات رو با حرص  یدیهم فشار م یرو ینجوریلبات رو ا یشد بهش بگم وقت یم کاش
 !کردم ینم دایپ فشیتوص یبرا یواژه ا یحت یچقدر... چقدر... لعنت ،یکن یم کیبار

 رمیبهت گفتم با اشکان م یزنم باربد! چون ظهر یحرف م یچ راجب یدون یخوب م یلیخ-
 نه؟یاز ا ری. غیداغون کرد نشویماش یرفت دیخر

 :پر تمسخر سمتش برگشتم یتک خنده ا با

 کنه؟ یمنو م هیچوقول شتی. مثه بچه ننه ها پدهیچقدرم زود بهت گزارش کار م-

 دهیفا نیحرکتش خندم گرفته بود. چه قدر زود به جانا گزارش داده بود! ماش نیاز ا خودمم
 .نیآوردم رو زم یفک خودش رو م دینداشت. من با

بهش بگم.  یمهم زیچ هیخواستم  ی. ممی. قرار بود امروز با هم حرف بزنستین نطوریاصال  ا-
 ی. براسشهیپر خرده ش نیرو داغون کرده و ماش نمیماش یکیداد که  امیبهم پ شیپ کمیاما 
 .به من بگه زارویچ نیا ادینداره ب یلینه دل. وگرمیدنبالت و فردا حرف بزن امیب تونمینم نیهم
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 خواستیمسخره تر به صورتش زل زدم. پس نم یگفتم و با لبخند یا دهیمسخره " آهان " کش با
 .اون حرفارو زده بود ارهیحرص من رو در ب نکهیا یبره و فقط برا دیبا اشکان به خر

 :صورتم تکون داد یجلو دیتهد یو انگشت کوچولوش رو به نشونه  دیکش یپوف یکالفگ از

 م،یدعوا دار م،یلج دار م،ی. منو تو با هم مشکل داریکنیکارا م نیباربد بار آخرت باشه از ا-
 !به کار اشکان نداشته باش. لطفا ی. کارمیکن یخال هیمشکالمونو سر بق شهینم لیدل نیا یول

تر شدم و  کینزد بهش یرفت! قدم یمخم م یآشفته بودم و جانا داشت رو یاندازه کاف به
 :دمیاخمالود غر

 ست؟ین نطوریما باشه. ا نیاز مشکالت ب یکیسر و پا هم  یب ی کهیاون مرت کنمیفکر م-

شد.  دهیهم فشرد و باز هم نگاهم از چشماش سمت لباش کش یهم لباش رو با حرص رو باز
 .شدند یکرد و لپاش سرخ م یرو بامزه تر م افشیحرص خوردنش رو دوست داشتم. ق

 شهیهم یبرا کباریپسره رو  نیا ی. پاگمیبار هم م نیآخر یو برا گمیبار م هیمنو جانا،  نیبب-
 یکنم که دفعه بعد ینم نیمن ببر و ارتباطت رو باهاش قطع کن. وگرنه تضم یاز خونه زندگ

 .جمع کنن ابونیخودشو از کف خ نش،یماش یبه جا

 :تاسف واسم تکون داد یرو به نشونه  سرش

 کمی یخوا ی. نمیبرد شیو زور بازوت پ دایتهد نیبا هم تویمتاسفم واست. تموم زندگ واقعا-
 ؟یعوض ش

 یپسره  نیابروم رو خاروندم. مگه من هزارمرتبه با ا یو گوشه  دمیاز تمسخر خند پر
کرده  کاریاون چ یحرف نزده بودم؟ مگه نگفته بودم دور جانا نباش؟ ول یبه آروم یدوزار

 !نقطه ضعف من یه بود روبود؟ دست گذاشت

 :مصمم و پر صداقت لب زدم ییداره، با صدا تیباورش بشه حرفم چقدر واقع نکهیا یبرا

 ایدن یتو یزیمغازس، به جون تک خواهرم که واسم از هرچ یکه تو یبه جون همون دختر-
 ،یکه کرد یمن قطع کرد یو پاش رو به خونه  یارزش داره، اگه ازش فاصله گرفت شتریب
 .نره ادشی چوقتیکه ه ارمیسرش م ییباور کن بال یردنک

. از دمیفهم یخوش فرمش م یلبها ونیم یش و فاصله درشت شده یرو از چشما نی. ادیترس
 :ترسش استفاده کردم و ادامه دادم

جلو رومه و من  شیزندگ ی. تا فردا همه ارنیاالن سپردم بچه ها آمارش رو در ب نیهم-
 .یکه گفتم بکن یکنم، پس جانا به نفعته کار سشیسرو متونیهرجور که بخوام م
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کنه  یم دشیشکل تهد نیو داره به ا ستادهیکه جلوش ا یدونستم اونقدر از باربد ترسناک یم
دونست  یشناخت و م یم ی. اون من رو بهتر از هرکسکنهیهراس داره که حرفم رو گوش م

  .ستمیکنش ن تا به غلط کردن نندازمش ول رمیبگ نهیک یکیاز  یوقت

و همون لباس قرمزه  نیتری. روم رو سمت وگفتینم یزیبهت حرفام بود و چ یتو هیثان چند
 نیشتریکه گفت، گردنم با ب یزیتا جانا بگه " باشه قبوله! " اما با چ ستادمیچرخوندم و منتظر ا

 :دیکه از خودم سراغ داشتم، سمتش چرخ یسرعت

 !یبکن یتون ینم یغلط چیه-

 :دیبودند. پر از نفرت غر گهیو نفرت و حرص و خشم و هزارتا احساس د نهیاز کپر  چشماش

 یم یبخوا یهرکار یفکر کرد ترسم؟یازت م ی! فکر کردیبکن یتونینم یغلط چیه ؟یدیشن-
  !کنم؟ محاله ممکنه باربد. محاله ممکنه

 یقدم نیدومرو از منه خشک شده گرفت و برگشت تا دوباره وارد مغازه بشه، اما با  نگاهش
رحمانه تر از  یب نباریو سمتم برگشت و ا ستادیشد. سرجاش ا مونیکه برداشت، انگار پش

 !لهم کرد شهیهم

چه واست مهم باشه چه نباشه  ادیچه بدت ب ادیکرده. چه خوشت ب یاشکان ازم خواستگار-
 یزیبهش چ نمونیاز اتفاقات ب یشرم و عوض یجواب من بهش مثبته. گرچه اگه توئه ب

چون  یبکن یتونینم یغلط چیه ندفعهیا یافتاد. ول یزودتر اتفاق م یلیازدواج خ نیا یگفتینم
من رو  تیواقع نیو با توجه به هم دونهیرو م تیواقع یهمه  اشکان. یتو مشتت ندار یزیچ

 .انتخاب کرده

 

**** 

 

 نجوریمتن ا اون یمعنا اومده بود. تو یب یلیخونده بودم و به نظرم خ یمتن کی کجای کباری
که شجاع  یآدم یباالخره سر و کله  ،یبترس یاز دوست داشتن کس ینوشته شده بود که وقت

 !شهیم دایتر از توئه پ

کرده بود. من از دوست داشتن  دایمن معنا پ یمتن برا نیروزها اما، برعکس گذشته ا نیا
ست داشتن همون دختر دو یشجاعانه برا یکیبودم و حاال،  دهیخودم بود ترس یکه برا یدختر

از دستم  یکار چیبود. چون ه رید یلیخ یهمه چ یجلو اومده بود. جلو اومده بود و انگار برا
 !داوم یبر نم

هم نگفتم. در  یزیچ یبرنداشتم و حت زیم یرو از رو میشونیپ یبه در خورد و من حت یا تقه
 :دیچیگوشام پ یتو یمستوف یباز و بسته شد و صدا
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با  یسپردم، حت یبگ یسرزدم، به هرک ی! هرجا فکر کنیچینکردم باربد. ه ادیازش پ یچیه-
نداره.  ینقطه ضعف چیپسر ه نیانگار واقعا ا یحرف زدم، ول کنیکه به خانوادشون نزد ییکسا
شرکت باباش  ینقاش موفقه که تو هینداره.  یتلخ یاشتباه و گذشته  چینداره. ه یمشکل چیه

 .دشمن هم ندارند دونهیخانواده  نیا یت. حکنهیو کنار دستش کار م

 دهیکردم هرآن ممکنه مغزم پاش یهام نبض داشتند و احساس م قهی. شقدیترک یداشت م سرم
 .وارید یبشه رو

 شتریانگشتام بود ب ریکه ز یگذاشته بودم و کاغذ زیم یرو رو میشونیهم چشم بسته، پ هنوز
 :دمینال یفیبه شدت ضع یدادم. با صدا یفشار م

 !بسه-

 !کرد یم میدست بردار نبود. با حرفاش داشت روان یمستوف اما

. مخصوصا از اشکان. از اون دسته گهیخانواده نم نیاز ا یزیچ یجز خوب یبپرس یاز هرک-
 .داره ادیکه کال کشته مرده ز هییآدما

 :دمیکش ادیو فر دمیکوب زیم یو همزمان مشتم رو رو دمیرو باال کش سرم

  !بسه-

دست  یکیکردم  یدرشت شده نگاهم کرد. حالم خوب نبود! احساس م ییبا چشم ها یمستوف
  .دهیگلوم گذاشته و با تموم توانش فشار م یرو

 :دیسمتم برداشت و پرس یبا تعجب قدم یمستوف

 ه؟یا افهیچه شکل و ق نیچته تو؟ ا-

 باشه؟ یداشت که چه شکل یتیبود؟ اصال  چه اهم یام مگه چه شکل افهیو ق شکل

ساعت  کیراه گلوم رو بسته بود. درست از  یزی. چادیباال م یکردم نفسم به سخت یم احساس
 یزیجاناس، چ یفرستاده بود و برام نوشته بود امشب مراسم خواستگار امیپ یکه بارل شیپ

! شدی. هنوز هم باورم نمشدیداره. باورم نم تیکه واقع شدیراه گلوم رو بسته بود. باورم نم
دونست  یداد. م یم ی! جانا داشت من رو بازشدیباورم نم دمیدیخودم نم یچشما اصال تا با

کرد. محال بود مراسم  یبود حالم خرابه و داشت سواستفاده م دهیکرده. فهم رییاحساسم بهش تغ
 .... اون هنوزم... هنوزموجود داشته باشه. اون هنوزم عاشق من بود یا یخواستگار

نفسم تنگ تر  ش،یچند روز پ یو جانا شیچند هفته پ یو جانا شیپ چند ماه یجانا یادآوری با
جانا تموم  یعشق من" برا ی"انقضا دیعاشقم نبود. شا گهیهم د دیشد. جانا عوض شده بود! شا

 دیبود، دلش رو برده بود. شا شتریب یکه دل و جراتش از مِن عوض یاشکان دیشده بود! شا
  .دارند، دل جانارو هم برده بودگفت همه دوستش  یم یمستوفکه  یاشکان
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کردم  یگلوم گذاشتم و سع یکردم. دست رو یاحساس م میشونیپ یعرق رو رو یها دونه
خوامش، حاال که  یبودم م دهیکه فهم ییکردم؟ حاال یم کاریچ دیبکشم. من با قیعم ینفس ها

کردم؟  یم یغلط چه دیخوامش، با یبودم واقعا م دهیزمان فهم نیا یبار، اونم تو نیاول یبرا
  اومد؟ یم براز دستم  یچه کار

تونستم؟ چه  یم یچجور یکردم، ها؟ ول یزدم و التماسش م یبهش زنگ م دیبا دیشا اصال
کنه؟  یواسم تره هم خرد نم گهید یدونستم جانا حت یم یکردم وقت یکار رو م نیا یجور

 گهید یشد. حت یول هم نمه دید یمن رو م یوقت گهید یکرد. حت ینگاهمم نم گهید یاون حت
 یزیترسناک تر از هرچ نیاز من متنفر هم نبود و هم گهید یبگم حت ه. بهتردیترس یاز من نم

تپش  هیداشت هر ثان نیشده بودم و ا تیاهم یبود. من براش ب دهیرس یتیاهم یبود. جانا به ب
 .کرد یقلبم رو کند تر م یها

توجه  ی. بدمیجونم رو سمت در کش یب یقدم ها م،یجام بلند شد و با برداشتن کت و گوش از
  .زدم رونیاز در ب گه،یم یچ دمیفهم ینم یگفت و حت یم یزیکه چ یبه مستوف

 یرنگ یفر مشک یبا موها یمات موند. دختر ییپام بلند شدند و چشمام به جا یجلو کارمندام
 زیاز م یکی، پشت تپل سرخش یو لپا شیگرد مشک یزده بود، با چشما رونیش بکه از مقنعه

 یکه جلو یبردیک یکوچولوش رو رو یروبه روش، انگشتا توریبه مان رهیها نشسته بود و خ
نگاهم رو حس کرد  ینیکرد. انگار سنگ یم پیتا یزیو به سرعت چ وندلغز یدستش بود م

 . لپاش چال افتادند و من لبخند زدم.دیو نگاهم کرد. نگاهم کرد و خند دیکه سرش رو باال کش
دردام فراموشم شدند، اما  یمن بود لبخند زدم و انگار همه  یکه برا یبه دخترک بامزه ا

چشمام  یاز جلو یمحو شدند. دخترک مو فرفر ری. تصاودیلبام پر کش یلبخند از رو کهو،ی
 زیداد. درست پشت همون م شیغرق آرا یمو بلوند با صورت یشد و جاش رو به دختر دیناپد

دختر  نیکردم. خودم جاش رو به ا رونشیب نجایکه خودم از ا ییانا. جاناج ینشسته بود. جا
 یبر م یبود. کاش همه چ زیم نیپشت ا وزمبود. کاش هن نجایدادم. خودم! خوِد احمقم. کاش ا

 !که... که عاشقشم دمیفهم ی. زودتر مدمیفهم یگشت عقب. کاش زودتر م

 

**** 

 

که به اون  یبار نیکردم که آخر یفکر م نیبه اروندم،  یجانا م یداشتم سمت خونه  یوقت
 ینابود شد. همون روز زیکه همه چ یبود. همون روز یخونه رفتم، درست همون روز لعنت

 .خراب شد زیمسخره همه چ یکه با اون چتا

و باهاش حرف بزنم.  نییپا ادیدر خونشون تا از جانا بخوام ب یخواستم برم جلو یم نباریا اما
تموم کنه. بهش بگم من باور کردم که با پارسا همدست نبوده. بهش بگم  زویچبهش بگم همه 
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اون بخواد.  یاون بگه. هر چ یباهاش ندارم. بگم اصال غلط کردم. اصال هرچ یاصال مشکل
 !اون بخواد یهرچ گهیرد کنه بره، د روفقط اشکان 

بشم،  ادهیپ نیماش که خواستم از یرو پارک کردم و درست لحظه ا نیبه خونشون ماش کینزد
 اشکان نبود؟ نیماش ن،یسرجام خشک شدم! اون ماش

! تا دیکمرم لرز ی رهیشدند. ت ادهیپ نیاز ماش ینیریش یخانوادش، با دسته گل و جعبه  همراه
بود  یواه یدیکه اسمش ام یا دهیپوس سمونی. به ردیتاب یبه دلم م ینور یاون لحظه کورسو

دروغ باشه و همشون دارن من رو  یهمه چ دیدادم که شا یم دیزدم و به خودم ام یچنگ م
شون و سبد گل به دست، زنگ خونه دهیکه اشکان کت شلوار پوش ییحاال، حاال یول دنیم یباز

 !ستین یدیام چیه گهید دمیفشرد، فهم یرو م

چنگ انداخت و قلبم رو از  یباز شد، احساس کردم کس یکیت یشون با صدادر خونه یوقت
 ینا یبودند که بسته شده بود و حت یبه در رهیمات و ناباورم خ ی. چشمادیکش رونیب نمیس

و پوست  سوختمیفرو بردن آِب گلوم رو هم نداشتم. انگار جون از تنم رفته بود. از درون م
اون خونه  یافتاد؟ االن تو یداشت م ینداشت. چه اتفاق یقطب یها خچالیاز  یبدنم دست کم
 چه خبر بود؟

زدند،  یمن و اشکان حرف م یاالن دارند راجب ازدواج دخترِک مو فرفر نکهیا تصور از
کرد،  یدوست داشتن م یکه اونقدر ادعا ییبغض به گلوم چنگ زد. چه طور تونست؟ جانا

ام که  یمن تنها مرد گفتیراحت اشکان رو قبول کنه؟ اصال مگه نم نقدریچه طور تونست ا
 دروغ بود نه؟ شهمه سپ مونه؟یعاشقش م شهیتا هم

گلوم خونه کرده بود  یکه تو ینشستم و آب گلوم رو فرو دادم تا بغض لعنت نیماش یتو اونقدر
از ورود اشکان و خانوادش به اون خونه  یدوساعت دمیبه خودم اومدم د یکن بشه که وقت شهیر

 .دندیکش یم ریانگشتام فشرده بودم، بند بند انگشتام ت ونیرو م نیگذشته. از بس که فرمون ماش

موندن داشتم.  یبرا ییتونستم بذارم و برم نه جا یرفتن داشتم و نه جون موندن. نه م ینا نه
اومد  یم رونیخونه ب نیرو که بله گرفته از در ا یبشه؟ اشکاِن شاد و خندون یکه چ موندمیم

 نم؟یرو بب

. نمیم چشم شد تا ببفکر نگذشته بود که در خونه باز شد. تموم وجود نیلحظه هم از ا کی یحت
 نه؟ ایاشکان و خانوادش خوشحالن  نمیبب

خنده هاشون، مو به تنم راست شد. پدر جانا دست پشت کمر اشکان گذاشته  یصدا دنیشن با
. خانواده دیخند یم نطوریگفت که پدر جانا ا یبهش م یچ یعوض یدونم پسره  یبود و نم

 .کرد یم میروانداشت  نیخنده به لب داشتند و هم یاشکان همگ ی
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شدت  تیقلبم از سر عصبان ی. تپش هادمییهم سا ینفسام تند شدند و دندون رو اریاخت یب
خودم هم ترسناک  یبرا یکه حت ییلب با صدا ری. زفرمون فرود اومدند یگرفتند و مشتام رو

 :دمیبود غر

 !!ذارمی! نمذارمیزندت نم-

در رفت و بازش کرد.  ی رهیم سمت دستگکدوم از کارام دست خودم نبودند. دست چیه انگار
کردم.  کاریکه چ ادینم ادمی یبه درست یبردم. حت ورشیشدم و سمت اشکان  ادهیپ نیاز ماش

 .زدم یصورتش مشت م یبود من داشتم تو ابونیبه خودم اومدم که اون کف خ یوقت

 یم ادیوار فر هوونیرو از روش بلند کردند و دستام رو گرفتند تا نتونم سمتش برم. من د من
 هیاومدند و همسا رونیمتوجه نبودم که جانا و مادرش از خونه ب یدادم و حت یو فحش م دمیکش

 .کردند یهاشون نگاهمون مدر خونه یهم از ال شونیاز پنجره و تعداد شونیها تعداد

 !ذاشتمیزندش م دیکشتمش. نبا یم دیکردم تا سمتش برم. امشب با یشدت تقال م به

وحشت زده و نگران کنارش  یبا کمک مادرش از جاش بلند شد و جانا با صورت یسخت به
کرده بودم که پدر  دایپ یچه زور دونمیشدم. نم ونهیصحنه انگار دوباره د نیا دنی. با دستادیا

بردم. زدم و  ورشیجانا و پدر اشکان که دستام رو گرفته بودند کنار زدم و دوباره سمتش 
لباس من رو پاره کرد  ی قهیچشمم. اون  ریزدم و اون ز یغش مدما یخوردم. من مشت تو

  .و من لبش رو جر دادم

 یزنگ بزنه و من سیبه پل دیگفت با یها از هم جدامون کردند. پدر اشکان م هیهمسا باالخره
 یحواسم پ اد،یآسفالت نشسته بودم و سرم رو باال گرفته بودم تا خون دماغم بند ب یکه گوشه 

 خبر نکنند. هه! جالبه! نگران من بود؟ سیکرد پل یکه التماس م بود ییجانا

 .زد ی. همزمان خطاب من حرف مدیکش یبازوم رو گرفت و من رو سمت ریجانا ز پدر

که  یزندونه همونجور یگوشم که گوشه  گریپسر؟ ج هیتو مشکلت با من و خانوادم چ-
 نقدریا ؟یکنیم یما باز یه؟ با آبرو. االنم نوبت دخترمدهیخانوادمونم از هم پاش ،یخواستیم
 ؟یکنیبه خواهرشم رحم نم یاز پسر من که حت یدار نهیک

دست پشت کمرم گذاشت  تی. با عصباندمیکش رونیرو ندادم و بازوم رو از دستش ب جوابش
 :هولم داد یو به آروم

خالص  یونتیکنند اونوقت حاال حاالها نم یخبر م سیبرو پسر. برو تا شر بخوابه. وگرنه پل-
 .نداره. برو یا دهیفا نجایا گهیموندنت د ،یکرد یکه خواست ی. کاریش

 

 جانا#
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پدر و مادرم  یشونیپ یاشکان هم رفتند. عرق شرم رو رو یاز رفتن باربد، خانواده  بعد
 یم یخودشون چه فکر شیفرو برم. االن پ نیزم یو دوست داشتم از خجالت تو دمیدیم

گرد و خاک کرده.  ینجوریبوده که باربد ا ییزهایمن و باربد چ نیند ببود دهیکردند؟ حتما فهم
شد  نیکه پدر اشکان به من انداخت و سوار ماش ینگاه آخر چوقتیخانوادم رفت! ه یآبرو

 !کنم یرو فراموش نم

 یقی. باربد چه مرگش بود؟ چرا به هر طرکردیم ینیسنگ منهیس یکوه، رو یبه بزرگ یزیچ
خانواده  یآبرو خواستیبود که امشب کرد؟ م یچه کار نیجر بده؟ آخه اخواست من رو ز یم
 از من و خانوادم نفرت داره؟ نقدریا یعنیمن رو ببره؟  ی

و  رفتمیامشب سراغش م نیهم دی! بارفتمیم دیخونه برگشتم و لباسام رو عوض کردم. با به
آرامش  هیثان کی یذارینم یبه تو فروختم که حت یتر زمیچرا؟ مگه من چه ه دمیپرسیازش م

 داشته باشم؟

برم و حساب باربد رو کف  دیبرم. با دیبود فقط با بغض گفتم با یعصب دایجواب بابا که شد در
 لیبدم و بگم دل حیرو واسش توض یبرگشتم همه چ یدستش بذارم. بهش قول دادم که وقت

 ذاشت،یبود و نم دهستایدر ا یبوده. اولش جلو یکه کرده چ یاومدن امشب باربد و کتک کار
 نکهیکنم، با گفتن ا یجلز و ولز م شیآت یمثل اسفند رو دید یوقت د،یرو د میبتا یب یاما وقت

 ." از مقابل در کنار رفتیخونه ا گهیساعت د کی"

 ی. مدمیشون رسبه خونه یا قهیدق ستیکردم که ب یم یرانندگ ابونایخ یبا سرعت تو اونقدر
خودش  یکه برا یا افهی. با اون شکل و قادیم نجایو امشب ا ارهذیرو تنها نم یدونستم بارل

 !ترسونده بود. لعنت بهت باربد! لعنت یلیرو هم خ یدرست کرده بود حتما بارل

 :باربد به گوشم برسه یتا صدا دیطول کش یلیدر رو که زدم، خ زنگ

 نجا؟یا یخوایم یچ-

 .میحرف بزن دیباز درو باربد. با-

ناهار  زیآشپزخونه پشت م یکه باربد تو دمیداخل رفتم. با ورودم به سالن د رو هول دادم و در
 .کنه یداره صورتش رو پانسمان م ینشسته و بارل یخور

 :سرم انداختم یو محکم به سمتشون رفتم و همزمان صدام رو رو یعصب ییقدم ها با

از  یخوایم یچ ؟یداریآخه تو چته؟ چرا دست از سر من برنم یتو چه مرگته باربد؟ عوض-
  جون من؟

 :دست از کارش بکشه و نگاهم کنه جواب داد نکهیمحزون و ناراحت، بدون ا ییبا صدا یبارل
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 .میزن یجانا. برو خونتون. فردا حرف م ستیحرف زدن ن یبرا یخوب تیامشب موقع-

 :رو بلند تر کردم صدام

ن امشب رفت. شب م یخانواده  یامشب! آبرو نیهم قای. دقمیزن یامشب حرف م نیهم-
 یزیچ هی یعنی ؟یچ یعنی نیآقا در حد مرگ خواستگار من رو زده. ا نیمن ا یخواستگار

 شهیروم نم یبدم. حت یدونم جواب خانوادم رو چ ینم یآقا بوده. من االن حت نیمنو و ا نیب
  .ارمیسرم رو باال ب هیدر و همسا یجلو

 :چشمام گفت یتو رهیلب باز کرد و خکرد.  یم میباربد داشت روان یلب ها یرو پوزخند

 . نه؟یکش یخجالت م ندتمیشوهر آ یخانواده  ی! جلویاز قلم انداخت زویچ هی-

خون  یسکوت کردم. بارل ی" رو با غلظت و نفرت گفت که چند لحظه اندتی"شوهر آ یجور
 یخیصورتش چسب زخم زده بود. تکه  یصورتش رو پاک کرده بود و به دو جا یرو یها

 .ش بگذارهچشم باد کرده نییگذاشته بود که به دست باربد داد تا پا کیپالست یوهم ت

بلند شد و خونسرد از کنارم گذر کرد. خواست طرف پله ها بره که پشت  زیاز پشت م باربد
 :سرش راه افتادم و گفتم

 .رمینم نجایمن باهات روشن نشه از ا فیامشب تا تکل ؟یریم یکجا دار-

 .و مقابلش رو گرفتم ستادمیپله ا نیدوم یبود. ازش جلو زدم و رو دهینشن یزیاصال چ انگار

 :و گفت دیکش یپوف یصورتش برداشت. از کالفگ یرو از رو خیکرد و تکه  ینچ

 .میزن یبرم استراحت کنم. فردا حرف م خوامیتموم تنم درده جانا. م-

 :داد زدم یو بغض دورگه شده بود وقت تیاز عصبان صدام

 !!امشب نیهم ؟یدیامشب! شن نیامشب! هم نیهم-

 :دمیغرق اشکم در نوسان بود. نال یدوتا چشما نیب نگاهش

 یخوا یم یک ؟یانتقام مسخرت بکش نیدست از ا یخوا یم یخستم باربد. از دستت خستم. ک-
آزار دادنم  الیخیب گهید دیبا یکن یحس نم دم؟یها؟ کم کش دم؟یکم از دستت کش ؟یراحتم بذار

 !بسمه. بسمه گهی. باور کن دیانتقام گرفت یکاف یبه خدا تو به اندازه  ؟یبش

شد که دست به کمر، سرش رو،  یم تیداشت اذ یزیهم رفته بود. انگار از چ یتو صورتش
تا چشم باز کنه و  دیطول کش یا هیهم فشرد. چند ثان یرو به سقف گرفت و چشماش رو رو

 :چشمام بگه یتو رهیخ

 !. برو کنارستیندر کار  یانتقام-
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 :حرفام بغضم شکست ونیزدم، م یداشتم حرف م یوقت نباریا

 ی. منو نگاه کن. منو خوب نگاه کن. من جانایکه تو بهم زد ییتن من پر زخمه. زخما یرو-
  آره باربد؟ شم؟یسال پ کی

 :دیغر یعصبان ییبا صدا نباریبه اشکام ا رهیخ

 ؟یفهم ی. مستیدر کار ن یگفتم انتقام-

 :م افتادندچونه ی. سرم رو به چپ و راست تکون دادم و اشکام از رودیلرز یام م هچون

منو خانوادم رو  یچرا آبرو ؟یبا من کرد نکارویچرا امشب ا ستیدر کار ن یاگه انتقام-
ازش فاصله  یبهم گفته بود نکهیبود که به خاطر ا نیها؟ به جز ا ؟یچرا اشکان رو زد ؟یبرد
 یخواست یم ؟یبه من بزن یتو دهن هی یخواست یگوش نکرده بودم م و من حرفت رو رمیبگ
که  یبا کس دیگوش به فرمان تو باشم؟ که نبا یبرده  دیکه با یبفهمون بهمو  یمنو کم کن یرو

  ؟ینیآرامش منو بب یتونیکه تو نم نهیجز ا خواد؟یازدواج کنم چون تو دلت نم ادیتو ازش بدت م

 یرفت. چشماش قرمز شده بودند و جور یهم م یتو شتریام، بهر لحظه با گفتن حرف صورتش
 .فشرد که سفت شدن فکش به وضوح مشخص بود یهم م یدندون رو

تموم قلبتو  یلعنت ی نهیک نیکه ا نهیمن حالم خوبه؟ جز ا ینیبب یوقت یشیم وونهیکه د نهیجز ا-
 نه؟یسر به تن من و پارسا نباشه؟ جز ا یگرفته و دوست دار

 :دیکش ادیمقدمه سرم فر یو ب کبارهی

تونم  یاحمق؟ من دوستت دارم و نم یفهمیچون من دوستت دارم! م نهی. جز انهیآره جز ا-
به من و حال و  نیخونه. برو بش نیگمشو از ا یدی. حاال که فهمیاشکان باش یتو برا نمیبب

و خودمو  شمیم قهیدست به  ینجوریدختر ا هیکه به خاطر  نیهمتون بهم بخندروزم بخند. 
 .کنم یپاره م

کردم صداش کِل خونه رو  یگوش هام. احساس م یهم تو دی. شادیتپ یسرم م یانگار تو قلبم
  .رسهیبه گوش باربد هم م یبرداشته و حت

درشت و گرد و  یشد. چشما یام رها نم نهیافتاده بود و از بند س ریانگار گ ییهم جا نفسم
که نفس نفس زنان، نگاه خون آلودش رو به چشمام  کرد یرو رصد م ینگاه ناباورم مرد

 .دوخته بود و انگار اون حالش از من هم بدتر بود

کنار رفتم. باربد از پله ها باال  یکنارم زد، مثل پره کاه یمات و مهبوت بودم که وقت اونقدر
وط بهتره بگم... سق ایبودم، نشستم،  ستادهیکه ا یهمون پله ا یرفت و من هاج و واج، رو

 !کردم
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گفت؟ گفت... دوستم  یچ قایفکر کردم که باربد دق نیدهنم گذاشتم و به ا یدستام رو رو جفت
 ؟ینقشه و دروغ چیبار؟ بدون ه نیاول یداره؟ برا

 یپله ها رو نیی. پاکنم لیبه سمتش متما یباعث شد سرم رو کم ،یبارل زیر یخنده ها یصدا
 لیبرام نمونده بود که دل یینا ی. حتدیخند یم زیر زیبه من، ر رهینشسته بود و خ لچرشیو

 :ش رو بپرسم اما اون انگار حرف نگاهم رو خوند که خنده کنان گفتخنده

از ابراز عالقه کردنش! کم مونده  نمی. استین زادیمثه آدم شیچیبشر ه نیتوروخدا؟ ا ینیب یم-
  .من دوستت دارم وونیبود بزنه تو گوشت بگه نفهِم ح

 :و گفت دیحرفش غش غش خند یادامه  در

 نیا هیتو عاشق چ یلیجانا. خدا وک زنهیبه خدا عشق و عالقه تو وجود داداشم موج م یعنی-
 ؟یشد

 شده بودم؟ شیمن واقعا  عاشق چ من؟

اومده بودم و حاال انگار پوز خودم به  نجایپوز باربد به خاک ا دنیجنگ و دعوا و مال یبرا
 .منو ناک اوت کرده بود یواقع یه معناشده بود. باربد ب دهیخاک مال

 یرو رو میشونینشستم، پ نیپشت فرمون ماش یزدم. وقت رونیاز اون خونه ب بیعج یحال با
 :دیچیسرم پ یباربد تو یفرمون گذاشت و صدا

 ".یاشکان باش یبرا نمیبب تونمیمن دوستت دارم و نم"

 یرفته بود حس خوب ادمی یم که حترو گفته بود اونقدر مبهوت بود نیا ی! وقتختیر یهور دلم
باربد رو  یکه ابراز عالقه  یکردم، برعکس بارل یکه بهش فکر م ییحاال ی. ولرمیازش بگ

رو که  یشناختم. باربد ی. چون باربد رو مدمشید یبود، من پر از حس م دهیخنده دار د
شکل بگه  نیبه ا رو اونم نیا یدونستم وقت یشناختم و م یاومد م ینم بونشدوستت دارم به ز

. دهیراه خودش د نیرو آخر نینداشته و ا یراه گهید یعنی. دهیکارد به استخونش رس یعنی
که از سمت من به طرفش  ییشه و از بارون ترکشا میسنگرش بوده تا بره پشتش قا نیآخر

 .کنه داینجات پ شدندیپرتاب م

برداشت  یا گهید رو به منظور درفتار بارب شهیرو روشن کردم و به راه افتادم. من هم نیماش
دونستم که از من  یم شهیدونستم. هم یرو م نیاومد، ا یکردم. اون از من خوشش م یم

از  چوقتیمن بود. اون ه یخوش موندن فقط مختص مشخصات ظاهر نیا یول ادیخوشش م
هم حرف زده بود که نشون  یا گهید یزایراجب چ ا،یآخر نیا یکرد. ول ینم فیخود من تعر

 .نهیب یداره کم کم خود من رو هم م دادنیم
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هم به من  یبه شوخ یدونستم حت یرو که م یکردم؟ حرف باربد یم کاریچ دیمن با حاال
احساس زودگذر  هی یکه به زبون آورده بود پا یجمله ا ایدوستت دارم رو باور کنم  گهینم

 بذارم؟

 یماجرا نم نیره، اون رو وارد امسخ یرو کم کن هیکردم؟ کاش سر  یم کاریچ دیاشکان با با
 دمیباربد تهد دیمرکز خر یاون روز تو یوقت یبدم، ول یخواستم بهش جواب منف یکردم. من م

هم که  ی. وقتیخواستگار ادیب دیکرد، مصمم شدم تا جواب مثبت بهش بدم و بهش بگم که با
بود  نید. قصدم فقط اخانواده ام مخالفت کردن گفتمیکردم و م یرو بهونه م ادماومد خانو یم

. بفهمه که به حرفش گوش دمیبه گوش باربد برسه و بدونه که ازش نترس یکه خبر خواستگار
شکل  نیکه اشکان بخاطرم به ا ییحاال... حاال یجام نگرفتم. ول چیرو به ه دشینکردم و تهد

ردسر د یکه اون تو ییکرد، حاال یکتک خورده بود و قطعا  با خانوادش به خاطرم بحث م
که  ییکه باربد به اون شکل به دوست داشتنش اعتراف کرده بود، حاال ییافتاده بود، حاال

 کردم؟ یم کاریچ دیش شده بودند، من بادل نه صد دل عاشق اشکان و خانواده کیم خانواده

کال از اشکان  سیش رو روشن کردم. دوتا مو صفحه دمیکش رونیمانتوم ب بیرو از ج میگوش
 .اسمش زدم و تماس رو برقرار کردم یوداشتم. ر

 :سالم کنم گفتم نکهیبدون ا  د،یچیگوشم پ یش توخسته یصدا یوقت

 اشکان؟ یخوب-

 :و اون صداش رو صاف کرد دمیچیکوچمون پ یتو

 ؟یخوبم خانم گل. تو خوب-

 !یلیخ یلیشرمنده بودم. خ یلیخ

 !منه ریش تقص. همهدیاشکان. تورو خدا ببخش دیببخش-

 .دیل خندحا یب

  .هیا یچه آدم کله خر و عوض دونمی. مشناسمی. من که خودم باربدو مهیچه حرف نیا وونهید-

 ؟ینرفت مارستانیب ؟یخوب یمطمئن-

. یکوفتگ ی. دوسه تا زخمه با چندتا جاگهیبود د کیکوچ یدعوا هیکه.  خوادینم مارستانیب-
 .نیهم

الحق که جفتشون  ک؟یکوچ یدعوا گفتیصورتش نذاشته بود و اشکان م یسالم تو یجا باربد
 !خر و نفهم بودند

 :گفتم دیاراده، با ترد یخونمون نگه داشتم. ب یجلو
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 گن؟یم یخانوادت... خانوادت چ-

 :مکث کرد و بعد گفت یا هیثان چند

از تو خوششون اومده بود. اصال  بابام از  یلیافسانه و بابام خ ،یدیبگم واال. خودت که د یچ-
از  میداشت یامشب وقت نیشرکت از تو خوشش اومده بود. مادرمم هم یکه اومد یهمون روز
از  یبود. ول یاونم راض یعنیخوشم اومده.  یلیخ قتیبهم گفت از سل رونیب میزد یخونتون م

 یزینگران چ یهمه. ول ی. بابامم اخماش بدجور توذارهیمحلم نم چکسیخونمون ه میاومد یوقت
 گذرمیجوره ازت نم چیمن ه ننیبب ی. مطمئنم اونا هم وقتسمیمیوا نباش. من همه جوره جلوشون

 .کننیقبول م

 یدادم؟ نه! نم یم شیکردم با اشکان؟ من داشتم باز یم کاری. من داشتم چدیکش ریت ممعده
 !نبودم. نبودم یآدم نیتونستم! من همچ

 

 " هفته بعد کی "

 

. بعد از آب دادن به درخت ها، با آب رو باز کردم و شلنگ آب رو سمت باغچه گرفتم ریش
شست  یبد رو از تنم م یخاک نم خورده تموم حس ها یرو آب دادم. بو اطیح یآبپاش گل ها

 نیعاشق ا تینها یهم بهتره بگم، من ب دیخونه بودم! شا نیعاشق ا تینها یبرد. من ب یو م
 !گل ها و درخت ها بودم نیو ا اطیح

 دیآماده بود و من با با  یبه غذا زدم. شام تقر یخونه رفتم و سرکارم تموم شد، به  نکهیاز ا بعد
 :گفتم یبلند یرفتم. با صدا یشدم و به خونه م یکم کم آماده م

 .خونه رمیمن کارم تموم شده. م ؟یبارل-

 

به اتاقش رفتم و در رو باز  ومد،ی. صداش که ندادیمحلم نم ادیصبح سر حال نبود و ز از
 نکهیکرد. بدون ا یرو نگاه م رونینشسته بود و ب لچرشیو یاقش، روات یکردم. پشت پنجره 

 :سرش رو به سمتم بچرخونه گفت

 م؟یحرف بزن کمی شهیم-

ساعت حرف زدن، وقت داشتم. در رو پشت سرم  مین یبه ساعتم انداختم. به اندازه  ینگاه
  .بستم و سمتش رفتم

 تختت؟ یبذارمت رو یخوایم-
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 :پاش نشستم و به لبخند گفتم ی" تکون داد. جلو" نه  یرو به نشونه  سرش

  جونم؟-

 :از غم پوشونده بود. لبخندم رو وسعت دادم یرو غبار صورتش

 خانم؟ یغرق شدن بارل اتیکشت-

 :و جواب داد دیکش یآه

 .باربد اومد به اتاقم شبید-

 :باال انداختم یا شونه

 ه؟یبیعج زیچ نیخب ا-

 :نگاهم کرد بیو غر بیعج

  .نمشیب یشام هم نم زیسر م یهفته حت هی نیا ی. چون توبهیآره عج-

و بعد از  رفتیم امیب نکهی. صبح قبل از ادادی. خودش رو به من هم نشون نمگفتیم راست
 !از خواهِر خودش یبود. حت یگشت. انگار از همه فرار یبه خونه بر م رفتمیم نکهیا

 گفت؟یم یخب حاال چ-

 صور یرو تو شرهیخ نگاه

 :گفت یمکث کرد و بعد، به آروم یخوند. چند لحظه اتم چر

 .شهیبگم. واقعا  باورم نم یچ دونمینم-

 ؟یگیم یبفهمم چ یدرست حرف بزن شهیم ؟یبارل شهیباورت نم یچ-

 :دیکش یکالفه ا پوف

 .که باربد واقعا  عاشق شده باشه شهیباورم نم-

 .زدم پوزخند

 .باورت بشه. چون عاشق نشده دمینبا-

 :جواب داد دیترد یب و مصمم

که اومد به اتاقم، سرشو گذاشت رو پاهام.  شبیشده جانا. به خاک پدر مادرم قسم شده. د-
 ینجوریا نکهیاز ا فم،یضع نقدریا نکهی. گفت از اخورهیکرد. گفت حالم از خودم به هم م هیگر

ز دست بدم. بعد از جانارو ا نکهیکنم از فکر ا ی. گفت دارم دق مخورهیاز پا افتادم حالم بهم م
 .گرفت جانا شیبودم. دلم واسش آت دهیحال ند نیا یباربد رو تو گهیپدر مادرم د گمر
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  !ریاز بغض صداش دلگ ایزده بود، بهت زده باشم  یکه بارل ییدونستم از حرفا ینم

 :رو هضم کنم. ادامه داد شیقبل ینذاشت حرفا یبارل

کردم  جایخونه. اصال  ب نیا یدم تورو آوردم توجانا. من اصال  غلط کر رهیداره از دست م-
 نیحال منه، تو مقصر ا نیتونم. درسته که باربد مقصر ا یخواستم باربد رو بچزونم. من نم

تونم آب  ی. هست؟ نمستیمن که دلم از سنگ ن یحال منه، ول نیپارسا مقصر ا ،یحال من
سرم  یهق هقش تو یصدا ذاشتمیم تا صبح نتونستم بخوابم. تا چشم رو هم شبی. دنمیشدنشو بب

 شه؟یباورت م ییکنه؟ خدا هیدختر گر هی یباربد برا شهی. جانا تو باورت مدیچیپ یم

 !کردم یباور نم دم،ید یخودم نم یبود! تا با چشما محال

خراب کردم. فکر از دست  ویخودم کردم. خودم همه چ گفتیکرد. م یم هیداشت گر یول-
  .طرف کیهم که داره  یطرف، عذاب وجدان هیخودش طرف، نفرت از  هیدادن تو 

خواست که داشت  یم یاز من چ یاومد. اصال  انگار الل شده بودم. بارل یبه زبونم نم یحرف
 کی نیدونست من هم یکنه؟ نم وونهیکرد تا من رو د یزد؟ چرا تالش م یحرفارو م نیا

بد به زبون آورده بود، سر کرده که بار یاون دوستت دارم یادآوریبا  هیهفته رو هم هر ثان
 بودم؟

 گمیباربد رو قبول کن. نه! من فقط م گمیو ببخش. من نم ای. بیو دست بکش از همه چ ایب-
که بفهمه اشکان رفته رد کارش  نیدونم هم ی. مرهیآروم بگ نیبده تا ا یبه اشکان جواب منف

لطف رو در  نیو ا ای. بنهکیآرومش م یستین یکس یکه بدونه تو برا نی. همشهیحالش خوب م
 !کنم یم واهشحق من بکن. خ

 :دمیمن کنان نال من

 ...یبرد یتو که... تو که از حرص خوردنش... لذت م یول-

 :کرده لب زد بغض

. جانا من هرچه قدرم که با باربد مشکل دمیعذاب کش دنشیهفته با عذاب کش کی نیا یتو یول-
 تونمی. من نمنمیحالشو بب نیا تونمیو کارمه. من نم داشته باشم، بازم اون برادرمه. تنها کس

  .نمیغصه خوردنشو بب

 :گفت عیسر یجا بلند شدم تا برم. بارل از

 آره؟ گهید یکن یکه گفتم م یکجا؟ کار-

 .تکون دادم یمنف یبر گشتم و سرم رو به نشونه  سمتش

 !تونمینم-
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 آخه چرا؟-

ماجرا کردم. اون بخاطر من  نیرو وارد ا دل اشکان رو بشکنم. من اون تونمیمن نم یبارل-
به کنار.  نایاصال  ا ؟یچ یعنی نایا یفهمیبخاطر من کتک خورده، م ستاده،یخانوادش ا یتو رو

 یمرد به تمام معناست. آرزو هیاز اشکان خوششون اومده. حق هم دارن. اشکان  یلیخانوادم خ
اگه باهاش ازدواج کنم عاشقش  دیم؟ شا. اصال  از کجا معلوهیهر خانواده ا ی. آرزوهیهر دختر
 .کنم یباهاش احساس خوشبخت دیبشم. شا

 :و بغض آلود جواب داد محزون

 ؟یپس باربد چ-

 کردم؟ یکار م یبا باربِد مهرزاد چ دیگرفت. باربد؟ من با شیآت دلم

سمتم حرکت  یدستام گرفتم. بارل ونینشستم و سرم رو م یتخت بارل یو سرگردون رو کالفه
 :التماس گونه گفت یدستش گرفت و با لحن یبهم، دستم رو تو دنشیو با رس کرد

فردا بهش  ن؟یفردا قراره به اشکان جواب بد ینکن جانا. هنوز وقت هست. مگه نگفت نکارویا-
 !کنم ی. به خاطر من. خواهش مهیبگو جوابم منف

  رو ادامه بدم؟ تیوضع نیقرار بود ا یتونستم. تا ک ینم

 شیبذاره؟ اصال  به فرض پا پ شیپا پ تونهیمن اشکانو ردش کردم، باربد مبه فرض که -
دوتا خانواده با هم  نیا یبه نظرت کدورتا کنن؟یگذاشت، به نظرت پارسا و خانوادم قبولش م

  ؟یبارل شهیتموم م

اگه بعد چندسال بچه  شه؟یبا ازدواج با اشکان، باربد واست فراموش م یفکر کرد ؟یتو چ-
 ؟یچ یکرد یبغلت بود و هنوزم به باربد فکر م یتواشکان  ی

 !کننده بود وونهی. تصورش هم ددیکمرم لرز ی رهیت

 !محاله-

 .انگهینفر د هیهنوزم عاشق  یول کنن،یاز آدما ازدواج م یلیخ-

بارم که شده، به حرف دلم  کی یخوام برا ی. مشمیخوبه که من عاشقش م نقدریاشکان ا-
اشکان  گهیبرخورد کنم. منطق من م یمنطق کباریفقط  کبار،ی یبرا امخوی. میگوش نکنم بارل

  .یزندگ یبرا ستنهیگز نیبهتر

 رهیدستگ یکه دستم رو یرو گفتم از جام بلند شدم. سمت در اتاق رفتم و درست لحظه ا نیا
 :گفت یدر نشست، بارل ی
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که  یداد ین جواب منف. اگه به اشکاگمیم یحاال که مجبورم کرد یبگم، ول نویا خواستمینم-
 .بدم تیآزاد شدن پارسا رضا یمحاله برا یبدون دیبا ،یاگه جواب مثبت داد یول ،یچیه

 :و صداش کردم. شونه باال انداخت و گفت دمیسمتش چرخ ناباور

با اعتماد به حرفم پا به  نمیهم یو برا یدونیخودتم م نویحرفم بزنم، ا ریکه ز ستمین یمن آدم-
واسش  یکار هیالتماسم کرده که  یحاال که باربد اونجور تونمیمن نم ی. ولیخونه گذاشت نیا

 تونمیخواسته. من نم یزیچ هیکه ازم  هیبار نیاول نیسال، ا ستیب نیا یکنم. تو دشیبکنم، ناام
 !تونمیبندازم. نم نیروشو زم

 :حرفش گفت ینرم تر در ادامه  یبا لحن نباریرفته و مات مونده نگاهش کردم. ا وا

 نکهیبه خاطر ا یخوایدر حق خودته. تو م تیجنا یبکن یخوایکه م یکار نیجانا باور کن ا-
که  یبگذر یو از کس یکه دوسش ندار یازدواج کن یبا کس ان،یخانوادت با باربد کنار نم

و باهاش  یخودت رو زجر بد ،یدل اشکان رو نشکن نکهیبه خاطر ا یخوای. تو میعاشقش
 یازت ناراحت بشه و دلش بشکنه، ول یدوستش ندار یبهش بگ االنه اگ دی. شایازدواج کن

 یکیمشترکتون تو عاشق  یزندگ یبفهمه تموم سالها گهیکه چندسال د نهیبهتر از ا یلیخ نیا
 جانا؟ گمیم یاصال  چ یکن ی. درک میبود گهید

د؟ بو یگفت اما برام شکستن دل آدم ها سخت بود. راه درست چ یکردم! درست م یم درک
 من؟ کردمیکار م یچ دیبا

 

********* 

دختر! صورت  کیبودم جز  یزیهر چ هیو چهره م انداختم، شب نهییآ یزده م رو تو خی نگاه
کردند. شب  یم یرو برام تداع شبید ه،یپف کرده م هر ثان یرنگ و روح و چشم ها یب

 .هم نذاشته بودم یلحظه هم پلک رو کی یکه حت یسخت

با اشکان  یگرفتم و زندگ یمنطقم رو م یپ دیبا ایکرده بودم،  ریگ میزندگ یدوراه نیبدتر وسط
جمله  نیطرف آخر کیکه از  یدادم. قلب یگوش به حرف قلبم م دیبا ایکردم  یرو انتخاب م

 یرو. چطور م یآزاد یطرف انتظار پارسا برا کیآورد و از  یباربد رو به خاطرم م ی
 د،یبر یداشت امونم رو م شیزندان بمونه؟ پنج ماه دور یتو نیاز ا شتریب ارساتونستم بذارم پ

 نم؟یچشم هام بب یچطور چند سال رو تحمل کنم؟ چطور آب شدن مامان و بابا رو جلو

 یرو از رو فمی. کصورتم رو کنار زدم یمزاحم رو یسرکش گلوم رو پس و موها بغض
زدم. قرار امروزم با  رونیب با مامان چشم تو چشم بشم از خونه نکهیا یتخت چنگ زدم و ب
قرار سخت  نیا یتونست تو یشد و فقط خدا م یثبت م میقراره زندگ نیاشکان، مسلما  تلخ تر

 !کنه و بس میهمراه
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م حبس  نهیس یاسم اشکان، نفس تو دنیو با د دمیکش رونیب بمیج یلرزونم رو از تو یگوش
از چسب شده بود، چرا که اصال   ییایو زبونم انگار غرق دن دیلرز یشد، دست هام به شدت م

 .داد یبه تکون خوردن نشون نم یلیتما

به خودم بدم و سوار  یدستم زنگ خورد و من، فقط تونستم تکون یتو یگوش قهیچند دق یبرا
پر از  ادیفر هیخواست.  یاز ته دل م ادیفر کیبشم. دستم دور فرمون مشت شد و دلم  نمیماش

 !وردنپر از کم آ ادیفر هی ،یخستگ

گفت. اگه  یراست م یکردم؟ بارل یفرار م ی. تا کدیتنم لرز م،یبار همراه با لرزش گوش نیا
 نیشد مهلک تر و سنگ یاشکان م دیعا گهیکه چند سال د یرو بهش نگم، عذاب قتیامروز حق

 یمن نم یبودن به درد زندگ نیبود! خوش ب یقابل فراموش ریتر و عذاب وجدان من هم غ
 یمدت هنوز باربد رو فراموش نکرده بودم، هنوز خاطره هاش تو همه نیز اخورد. بعد ا

کردم؟ هر چند فکر  یرو شروع م دیجد یرابطه  هی ینیذهن و قلبم جون داشتن، با چه تضم
خبر  زیاشکان نبود. اون از همه چ یشوق و عالقه  دنیاز د ریتاث یرابطه، ب نیبه شروع ا

 .بودذاشته گ شیپاپ یداشت و با کمال مردونگ

وقت نتونم  چیمن ه دیکشوندم؟ شا یباتالق به دنبال خودم م نیا یاشکان رو تو ینانیچه اطم با
خوب و بدش  یوقت نتونم خاطره ها چیوقت نتونم ببخشمش، ه چیباربد رو فراموش کنم، ه

 یکردم؟ با پسر خوش قلب و مهربون یکار م یرو از ذهنم پاک کنم، اون وقت با اشکان چ
 دادم؟ یم یکردم؟ جواب احساسات پاکش رو چ یمکار  یاون چمثل 

کرد اما...  یم  نشیشوکه و بدب دیکرد، شا یم شیناراحت و عصب دیامروز من، شا اعتراف
 قیخواستم بسازمش ال یم ینیخوش ب ی هیاساس و فقط بر پا یعقل، ب یکه مِن ب یا یزندگ

 !نبود قشیاشکان نبود، ال

کردم.  کیاسمش کل یم رو گهیدست پاک کردم و با دست د کیبا گونه م رو  یاشک رو رد
 :دیچیپ یپشت گوش شیغرق خوشحال ینخورد که صدا شتریچند تا بوق ب

 جانا؟ ییکجا-

بودنش تنگ  یترسناک مجسم کردم، دلم برا یاهیاون س یپارسا رو تو ریبستم و تصو چشم
 .گشت یبرم دیبود، اون با

 .رسم یم گهید ساعت میکنم، ن یدارم حرکت م-

مهم  دمیرو به اشکان داده بودم رس شنشیکه خودم لوک یبه پارک یچطور و با چه حال نکهیا
 شه،یهم یدادم و اون برا یدوستم رو از دست م نیزتریبود که من امروز عز نینبود، مهم ا
بود که من اشکان رو هم از  نیسپرد، مهم ا یکه از من داشت رو به خاک م یتصور خوب

 یشرط بستم و به اندازه  کیمن  شیباخت، ماها پ یانیپا یمرحله  یعنی نیدادم و ا یمدست 
 !چند سال، باختم و باختم و... باختم
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 یو اون با بلند شدنش، به قلب مضطربم چنگ دمشیپارک د یچوب یها مکتیاز ن یکی یرو
 !گفتم؟ یرو بهش م قتیحق یکردم؟ چجور یچشم هاش نگاه م یتو یزد. چجور

 یرو یها یاز کبود ی. خبرستادمیبعد مقابلش ا یلرزونم رو به سمتش برداشتم و کم یها مقد
 .وجدانم رو به آرامش دعوت کنه یتونست کم یم نیصورتش نبود و ا

 .یخوش اومد-

 یعنیکلمه از طرف من بود که به خنده مبدل بشه، لبخندش  کیمنتظر  یعنیلبهاش  یرو لبخند
 .بود دواریام یادیز د،یبه مِن ناام

 .که نمتیبب نیبش ایب ؟یسادیچرا وا-

من توسط  یاحوالم شد و صدا یاینشستم. جو مکتین یتکون دادم و کنارش رو یرمق سر یب
 .بغض گلوم گروگان گرفته شده بود

 ؟یگ ینم یزیجانا؟ چرا چ-

 :گفتم یفیضع یفشرده شده م رو از هم جدا کردم و با صدا لبهام

 ...دیبا... من نیاشکان... بب-

 :دیپرس دیش درهم شد و پرترد افهیق

کنم، شورشو  تیبشر شکا نیاز ا دیواقعا  با گهینکنه باربد اومده سراغت؟ د نم،یصبر کن بب-
 !درآورده

 .دمیتکون دادم و پر بغض نال یبه نف یسر

 .رو بهت بگم یزیچ هیخوام...  ینکرده، من م ینه اون کار-

 :و همراه با اخم گفت دیخوش حالتش کش یموها نیب یدست

 .زمیبگو عز-

ابروهاش  ابِ یکم یاخم ها نوی! مسلما  شک کرده. ازم؟یگفت عز یکه بهم م یبار نیآخر نیا
 .گفتند یم

 ...اشکان... من-

 .رو کنترل کنه تشیکرد عصبان یو سع دیکش یقیعم نفس

 دختر! یدقم داد شده؟یچ یگ یجانا؟ م یتو چ-

 .گرفتم و لب زدم یمنتظرش نفس یچشم ها یتو رهیخ
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تو خراب  ندهیتونم آ یخورم، من... نم یتونم باهات ازدواج کنم، من به دردت نم یمن نم-
 .کنم

باربد...  یبه پوزخندها هیزد. شب یانتظارم که شوکه و بهت زده بشه، پوزخند برخالف
 :یهمونقدر پر از تمسخر و ناباور

 !اصالحش کن ،یباربدو فراموش کن یتون یتو نم-

بهش بفهمونم، حقش نبود  حیصر نقدریخواستم ا یکرد اما نم یم دیقلبم حرفش رو تائ نکهیا با
 :به دستم شکسته شه ینطوریکه ا

 یتو یایخوشبخت شدن ب دیخوام به ام یبدم، نم تیخوام باز ی... من فقط نمستین نطوریا-
 ... و میزندگ

غرق جون دادن  نشیگاه خشمگن ریبلند شد و من ز مکتین یحرفم تموم بشه، از رو نذاشت
 .شدم

 گهید یرفته؟ گفت ادتی م،یما باهم حرف زد ؟یفهم یمزخرفاتت رو بشنوم. م نیخوام ا ینم-
 ینطوریا ،یداد و هوار از سر مست هیحاال سر  اد،یازش بدت م یگفت ،یندار یبهش حس

 یبه حال یحال حرکت از جانب اون هیمنتظر  نه؟یتو ا اقتیبهم بگو ل ؟یزن یبال بال م یدار
 !درسته؟ ،یبود

 یچقدر سخته، چقدر سخته که همه  دمیفهم یبگم، حاال م دیبا یدونستم چ یشده بودم. نم الل
 .جمله تمام تالشت دود شه و بره هوا هینسبت بهت خراب نشه و با  دشید یتالشتو کن

چند  یبار از شوک درم آورد، ط نیاوج گرفته ش ا یو صدا دیصورتش کش یرو رو دستش
 !ساختم؟ از اون مرد آروم و مهربون یاز اشکان چ قهیدق

 ییدلت باهاشه؟ تو ینگفت نیماش یآره؟ چرا همون روز تو ؟یداد میمدت باز نیپس تموم ا-
رو  یقو یآدما یچرا ادا ،یستیخودت قائل ن یارزش برا نقدریکه ا یی... تویفیضع نقدریکه ا

 شیحد پ نیتا ا یکرد یباز کنم؟ چرا کار روت حساب یکرد یچرا کار ؟یبرام در آورد
 ؟یدادم، من بهت اعتماد کردم، من باورت کردم، اما تو چ شنهادیبرم؟ من اومدم جلو، من پ

 !برات متاسفم، متاسفم جانا ،یداد لمیرو تحو ایدروغ دن نی! با سکوتت بزرگتریبهم دروغ گفت

اعتنا به مِن وا رفته و غرق  یب زد. اشکان یو بهش چنبره ا مهیگلوم خ خیحرف هاش ب یتلخ
 نیچندم یو رفت. رفت و ثابت کرد که از دستش دادم، که باختم، برا دیاشک راهش رو کش

 .بار باختم، باختم و نابود شدم

گفتم، انگار تازه  یکردم و چ کاریبودم چ دهیرفتن اشکان به خودم اومدم. انگار تازه فهم با
که با  یوقت ستم؟یقائل ن یخودم ارزش یگفت برا کردم. یتلخش رو هضم م یداشتم حرفا
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 یشد، وقت یداد و زنده م یهزار بار جون م یزندان داشت روز یتو میآدم زندگ نیارزش تر
 !داشتم؟ یتیحال پر پر شدن بودند، من چه اهم رقشنگش د یآرزوها

پسرا که  از یو نفس لرزونم رو آزاد کردم. توجه م معطوف دسته ا دمیهوا بلع یکم یسخت به
کردند شد و باالجبار از  یدارشون رصدم م یمعن یبه من نشسته بودند و با نگاه ها کینزد
کردند و فروتنانه من  یعمل م یگوشت کهیکم جونم درست مثل ت یبلند شدم. پاها مکتین یرو

 .پارک کرده بودم رسوندند ابونیکه کنار خ نمیرو تا ماش

 یه بودم اما تمام و کمال در حال سوختن بودند. طورنکرد هیگر ادیسوختند. ز یهام م چشم
 نیشدند و با سوختنشون ا دیدرده ناام یبرا یکردن بعنوان درمان هیگر نکهیکه اون ها هم از ا

رو به سمت خونه عوض کردم. دلم  رمیرو روشن و مس نیتلخ رو به عهده گرفتند. ماش میتفه
شد اما بهرحال  یمثل قبل غرق لذت نم دنمیا دب دیبرم، شا یبارل شیحال پ نیخواست با ا ینم

 .من درد آور بود یبرا نیو ا دید یباختم رو با چشم م

که خواستم دستم رو  نیو هم ستادمیها ا نیماش لیتهران، پشت س کیبود و اوج تراف غروب
اسم  دنیدستم گرفتمش و با د یحوصله تو یزنگ خورد. ب میببرم گوش نیبه سمت ضبط ماش

 .صدام کردم یرفع گرفتگ یبرا یفه امامان سر

 جانم مامان؟-

 .زد یصداش موج م یتو یو ناراحت ینگران

 جانا؟ ییکجا-

 گفته؟ یزیشده و بهشون چ وونهی. نکنه اشکان ددمیخودم لرز به

 ... شده؟یزیتو راه خونم، چ-

 :اومد و مامان گفت یاز پشت گوش یحرف زدن بابا با کس یصدا

 .میحرکت کن دیخونه با ایقم. زود ب میبر دیبه رحمت خدا رفته، بابابات  یخبر دادن عمو-

 :رحمانه گفتم یزدم و ب یپر از خستگ یپلک

 .دی... نه مامان... اصال  حال و حوصله ندارم، خودتون برامرزهیشده. خدا ب یچ دمیترس-

 .دو چندان بشه میمعترضش باعث شد حجم کالفگ یصدا

. تنها میخونه بر اینکن ب یتنبل ه،یفردا روز خاکسپار ؟یخونه بمون یتون یشه که، م ینم-
 بشه؟ یخونه چ یبمون

 ریمامان به تصو یرو برا میو کالفگ یخستگ زانیداشتم م ازین یکیبه  تیموقع نیا یتو واقعا  
 .بکشه
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 د،یتا سر شب برس دیبر د،ینگران نباش م،یمر یرم خونه  یتونم بمونم، اگه نتونستم هم م یم-
 .مامان دیدتون باشمواظب خو

 .لحنش مشهود بود اما مجبور بود که قبول کنه یتو یتینارضا

 .باز، فعال   زنمیباشه مادر، توام مواظب باش. بهت زنگ م-

 .لب زمزمه کردم ریز یصندل یرو یگفتم و با پرت کردن گوش یفیضع خداحافظ

 !شکلش نیاز امروزم به گندتر نمیا-

نشون  نیاز مامان و بابا نبود و ا ی. خبردمیا که به خونه رسموندم ت کیتراف یتو یساعت مین
راست  کیمبل انداختم و  یزود راه افتادند. با ورودم به خونه لباس هام رو رو یلیداد خ یم

شدنش، مال خودم  یماگ مخصوص پارسا که از وقت زندان یبه سمت آشپزخونه رفتم. تو
 .دمیو سر کش ختمیر بآ یشده بود کم

خونه اومده بودم. حس  نیبارم بود که به ا نیخونه چرخوندم و انگار اول یتو رو نگاهم
گردم پارسا  یکردم هر آن که بر م ی... حس میگ بهیبه غر هیشب یداشتم، حس یناشناخته ا
مثل اون شب اشکان با دسته  ایمبل نشسته،  یمثل اون روز باربد رو ای ستاده،یپشت سرم ا

رو داشتم که از رو به رو شدن با همه هراس داره،  ی! حس متهممنه ومدنمنتظر ا باشیگل ز
 .شیزندگ یآدم ها نیزتریعز یحت

خونه و با  نیا یبزنم، امشب تو میبه مر یگرفتم تا زنگ میاراده دستم رو به طرف گوش یب
دنبال اسمش  نمیمخاطب یرفتم. تو یاون م شیپ دیو با اوردمیدووم نم ادشیپرفر یخاطره ها
. دمیتا به حال به خونشون نرفتم، دست از زنگ زدن کش نکهیا یآور ادیباره با  کیگشتم و 

 .گذشت یکه بود باالخره م یموندم، هر جور یخونه م یتونداشت،  یبیع

 یروز کیکه باربد  یمبل نشستم. همون مبل یزدن خونه گرفتم و رو دیهراسونم رو از د نگاه
 نیا یکه باعث همه  یبود. همون روز نحسمن رو چک کرده  ینشسته بود و گوش نجایا

 .شدم تیاذ یادیاتفاق درونش ز دنیکه بابت فهم یشده بود، همون روز ریاتفاقات جبران ناپذ

مقابلم رو روشن کردم.  ونیزیبعد تلو یم جمع کردم و کم نهیس یلرزونم رو رو یها دست
خونه آشنا نبودم و ازش  نیا زیچ چیخونه، انگار که با ه نیبودم جز صاحب ا یهر کس هیشب
 یتو شیکه کم و ب یلمیف تراژیت دنیجم رو انتخاب کردم و با د یاز شبکه ها یکی. دمیترس یم
بشنوم و  نارویحال ا نیا یمونده بود تو نیخارج شد. هم نمیآه از س دمشید یم نستاگرامیا
 .زمیبهم بر شتریب

دستم، مظلومانه  یتو ین گوشرو خاموش کردم و با محکم گرفت ونیزیتلو یو عصب کالفه
 میگوش یدونم چقدر گذشت و چقدر با خودم حرف زدم که صدا یدادم. نم یم یخودم رو دلدار
جواب دادن  یجام خشک شدم. تو یتو یاسم بارل دنیرو باال گرفتم و با د یدر اومد، گوش
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آرومم  یش کمبود و حداقل حرف زدن باها قمیرف یزمان هی یکه بود بارل یدودل بودم اما هرچ
 .دیمردد اون به گوشم رس یگفتم و صدا یکرد. الو ا یم

 شش؟یپ یشد؟ رفت یچ ؟یخوب-

 :گفتم که گفت یاوهوم ا یفیضع یپردرد زدم و با صدا یپلک

 شد؟ ناراحت شد نه؟ یخب چ-

  خوشحال شه؟ یآره، توقع داشت-

 .رنگ غم گرفت لحنش

 .یاله رمیبم-

 .نگفتم و اون ادامه داد یزیچ

 .شده یچ نمیکن بب فیتعر شمیپ ایسر ب هیکن  یمامانتو اوک ؟یین کجااال-

 :حس و حال گفتم یب

 .شتیپ امیمجبور شدن برن قم، فردا برگشتن م یانیجر هی. سر ستندین-

 :کرد یمکث

 .من، منم تنهام شیپ ایامشب، ب ییخب... تو که خونه تنها-

 .گرفت یاوج صدام

 .نمتیب یمفردا  ،یاونجا بارل امیمن شب نم-

 :گفت پرعجز

فهمه  ینم یاتاق من بخواب یخونه، تو ادیاون اصال  تا نصفه شبا نم ؟یگ یبخاطر باربد م-
 !رهیم زارهیهر چند بفهمه هم م ،یاومد

 :زدم و سرتقانه گفتم یپوزخند

 لیتحو یو دوباره فحش و طلبکار امیدوست ندارم ب ؟یفهمیبه خودمم اعتماد ندارم م گهید-
 ...صال  ا رم،یبگ

 .دیکالمم پر ونیم تیجد با

 .ها یباش دهیرس گهیساعت د میتا ن گه،ید ایب ایگم ب یبابا... م یا-
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 یآماده  یبه رو به شدن با باربد نداشتم، بنا بر اصرار بارل یکه اصال  عالقه ا لمیم برخالف
 نمیماش موتیو بعد از زدن ر دمیکه دستورش رو داده بود رس یمیاز تا رترید یرفتن شدم. کم

 .پارک کردم اطیح یرو تو

شد گفت  یو م دیکش یرو به رخ م شییبایهنوز هم ز یکیقشنگشون با وجود شب و تار اطیح
 کیباز سالن رو باز کردم و نزد مهیدلبرانه بودم. در ن یفضا نیهم ونیاز آرامشم رو مد یکم

و  لچرشیمراه با وبهش کردم و اون ه یرمق سالم یب دم،یمنتظر رو د یِ بارل یدر ورود
 .خوردند به سمتم اومد یتکون م شتریکه نسبت به قبل ب ییپاها

 !یخوش اومد-

خونه خراب کنش رسما  پدرم رو در  یبا شرط ها یکرد، بارل یم ییهم خوش آمدگو دیبا
 .آورده بود

 .یمرس-

 .نشستم لچرشیو کنار و نیزم یسرم برداشتم و رو یرو از رو شالم

 ؟یبارل-

خوام از اتفاقات امروز براش بگم اما درد من  یکرد م یبهم انداخت، تصور م یرمنتظ نگاه
 .حرفها بود نیتر از ا قیعم

 .شنوم یم ه؟یچ-

 .و با بغض لب باز کردم ختمیچشم هام ر ینگاهم رو تو یتلخ

ذاشتم واسه  یشرط م هیراهت  یباربد دست من بود و من هرروز جلو یاگه... جون و زندگ-
 !خوام بدونم یفقط م ؟یشد یم یو جونش، چه حالحفظ آرامش 

 .کرد میروش ضربه فن نیرحمانه تر یلب هاش نشست. با ب یرو یپوزخند

وقته اون باربد سابق رو کنارم ندارم. اگه  یلیمن خ ،یکن یکارو م نیهم یاالنم دار نیتو هم-
 !من دورترم ی... ولمیخونه ا هی یتو نکهی... من دورترم... با ایتو از پارسا دور

بود که خودم رو کنار  نیاز ا ریکرده بودم؟ غ کاریکلمه الل شدم. مگه من چ یواقع یمعنا به
 چند نفر رو نابود نکنم؟ ینشم؟ تا باز هم زندگ تیتا دروغ و تهمت نشنوم؟ تا اذ دمیکش

کنم  یکنم، من مجبورت نم یرو باهات نم یکن یبا من م یکه تو دار یمن... کار یول-
 ...واسه

 .دیکالمم پر ونیم هشدارگونه
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خونه تا فکر بودنتم  ادیم رید یکه اونقدر نیهم ،یدیکه به باربد سگ محل نم نیهم ،یکن یم-
 .وفتمیگذشته ها ب ادی یکن یبد باشم! مجبورم م یکن یذهنش نباشه، مجبورم م یخونه تو یتو

 .عمرم یاز ته دل تو یتمام خنده ها یزدم، به اندازه  یتلخند

 چکسی. هیآرومم کن یتون یاشتباه کردم اومدم... توام نم ارم،یدووم نم گهید ایبد نیا ونین مم-
 !تونه ینم

جام  یدر رو فشار بدم حرفش تو ی رهیکه خواستم دستگ نیبلند شدم و هم نیزم یرو از
 .کرد خکوبمیم

 .دمیکنم، بهت قول م یهفته آزادش م نیهم یکنه؟ من تو یبودن پارسا آرومت م-

تونستم  یبودم که فقط م دهیحرف رو شن نیا نقدریشوکه و ذوق زده نشدم، ا گهیبار د نیا
 .لبخند بزنم و از کنارش رد بشم کیتصورش کنم و 

 !سوء استفاده ی لهیوس یدردمو کرد نکهیخستم از ا ،یوعده هات بارل نیخسته شدم از ا-

 اهد باعث شد به سمتش برگردم و نگبو دنیکه رو به ترک بغضش

 .کنم مشیرو تقد زمیترحم آم

 چکسیو اما ه خوانیم ی! همه از من همه چستیبه فکر من ن چکسیمنم خسته شدم از بس ه-
خوب بود،  زی. قبل اومدن تو همه چنهیب یمنو نم چکسیده. ه ینم تیمن اهم یبه خواسته ها

 .و نفرتم رو نهیک یب یایهم دن ،یاما با اومدنت هم برادرمو ازم گرفت

نابود کننده بود و خبر  نقدریا شونیزندگ یدونستم؟ اومدنم تو یظالم بودم و نم نقدریا من
 !گفت یهم راست م دینداشتم؟ شا

اراده بغلش کردم. فشار دست هام دور شونه هاش دو برابر شد و  یسمتش قدم برداشتم و ب به
 .بار من هق هقم بلند شد نیا

ان پر از نفرت بود، پر از حس بد... بهم بگو اشک ی... چشم هایاشکان... بارل یچشم ها-
  ام؟یکنار ب یفراموش کنم؟ چجور یچجور

 :گفت یاون هم پشتم نشست و با لحن مهربون یها دست

 ینطوریاما ا یوقت با باربد نباش چی... هدیشا ،ییحرفها نیتر از ا یتو قو ،یایاز پسش برم-
 !قشنگه یلیخ نی. باور کن اعذاب وجدان.. یب ،یکن یم یتا آخر عمرت راحت زندگ

و بغضم رو  رمیاشک هام رو بگ لیس یجمله ش بودم تا جلو کینگفتم. انگار منتظر  یزیچ
 .عوض کردن حرفمون گذاشتم یقورت بدم. از آغوشش جدا شدم و دست رو

 درست کنم برات؟ یشام چ-
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 :چشمش رو با دستش پاک کرد و با خنده گفت ی گوشه

 .مردم از دست دستپختت ارن،یب تزای! زنگ بزن پیچیه-

مورد عالقه ش رو دادم.  یتزایاسنپ فود سفارش پ یتکون دادم و با کمکش تو یسر متاسف
هر دومون به سمتش حمله  دنشیتا سفارشمون برسه و به محض رس دیطول کش یساعت مین

ه ک یبه روز هی. شبمیدیند تزارویو رنگ پ مینخورد یزی. انگار که سال هاست چمیور شد
مخصوص خودمون.  یها یو دوستانه، با خل و چل باز مشتاقشمال، همونقدر  میباهم رفت

 .شعر معروف بهم ثابت شد تیب نیا یامشب بود که مفهوم واقع

 ستیاآخر خنده هیگفته بودند از پس هر گر " 

 ستین هودهیسخن ب نیا

 از اشک و لبخند است یامجموعه یزندگ

 نیفرورد نیریش خنده

 " .پربار اسفند است هیگر بازتاب

 

 باربد#

. به محض ورودم شدم اطیوارد ح موتیرو به ته رسوندم و  با زدن ر نیماش کیموز یصدا
وقت  نیبه خودشون دادند. ا یغرق خوابم، تکون یجانا رو به رو شدم و چشم ها نیبا ماش
 !افتاده باشه؟ یاتفاق یبارل یکرد؟ نکنه برا یم کاریچ نجایشب ا

 یگذروندن با دوست ها یدرست امشب رو برا نکهیدلم به ا یو تو دمیفرمون کوب یور یمشت
و به داخل  ادهیپ نیانتخاب کرده بودم لعنت فرستادم. مضطرب و نگران از ماش میهم دانشگاه

 مهیقدم برداشتم. در ن یخونه رفتم. نگاهم رو دور تا دور سالن چرخوندم و به سمت اتاق بارل
 ی. دستدمیبخش امیتندم رو الت یصورت غرق خوابش نفس ها دنیکردم و با د باز ملباز رو کا

 نجایو به دنبال جانا رفتم. اون ا دمیزد کش یم ادیکه بلند شدنشون رو فر شونمیپر یموها یرو
 !خونه نیا یبود، تو

 دختر کجا رفته بود؟ نکنه نیاسترسم دوباره برگشت. ا ،یاتاق خال دنیاتاقش شدم و با د وارد
کمک کرده؟ مِن  دنیخواب یرو برا یبارل یگذاشته و رفته، اما... پس ک نجایرو ا نیفقط ماش

 !احمق که خونه نبودم

از  یو بالکن رو گشتم، اما خبر ییدستشو یتو یاومدم و حت نییاز پله ها پا یو عصب کالفه
 دنیخوندم و با درو همه جا چرخوندم. چر دمیشدم و نگاه ناام اطیجانا نبود. هول کرده وارد ح

. ستادمیحرکت ا یبود ب رهیخ یتاب کنار استخر نشسته بود و به نقطه ا یکه رو یدختر
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 یاز من فرار نقدریا یعنیمونده؟  نجایو همچنان ا دهیچطور اون منو د بودمش؟ دهیچطور ند
 بود؟

 یتکونکردند و باالخره چشم هاش بهم افتاد. هول کرده  یشرویاجازه به سمتش پ یهام ب قدم
کرده. صورت رو برگردوند و  ریکنه گ کاریچ دیبا نکهیا یبه خودش داد و مشخص بود تو

 .زدم تا که به خودم اومدم دیرخش رو د میو اونقدر ن ستادمیفاصله کنارش ا یمن با کم

  ؟یکن یم کاریچ نجایا-

و ر شیگوش کیموز یبه خودش چسبوند. صدا شتریدور خودش رو ب ینکرد و پتو ییاعتنا
 .دکم کنه میرمستقیداشت غ یکرد و سع ادیز

 .برو داخل اینصف شب؟ ب یکن یم کاریچ نجایبا توام جانا، ا-

 .و گرفته ش فیبشدت ضع یبود که لب باز کنه، اون هم با صدا یحرفم کاف نیهم

 .امیبمونم، تو برو داخل، خودم م نجایامشب رو مجبورم ا-

 :اراده گفتم یو ب دمیپشت گردنم کش یدست

 !اتاق خودت یهم هوا سرده. پاشو برو تو کهیشه، هم تار یآخه نم-

 .نذاشته بود یازم باق یچیدختر ه نینداد و من باز هم غرورم رو به سخره گرفتم. ا یجواب

 ه؟ینطوریصدات چرا ا-

 کیرو به طرفش برداشتم و با  میعصب ینکرد و کفرم رو درآورد. قدم ها ییهم اعتنا باز
صورت غرق اشکش همانا و شدت گرفتن ضربان  دنیو به طرفم گرفتم. دحرکت چونه ش ر
شکل ممکن  نیتر دیدلبِر غرق اشکش به شد یلرزون و چشما یلبها دنیقلبم همانا. دلم از د

 بود؟ ختهیبهم ر نقدریکنه؟ چرا ا هیگرباعث شده بود  ی. چدیلرز

باربد  یبس بود برا گهید ایچشه؟  دمیپرس یم دیجنگ عقل و احساسم مونده بودم، با ونیم
 حجم از اتو دادن؟ نیمهرزاد ا

تاب بلند شد، خواست به سمت خونه برگرده که باالخره زبون  یرو کنار زد و از رو دستم
 .باز کردم

 ؟یکن یم هیچرا گر-

بود که ازش نپرسه چرا و  یکینزد. انگار منتظر  یو حرف ستادیفاصله پشت به من ا یکم با
 نفر باشم؟ کیتونستم اون  یمن م. فقط آرومش کنه

 دیانداخت و انگار د نیی. سرش رو پاستادمیمحکمم رو به سمتش برداشتم و مقابلش ا یها قدم
 .داد یزدن اشک هاش توسط من آزارش م
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 شده؟ یجانا؟ با توام؟ چ-

 یتونستم ساکت و ب یخوردند اما منکه نم ینم یرو با سکوت بهم دوخته بود که تکون لبهاش
 .ستمیبا حرکت

 گفتن؟ یزیکرده؟ خانواده ش چ یاشکان کار-

گفت  یرو باال گرفت و نگاه پر از تعجبش رو به چشم هام دوخت. حتما  با خودش م سرش
 یهفته  کیپرسه، همون باربده  یاز اشکان م الیخیو ب لکسیکه جلو رومه و داره ر ینیا
 !شدن، خسته شدن ریشدن، پآره همون باربد بودم اما با اختالف ده سال بزرگ  شه؟یپ

 از خودش بپرسم االن؟ یگ ینم-

 .نم دارش درشت شدند و هشدارگونه حرفم رو تکرار کرد یها چشم

 االن؟-

 :گفتم تیتکون دادم و با قاط یسر

 !آره االن-

 :تعلل لب زد هیحرفم شد و بعد از چند ثان مات

 ...دادم. بهم گفت شیبهم... بهم گفت باز-

گلوم قلبم رو به درد آورد. لعنت به من که باعث شدم  بکیرفتن س نیی و پانداد و باال ادامه
 .اشکان هم حرف بارش کنه

 گفت؟ نویشد که ا یبهش؟ اصال ... چ یگفت یخب... تو چ-

وار و  وونهید یموندم. طور دیکش یانتظارش رو م یاز هر کس شتریکه قلبم ب یجواب منتظر
 یصورت جانا پرتاب م یو تو ادیردم از جاش در مک یکه هر آن حس م دیکوب یذوق زده م

 .شه

 !دیخواست یم یکه تو و بارل یبشه؟ همون دیبا یچ-

 دینکش هیبازوش گذاشتم که به ثان یرو یدست اریاخت یابروم رو باال فرستادم و ب یتا کی
 .عقب گرد کرد

 ؟ی... بهش نه گفتیعنی-

خواست  یحرکت بمونم. دلم م یب همراه با سر تکون دادنش باعث شد زشیهق هق ر یصدا
بگه و  یزیچ کیکه باز  دمیترس ی. مدمیترس ینکن اما م هیآرومش کنم، بغلش کنم، بگم گر
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به خودم اومدم  ییهویش موندم که با تکون خوردن  رهیتا عمق وجودم رو بسوزونه. اونقدر خ
 :باشم گفتم حرفم یمتوجه  نکهیا یو ب

 .نه، زر زر کنه یگفت ستیزده بهت، مگه زوره؟ قرار ن . غلط کرده حرفینه که گفت یگفت-

مقابلشه  وونهید کیکرد انگار که  ینگاهم م یش کرد. طور هیگر ونیم یناباور یخنده ا تک
 .ده یهاس خنده هاش رو قلقلک م یباز وونهیو داره با د

واقعا ...  یگفتم نه، طلبکارم باشم ازش؟ مرس ارویهمه وقت به  نیبعد ا ؟یگ یم یچ یفهم یم-
 !یدلمو شاد کرد ینصفه شب

 :و شکست خورده گفتم دمیموهام کش نیب یدست

 نیو ع یگفتم نه، طلبکار بود یهر چقدر بهت م لیگم... درسته خودتم اون اوا یم یجد-
 ؟ی. نداریاما خب... تو با اشکان... فرق دار ،ینداخت یگربه ها چنگ م

 یم ششیآروم کردن داشتم آت یانگار جا ییجورا هیبارش از سر حرص بود.  نیا ی خنده
 !گفتم؟ یم ونی. چرا هزدمیفهم یزدم. خودمم نم

تکون داد و از کنارم رد شد. نه... انگار  یفحش گرفتنم بود سر کیانتظارم که نزد برخالف
شده بودم؟  یخنگ و دست و پا چلفت نقدیدرست کردن اوضاع تر زده بودم. چرا ا یبه جا
 .کنم یبارمه دارم دختر مخ م نیلکه انگار او یطور

 .دستم کردم ریحرکت مچ دستش رو اس کیو با  دمییدو دنبالش

 !... خواستم دلت وا شهکردم یصبر کن... شوخ-

 :نگاهم کرد و با نفرت گفت غضبناک

 .از تالشت یمرس شه،یمزخرفاتت وا نم نیدل من با ا-

 یتو فشیه همچنان دست سرد و ظربرسه چرا ک جهیو نذاشتم به نت دیرو به عقب کش دستش
 .دست من ساکن بود

 کار کنم دلت وا شه؟ ی... چمیخب... تسل یلیخ-

رو خفه  گهینداشت و هر آن ممکن بود با اون حجم از اخم، همد یابروهاش با هم تموم جنگ
 .کنند

 !... ولم کنیچیه-

 یکردم پسم م یغرق شدم. اگه بغلش م نشونیب یکننده  وونهید یسیچشم هاش و اون خ یتو
مطمئن  نویکرد، ا یآرزوم محروم م نیبکشه، منو از بزرگتر هیذاشت به ثان ینم یزد، حت

 .مبود
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 !دمیفهم-

 :دیش رو در هم کرد و با تمسخر پرس افهیق

 اونوقت؟ ویچ-

 دمیچیدست هامو دور کمرش پ یافتاد، طور ریبغلم گ یو تو دمیرو به سمت خودم کش دستش
 .ش نزنهکه فکر فرار به سر

 !شهیدلت... وا م ینطوری... اینطوریا-

. دیآغوش مادر، بهم چسب یتو یتقال کرد جدا شه، مثل دختر بچه ا یزد و نه حت یمشت نه
به جونم  شیتنش آت یقلبم به گوشش برسه و گرما یمماس تنم بود که کوبش لعنت یاونقدر

کوتاهه دم  یایرو هیفقط  یوشهم آغ نیا نکهیبزنه. از سکوتش استفاده کردم و با فکر به ا
 :گوشش گفتم

 دهنش؟ یبکوبم تو ایگه  ی... دلت وا شده. راست مگهیدلم م-

 یکرد. محکم تر به خودم فشردمش. صدا یترم م تابیخورد و ب یم نمینفس هاش به س هرم
 یکما بود که تکون یبغلم جا خوش کرده بود و انگار تو یاومد. فقط تو یهم در نم کشیج
 یموها یرو یبوس ختیر یکه مثل ابر بهار اشک م یلحظه ا یآور ادید. با خور ینم

 :تماراده گف یخوشبوش نشوندم و ب

 !دونه یدلت از من چقدر گرفته، خدا م-

به خودم  شتریب ره،یبه خودش داد و قصد کرد آرامشم رو ازم بگ یحرفم تکون دنیشن با
 :فشردمش و گفتم

 .هر دومون، بعدش... برو میریبگبارم که شده بذار آروم  هیواسه -

نگاهش رو نشون چشم هام داد و  نیرو باال گرفت. زل زد بهم و بخدا قسم قشنگ تر سرش
 .کرد خیگرفته و لرزونش مو به تنم س یصدا

 !باربد میوقته تموم شد یلیما خ م،یستیما مال هم ن م،یهمو آروم کن میتون یما نم-

نگاهم رو به لپ ها و بعد چشم هاش  ریوختم و مسبه روش زدم. به لبهاش چشم د یتلخند
 .دادم رییتغ

 تو بغل من؟ ؟یینجایپس... چرا ا-

و مبهوت نگاهم کرد. انگار خودش هم از دروغ زبون و صداقت قلبش خبر نداشت.  مات
 .که توش زلزله رخ داده بود ییگذاشتم، درست جا نمیس یتکون دادم و دستش رو رو یسر

 از جاش؟ ادیصاحاب داره در م یب نیا ا... پس چرگهیبگو د-
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انگار باور نداشت َمرد رو به روش  د،ید یهم جمع کرد. انگار داشت خواب م یرو تو لبهاش
حرف دلم براش شوکه کننده بود؟ چقدر کم گذاشتم  دنیکرده بودم باهاش که شن کاریمنم، چ

 قلبم رو؟ دمیبراش؟ چقدر کور بودم و ند

 ...وامخ یبس کن باربد، من نم-

 :اوج گرفت یبستم و صدام کم یپلک

 ،یخوره از من، تو منو فراموش کرد یتو حالت بهم م ،یمزخرفاتو بشنو نیا یخوا یتو نم-
 !... همه رو از برم جانا، همه رو حفظمینیب یمنو نم گهیتو د ،یباهام ندار یکار گهیتو د

 !یگرفت لعنت یروم نمبه خودش داشت. آ یگرفتند و مجدد تکون یهاش دوباره جون اخم

 .خوام برم بخوابم یپس ولم کن... م ،یدون یخوبه که م-

 .گرفتم یتار موش رو به باز کیم  گهیدستم کمرش رو چفت و بست کردم و با دست د کی با

مثل قبل  گهیدونم د یخوبه که م ،یمثل قبل دوسم ندار گهیدونم د یآره، خوبه... خوبه که م-
 یفکر نم گهیکنم، د یفکر نم یکنم، به اون شب لعنت ینت فکر نمبه ت گهیدوستت ندارم، د

 ست،یکنم... چون حسم مثل قبل ن یفکر نم نایبه ا گهید ،یماجرا داشت نیا یتو یریکنم تو تقص
 !دمشیکه داشتم و ند یبخاطر عشق رمیخوام بم ی... جانا! چون معاشقتمچون... 

بود.  نیریاما ش بیخودمم عج یبرا .ختیبرق زده ش فرو ر یچشم ها یاز تو یناباور
غرورمو  نکهیبودم، از ا یاعترافم رو قشنگ انجامش بدم، از خودم راض نیباالخره تونستم دوم

 .رو بخاطر من کنار گذاشت، کنار گذاشتم زشیکه همه چ یبخاطر دختر

نداره، برعکس من...  یداد حال خوب یباز و لرزونش نشون م مهین یگفت. لبها ینم یچیه
و  ختمیچشم هام ر یقلب آشوبم مونده بود رو تو یحرف تو یه غرق آرامش بودم. هر چک

گردنش چشم  یچطور برق گردنبند تو دمینگاهش دادم. اونقدر نگاهش کردم که نفهم لیتحو
 نیهم شیکیکه  ومدهین ادمیکه  زایهفته چه چ کی نیا یتو فتمگ یبهش م دیهامو گرفت. با
 هنوز هم هر چند کم، دوستم داره؟ نمیب یم یشم وقت یم یچه حال دیهمف یم دیگردنبند بوده؟ با

 زینگاهش همه چ یدستم فرود اومد. تو یرو باال گرفتم و نگاهش رو رشیانگشتم زنج کی با
 !هم... عشق یبود. ترس... تنفر... غرور... و کم

 دمش؟یکجا د نویکنم ا فیبرات تعر یخوا یم-

 :به پالک گردنبندش گفتم رهیه، محکم تر گرفتنش و خنکرد و خواست عقب بکش ییاعتنا

که برات کادو بخره، اون  میمن و پارسا چند روز قبلش رفت ادته؟یتولدت  شیسه سال پ-
فرشته  نیبرداشت و من که چشمم افتاده بود به ا ییمن، ساعت طال لیسرتقانه و برخالف م
رفتم مسافرت نتونستم  یم دیبا اما چون بعدش دمیتولدت برات خر یکوچولو، بعنوان کادو
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کنم اون  یمو بهت بدم،  پارسا به دستت رسوند و اعتراف م هیهد دمتولدت باشم و خو یتو
... دمیگردنت د یاون شب تو ینه، اما... وقت ای یگردنت بنداز یموقع اصال  برام مهم نبود تو

 ش،یهنوزم دار نمون،یقات باومد با تموم اتفا ادمی یاومد چرا برام آشناست... وقت ادمی یوقت
 ...گردنته یهنوزم تو

همراه با نگاه غرق  م،یشونیپ یرو یسوزان تنم و عرق ها ینتونستم ادامه بدم. گرما گهید
بود که  یبود که توش آروم بودم؟ چه حال یچه جنون نی. ادیبر یاشک جانا داشت امونم رو م

 بد بودن، خوِب خوِب خوب بودم؟ نیدر ع

 یفکرش رو هم نم یمنم حلقه زد. اون روز حت یچشم ها یاون روز، اشک تو یآور ادی با
فکرش رو هم  ی. حتمیمونیجانا از حسم بگم، از پش یکه برا ییبرسم، به جا نجایکردم به ا

خل و چل و ناز  یدختر بچه  هینگاهم  یبندم که تو یم یدل به دختر یروز هیکردم  ینم
 !بود یناز

 ی هیثان کیگرفتنش نکردم.  یبرا ییتقال گهیصله گرفت و من هم دازم فا دیرو که د سکوتم
همه مدت از دستش  نیچرا ا نکهیگرفتم، از فکر به ا یم شیموندم آت یاون آغوش م یتو گهید

 .گرفتم یم شیدادم، آت

! دمشیبردم و بوس نییاراده سرم رو پا یدستم گرفتم و ب یگردنبندش رو مجدد تو پالک
 .دمیفرشته م رو بوس ... باالخرهدمیبوس

خواست  یدلم م نکهیبود ا یادیکرد. توقع ز یم دادیقشنگش ب یچشم ها یتو یو درموندگ بهت
 میمستق ریبوس غ نیاز ا تشیکه رضا یزیچ هیبزنه؟  کیلبخند کوچ کی... ایبغلم؟  یبپره تو

کردم و مهمون  پتو رو از تنش آزاد دیبهش موندم و بعد ناام رهیخ یا هیرو نشونم بده. چند ثان
 !هیکنه کاف یجانا رو برام تداع یهم بو هیچند ثان ی. حداقل برادمتنم کر

 !وقته ریتو... برو باال. د-

نامنظمش ازم فاصله گرفت. عقب گرد کردم و درست  یانداخت و با قدم ها نییرو پا سرش
مثل اون پتو  نشستن انتخاب کردم. ینشسته بود رو برا شیپ قهیهمونجا از تاب رو که چند دق

 .پتو گشتم یموهاش تو یاز بو ییو دنبال رد پا دمیچیرو به دور خودم پ

فرستادم. جامون  رونیب یآه دم،یازش ند یاثر یچرخوندم و وقت یرو به سمت در ورود سرم
گفتن نداشت و در عوض  یبرا یبود که حرف دهیرس یبا هم عوض شده بود. جانا به نقطه ا

هام  یعمرم، تمام اشتباهاتم، تمام دلتنگ ییحرف داشتم! قدر تمام تنها من... قدر سالها باهاش
 !مامان و بابا یبرا

بودم و  زاریدختر ب یها یکه از هم باز ییبراش بگم. از روزها میخواست از بچگ یم دلم
بچه بودنم،  یبرا ینشون یعنیشکسته شدن غرورم،  یعنیکردن باهاشون  یکردم باز یحس م
که شکستم، از  ییدادن دخترا، از غرورا یز بزرگ شدنم براش بگم. از بازخواست ا یدلم م
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رو با دل و جون تجربه  ییزایچه چ میزندگ یبا اومدنش تو نکهیکه کردم، از ا ییقضاوت ها
 ی. اگه من نمذاشت یزده ش نم خیذاشت. با اون نگاه  ینم یعنیتونستم...  یکردم اما... نم
باورش رو  یخورده شده  یها کهیت یچطور دم،یم و به کجا رسبود یگفتم چ یگفتم، اگه نم

 چسبوندم یبهم م

مخاطبا اسمش رو سرچ کردم. اگه مثل من  ونیو م دمیکش رونیب بمیج یرو از تو میگوش
برد، اگه هنوزم دلش باهام  یبود قطعا  خوابش نم شمونیپ ی قهیشوک حس چند دق یهنوز تو

 .اومد یبود خواب به چشم هاش نم

زدم  یدادن اکتفا کردم. اگه زنگ م امیدادن مردد بودم که در آخر به پ امیزنگ زدن و پ نیب
 یشد. انگشت ها یبودنش خاکستر م داریب یبرا دمیتمام ام ینطوریداد و ا یمسلما  جواب نم
 .و نوشتم دمیصفحه کش یلرزونم رو رو

 " !شه یم میکنم به اون فرشته حسود یاالن که فکر م "

 .به انگشت هام دادم ینبود. مجدد تکون یزدم و منتظر جوابش موندم اما خبر یتلخند

 " !کنارته شهیاون... هم "

 .ارهیبود که صبر جانا رو از پا در ب یچند کلمه کاف نیهم

 " بالکت کنم باربد؟ ای یکن یبس م "

تونه  یه. متون یآورد م ادمی" و لعنت به حافظه م که  ؟یتونی" م سمیخواست براش بنو یم دلم
 !تونه یبزنه. خوب هم م دمویتونه ق یمن باشه، م یب

 " گفتم؟ یمگه چ "

 .تا جواب بده دیطول کش یکم

 " .چرت و پرت! بس کن خواهشا   "

درست شه؟ همه  زیشه همه چ یم یعنیو با خودم گفتم  دمیکش یقینفس عم امش،یبه پ رهیخ
بار  هی شهیم یعنیها رو حسش کنم؟ اون روز گهیبار د کی شهیم یعنیمثل قبل بشه؟  زیچ
 جانا رو داشته باشم؟ گهید

 .نوشتم دیترد یب

 " !تونم فراموشت کنم یمن دوستت دارم جانا، نم "

 .رحمانه فرستاد یب

 " !ستیبرام مهم ن "
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کردم؟  یم هیچشمم جون گرفت. من داشتم گر یتو یتکون دادم و قطره اشک یسر ناباور
کنه،  یبهش گفته بودم، حق داشت که تالف نویبارها و بارها هم جمله؟ من که خودم کیبخاطر 

 .بخدا که حق داشت

و عوضش واسه  ینگاهم خرجم نکرد مین هی یکه حت یکه اومدم خونتون، اون شب یاون شب "
 " !خودم تهشو خوندم ،یاشکان نگران شد

اشکان، با درد  یقشنگش برا شیلباس و آرا یآور ادیفرستادم و با  نییسمج گلوم رو پا بغض
 .نوشتم

که از دستت دادم! اون شب من مرگو تجربه کردم، آخه اون اشکان حرومزاده داشت  دمیفهم "
 " !گرفت یمنو از من م یزندگ لیدل

نشنوم. من عادت نداشتم،  یزیتونستم از احساسم بگم و چ ینم گهیتونستم، د ینم گهیبود! د بس
پس زده بشم و حاال...  یمن عادت نداشتم توسط دختر از جانا، دنید یمحل یعادت نداشتم به ب
کردم  یچند ماه... داشتم تجربه م نیا یتو یاپیبار پ نیچندم یکردم! برا یداشتم تجربه ش م

شبه خورد کنم، برام سخت بود  کیبود! برام سخت بود بت غرورم رو  دهیخرخره م رس هو ب
 !کنه یبه زجه زدنام نم ییجانا اعتنا نمیبب

 ینم ،یمنو ببخش یتون یم ست،یمثل قبل ن گهید یچیحاال که ه ستم،یال که برات مهم نحا "
تونن فراموشش کنن.  یرو م دندید شونیزندگ تیاهم یب یکه از آدما ییآدما زخم ها ؟یتون

 " مگه نه؟ یتون یتوام م

منو  دونم، اون هنوز... یگفت م یبگه. داشت بهم دروغ م یزیتا چ دیطول کش یا قهیدق چند
 .دوست داشت

 " !تونم فراموش کنم یم "

 یلبخندم دامن گلوم رو گرفت و مزه ش رو حس کردم. مزه ش آشنا بود، درست مثل شب یتلخ
 .دمشیاشکان د یکه جانا رو کنار خانواده 

 " ؟یببخش یتون یم "

تونم  ی" نم کی. من به دندیجانا ند امیاز پ یو نشون دندیمنتظرم تمام صفحه رو کاو یها چشم
 کاریچ دیمونده و با یباق میدونستم چقدر از راه طوالن یحداقل م ینطوریبودم، ا ی" هم راض

 .کرد دمیحال رو عا نیو با سکوتش درمونده تر غیهم از من در نیکنم اما جانا هم

 

 جانا#
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دو هفته اون شب رو قبل از خواب مرور  نیگذشت. تمام ا یم ییاز اون شب کذا یهفته ا دو
 نیتلخ در ع یایرو کیروزم رو شروع کردم. اون شب... حکم  شیآور ادیصبح با  و هر
رو برام داشت. انگار اون شب اصال  کنار باربد مهرزاد نبودم، اون شب بهم ثابت  نیریحال ش

 !ارهیسر آدم ها م ییشد که زمان، چه بال

 یفته با رفتارهادو ه نیدونست! تمام ا ی! خدا م؟ییخواسته بود ببخشمش، با چه رو ازم
. از سکوتش، از آرامشش، از اوردمیخودم ن یرو به رو شدم و به رو بشیو غر بیعج

ذهنم نبود کالفه شده  یتو یشگیبه باربد هم هیاصال  شب نکهیحد و حصرش، از ا یب تیمظلوم
به فکر بخشش  شتریاون خونه اضافه بشه ب یکه به بودنم تو یزکردم هر رو یبودم. حس م

 یم یقولش رو عمل دیداشت و با ازیبود که به وجود من ن یا یبارل دم،یو تنها ام افتم یم
 .کرد

و  میبه پاسگاه رفت یروز به همراه بارل کیهفته دست دست کردن،  کیبعد از  باالخره
به آزاد شدن برادرم نمونده بود. فردا  یزیچ ش،یداد و حاال بعد از گذشت مراحل ادار تیرضا
گشت. وارد اتاقش که براش  یمامان و بابا بود، فردا پارسا به خونه بر م روز من و نیبهتر

چند  نیهم یقشنگش که تو یشد و لباس ها یدادم م ونیدکوراس رییتغ یحسابمرتب کردم و 
 ازین گهینمونده و فقط چند ساعت د یتا فردا باق یزیکرد. چ یرو به تن م دمیروز براش خر

 !لمس برادرانه هاش یردنش، برابغل ک یبرا دنش،ید یداشتم برا

 .و حواسم رو بهش دادم دمیدست از افکارم کش یبارل یصدا دنیشن با

 .وقت بود که فرشون نکرده بودم یلیموهام خوبه جانا؟ خ-

 :به روش زدم و گفتم یزیآم نیتحس لبخند

 .واسه خودت، بذار شالت رو بهت بدم یشد یستیآرت کاپی! میعال-

 :رو بهش گفتم دش،یسف یداشتن شال چروکرفتم و با بر کشینزد

 !یچه کرد نمیبب میبر ،یوتراپیزیف امینشد باهات ب شیپ یدفعه -

 :به خودش گرفت و گفت یمغرورانه ا یا افهیق

کشوها رو  ی رهیتونم دستگ یپام م یاوقات با انگشتها یکه گاه نیدارم جانا، هم یحس خوب-
 !شده بمینص یزیچ یبه عقب بکشم، انگار که مدال

 .کردم یخنده ا تک

جا جلو روم  نیهم یروز هیدونم که  یشه، م یخوِب خوب م زیدورت بگردم آخه، همه چ-
 .یرقص یم یو برام بندر یمسیوا
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هردومون پر  یهردومون دراومد و با وارد شدن باربد به اتاق، خنده از لبها یقهقهه  یصدا
 دیکش یندامش که الغرشدنش رو به رخ ما یزد و من نگاهم به رو یتلخند دنمونی. با ددیکش
 .افتاد

 د؟یآماده ا-

که به دستور  ییعکس ها یو پوشه  فمیگفت و من با برداشتن ک یدر جوابش آره ا یبارل
 .میاز اتاق خارج شد یاز پاهاش گرفته شده بود همراه بارل ،یپزشک بارل

رو جا به جا  یبارل یه سختو بر خالف قبلنا که ب میرفت اطیتا به ح دیطول کش یا قهیدق چند
دار من و  یش نگاه معن جهیشد و نت نیخودش سوار ماش زیبار با کمک ر نیا م،یکرد یم

 .باربد بهم شد

توسط باربد،  نیو بعد از پارک کردن ماش میستادیساعت بعد، مقابل ساختمون پزشکان ا مین
شالش  یگوشه  دنیچیشد از پ یرو م نیمضطرب بود و ا یکم ی. بارلمیوارد ساختمون شد

 .به دور انگشت هاش متوجه شد

گردن  اتویو تنبل یکن یدکترت م شیداداشتو پ تیبار چقدر شکا نیا نمیخانم، بب یخب بارل-
 !یندازیمن م

 :بکنه و بگه یذوق زده ا یباربد باعث شد خنده  ی طعنه

کر فلج شدم و ... خداروشیزینه چ ،ینه غرغر ،ینه داد ،ینکرد تمیبار اذ نیا یینه خدا-
 !دمیروزهاتو د نیا

مغز نخود  یکله ش بجا یدختر تو نیخنده م گرفته بود و هم از حرفش ناراحت شدم. ا هم
 یبه در مطب زد و در جواب بارل یشده بود، همزمان تق یحرص یداشت! باربد که حساب

 :گفت

 !زبونتو از ته ببرم یهوس کرد نکهینه... مثل ا-

. بعد مینازک کرد و باربد در رو باز گذاشت تا وارد مطب بش یدر جوابش پشت چشم یبارل
 .کرد مونییبه داخل اتاق راهنما یمعطل شدن منش قهیاز چند دق

با هم جفت و جور شده بودند شده بود  یمدت حساب نیکه ا یمشغول خوش و بش با بارل دکتر
 .طرف اتاق ببرم انجام حرکاتش به اون یرو برا یبعد به من اشاره کرد که بارل یو کم

 یو با لبخند به دختر میبود ستادهیا یمشغول بود و من و باربد گوشه ا یرو با بارل یساعت مین
کنار اومدنش باعث شده بود حالش  نیکنار اومده بود و هم یروزها انگار با همه چ نیکه ا
بود  ستادهیاکه کنارم  یکه فقط باربد یلب جور ری. زمیکرد یبهتر از قبل بشه، نگاه م یلیخ

 :گفتم هبشنو
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 باالخره به حرفم عمل کردم؟ یدید-

 :گفت یبه آروم اونم

 کدوم حرفت؟-

 تونمیبهت قول دادم که م یول ینداشت یدیخوب شه. تو ام یکه بارل کنمیم یبهت گفتم کار-
 ادته؟یبکنم.  نکارویا

 :رخ متفکر و درهمش انداختم و ادامه دادم میبه ن ینگاه مینگفت. ن یزیچ

 .درست شده یهمه چ نکهیخوشحالم از ا-

 :جواب داد خونسرد

 !راه بره تونهیهنوز نم یبارل یول-

 :اومدم جوابش رو بدم دکتر رو به من گفت تا

 د؟یاریب فیچند لحظه تشر شهیخانم م-

 :رفتم و دکتر گفت جلو

وقتش  گهیکنم د ی. فکر مستهیدوتا پاش با یکه رو دیو کمکش کن دیریدستاش رو بگ خوامیم-
 .هیکاف ستهیحد که بتونه چند لحظه به کمک شما با نیراه بره در هم خوامیباشه. نم

ش رو فشردم و با زده خیرو محکم گرفتم. دست  یبارل یتکون دادم و دستا یزده سر جانیه
  .تونه ینگاهم بهش فهموندم که م

بلند شدن از  یبرا یجون چیانگار ه یو حت دنیلرز ی. دستاش متونستیانگار اصال نم اولش
 یو بلندش کنم. باربد به کمکم اومد و وقت رمیجاش نداشت. دکتر اشاره کرد که کمرش رو بگ

 رمیو منم اروم اروم دستاش رو بگ ستهیدکتر به باربد گفت کنار با م،یتخت بلندش کرد یاز رو
 .و کمرش رو رها کنم

دستام رو ول  کهویما نشست ا یکمرش دستاش رو گرفتم، داشت سرجاش م یبه جا یوقت
شونه هام گذاشته باشه.  یکه انگار تموم وزنش رو رو یکرد و دور گردنم حلقشون کرد. جور

بود و نفس نفس  ستادهیجفت پاهاش ا یبود. اون به کمک من رو یهم عال نیحال هم نیبا ا
 یکردم و م یش نگاه مگل انداخته یعرق کردش و لپ ها یشونیزد. من با ذوق به پ یم

 :گفتم

 ؟یتونست یدید-

ش رو رها کنه و با قبلش برش گردوندم، تازه تونست نفس حبس شده یدوباره به جا یوقت
چشماش حلقه زده  یاونطرف تر اشک تو یکه کم یاراده برگشتم و به باربد یذوق بخنده. ب
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خوب  ی. بارلمیحساب شده بود یب گهیکنم د یانداختم. فکر م یبود نگاه یبارل ی رهیبود و خ
 دوتا اتفاق وجود داشت؟ نیاز ا نیهم قشنگ تر ی. اتفاقشدیمن فردا آزاد م یشده بود و پارسا

 :آروم گفتم یکنار باربد برگشتم، دوباره با همون صدا یوقت

راه  گهیتا چند وقت د یعنی ستهیپاهاش با یرو یراه بره؟ وقت تونهیکه خواهرت م یدیحاال د-
 .تونه بره یهم م

 دیدادند. شا یخودشون جا یرو تو یشد گفت چه احساس یکه نم یید. با چشمانگاهم کر فقط
حاال با آزاد شدن پارسا و خوب  نکهیهم ترس! ترس از ا دیبود و شا دیام دیبود، شا یخوشحال
هم نابود بشه. و البته ترسش هم به  کنهیکه مارو به هم وصل م ینخ نازک نیهم یشدن بارل

جفتشون برم. بودن  یاز زندگ شهیهم یبرا یعد از خوب شدن بارلداشتم ب میصمجا بود چون ت
فراموشش کنم و  تونمینم چوقتیه یعنی نیوصل شدن من به باربد. و ا یعنی یمن کنار بارل

بود  یدیحداقل ام ینجوریافتاد، ا یکدوم از اتفاقات گذشته نم چیکشم. کاش ه یعذاب م شهیهم
 ...حاال یول انیب کنارکه پارسا و باربد با هم 

 :کردند گفتم ینگاهم م رهیکه هنوزم خ ییچشما یاهیس یتو رهیرو کنار زدم و خ افکارم

دور. اون اگه  زیرو هم بر یکه از پارسا دار یا نهیک شه،یداره درست م یحاال که همه چ-
 یبا همه چ یعنی نیداده، پس ا تیکه خواهر خودت رضا نهیفردا قراره آزاد بشه، بخاطر ا

 .ایمده. پس توام کنار بکنار او

. کنهیم یدونستم از درون چه قدر به خاطر آزاد شدن پارسا خودخور یرو گفتم چون م نیا
رو داشته باشم که نکنه پارسا و  نیخواستم از فردا هر لحظه ترس ا یرو گفتم چون نم نیا

 یار مپارسا هم ک ی. مطمئنا  سر فرصت روفتنیباربد با هم روبه رو بشن و به جون هم ب
همه  چوقتیه دیدو نفر شا نیکن کنه. درسته که ا شهیاز باربد گرفته رو ر هک یا نهیکردم تا ک

و  بینفرت عج نیتونن قلبشون رو از ا یرو نبخشن و با هم مثل گذشته ها نشن اما م گهید
 تونن؟یپاک کنن. نم بیغر

 

*********** 

 دمیبه آغوشش رس ین رها شدم که وقترها شدم. چنا شه،یکمان رها م یکه از چله  یریت مثل
قبل از من بهش برسه، نذاشتم  یزدم. نذاشتم کس یو خودم رو توش گم کردم، نفس نفس م

قبل از من ببوستش، بوش کنه، نوازشش کنه  یقبل از من در آغوشش بکشه، نذاشتم کس یکس
 .و وجودش رو احساس کنه

 ی. بودمیش گذاشتم و چشم بسته بو کششون یرو رو مینی. بدمیتنش رو بلع یوار بو وونهید
 .و بزرگ شدم دمیبغلش قد کش یساِل تموم، تو ستیداد که ب یرو م یکس
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و صورت رنگ  ختهیبهم ر یبلند شده و موها یها شیو چشم باز کردم. ر دمیرو باال کش سرم
 که تموم یجذاب یکم نکرده بود. هنوزم همون بود. همون پارسا تشیاز جذاب یچیه شدهیپر

  .شدند یدل نه صد دل عاشقش م کی دنشیدوستام با د

صورتم رو پاک کرد. لبخنِد محو  یرو دو طرف صورتم گذاشت و با شستش اشکا دستاش
پر ذوق من  یاشک آلودش نداشتند. همونطور که صدا یبا چشما یتیصورتش سنخ یرو
 :با بغضم نداشت یتیسنخ

 کردم داداش بزرگه؟به قولم عمل  یدید رون؟یب ارمتیگفتم م یدید-

و من رو محکم به خودش فشرد. کنار گوشم  دیبوس یپر رنگ تر شد. لپم رو به آروم لبخندش
 :گفت

 .بزرگ شده که به قوالش عمل کنه ینقدریمن ا یجانا-

آغوشش بمونم. عقب رفتم تا اون هم پسرش رو  یتو نیاز ا شتریب ذاشتیمامان نم یغرغرا
مشغول  نکهیدونم چرا با ا ینگاه پارسا همچنان به من بود. نمبعد از ماه ها بغل کنه. اما 

به من نگاه  کباریبا مامان و بابا بود، چند لحظه  یو خوش و بش و رفع دلتنگ یاحوال پرس
 ونست ازش دل بکنه؟ت یبود که نم دهیصورتم د یوت یکرد. چ یم

دوست  یلیه پارسا خک ییگل پسرش فسنجون پخت. همون غذا یمامان برا م،یخونه که رفت به
پارسا رو مرتب کردم. از لپ  یشایبد نبود خودم موها و ر میشگریکه آرا ییداشت. از اونجا

 کردم یمورد عالقش رو پل یاز آهنگا یکیخورد،  یاتاقش خاک م یتاپش که ماه ها بود تو
 یم ینبا اون آهنگ بلند بلند همخو د،یرس یبه خودش م نهیداشت مقابل آ نکه او یو در حال

 ی. حاضر نبودم حتنمیبه خودم جلب کنم و لبخندش رو بب کباریکردم تا توجهش رو چند لحظه 
که  ششیاز پ دمیترس یکردم خوابم. م یلحظه هم از کنارش جم بخورم. اصال احساس م کی

چند ساعت که تموم بشه، از خواب بپرم  نیا دمیترس یفرصت رو از دست بدم. م نیبرم، ا
 !بود یکه مرگ برام بهتر از زندگ یی. همونجامیهمون برزخ لعنت یم توهنوز نمیب یبم

 یو من رو دندیخند یکرده بود. مامان و بابا بلند بلند م دایپ انیخونمون جر یتو یزندگ انگار
رو  یفراموش کرده بودم سراغ بارل یپاهام بند نبودم. اونقدر بهم خوش گذشته بود که حت

 یبهش زنگ م کباری یروز شهیداده بود اما من هم یمرخص. خودش امروز رو بهم رمیبگ
 .کنم یجز پارسا کار چکسیه یبرا خواستمینم گارزدم و امروز ان

 شنهادی. به پمیکن ی. بعد از شام به اصرار من قرار شد که بازمیخورد اطیح یشام رو تو شب
 یدلم درد گرفته بود. وقتبودم که  دهیاونقدر خند یباز نی. حمیرو انتخاب کرد میمامان پانتوم

رفتم. پارسا که  یم سهیکنه، از خنده ر یباز میداد که پانتوم یتپلش رو تکون م کلیمامان ه
 یم غیگرفت. ج یاز گردنم م یو گاز محکم نداختیدست دور شونم م د،ید یهامو م خنده

 :زد یزدم و بابا تشر م
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 !نقدریا دیو داد نکن غیدر خونه ها. ج انیها م هیاالن همسا-

اومد  ی. انگار خوشمون ممیکرد یاما باز هم کارمون رو تکرار م میکرد یم یخواه معذرت
 امونیبچگ ادیکه  میکرد یگوشیاون شب من و پارسا باز نقدری. امیبابارو حرص بد نکهیاز ا

 .میسال بچه تر شده بود نیافتادم. انگار چند

فت که بخوابه، بالشت و پتوم رو برداشتم مامان و بابا به اتاقشون رفتن و پارسا ر یوقت شب
 افهیق دنشیبالشت و پتو به دست وارد اتاقش شدم، با د نکهیو به اتاق پارسا رفتم. به محض ا

 :به خودش گرفت یزار ی

  .یدیبهم چسب شیری. از صبح مثه سفکرشم نکن جانا-

 :کردم زونیرو آو لبام

 .دارمبه تو ن یخوابم خب. من که کار یتختت م نییپا-

 :حرص جواب داد با

 یذاریدونم تا صبح نم یشدنم. من که م یبسه واسه روان میاتاق باش هی یکه تو نیالمصب هم-
 .یحرف بزن یخوایم زیر هیبخوابم. 

 :و جواب دادم دمیبلند خند بلند

 .یشناس یخوب م نقدریعاشقتم که منو ا-

پتوم  ریچراغ رو خاموش کردم و ز .انداختم نیزم یاتاق رو بستم و بالشت و پتوم رو رو در
 .دمیخز

 .تونستم ازشون بگذرم یحرف نگفته باهاش داشتم که نم نقدریس اما اخسته یلیدونستم خ یم

 پارسا؟-

 :کرد و گفت ینچ

 !شروع شد-

 :دمیخند

 واسم خواستگار اومد؟ شایچند وقت پ یدونست ی... مگمایم-

 یم و از مامان و بابا هم خواسته بودم که حرفاشکان نگفته بود یاز خواستگار یزیپارسا چ به
 یهم نبود که فکر پارسارو تو یازینزنند. چون قرار نبود که به اشکان جواب مثبت بدم پس ن

 .کنم ریزندان درگ

 :زده گفت رتیکه سر جاش نشست. ح دمیبود اما فهم کیتار اتاق
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 ؟یچ-

 به؟یعج نقدریا ادیواسه من خواستگار ب نکهیا یعنیخب؟  هیچ-

 بوده؟ یمراسم خواستگار یعنی-

 .گهیآره د-

 د؟ینگفت یچیاونوقت به من ه-

 :دمیکش یپوف

  .بود فقط ییمراسم آشنا هیانگار مراسم عقد بوده. بابا  یگیجور م هی-

 :گفت یو حرص دلخور

 .دیحقا ندار نی! تا من اجازه ندم از ایهرچ-

 :دمیخند

 گه؟ید کارس چیوسط ه نیباره بگو بابا ا هیاوهو! -

 نجایبزرگ کردنت و به ا یکه من تو یرفته اونقدر ادتی نکهیمثل ا یول ستیکاره ن چیه-
 !رسوندنت نقش داشتم مامان بابا نداشتن

خونه نبود، بابا هم  چوقتیکرد و ه یکار م شیچند سال پ نی. مامان که تا همگفتیم راست
من رو خودش بزرگ  ییجورا هیمن بود.  یشگیاز مامان نداشت و پارسا همدم هم یدست کم

 .حال و روزمه نیلوس بارم آورد که االن ا یکرد. که البته اونقدر

 :پرت کردن حواسش گفتم یبرا

 بود؟ یخواستگار ک نیحدس بزن ا حرفارو ول کن. نیخب حاال ا-

االن  نمیفکر نکنه منظورم باربده و به خاطر هم وقتی نکهیشد، از ترس ا یکه طوالن سکوتش
 :گفتم عیده سرآزاد ش

 .خودت قیاشکان! رف-

 :زده جواب داد بهت

 !یکنیم یشوخ-

 :دمیخند

 !بخدا-

 خب؟-
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 .. ردش کردمومدیازش خوشم ن ادی. زگهید یچیه-

 :گفت یبود وقت متعجب

 .نداره یمشکل دونمیشناسمش م یمن که چند ساله م ش؟یاز چ قایدق ومد؟یاز اشکان خوشت ن-

 ینیبب ینبود یمن نبود! ول لی. در کل باب مگهیداره د یا قهیسل هی یپارسا، هرکس گهیخب د-
 .خودش و خانوادش چقدر از من خوششون اومده بود. اوف اصال نگم برات. عاشقم شده بودن

 :گفت یساختگ یرتیغ با

که! حاال چه اشکان باشه چه هرکس  دمتینم یبندازم. به کس ی. من قراره تورو ترشخودیب-
 .گهید

 :خسته گفت ییو با صدا دینثارش کردم. دوباره سر جاش خواب یا ونهیو د دمیخند

 !گهیبخوابم د خوامیم یاگه اجازه بد-

 :بامزه گفتم یلحن با

 .ریبخواب بخواب شبت بخ-

کنه. با خنده  هیاز حرفم نگذشته بود که دوباره صداش زدم. کم مونده بود گر هیچند ثان دیشا و
 :گفتم

 روزید ؟یباال بزنه ها. خبر دار نیخواد واست آست یان مخواستم بگم مام یکوفت خو! م-
 .سر داره ریرو هم ز یکی گفتیداشت م

 :گفت شدیم دهیکه به زور شن ییخوابالو یصدا با

 .دهیمثل من که تازه از زندون در اومده زن نم یبه کس یشکیه-

 .دلشونم بخواد-

 ...هوووم-

 .! هنوز حرف دارمایپارسا؟ نخواب یهو-

 ...هووم-

 ! الو؟گمینخواب م-

 :با حرص گفتم ومد،ین گهیصداش د یوقت

 !. اه اهیجون تو جونت کنن مثه خرس-
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شکمم جمع کردم و چشمام رو  یپام رو تو کی. دمیو به شکم خواب دمیبعد، طبق عادتم چرخ و
 :لب گفتم ریبستم و ز

 !خوابالو و بد اخالق هیداداش ریشبت بخ-

 

*********** 

برام  یلیدل کندن از خونه خ نکهیبلند شدم. با ا زیاز سر م رم،یش وانیز لقولوپ ا نیآخر با
هر سه تاشون نشوندم و از آشپزخونه  یلپا یرو یرفتم. بوسه ا یم دیبا یسخت بود، ول

 :زدم. همزمان گفتم رونیب

 .خونه امیم ی. عصررمیمن دارم م-

 :دیخشک پارسا به گوشم رس یصدا بالفاصله

 ؟یکجا به سالمت-

 :ستادمیباال انداختم و دست به کمر ا ابرو

 .دوستم شیپ رمیبعد آمار گرفتناتو شروع کن. م یایبذار ب-

 مگه تو؟ یکدوم دوستت؟ دانشگاه ندار-

. راهم رو سمت پله ها کج رفتیمامان و بابا لو م یجلو یداد، همه چ یادامه م شتریب کمی اگه
 :کردم و همزمان گفتم

 .ارمباال، کارت د ایپاشو ب-

بعد اون هم وارد اتاق شد و در رو بست. سمتش برگشتم و  هیاز ورودم به اتاق، چند ثان بعد
 یم یعنی ستادیا یم ینجوریروبه رو شدم. هر وقت ا ستادنشیو ژست خاص ا زیر یبا چشما

رنگم  یرنگم رو با شال گلبه ی. در کمد رو باز کردم تا شال مشکرهیخواست مچم رو بگ
 :به پارسا گفتم طابنده خعوض کنم. با خ

 ؟یطلبکار-

چه مرگته. پس  فهممیکه نرفته؟ من از طرز نگاه کردنتم م ادتی. یزنیبد رقمه مشکوک م-
 .بفهمم نکهیخودت بگو قبل از ا

کنه، تموم  یم ریرو تعب دمیکه مقابلش نشون م یدونستم هر عکس العمل یکه م ییاونجا از
 دایپ گهید یشالها نیرو از ب ی. شال گلبهه نظر برسمب یعاد یلیرو به کار بردم که خ میسع

 :گفتم یعاد یلی. در کمد رو بستم و همزمان خدمیکش رونیکردم و از کمد ب
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 .به مامان بابا گفتم یدروغ هیمن -

 ینگاه اهشیس یها لهیو به صورت درهم و ت دمیاراده سرم رو باال کش یقدم جلو اومد. ب چند
 .سرم انداختم یرنگ رو رو یرو برداشتم و شال گلبهرنگم  یانداختم. شال مشک

 خب؟-

آتو دستش بدم. صاف توش چشماش نگاه کردم  خواستمیاز نگاهش فرار نکردم چون نم نباریا
 :و گفتم

 .ستیدر کار ن یشرکت چیه ی. ولکنمیشرکت کار م هی یبهشون گفتم دارم تو-

 :خشک تر از قبل گفت نباریا تر شدند و کیشد. چشماش بار شتریهم ب یلب هاش رو فشار

 خب؟-

بزرگ شدم. مطمئن باش اشتباهات  گهیپارسا. من د ریرو به خودت نگ افهیشکل و ق نیا-
تو مجبور  یآزاد یمجبور بودم. برا کردم چون ی. من پنهون کارکنمیگذشتم رو تکرار نم

 .بودم

صداقت و عشق  یبه صورتش رخنه کرد. آب گلوم رو فرو دادم و هرچ یسرگردون نباریا
 :ختمیصدام ر یبود تو

 دمیترس یم یخونه چه خبر بود. مامان بابا داغون بودن. گاه یحکمت اومد تو یوقت یدونینم-
جونش به جون تو بنده.  یدونی. مخصوصا مامان. تو که مادیسرشون ب ییکه زبون الل بال

 ؟یدونینم

 :جوابش نموندم و ادامه دادم منتظر

بود و  دهیفا یشده بود. حرف زدن باهاش ب یبکنم. افع یکار ونستمتیاز سمت باربد که نم-
زدناش رو تحمل کنم. مجبور شدم از  شیشدم ن یزدم مجبور م یباهاش حرف م یبدتر وقت

 یرو به کس تیتا نخواد واقع یوارد عمل بشم. خودش رو زده بود به فراموش یبارل قیطر
سخت بود اما کم کم  یلیالکن افتاده. اولش خ. خودش از بینداد هولشبگه. نخواد بگه که تو 

 ییتحمل کنم. از اونجا شدمیمجبور م یزد ول یم شیشدم. اونم مثه داداشش فقط ن کیبهش نزد
و کمکش  ششیپ رفتمیجز قبول کردنم نداشت. هر روز م یتنها بود چاره ا شهیکه تو خونه هم

دوست  هیمثل گذشته ها مثه زدم.  ی. باهاش حرف مکردم یکردم. واسش غذا درست م یم
هفته دلش باهام نرم تر شد. ازش  نیکنارش بودم تا دلش نرم بشه. موفق هم شدم. بعد چند

رو مخش  نقدریا یول ادیب خواستی. خودش افتاده. نمیو بگه که تو اونو هول نداد ادیخواستم ب
کردم مانع کارم  یبکنه. اگه به مامان و بابا نگفتم چون فکر م نکارویرفتم که مجبور شد ا

 .اونا رفت و آمد کنم یخونه  یتو ذارنینم ای شنیم
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کرد کنترلش  یم یکه سع ییموهاش زد و با صدا یتو یکرد. چنگ ینگاهم م یو عصب کالفه
 :کنه گفت

 ؟باربد یخونه  یرفتیتو... تو هر روز م یعنی-

 :گفتم عیو سر تند

داشته  یوقت ای. اونم دمشیند شتریبار بمدت چند نیا ینبود. من تو چوقتیباربد ه یآره ول-
 .خونه ومدهیداشته م یوقت ای رونیب رفتهیم

 :دلم گفتم یتو

 "!منو به خاطر دروغام ببخش پارسا. همش به خاطر آرامش خودته"

 :مقابل صورتم تکون داد دیتهد یرو به نشونه  انگشتش

 . نداده بودم؟یباش دیکه باربد باشه تو نبا ییمن بهت هشدار داده بودم که جا یول-

کردم. نفسش رو فوت کرد و دلخور و متاسف سرش رو به چپ  نییسرم رو باال و پا مظلوم
 :و راست تکون داد

 اونجا؟ یبذارم بر یتوقع دار یعنیاالن -

 :لرزون گفتم ییدستش رو گرفتم و با صدا دهیترس

بار  نیاول ی. برامیبود یتراپ ویزیف شیداره. دو روز پ اجیاحت یلیاالن بهم خ یپارسا بارل-
رو انجام بده. اگه من نباشم  ناتشیباشم تا تمر ششیهر روز پ دی. باستهیپاهاش با یتونست رو

 .کنهینم نکارارویاون ا

 :تفاوت باشه یکرد ب یرو پشت نقابش پنهون کرد و سع نیمنقلب شده بود. اما ا کمی انگار

 ؟یمگه تو پرستارش ره؟یواسه خواهرش بگ نهتویپرستار نم هیباربد با اون همه مال و منال -

رو به همه بگم  تیپام بذار که بتونم واقع یجلو یراه هیدروغ بگم؟  دیچه قدر با گهید ایخدا
 !راحت بشم طیشرا نیو از ا

از  شتری. با باربد که بکنهیاومد. کال با همه لج م یپرستار داشت اما اصال باهاش کنار نم-
کرد.  یرو شرکت نم شیوتراپیزی. قبل از من اصال جلسات فادیکنار م همه لج داره. فقط با من

  .کنهیلج م ششیاگه االن باز نرم پ دونمیبکنه. م نکارویکنم که ا شیمن تونستم راض

 یاسم بارل دنیدونستم از شن یدستاش گرفت. م ونیتختم نشست و سرش رو م یلبه  کالفه
 نهیشناختمش. برادر من هر چه قدر هم که ک یسال م ستیب ی. به اندازه شهیم تیچه قدر اذ

 یداره از کار هیکه هر ثان دونستمیمهربون و نازکه. م یلیداشته باشه و ناراحت باشه، قلبش خ
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عذاب وجدانش  نی. منم داشتم از اارهیخودش نم یکشه و فقط به رو یعذاب م کرده یکه با بارل
 .رمب یبارل شیکردم تا بذاره باز هم پ یسواستفاده م

که هنوزم  یگرفته و ناراحت، در حال ییدونستم، چند لحظه بعد با صدا یکه م همونجور
 :کف اتاق بود گفت یبه پارکت ها رهیچنگش گرفته بود و خ یموهاش رو تو

 .برگرد۵تا ساعت  یباشه. برو. ول-

 

************* 

 

 یدیبه من خند تو

 یدانست ینم و

 هیهمسا یبه چه دلهره از باغچه  من

 دمیرا دزد بیس

 دیمن تند دو یاز پ باغبان

 دیرا دست تو د بیس

 آلود به من کرد نگاه غضب

 دندان زده از دست تو افتاد به خاک بِ یس

 و هنوز یتو رفت و

 در گوِش من آرام آرام سالهاست

 خِش گام تو تکرار کنان خش

 دهد آزارم یم

 کنان شهیمن اند و

 پندارم نیا غرق

 !نداشت؟ بیا، سکوچک م یچرا باغچه  که

 .بازش انداختم مهین یبه چشما یتر آوردم و نگاه نییرو از صورتم پا کتاب

 بازم بخونم؟-
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 !بخون یعنیهم گذاشت.  یرو رو چشماش

کردم و با  دایرو پ یریمش دونیاون کتاب بودند، شعر کوچه از فر یکه تو ییشعرا ونیم از
حفظش کرده  یشعر بودم و تا حدود نیوار عاشق ا ونهیتموم احساسم براش خوندم. خودم د

 .بودم

 یکه م یقیعم یکه چشماش رو بسته. نفس ها دمیو د دمیشعر تموم شد، سرم رو باال کش یوقت
 .داد که خوابش برده ینشون م دیکش

بشه  کیتار یتا اتاق به خوب دمیجام بلند شدم و روش رو صاف کردم. پرده هارو کامل کش از
 .و بد خواب نشه

بعد از ظهر ۴به ساعتم انداختم.  یزدم و در رو پشت سرم بستم، نگاه رونیاتاق ب از یوقت
وقت  یلیپنج برگردم و اون موافقت کرده بود. خ دیگفته بودم که با یداد. به بارل یرو نشون م
بودم که داره  یدوست هیشب شتریبه صاحبکار نبود. من هم مثل پرستارش نبودم. ب هیبود که شب
 !تا حالش خوب بشهکنه  یمکمکش 

بودند دادم. صبح وقت نکرده  ختهیکه به هم ر یلیبه وسا یآشپزخونه رفتم و سر و سامون به
  .خواست یدوش آِب گرم م هی دایبودم به حمام برم و دلم شد

 یحمام هم گوشه  کیو حمام بودند،  یبهداشت سیکه مجهز به سرو یجز اتاق باربد و بارل به
 .بکنم یاومد حمام یونه نبود پس بدم نمسالن بود. باربد که خ

 ریش یکردم و وقت زونیرو آماده کردم و حوله به دست وارد حمام شدم. حولم رو آو لباسام
و لباسام رو  دمیکش یاز سر کالفگ یکمه. پوف دایآب رو باز کردم متوجه شدم که فشار آب شد

 .دوباره به تن کردم و از حمام خارج شدم

حمام  یهم خوب بود پس چرا تو یلیآب رو باز کردم. فشار آب خ ریو ش آشپزخونه رفتم به
 بود؟ ینجوریا

حمام کردن شدم. حوله به  الِ یخیحمام بوده، ب یاحتماال مشکل از دوِش تو نکهیفکر به ا با
 یخونه نم۸، ۷چشمم به اتاق باربد افتاد. باربد که تا ساعت  کهویدست از پله ها باال رفتم که 

 ستفاده کنم؟داشت که از حمام اتاق  اون ا یچه اشکالاومد، پس 

 یکه آماده کرده بودم برداشتم و به اتاق باربد رفتم. وارد حمام شدم و برا ییفکر لباسا نیا با
کردم و مشغول در آوردن لباسام  زونیم رو آودر رو پشت سرم قفل کردم. حوله یمحکم کار

 .شدم

م رفتم و اون رو ه کردم، دوش رو بستم سمت حولهک یاز حمام فوق العاده لذت بخش بعد
که قبلش تنم بود، از  ییو با برداشتن لباسا دمیسرم کش یبنفشم رو رو ی. کاله حولهدمیپوش

 .حمام خارج شدم
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به اطرافم انداختم.  یاتاق بازه. متعجب نگاه یمحض ورودم به اتاق، متوجه شدم که پنجره  به
 مام برم باز نبود، بود؟به ح نکهیپنجره قبل از ا نیا

به صورتم زدم  یاراده چنگ ی. بدمید اطیح یسمتش رفتم تا ببندمش که باربد رو تو متعجب
  .بود من حمامم دهیزمزمه کردم. قطعا به اتاق اومده بود و فهم ی" کشداریلب "وا ریو ز

ار خودم فحش بود نث یلب هرچ ری. زدمیلباسام رو پوش یاتاق رو قفل کردم و هول هولک در
 .رو تحمل کنم دشیجد یها کهیبه بعد ت نیمونده بود از ا نیکردم. هم

 نییپا ینبود و احتماال باربد هنوز طبقه  یانداختم. کس رونیبه ب یرو باز کردم و نگاه در
 میکاله حوله ا یبلند و پرم رو تو یکردم که موها یو داشتم تالش م ستادمیا نهیبود. مقابل آ
 :دمیکش یبلند نیصداش ه دنیبا شن کهویفرو بدم که 

 ؟یکن یچرا خشکشون نم-

 .گرد شده نگاهش کردم ییقلبم گذاشتم و با چشما یرو رو دستم

 !دیزهرم ترک ؟یشیچرا مثه جن ظاهر م-

 :رو خاروند و گفت ششیته ر ی. رودیرس یخسته به نظر م یلیخ صورتش

کاله که حاال حاالها خشک  یتو شونیکن یکه م ینجوریا ؟یکن یگفتم چرا خشکشون نم-
 .شنینم

 یچ دیبا طیشرا نیا یداشت سشوارش رو بردارم و موهام رو هم سشوار کنم؟ خب تو توقع
 کردم؟ یکار م

 کجایکه سمتم اومد. کالهم رو از سرم برداشت و موهام  دیخودش حرف دلم رو فهم انگار
 یاشاره کرد رو قیعم یا نفسبدون پلک زدن نگاهم کرد و بعد، ب یا هی. چند ثانختندیدورم ر
  .نمیتختش بش

 :کرد و گفت یبه باربد و تخت انداختم که اخم دیپر ترد ینگاه

  .موهاتو سشوار کنم خوامیاونجا م نیبخورمت که. بش خوامینم-

بود باربد بود؟ چرا  ستادهیکه روبه روم ا یهم دست به کمر نگاهش کردم. واقعا مرد باز
 عوض شده بود؟ نقدریا

نگاه سمتم بندازه، مچم  مین کی یحت نکهیو بدون ا دیکش رونیب زشیم یرو از کشو ارشسشو
به خودم لعنت فرستادم  قهیچند دق نیهم یبار تو نیهزارم یو سمت تختش برد. برا دیرو کش

بود تا  داریب یاتاق باربد به سرم بزنه. کاش بارل یهوس حمام کردن اونم تو هوی دیکه چرا با
 نیمحال بود ا یبشه ول داریاز خواب ب دمیترس یحمام اتاق اون استفاده کنم. م از شهیمثل هم

 !حماقت رو بکنم. محال بود
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 :تخت نشوند و گفت یرو رو من

 یرو خودم سشوار م یبارل یموها شهیکه. قبلنا هم ستمین یدست و پا چلفت گهید نقدرامیا-
 .کردم

 :ارم اون حرف بزنه. با خنده گفتامروز قصد کرده بودم فقط ساکت باشم و بذ انگار

من  یبگم چرا از شامپو نکهی. نه ااریخودتو ب یشامپو یحموم کن نجایا یخواست یدفعه بعد-
  .سگهید زیچ هیخودت  یشامپو یبو ینه! ول ا،یزد

به حمام برم  نکهینبود قبال از ا ادمیلبخند زدم. اصال   یکه پشتم بهش بود، به راحت ییاونجا از
 .باربد رو به موهام بزنم یاز شامپوها یکیرو بردارم. مجبور شدم  یبارل یشامپو

 یدستش رو به آروم یبگه. وقت یزینتونست چ گهیرو به برق زد و با روشن شدنش، د سشوار
 نیافتادند. اونقدر ا یهم م یکرد، چشمام ناخودآگاه رو یو خشکشون م دیکش یموهام م نیب

گرفته  شیانگار باز یبره. لعنت یکردم کم کم داره خوابم م یکار رو تکرار کرد که احساس م
 :و گفتم دمیکم جلو کشیبود. سرم رو 

 .! خوب شدنگهیبسه د-

 :رو خاموش کرد و گفت سشوار

 !ببافمشون؟ بلدما-

 :و جواب دادم دمی! خندمیقدر من و باربد امروز آروم تر شده بود چه

 .بباف. باشه یکرد یو رو نم یبلد بود ییچه کارا-

 مهیروح رییتغ یفکر کردم که چه قدر آزاد شدن پارسا تو نیبافتن موهام شد و من به ا مشغول
م رو فراموش که ازش گرفته یا نهیموثر بوده! درسته که هنوزم احساسم به باربد همونه و ک

 !شکر داره یجا نیو هم دمیامروز باهاش بهترم و هنوز بهش نپر یول دمش،ینکردم و نبخش

بودم و خبر  یاعصاب یم گرفته بود. بشده بودم خنده ریپاچه گ دا  یجد نقدریا نکهیاز ا مخود
 !نداشتم ها

 ؟یتموم شد. کش مو دار-

 .برم حموم همونجا گذاشتمش خواستمیم یتخت باشه. وقت یآره فکر کنم پشت سرت رو-

 .کردم داشیپ-

 :فرستاد رونیب نیموهام رو بست و نفسش رو سنگ نییپا

 !شد تموم-
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 :از جام بلند شدم و گفتم بالفاصله

 .برم گهی. من دیمرس-

 :دیپاهاش رو دراز کرد و خند یخستگ با

 ؟یکن یحاال چته؟ چرا فرار م-

 :به خودم گرفتم یمتعجب ی افهیق

 ؟یمن؟ فرار؟ واسه چ-

 :شدت گرفت شخنده

 !یدیترس ینجوریواال! فکر کنم قراره بخورمت که ا دونمینم-

 :برو باال انداختمبه کمر ا دست

خوام زود برم آماده شم که برگردم خونه. پارسا گفته پنج خونه باشم. االن از پنج  ی! مرینخ-
 .هم گذشته

دهنش  یرو تو نشیریباال انداخت و لبش ز ییش رنگ باخت. ابرواومدن اسم پارسا، خنده با
 .و رهاش کرد دیکش

 یبه داداش جونت نبود. خوش م ادمی .ینموره خوش اخالق تر شد هیپس بگو چرا امروز -
 گذره؟

بود که  نیو حرصش به خاطر ا یاز ناراحت یقسمت دیزد. شا یصداش موج م یتو حرص
 نیهم هم یخودش و بارل یخورد و دوست داشت رابطه  یمنو پارسارو م یحسرت رابطه 

 ...هم دیباشه. شا یشکل

 !خوش به حال پارسا-

. چشم بست و با لبخند دیکش یقیبه سقف اتاقش نفس عم رهیو خ دیکردم. سر جاش خواب نگاهش
 :گفت

 یگفتم که خواهر نیبه خاطر ا شیپ ی. دفعه گمیجمله رو م نیکه ا هیبار نیدوم نیفکر کنم ا-
. یدوسش دار نقدریکه با تموم اشتباهاتش هنوز ا گمیم نیدفعه به خاطر ا نیمثل تو داره. ا
 !. کاشیدیبخش یم ممن یدیکه پارسارو بخش یکاش همونجور

 :تونستم در جوابش بگم اما فقط گفتم یحرف ها بود که م یلیخ

 یمنم اندازه  یپس باالخره باورت شد که من با پارسا همدست نبودم نه؟ باالخره باور کرد-
  کرده ازش متنفر شدم؟ کاریپارسا چ دمیفهم یتو وقت
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 :گفت یباز کرد و با مکث کوتاه چشم

 دمیجنگیقبولش کنم. با خودم م خواستمینم ی. ولیگیراست م گفتیدلم مته  یزیچ هی شهیهم-
 .که قبول نکنم

 !بود رید یلیبود! واسه باور کردن خ رید یلیخ

از اعتمادش سو استفاده  دیفهم ی. وقتدیچون اونم منو بخش دم؟یچرا پارسارو بخش یدونیم-
کرد کمکم کنه تا حالم خوب  یعو س شمیباالخره برگشت پ یکردم، چند هفته باهام قهر بود ول

که  ،یاون چتارو خوند یتو وقت ینکرد. ول یباشه. اون بهم پشت نکرد. اون پشتم رو خال
 یسع کباری ی. تو حتیو پشت سرتو نگاه نکرد یرفت یمن نبودن، ول یالبته اون چتا برا

ببخشمت.  تونمیمکه ن نهیا یبرا دمیباربد. شا یکرد ی. تو پشتم رو خالیرو بفهم تیواقع ینکرد
 .یدیچون توام منو نبخش

 یگاه بندش کرد و بهم زل زد. بعد از مکث کوتاه هیسر جاش نشست. دستاش رو تک دوباره
 :گفت

 شده؟ انتیتاحاال بهت خ-

 :گفت یبه روم زد و با لحن تلخ یشخندینگاهش کردم. ن یهم رفت و پرسش یتو اخمام

 یزیبشه، به هرچ انتیبهت خ ی. وقتگمیبرات م . اماگمیم یمن چ یبفهم یتونینشده! پس نم-
 دی. شایکن تشیبشه، ممکنه اذ تیکه بهت شده وارد زندگ یانتیبعد از خ ی. هرکسیشیم نیبد ب

 یتا مدت ها رابطه  یبشه ول یاوک یهمه چ یکرد دایکه بهش اعتماد کامل پ یبعد از مدت
 یکنیو گمون م یدیربط م گهیبهم د . مدام اتفاقات رودهیکه بهت شده عذابت م یانتیو خ یقبل

 ریو ز دهیرفتارهارو انجام م نیهم هم یکارو کرده، نفر بعد نیاون ا یقبل یرابطه  یچون تو
نداشتم. آره  یجد یرابطه  چکسی. من بعد از افسون با هکنهیم انتیو تهشم بهت خ رهیم یآب

روزه بودن. تو بعد از دو  یکیسرم دوست دختر داشتم اما همشون  یموها یمن به اندازه 
. من شدیم یمدت شده بود و داشت جد یکه رابطم باهاش طوالن یبود ینفر نیافسون اول

. یگرفته بودم باهات ازدواج کنم جانا. من روت حساس شده بودم. برام مهم شده بود میتصم
آره من . یکن انتیافسون بهم خ هیشب دمیترسیم نمی. بخاطر همدمیترسیم انتیاز خ نمیبخاطر هم

و زدم به چاک  دمید تیتو گوش یقضاوتت کردم، من بخاطر حفظ غرورم بهت نگفتم که چ
رابطه من باشم نه تو چون زخم  نیا یتموم کننده  خواستمیخوردم. م یباز یکه نکنه تو بفهم

 یفهمیدست خودم نبودن. م کردمیکه من م ییشکسته بودم. کارا گهیبار د هیخورده بودم. چون 
 گم؟یم یچ

حرفاش قابل درک بودند اما  یسر کی. دمیفهم یو هم نم دمیفهم یهم م یعنی! دمیفهم ینم نه
 :که زده بود، با تمسخر گفتم ییتوجه به تموم حرفا یش! بنه همه

 ؟یکنیافتخار م یسرت دوست دختر داشت یموها یبه اندازه  نکهیبه ا-
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و  گوشیباز یبچه  کیواست خ یموهاش زد. انگار م یتو یو چنگ دیکش یپوف یکالفگ از
 !تونست یزبون نفهم رو متقاعد کنه و نم

 ؟ینیبش یایب شهیم-

بار دوم اشاره  یگذاشت. برا نیزم یتختش نشست و پاهاش رو رو ینگاهش کردم. لبه  فقط
 :به کنار دستش کرد و گفت یا

 !بار از خودم دفاع کنم نیآخر یخوام برا ی. منیبش ایب-

 :بود گفت یکه عکس خودش و بارل وارید یبه قاب عکس رو رهی. خکنارش نشستم دیترد با

 یایرو به فانتز یریکه از شکم س یلوس بود یدختر بچه  هیبهت نداشتم. برام  یحس لیاوا-
اومدم که ببرمت به  دیکه سوار اسب سف اهاتمیمن مرد رو یکن یو فکر م یدخترونه آورد
 !شهر آرزوها

 :کرد و ادامه داد یخنده ا تک

 یرو مخم بود. من از دخترا رفتارت یدوست داشتم ول کلتمیاومد. ه یخوشم م ستیاز ف-
 تاتیکم کم جذاب نکهی. تا ادمیپسند یمغرور رو م یدخترا شهیاومد. هم یخوشم نم شهیعاشق پ

که از خودم داشتم  یکردم تورو از خودم دور کنم چون با شناخت یم یرفت رو مخم. من سع
 نی. تو خواهر بهتریدیفهم ینم نویرابطه بمونم، اما تو ا هیکه سر  ستمین یدونستم آدم یم
 یجانا، ول یبود قمیرف

 !یکردم که دورت کنم، تو نخواست ی. من سعیکرد یدرک نم نویتو ا

 !ماجرا من بودم نیمقصر نود درصد ا دیحرفاش رو قبول داشتم. شا یحدود تا

 ست،ی. اما نه از خودت و رفتارت، من از فادیمواقعا ازت خوشم  دمیبه بعد فهم ییجا هیاز -
که  یبچگونه و بامزت، از حرکاتت خوشم اومده بود. هوست رو داشتم. حس یاداها کلت،یه

تنت دست کس  نکهیفقط و فقط واسه ا یمن باش یخواستم برا یمن داشتم فقط هوس بود. م
 یواقع یجانا چوقتی. هدمیخودتو ند چوقتی. تا مالک جسمت خودم باشم. من هفتهین یا گهید

 دونمی. نمیدادیرو نشون نم تی. تو خود واقعنمتیکه بب ینبود یتو... تو جور یعنی. دمیرو ند
که انگار  یکرد یرفتار م یجور هی یول یبود ی. تو قویکرده بود میرو قا تیچرا خود واقع

 چکسیکه ه یبکن ییکارا یتونست یم ییکه به تنها ی. در حالارسا. محتاج من، محتاج پیمحتاج
که با حرفات  یدر حال یببر شیکارتو پ تیو مظلوم هیبا گر یکرد یم یکرد. سع ینم
 یتونست ی. با رفتار سخت و محکمت، با غرورت میبکن نکارویراحت تر ا یلیخ یتونستیم

 . واقعا چرا؟یدادینشون م چهخودت رو شکننده و لوس و ب یول یاریمنو از پا در ب

 یبود که حضور بابا و پارسا تو نیبخاطر ا دیدونستم چرا. شا یعا خودمم نم. واقدونستمینم
در  یکرده بودم و اونقدر اونا همه چ هیاونقدر پررنگ بود، اونقدر به اونا تک شهیهم میزندگ
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کنم. وقت نکرده بودم به خودم ثابت  هیگذاشته بودند که وقت نکرده بودم به خودم تک ارمیاخت
 .امیبرم یاز پس همه چ ییکنم که به تنها

 یتموم اون مدت یمن تو یول گمیکه دارم دروغ م یفکر کن ایاز نظرت مسخره باشه،  دیشا-
چرا  دونمینم نکهی. اول ارابطه نداشتم یدختر چیرابطه بودم، با ه یکه با تو در ظاهر تو

. من یبه کنرو تجر انتیو احساس خ یبفهم خواستمینم نکهیکار نداشتم و دوم ا نیبه ا یکشش
به  یکس دادمیم حی. پس ترجیچ یعنیحس  نیدونستم ا یشده بود و م انتیبهم خ ربا هیخودم 

 .احساس رو تجربه نکنه نیدست من ا

 .فرستاد و نگاهم کرد رونیب نیرو سنگ نفسش

کردم. تو به جز پارسا  ینم یمخف نکارویکردم ا ی. اگه مکنمیمن به دختر باز بودنم افتخار نم-
 ینم چکسیجانا؟ ه یبود دهینفرم؟ شن هیکه من هر روز با  یبود دهیشن یا گهید از کس

کارم با  نکهیاولش برام مهم نبود اما به محض ا دیدونست. چون افتخارم نبود. برعکس! شا
خورد. دوست داشتم  یکردم. حالم از خودم بهم م یم دایپاز خودم نفرت شد،یم موماون دخترا ت

 یبود. م یکار چ نیقصدم از ا دونمیدازم. هنوزم بعد از سالها نمتو صورت خودم تف بن
افسون که  هیشب ییبه کسا ه؟یخواستم به امثال افسون ثابت کنم چقدر رو دست خوردن حس بد

 دنید شونیزندگ یکه تو ییپسرا ی هیثابت کنم من مثل بق دنیاپچ یو پول م دادنیم سیسرو
از سر عقده هام بود.  دمیخودم بود. شا ازیا بخاطر نوقت یبعض دمی! شادونمینم ستم؟یاحمق ن

 !چوقتیلذت نبردم! ه چوقتیکه بود، ه یهرچ یول

حرف ها از زبون باربد برام سخت بودند اما سخت تر  نیا دنیرو ازش برگردوندم. شن روم
 یا رهیبه ابر ت هی. شبدیکش یم ادیرو فر یو گرفتگ یاز اون نگاهش بود. نگاهش که خستگ

 .رو آغاز کنه شیزییرعد و برقه تا بارون پا هیوم آسمون رو گرفته و منتظِر که تم

 ...دارم جانا. اال... اال هیمن توج یزیهرچ یدارم. برا یهیتوج هی یزیهرچ یبرا نکهیمثل ا-

آن  کیانداخته بود. دلم  نیی. نگاهش که کردم سرش رو پایزیشد از گفتن چ یم تشیاذ انگار
کردن و کم مونده تا  یشده بود که کار اشتباه یمظلوم یپسر بچه ها براش لرز گرفت. مثل

 .کنند هیگر

 ...که زدمت یکه... اون شب یاال اون شب-

اون  چوقتیه چوقتِ یهم فشرده شدند. باربد که سهل بود، خودم هم ه یاز غصه رو چشمام
 .کردم یشب رو فراموش نم

 :گفت یلرزون و گرفته ا یصدا با

 !دونم یبدم. م یلیمن خ-
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تونست نگاهم کنه. انگار  یاراده دستش رو گرفتم. نم یجاش بلند شد و خواست بره که ب از
رفتن قفسه  نییکار شرم داشت. سرش رو سمت مخالف من چرخونده بود و از باال و پا نیاز ا
بره.  ینجوریاومد بذارم ا یزنه. دلم نم یکه داره به شدت نفس نفس م دمیفهم یم شنهیس ی
ش کرده. اون افسرده و خسته ینجوریمدت اونقدر فشار روش بوده که ا نیا یونستم تود یم
رو نداشت. پس اگه واسه  یچکسیه یواقع یرو نداشت که باهاش درد و دل کنه. به معنا یکس

 یبودم و م دهیدرد رو خودم کش نینگه. من ا چکسیبود که به ه نیزد بهتر از ا یمن حرف م
 !چه قدر سخته دمیفهم

. انگشتاش رمیکه فقط سه انگشتش رو تونسته بودم بگ یبزرگ تر از دست من بود جور دستش
 :نرم گفتم یبا لحن یدادم و به آروم یرو فشار

 .نرو! بمون بازم حرف بزن-

رنگش  یمشک یها لهیتکون بخوره. ت نمیس یبود تا قلبم به شدت تو یکاف نیکرد و هم نگاهم
صحنه مصمم تر انگشتش را فشردم  نیا دنیور بودند. با داز خون و اشک شنا ییایدر یتو

 :لرزون گفتم ییو با صدا

 !نیبش-

بود که من هنوز هم عاشقش  یهم که کرده بود و هرچه قدر هم بد بود، کس یمرد هرکار نیا
به حاِل بِد  نهیب یحاِل بد معشوقش رو م یشه. وقت ینم شیبودم. آدم عاشق، دِل شکسته حال

 !دادم یباربد کباب شده بود، حق م یکنه. پس من به خودم که دلم برا یخودش فکر نم

 ی. چشماستادمیجلوش ا نباریتنها ننشست، بلکه قصد کرد که دوباره بره. از جام بلند شدم و ا نه
 :گفتم یمنم پر از اشک شده بود وقت

 !باربد؟ یشینم الیخیچرا ب-

بود. دستم رو  رهیخ ید و به گوشه اکج کرده بو یکرد. سرش رو سمت یهم نگاهم نم هنوز
 نیبه زم رهیگذاشتم و صورتش رو سمت خودم چرخوندم. چشماش هنوزم خ ششیته ر یرو

 :گفتم یبودند. به آروم

 یاز نگاه کردن به من فرار نم چوقتیشناختم ه یکه من م یطلبکار شهیباربِد پررو و هم-
 کرد. مگه نه؟

به روش زدم و  یچشمام قفل شد. لبخند محو یرو و دیکوتاه، نگاهش رو باال کش یمکث با
 :گفتم

 !حاال شد-

 :گفت یخودش جا داده بود وقت یاز درد رو تو ییایدن صداش
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 ؟یکن یم نکاروی... پس چرا... چرا اادیتو که از من بدت م-

بلند شدش برداشتم اما انگشتام رو نتونستم از دور انگشتاش باز  شیته ر یرو از رو دستم
 !حاال خودش اونارو سفت گرفته بود کنم. چون

 ؟یشینم الیخیسواِل منو با سوال جواب نده باربد. بهم بگو چرا ب-

 !دیگلوم جوش ی. بغض تودیخند تلخ

 تو؟ ؟یچ الِ یخیب-

 ایروز در آورده بود؟ من؟  نیاون رو به ا یباربد نبود! ک نیو مات نگاهش کردم. نه ا منگ
 !رو شروع کرده بود زیخونه دوباره همه چ نیا یمن تو که با آوردن یهم بارل دیخودش؟ شا

 :تمسخر چند بار پشت هم تکون داد یو سرش رو به نشونه  دیتر خند یتر و طوالن تلخ

 !شمیم التیخی.. بشمیم الیخی... بباشه... باشه-

 کمیکنم تا  کاریچ دیدونستم با یبودم. منگ بودم. اصال نم جیگ

 .آرومش کنم

 .شنیدرست نم گهید زایچ یسر هی ی... ولیبگم ول یچ دیبا دونمی... من نمباربد، من نیبب-

تر از قبل  نی. لباش جمع شدند و چشماش غمگدیلباش ماس یو تلخش رو زیتمسخر آم یخنده
  .خودشون رو نشون دادند

 !دونمیم-

 .یدیخودتو عذاب م یدار ینجوریکه ا یدونی. نمیدونینه نم-

 .کشم یدارم عذاب م یرنجویکه ا دونمی! مدونمیم-

 .سخت تر بود یزیکالفه شده بودم. قانع کردنش از هرچ واقعا

مگه  شه؟یحل م یبخشمت؟ مگه من ببخشمت همه چ یکه من نم نهیتو االن مشکلت ا نیبب-
 شن؟یمگه اون همه اتفاق تلخ فراموش م شه؟یما شکسته درست م نیکه ب یاون همه حرمت

 ر تو باشم؟من کنا ذارهیاصال مگه پارسا م

گلوش  بکیشدن س نییچشماش گذاشت و فشرد. باال و پا یش رو گوشه شست و اشاره انگشت
 :بازوش گذاشتم و گفتم یاراده دستم رو رو یهمچنان بغض داره! ب دادینشون م

 تونم بکنم که حالت بهتر بشه؟ یم کاریواست بکنم؟ چ تونمیم کاریمن... من چ-
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که  یتیچشمام زل زد و با مظلوم یتو یا هیاشت. چند ثانچشماش برد یرو از رو انگشتاش
 :بودم گفت دهیازش ند چوقتیه

 !بذار بغلت کنم-

. حالش با دمیتمام عمرم شن یبود که تو یحرف نیکه به زبون آورد دور از انتظار تر یحرف
درست  یزیچ چیدونه با بغل کردن من ه یم نکهیشد؟ اون هم با ا یبغل کردن من آروم م

 !شه؟ یمثل سابق نم یزیچ چیشه، ه ینم

چشم هام  یمنتظرش گرفتم و چقدر زود حرف قلبم رو از تو یناباورم رو از چشم ها نگاه
به دور کمرم  ی. دست هاش با حرص مشهوددیمجذوب کننده به آغوشم کش یخوند و با عطش

ش تن یمن هم مصرانه رو یموهام پنهون کرد. دست ها ونیم ییو سرش رو جا دندیچیپ
بود که هر دومون از ته دل  یآغوش نیاول نیکنم ا ترافتونستم اع ینشستند و به جرئت م

 !میخواستارش بود

دراومده  یقلبم هم از کوبندگ یشدم، حت یبود اما من هم داشتم آروم م بیخودم هم عج یبرا
روم بغل هم آروم آ یتو قهیدونم چند دق یآرامش به خودش گرفته بود. نم یبود و رنگ و رو

 ی. چقدر زود تموم شد! دلم مدمیکه خودم رو عقب کش میو غرق خاطراتمون شد میدینفس کش
تند قلبش رو  یتپش ها شتریخواست ب یاون بهشت ممنوعه باشم، دلم م یتو شتریخواست ب
خواب  نیخواست... از ا یحال و روز افتاده بود رو حس کنم، دلم م نیمن به ا یکه برا

هم... ما  میخواست یاگه م یوقت... حت چیا مجبور بودم، من و اون... هنشم ام داریب نیریش
 !میشد ینم

زود دل از آغوشش  نقدریا نکهیگرفته ش از ا یشد و صدا ریاز چشم هاش سراز یریدلگ
 .کرد مونمیکندم پش

 ...کشه. بغل تو که فرق داره، حداقل یساعت طول م میزنن ن ی... ِسرمم که مضایمر-

دونستم اصال   یمن دوخت. م یجز چشم ها ییو همزمان نگاهش رو به جا رو خورد حرفش
خوش حالت و  ینگاهش کردم. ابروها ریس لیدل کی ل،یدل نیو به هم ستین نجایحواسش ا
و لبهاش که اون لحظه  شیخمارش رو از نظر گذروندم و نگاه لجوجم رو به ته ر یچشم ها
 ست،یآرزو داشتم هر وقت که حواسش ن ییزها. چه روسپردمبودند  یزیاز هر چ رتریچشم گ

... رابطه یعنیوقت... نشد!  چیببوسمش اما ه ییهویهر وقت که دلخوره  ه،یهر وقت که عصب
 یروزها یکننده  یتداع شتری... که بیجنگ و جدال داشت که جز اون شب لعنت نقدریما ا ی

 !میتنداش یموندن ادیبه  نیریش یلحظه  چیتلخمه... ه

طرفه  وونهید کیکرد با  یحس م دشید یبود و هرکس که از دور م واریبه د رهیخ همونطور
چند ماه  ینبود... افسرده هم نبود... اون فقط... دلتنگ بود... دلتنگ زندگ وونهیاما اون... د

 !... دلتنگ پارسا... دلتنگ من... دلتنگ خودشیدلتنگ بارل شش،یپ
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و  امیبدش در ب تیعث شد از فکر به وضعزد با یوجودم پرسه م یکه تو یزیر یصدا
لبهاش بشم.  خکوبیکردم، باز م یبار کل صورتش رو رصد م نیدوم یهمونطور که برا

کرد و  یم ریگذشته س یکرد، اون داشت تو یبود که اصال  وجودم رو حس نم یطیشرا یتو
و نداشتم وقت فرصت و جرئت انجام دادنش ر چیه که ییگذشته م، آرزو یآرزوها یمن... تو

خواستم به  یقلبم... نم یگذشته م برسم، به آرزو یخواستم به آرزو یاما... حاال... م
بار عاشق شدم... هر چند بد... هر چند تلخ... هر چند پر  کیباشم، من  ونیمد چکدومشونیه

ها جرئت فکر کردن بهش رو ندارند!  یلیکه خ یزیاز شکست و باختن... اما عاشق شدم... چ
تا هم قدش بشم و  ستادمیپام ا یانگشتا یدستم رو دو طرف صورتش گذاشتم و رو اریاخت یب

 .جمع کردن حواسش ندادم یبهش برا یباربد، امون یلبها یبا گذاشتن لبهام رو

 یمادرشون رو تو یکه سال هاست دلتنگ ییوار و دلتنگ، درست مثل دختر بچه ها وونهید
 یاون اما تکون نم یلبهاش نشوندم، لبها یو رو رو رها کردم میحبس کردند، دلتنگ نهیس

لبهاش درست مثل کام گرفتن  دنیخورد. بوس ینم یش هم تکون نهیس یقفسه  یخوردند... حت
و با  دمی... عقب کشریتجربه بود، همونطور سخت و نفسگ یب ننوجو کی یبرا گاریاز س
خوردند رو تحمل  یرتم مصو یلرزونش که به رو ینگاه غرق بهتش با نگاهم، نفس ها یتالق

آخر... همون لحظه  یفقط... لحظه  دم،ینفهم یزیچ گهیکردم و با جلو اومدن صورت باربد د
که.... به  دمیزد فهم یبوسه ا میشونیپ یو سجده وار رو دیلبهام کش دنیکه دست از بوس یا

 !دمیآرزوم رس

 انی. جردمیلبهام کش یرواراده انگشتهام  یو ب میشوکه و وا رفته بهم چشم دوخت هردومون
 یتو گهید ی هیثان کیذاشت و اگه  یم ریمن تاث یکه توش راه افتاده بود داشت رو یخون
 دمیرفتم، نگاهم رو دزد یاز دست م یموندم از فرط خجالت و شرم زدگ یم یاتاق لعنت نیا

 .فرار به موقع شد نیا یباعث و بان میشگو یصدا دنیچیو پ

عذاب  یاسم پارسا، تُن صدا دنیکنسول رفتم و با د یرو یت گوشو مضطرب به سم دستپاچه
 دمیسبز رنگ کش کونیکار کردم؟! انگشت لرزونم رو به طرف آ یوجدانم دو برابر شد. من چ

 .و جواب دادم

 جانم... داداش؟-

 :و خشک گفت سرد

 .دنبالت اصال   امیآدرس بده ب ؟یایب یخوا یساعت از پنجم گذشته، نم-

 .دت گرفتصدام ش لرزش

 .کنم یدارم حرکت م گهینه، د-

 ...نکنه... باربد ه؟ینطوریصدات چرا ا-
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 یبار بشکنه. صدام رو صاف کردم و عاد نیهزارم یبود که بدونه و برا نیبهتر از ا دروغ
 :ادامه دادم یتر

 مین کنم،یبشنوه. من قطع م یزیچ ادیخوام فعال  ز ینم کمه،ینزد یراحت... بارل التینه، خ-
 .خونم دورت بگردم گهیعت دسا

به باربد بندازم،  یخواستم نگاه یبزنه و بالفاصله تماس  رو قطع کردم. نم یندادم حرف مهلت
 .به خودم دادم و مردد لب باز کردم یخودم باشم. تکون نیاز ا شتریتونستم ب ینم گهید

 .باش یرم، مراقب بارل یمن م-

 نی. نگاهم رو به زمستادیرداشت اما باز اقدم به سمتم ب کینگاهش کردم که  یچشم ریز
آن مچم رو گرفت. سرم رو باال گرفتم و  کیکه خواستم از کنارش رد بشم  نیدوختم و هم

 !خواست باز تلخ بشم؟ ینگاهش کردم، نکنه دلش م یسوال

تلخ  قهیچند دق یحداقل... برا نکهیبازش شدم و با خروج حرفش، از ا مهین یبه لبها رهیخ
 .رق لذت شدمنبودم، غ

 نی... ادنمیبعد از بخش ،یآرومم کن ینطوریحالم بد باشه و تو... هم ینطوریهم شهیکاش هم-
 !آرزومه نیبزرگتر

 

************ 

 

شده بود بکنم و  ییظرفشو میبه س هیشب شتریباعث شد دل از موهام که ب میگوش فیخف لرزش
 .معطوف کنم یبارل امیتوجه م رو به پ

 " ؟یایب یتون یفت جانا، مباربد االن ر "

 یخواست حت یبودم. دلم نم یاز جانب بارل امیپ نیبود که من منتظر ا یساعت کیبه  کینزد
مقابله شدن باهاش رو نداشتم! حس  یلحظه هم با باربد چشم تو چشم بشم، اصال ... رو کی
 .دم یرو از دست م میجو غرور زخم کی نیهم نمشیکردم هر آن که بب یم

داد،  یصبح رو نشون م ازدهیکه  یزدن ساعت گوش دیفرستادم و با د یآره ا یبارل جواب در
 نیا زیپارسا به خونه برگشته و مثل قبل حواسش به همه چ یمشغول آماده شدن شدم. از وقت

اومدن و  ریبه خودش گرفته! بابا کم کم د یتازه ا یهممون رنگ و بو یخانواده ست زندگ
شوک برگشت پارساست، مهربون  یروع کرده و مامان که هنوز تورو ش رششدن با کا ریدرگ

و من... به اجبار پارسا،  ذارهیپارسا م یبه الال یل یل یکنه و حساب یتر از قبل رفتار م
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 خیرفته بود و تار ادمیکه به کل  ییبه دانشگاهم زدم و بعد از چک کردن واحدها یسر روزید
 .روم رفتم شیپ یامتحانات ماتم زده به استقبال دوره 

که مشغول  ییاومدن از اتاق، پارسا رونیو با ب دیطول نکش شتریب یا قهیشدنم چند دق آماده
دکمه  دیحواله م کرد و پر ترد ینگاه می. ندمیراهرو بود رو د ی نهییآ یرصد کردن خودش تو

 به صدام یا دهیلحن کش شیشگیهم یپیرو باز کرد. ذوق زده از خوش ت نشیج رهنیپ یها
 .دمیبخش

 !آقا چه کرده نیاو... بب-

 :رو کامال  به سمتم برگردوند و با مکث گفت سرش

دنگ و فنگ و ست کردن  نقدریزندان عادت کردم، حداقل ا یچطوره؟ باور کن به لباسا-
 !نداشت

 .از سر اجبار کردم یتک خنده ا ،یاوج ناراحت در

با  ،یا جدهیمثبت ه یار پاره پوره شلو ن،یج رهنیپ د،یسف شرتیت پ،یت هیخوب نیعه، به ا-
واسه خودت،  یشد یدلبر یحساب رونیسوراخا زدن ب یپاهات که از تو یفرفر یاون موها

 ه؟یغرت چ گهید

 .به خودش گرفت و با حرص به سمتم اومد یناباور ی افهیق

 ...نمیبذار بب ،یزبون دراز کرد یهرچقد من زندان بودم و مظلوم شدم، تو حساب ؟یچ گهید-
 !مترمون کجاست؟ یسانت نیا

 .به خودش گرفت و به سمت پله ها قدم برداشت که قهقهه کنان مانع رفتنش شدم یجد یحالت

خواد بره  یخواهرتو ماچ کن م ایزبونمو، ب دیجد یاندازه  گمیخواد خودم م یبابا... نم یا-
 !سرکار

ت که حرف از رفتنم به سرکار همانا و توام شدن صورتش با اخم همان، هر وق یکلمه  گفتن
 .ختیر یشد و بهم م یعنق م نطوریشد، پارسا هم یم یبارل یخونه 

 ه؟ییا غهیسرکار چه ص-

 :گفتم یآروم یباال فرستادم و با صدا ییابرو

 !نه؟ یش یراحت نم یگفتم بهت که... تا لوم ند-

 .فکر فرو رفت تا لب باز کنه یتو یا هیفرو برد و چند ثان بشیج یرو تو دستش

 ... حالش چطوره؟یبارل-
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 .رو به شونم سپردم فمیتکون دادم و ک یسر

 !قشنگ بتونه راه بره گهیدو ماه د یکیخوبه خداروشکر، فکر کنم -

 :دیهم فشرد و غر یرو رو لبهاش

 خونه؟ ارهیلش م ییاون... باربد چه ساعتا-

 .زد یبه صدام چنگ استرس

 .مونم تا خبر داشته باشم ینمخونشون  شتریب یکه... من چند ساعت دونمینم-

و کالفه وار به جون  دیکش رونیب بشیتکون داد و دستش رو از ج یسر یزیآم دینگاه تهد با
 .گشتم یکالفگ نیا لیرو تکرار کرد که به دنبال دل نکارشیموهاش افتاد. اونقدر ا

 !ها یبگ یخوا یم یزیچ هیشده؟  یزیچ-

 :گفت تیبا قاطععمق چشم هام پرتاب کرد و  یرو تو نگاهش

 .یبارل دنید امیخوام امروز باهات ب یآره، م-

 :گفتم یباالتر یکوله بارش رو بست و با تن صدا فمیضع یصدا

 !ستیپارسا... االن وقتش ن ؟یچ یعنی! ؟یچ-

 :دستش گرفت و مصممانه گفت یرو تو دستم

حرف نزنم، حس  و نمیچند روز هم به زور تحمل کردم. من تا اونو نب نیهم نمش،یبب دیبا-
 !حرف زدنمون وجود نداره یبرا یکنم هنوز زندانم و راه یکنم، حس م ینم یآزاد

 .صداش رنگ باخت یجونم با غم تو مهین لبخند

 ...پارسا اون اصال  دلش یول-

 .ادامه داد دیرو قطع کرد و با تاک حرفم

 ونشم،یمن که مد ستم،یکه ن و ازم متنفره اما من نهیخواد منو بب یکه دلش نم دونمی... مدونمیم-
 سرش اومده؟ ییکنم و فراموش کنم چه بال مویزندگ نجایراست راست ا دیبا

 یگرفت دست خودم نبود. برا یبه خودش م یشتریکه لحظه به لحظه جون ب یحسادت تولدِ 
 یکه سرم اومده بود رو با مشکالت بارل ییچند ماه گذشته به خاطرم اومد و بالها یلحظه ا

 زتریکردم. اون جسمش رو باخت و من... روحم رو. سرگذشت کدوممون ترحم آم سهیمقا
 بود؟

 !جانا؟ با توام-
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 .گفتم و اون حرفش رو تکرار کرد یا هان

 !بار هم درکم کن نیمنو، ا یدیفهم یم شهی. تو که همرمیگ یآروم نم نمشیگم تا نب یم-

 .دیچشم هاش پر کش تیمظلوم یبرا دلم

بگه که سنگ رو هم خرد  ییزایچ هیکنه، ممکنه  یقطعا  خوب صحبت نمپارسا اون باهات -
 !دو هفته یکی یحداقل برا ؟یش الشیخیشه ب یکنه چه برسه به من و تو، نم

 .دیتکون داد و دستم رو به سمت پله ها کش یبه نف یسر

 ینم یچیه گهی... فقط امروز کنارم باش و کمکم کن دیدونیبگه حق داره، خودتم م یهر چ-
 .خوام

 چیاز مامان و برداشتن سوئ یبعد با خداحافظ یفرستادم و کم رونیب یخورده پوف شکست
 .میزد رونیاز خونه ب نیماش

رو  موتیبه پارسا، ر یدیرو مقابل خونه شون نگه داشتم و با انداختن نگاه پر از ترد نیماش
 .معترض پارسا بلند شد یصدا کهویدر آوردم که  فمیاز داخل ک

 !کنه؟ یم کاریخونه شون دست تو چ تمویر-

 یکار زهیر نیخواست خفه ش کنم. اونقدر فکرم رو مشغول کرده بود که حواسم به ا یم دلم
 .ها نبود

 یدینم ریداخل خونه پارک کنم. توام کم گ نویشد، بتونم ماش یزیزاپاسه، داده دستم هروقت چ-
 .ها

شد. متعجب نگاهش  ادهیپ نیدر از ماش ی هریاخمالودش رو از من گرفت و با گرفتن دستگ نگاه
از  عیشدم. سر اطیخونه وارد ح یبه فضا شیگ رهیبه من و خ شییاعتنا یب دنیکردم و با د

 .ادیم اطیمرددش به داخل ح یو با قدم ها بیکه دست به ج دمیشدم و د ادهیپ نیماش

با پارسا  یبارل نا  یقیتم. استرس داش شتریبرده بود و از پارسا ب لیرو به تحل میتمام انرژ ترس
لحظه کمر به کالفه کردنم بسته بود. با  نیاتفاق، از هم نیکرد و فکر به ا یخوب برخورد نم

از شک  ییایپارسا کنارم، دست لرزونم رو به دور بازوش انداختم و هر دومون با دن ستادنیا
 .میرفت یبه سمت در ورود ضیضدونق یها دیترد و

 :کنار گوش پارسا گفتم یفیضع یرو فشرد، با صدا در ی رهیکه دستگ دستم

 .ایبعد تو ب نمیبچ یمقدمه ا هیصبر کن برم داخل، -
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تکون داد و من با باز و بسته کردن در سالن، حضورم رو اعالم  یو نگران سر مضطرب
داد،  لمیکه تحو یا یو با سالم پر انرژ دمید ونیزیتلو کیمبل و نزد یرو رو یکردم. بارل
 .تنم کرد دنیوجودم شروع به مکاسترس 

 زم؟یعز یخوب-

 :تکون داد و گفت دیبه تائ یسر

حوصله  گهید ش؟یاریب یبر یتون یکنسول اتاقمه، م ی... فلشم رویراست ؟یخوبم. تو چطور-
 .جم رو ندارم یها سلایر ی

 .مبل کنارش نشستم یدر جوابش، رو یرمق مانتوم رو در آوردم و بعد از گفتن چشم یب

 ...بهت دیبا ویزیچ هی... من یلبار-

 .حرفم رو کامل کنم نذاشت

 !وقته ادهیکه ز یزیچ گه،ید میزن یبعد حرف م ار،یحاال برو فلشو ب-

 یکه ازش متنفر یگفتم پسر یگفتم؟ چطور م یو سرگردون نگاهش کردم. چطور بهش م جیگ
که تا به امروز  یچکه هر  دمیترس ی... مدمیترس یتوئه؟! م دنیخونه منتظر د نیپشت در ا

 .خودم از دست بدم یزنده کرده بودم رو با دست ها یبارل یتو

 .بهم انداخت ینگاه مشکوک د،یرو که د سکوتم

 ...نکنه باربد باز ؟یحرف بزن یخوا یم یشده؟ راجب چ یزیچ-

رحمانه  یخطاب بهش گفتم و ب یا ستین یزیتکون دادم و از جام بلند شدم. چ یبه نف یسر
سرم،  یتو یو با پر و بال دادن به جرقه  ستادمیراه ا ونیاتاقش قدم برداشتم. مبه سمت 

 .صدام رو باال بردم انهیناش

 .ارمیاتاقت، فلشت رو ب رمیمن م-

 :که گفت دمیرو پشت سرم رو شن یبارل یصدا

 شده؟ یبگو چ ایب یاریب خوادینم ؟یزنیوا... چرا داد م-

منتظر  واریزده به د هیگرفتم، تک شیاتاقش رو پ ریقلب لرزونم گذاشتم و مس یرو یدست
حبس شد که بدنم وقت باز شدن در از نشون دادن  نمیس ینفس تو یدر شدم و اونقدر یصدا

 .عاجز موند و ماتم برد یعکس العمل

 یبلند بارل نیکه ه یدونست. وقت یشکل بود، حال پارسا چطور بود خدا م نیمن به ا حال
 !کردم؟ کاریقلبم نشست. من چ یستم مشت شد و رود دیچیخونه پ یفضا یتو
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 یجلوتر رفت و صدا یقدم اره،یبه زبون ب یحرف یاجازه بده بارل نکهیا یب چاره،یب یپارسا
 .به جونم انداخت شیلرزونش آت

 ...کنم فقط اومدم تتیخوام اذ ی... باور کن من... نمیبارل-

 .رسا رو هم به عقب گرد کردن واداشتداد و پا یجام تکون یزد، من رو تو یکه بارل یغیج

 !رونیبرو ب نجا؟یا یاومد یگمشو... به چه حق ؟یکن یم کاریچ نجایتو؟ ا-

و منگ رو به روم سوق دادم. تکون خوردن  جیهراسون و گ یبستم و نگاهم رو به پارسا یپلک
 .خواست به داد هر سه مون برسم یو دلم م دمید یفاصله م نیدست هاش رو از ا

داغم رو  یگلوش، اشک ها بکیرفتن س نییوار باال اومد و باال و پا میپارسا تسل یها دست
 .کرد ریگونه هام سراز یرو

 .کنم تتیخوام اذ یبخدا قسم نم رم،یبذار حرفمو بزنم. بعدش م ی... ولیحق دار-

کشه و صورتش  یدونستم االن داره سخت نفس م یرو نداشتم. م یبارل ی افهیق دنید جرئت
 واریحال دستم به جون د نیکنه. با ا یم نمیدلش نفر یو حتما ... داره تو هیدگیرنگ پر غرق

 !داشتم به داد خودم برسه ازیرو ن یکیکنارم افتاد و اون لحظه 

 .چشم هام با ترس بسته شدند د،یکه به گوشم رس یبارل ادیفر

 !نمتونیخوام بب ی... نمگهی... درونیب دی... بررونیبنداز ب نجایاز ا نویا ای... بایجانا... جانا... ب-

که خواستم وارد هال بشم،  نیگرفتم و هم واریم رو از د هیتونستم تحمل کنم، تک ینم گهید
لرزونش به سمت مظلوم  یکه با پاها دمید دم،ید داشتیقدم بر م یپارسا رو که به سمت بارل

 .رفت یم ایدختر دن نیتر

نداره، من ازش  ری... توروخدا داد نزن... جانا تقصنمیحال نب نیا یتو رو تو رمیمن بم-
زندان  یگرفتم... من تو یزدم آروم نم یو باهات حرف نم دمید یخواستم... تا تو رو نم

 !یبارل نمیهزار بار مردم و زنده شدم تا تورو بب یروز

 .شدت اشکهام رو دو چندان کرد ،یپر لغزش بارل یصدا

... تا زنگ رونیفلج بودنم لذت بخشه برات؟ برو ب دنی؟ دوضع؟ آره نیا یتو ؟ینیمنو بب-
 !رونیو باربدو به جونت ننداختم برو ب سینزدم پل

 ریمس یاز پارسا تو یاثر گهیحس کردم که د یوقت نویشد ا کترینزد یکه پارسا به بارل انگار
 .نکردم داینگاهم پ

 یرفامو بشنو بعد هر کارمن اومدم با تو حرف بزنم... ح ؟یبارل یترسون یم یمنو از چ-
 !بشه یکه تو حرصت خال نجامی... همنجامیبکن... من هم یدوست دار
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 .دیرس رونمیح یبا حرص آشکارش به جون گوش ها یبارل یصدا

 !تونه بفهمه نه تو یجانا م نویشه، ا ینم یوقت خال چیحرص من ه-

و قبول  بشیغر و بی. اشاره ش به شرط عجدمیفهم یحرفش رو فقط من بودم که م یمعن
که  یکه هر کار یچند ماه نیچند ماه بود، به ا نیکردن شرط توسط من بود، اشاره ش به ا

 !از حرص و تنفر بشه و... نشد یعار

نشون داد که حالش هزار برابر بدتر از  د،یکه لحن لرزونش رو به رخ اشکهام  کش پارسا
 .منه

 یبیآس نیتر کیخواستم کوچ ینم یمن حتشه.  ینطوریخواستم ا یاما بخدا من نم یحق دار-
چشمم بود، همش با  یباربد جلو یاون شب حالم خوب نبود، همش حال جانا و رفتارا ،ینیبب

که مثل داداش نداشتم دوستش  یهمه کسم، همدمم، کس قم،یبود که رف یگفتم گناهم چ یخودم م
 تا کرد؟ ینطوریا رمداشتم، با خواه

اگر هم بود داشت کنترلش  ست،ین تشیاز عصبان یخبر گهیدداد که  ینشون م یبارل سکوت
 .داشت اجیاعتراف پر از عذاب وجدان احت نیکرد. انگار به ا یم

انجام بدم، خودمم  یخواستم به زور کار ینم ارم،یسرت ب ییخواستم بال یمن اون شب... نم-
دادم،  یمن ادامش نمافتاد  یهم م یبودم... باور کن اگه اتفاق مونیپش ،یحال خراب نیع یتو

 یمثل تو رو نداشتم. من عوض یآوردم، من مثل باربد توان نابود کردن دختر یمن طاقت نم
 وفتهیخط ب کی یخواستم حت ی... من نمی... ولی... حق هم داشتیبود دهی! تو ترسیبارل ستمین

 یافتاد یتو ک دمینفهم یخواستم اون حال بدت ادامه داشته باشه، من حت یتنت... نم یرو
! یافتاد یتو ک دمیاون شب رو مرور کردم و نفهم یاون زندان کوفت ی... هزار بار تونییپا

خواستم  یدونم... من نم یخودمم م ستی. کار من قابل بخشش ن..یشخوام منو ببخ یازت نم
 ...من خواستم که یفکر کن نیخوام که تا ابد به ا ی. نموفتهیب یاتفاق بد

 یآروم و خنث یبا صدا یتوان ادامه دادن نداشت و در عوض، بارل گهید ینعیادامه نداد.  گهید
 :گفت یتر

 کیبهم نزد یچ یبرا یگفت ی. اگه تو نمگهیرو حفظم د نایتموم شد قصه ت؟ حاال برو... من ا-
حالت ممکن  نیمن و به گند تر یزندگ یتو یت اومد نهیسر عقده و ک یگفت یاگه نم ،یشد

افتادن  یتونستم ب یتونستم خودم راحت بلند شم، م ینبود. م نیا تمیعاالن من وض ش،یکشوند
 ،یحال و روزم نیتو باعث ا رون،یخودم از خونه بندازمت ب یتونستم با دست ها یراه برم، م
 یبخوا ،یباربدو تنبه کن یبخوا ،یاز باربد جواب بخوا نکهیا ی. بجاتیشتر ی نهیتو و اون ک

خودتو خوب و  یطور ،یمن افتاد یبه جون زندگ یاومد ،یبا دوستت مشکلت رو حل کن
 یجور هی! تو دمید یعمر تو رو برادر خودم م کیادم رفت یکه من  ینشون داد شهیعاشق پ

هفت خط بودن رو  یاستادت باربده و هر دوتون تو یکه ثابت کرد ینقشت فرو رفت یتو
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شم... دارم  یدوباره دارم سرپا م... یشم... البته اگه بذار ی... من دارم خوب مدیدست ندار
 ...قولم به جانا بزنم ریخراب شه، نذار ز زی... پس نذار همه چامیکنار م زیبا همه چ

 

دعوت کرد. باربد...  ستادنیرو قطع و قلبم رو به ا یدر، حرف بارل ییکهویباز شدن  یصدا
 یزده  رتیرد ح... مدمید یکرد؟ نه... من داشتم کابوس م یم کاریوقت روز خونه چ نیا

 !دمید یو پارسا بود، باربد نبود و من... داشتم خواب م یبارل خکوبیرو به روم که نگاهش م

 

 باربد#

 

پسر که به سمتم  نیمگه نه؟ ا دمید یکردم. داشتم خواب م یباور نم دمید یرو که م یا صحنه
اشت از جاش د یکرد پارسا بود؟ دختر پشت سرش که سع یبرگشته بود و وا رفته نگاهم م

چشم  یکه کنج راهرو با برق تو ی... اون دخترایبود؟  یبارل ارهیبلند شه و به آغوشم پناه ب
بود که  یچه خواب نیچه خبر بود؟ ا نجایداد، جانا بود؟ ا یکردنش م هیهاش که نشون از گر

 !شدم؟ ینم داریقصد تموم شدن نداشت؟ چرا ب

 یم یتونن تکون بخورن، حت یخواب م یآدم ها توتونستم.  یبخورم اما نم یکردم تکون تقال
م گم  نهیس یال به ال ییو نفسهام جا دهیچسب نی! پاهام به زمتونستمیتونن راه برن اما من نم

به خودم  یکم یبه خودم اومدم که پارسا رو نفس نفس زنان و با فاصله  یشده بودند. وقت
 .دمید

 ؟یکن یکار م یچ نجایتو... تو ا-

 یخونه  یتو یعوض نی. استین ونیدر م یخواب یجمله بودم که بفهمم پا نیر هممنتظ انگار
 !دارم؟ کاریخونم چ یتو دیپرس یمن و کنار خواهرم بود و از من م

جانا هم نتونست آرومم کنه، دلم  فیخف غیج یو صدا دمیش کوب نهیمشت شده م رو به س دست
 .ش کنم کهیت کهیخواست ت یم

 نجام؟یمن چرا ا یزن یخواهر من، بعد زر م شیپ یاومد ،یمن یونه خ یتو تو زیهمه چ یب-
 زندان؟ یباز بر ینکنه هوس کرد

نگاهش رو به  ریبه حرفم نکرد و مس ییکه انگار تازه از شوک در اومده بود، اعتنا پارسا
ز و لب با رهیبگ یتا بتونه نفس دیطول کش هیداد. چند ثان رییتر اومده بود تغ کیکه نزد ییجانا
 .کنه
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 یعنی ؟یخبرش رو ندار یمگه نگفت ش؟ینیب یاصال  نم یمگه نگفت اد؟یخونه نم یمگه نگفت-
 ؟یو باهاش هم کالم شد یدیآشغالو د نیمدت ا نیتمام ا یعنی د؟یمدت کنار هم بود نیتمام ا
 آره؟

 .وجودم راه انداخت یتو یشیآت یلرزونش کوره  یجانا و لبها یگرفته  یصدا

 ...من اصال   ست،ین یکن یکه تو فکر م یونطورپارسا بخدا ا-

 .لرزونش، حالم رو بدتر کرد نیبود که با ه یبار بارل نیو ا دیچیخونه پ یپارسا تو ادیفر

پا  یعوض نیا یخونه  یتو ،یحرومزاده بود نیا شیهر روز پ ؟یخفه شو! تو اصال  چ-
 یکه راض دیختینکنه رو هم ر د؟یمگه نه؟ نکنه هنوزم با هم ،یدیخند ،یباهاش گفت ،یگذاشت

 !بزنم هم تو رو شیشدن آزادم کنن، آره؟ بگو آره... که هم خودم آت

خردش نکنه، اما  ینطوریزد که برادرش ا یبود. داشت بال بال م یجانا وصف نشدن حال
 ریتقص نیکه کمتر ییگفت و جانا یبند چرت و پرت م کیگفت،  یبند م کیاحمق...  یپارسا

 یبگم. بگم تو دیبا یدونستم چ یکرد. انگار زبونم رو بهم دوخته بودند، نم یم رو داشت متهم
بگم  م؟یرو کنار هم تجربه کرد ییسر هردومون اومده بود؟ چه روزها یینبودش چه بالها

 م؟یدیرس نجایو چطور به ا میدیکش یبگم چ م؟یعذاب وجدان و گذشتمون نابود شد یچطور تو

راه به استقبالش  ونینامرتبش به سمت من قدم برداشت و م یبا کمک عصا و قدم ها یبارل
 :دینال هیرفتم، محکم بغلم کرد و با گر

 !بخاطر من باربد ن،یبره، هم نجای. فقط بگو از ادیکن... دعوا نکن یکار هیتوروخدا -

 یتو دهنش بود بار خودش و جانا م یکه هرچ ییو نگاهم رو از پارسا دمیکش یقیعم نفس
 .رو به دنبال خودم کشوندم یو بارل کرد گرفتم

 .کنم ی... من... درستش ماین رونمیبرو داخل اتاقت... ب-

خواستم  یشه، فقط نم یم یدونستم چ یبشه، خودمم نم ریختم به خ زینبودم که همه چ مطمئن
 !ینفس بکشه، درست مثل بارل نجایخواستم ا یخونه باشه، نم نیا یپارسا تو

مشتش گرفته بود  یکه لباس جانا رو تو ییجانا و پارسا شیبستم، پرو که  یاتاق بارل در
حرف بزنه،  ینطوریخواست دستاش رو بشکونم. حق جانا نبود که باهاش ا یبرگشتم. دلم م

 !و تهمت حقش نبود یرحم یهمه ب نیپارسا کرده بود و ا یاون همه کار برا

 !جانا یکه باهاش چشم تو چشم نشد بگو ش؟ینیب یم یباره دار نیبگو که دروغه، بگو که اول-

جانا،  یو بغض منفجر شده  دیاعصابم خط کش یرو ،یاپیبار پ نیچندم یپارسا برا یصدا
 .آرامش کم جونم رو به خاک سپرد
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 ؟یرو انجام دادم، که چ یکه تو بگ یآره... آره... آره! چشم تو چشم شدم، حرف زدم، هر چ-
 ...بچه گهیباش، نه من... من د یکه شکست ین دخترشده؟ تو به فکر خودت و دل او یمگه چ

رو بغل  یبه قلبم که ناباور یاومدن دست پارسا و بردنش به سمت صورت جانا، تکون باال
 یزندگ یمنو؟ دختر فداکار و دوست داشتن یخواست جانا رو بزنه؟! جانا یگرفته بود داد. م
 !من رو بزنه؟

جانا، مچش رو  یگونه ها یدستش رو دنیاز خواب و قبل دمیچطور خودم رو جلو کش دمینفهم
 .خودم کردم ریاس

 !ی... حق نداریبهش دست بزن یحق ندار-

 .حرکت به عقب هلم داد کینگاهش موج زد و با  یتو یناباور

به  یتو گند زد یاالن زده باال؟ الش رتتیرگ غ ؟یخور یگوه م یکه دار یش کارهیتو چ-
 !؟یکن یم فیتکل نییواسه من تع ی، حاال داربهش یکرد یتو دست دراز ش،یزندگ

گرفتم و جواب هلش رو با  دهیگفت بس کن رو نشن یجانا که خطاب به پارسا م یها التماس
 .ش دادم نهیس یبه رو یمشت محکم

که  ییتو ستم،یمن ن رتیغ یو ب ینداره! الش یبه تو ربط دم،یکردم تقاصشو م یهر کار-
 !یزن یحرف م ینطوریباهاش ا یدار

داد  یصورتش، نشون م یمتورم گردنش و قرمز یشد، رگ ها دهیشدن کش وونهیمرز د به
 .بودم دهیرفاقتمون ازش ند یکه تو تمام سالها یزیبشه، چ یتونه بد عصب یاون هم م

 !زیهمه چ یچالت نکردم ب نجایخفه شو آشغال! خفه شو تا هم-

کنار گوشش  یبردم و با خوابوندن چک ورشیتونستم خودم رو کنترل کنم، به سمتش  ینم گهید
 .خواهرم رو از من گرفت یاون بود که پاها زیهمه چ یب ه،یک زیهمه چ یبهش فهموندم ب

 !زحمتش هم با خودمه ،یخفه ش دیتو با-

 میشد ینم شونیمعن یخودمون هم متوجه  یکه حت یکیرک یبا حرص و فحش ها هردومون
اومد  ادمیدر اومد و من تازه  یبارل یادهایدش داد و فرجانا و پشت بن غیج م،یبه جون هم افتاد

 !بهش داده بودم یچه قول

که خواستم سرم رو  نیاومد سرم رو به سمتش چرخوندم و هم کمونیکه نزد یبارل یصدا
چشمم جاخوش کرد مواجه شدم، درد تا اعماق وجود چشمم فرو  ریکه ز یبرگردونم با مشت

پارسا بشم، جانا جلوم قرار گرفت  یمشت بعد یرایبشم و پذ ارتریکه خواستم هش نیرفت و هم
. درد چشمم ختی! " و با خوردن مشت پارسا به صورتش، قلبم رنش" نز یکلمه  دنیو با شن

 .زدم ادیسپردم و با بغض فر یرو به فراموش
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 !جــانا-

نگاه بغلم افتاد و  یصورتش جمع شده بودند، تو یکه رو ییجون و دست ها یبا بدن ب جانا
 دنیصحنه شد. دست جانا رو به زور کنار زدم و با د نیپارسا نظاره گر ا یبه خون نشسته 

 :گفتم شونیلب و دماغش، پر یباال یقرمز

 !نیحالت خوبه؟! منو بب ؟یجانا... خوب-

 .رهیاوج بگ ،یهق هق بارل یبه خودش بده و صدا یبود که پارسا تکون یسوالم کاف نیهم

 !ش، گمشو اونورنزن به فتویدست کث-

مدارا کردم  یهم نخوردم. بس بود هرچ یرو محکم تر گرفتم و با هل دادن پارسا تکون جانا
 !باال آورده یچه گند دیفهم یم دیبا گهیباهاش، د

جانا که  فیتن تح د،یجانا نشست و جانا رو به سمت خودش کش یدست ها یپارسا رو دست
 :گفت یفیضع ید و با صداخور یکرده بود، تکون ریمن و پارسا گ نیب

 ...خونه... پارسا خواهش میبر ایبسه... ب-

نثارش کرد و من رو مصمم  یفعال شده بود، خفه شو ا یبدجور شیگر یوحش یکه خو پارسا
 دنیبه رخ کش یخفه کردنش، برا یالل کردنش، برا یبرا قت،یگفتن حق یتر از قبل کرد برا

 !اشتباهاتش

 ،یدیپوس یزندان م یدختر نبود که تو تا چند سال تو نی... اگه اهچارید آخه بدبخت... آخه ب-
 ؟یکن یحاال دست روش دراز م

 :داد و گفت یفحش

! دیشد یرفته و اومده و منتتون کرده که راض نقدریکرده، ا تونیخونه راض نیبا اومدنش به ا-
 !خواستم یشدن رو، نم یراض نیخواستم ا یمن نم

 :کرد گفتم یکه ملتمسانه نگاهم م ییجاناتوجه به  یزدم و ب یپوزخند

! پنج ماهه که پرستار ؟یفهم یمجبور شده! م نجا،یا ادیاحمق... جانا خودش نخواسته که ب-
 یخوب شدن بارل یکرده، لباساشو شسته، کاراشو کرده، عمرشو پا یواسش آشپز ه،یبارل

 زشیتو بود، از همه چ یخونه آزاد نیشرط اومدنش به ا ،یکه تو آزاد ش نیگذاشته، بخاطر ا
تا تو  ،یآزاد ش اقتیل یتا توئه ب دیخونه و به چند روش عذاب کش نیا یگذشت و اومد تو

 یشده، اصال  م یخواهرت خال یتو، رو یبه جا یبارل ی! تمام دق و دلیکن یراحت زندگ
 هیکه مثل  یروز تحمل کن هی یتون یم ؟یجاش بذار قهیدق هیخودتو  یتون یم ؟یبفهم یتون

 کلفت باهات رفتار کنن؟
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 جیهمونقدر شوکه و ماتم زده، همونقدر گ ختند،یصورتش ر یسطل آب سرد رو کیکه  انگار
 ینم ییدر تکون خوردن داشتند اما راه به جا یسع یبازش چند بار مهین یو سرگردون. لبها

 .بشمپر نفرت جانا خطاب به من، باعث شد عالوه بر پارسا، من هم شوکه  یبردند. صدا

 !؟یباربد... چرا گفت ؟یچرا گفت-

رو گرفتم و نتونستم حواس نگاهم رو  دیکوب یم م نهیس یرو که به زور و حرص رو دستش
نگاهش  ریپرت کنم. چشم هام همش دنبال پارسا بودند، دنبال حال اون... دنبال نگاه اون. مس

گلوش بود.  بکیرفتن س نییو پاباال  شیاتیچشم دوخته بود و تنها عالئم ح نیبه ما نبود، به زم
 یاز توان براش خواهر شیکه ب ینبودم، اون حق نداشت راجب خواهر مونیپش قتیحقاز گفتن 

 .بد و ترسناک کنه، حق نداشت بهش تهمت بزنه یکرده بود فکرا

قدم برنداشته و به خودش فشار  یداد درست و حساب یبا هزار آخ و ناله که نشون م یبارل
رو به پارسا سوق  زشیشونه ش گذاشت. نگاه ترحم آم یرو یجانا اومد و دست کیآورده، نزد

پارسا که توش اشک موج  یداد و موفق شد حواس پارسا رو معطوف خودش کنه. چشم ها
 یخورد و با قدم ها یتوجه به من و جانا، تکون یشد و بعد ب رهیخ یبه بارل یزد کم یم

 .رفت رونیاز سالن ب ینامنظم

تنش، جانا دست هر دومون رو کنار زد و از ما چند قدم فاصله گرفت. دستهاش محض رف به
 :لرزوند گفت یکه تن من رو هم به همراه خودش م ییرو دو طرف سرش گذاشت و با صدا

بخشه...  یشه... پارسا منو نم ینامردا... پارسا نابود م دیکرد کاری... چدیکرد کاریچ-
 !بخشه یخودشو... نم

 .از حالم بود فیتوص نیبهتر حسادت،

 نقدریخواد بهت بگه؟ چرا ا یم یو نگاه کنم هر چ نمیبش ی. توقع داشتدیفهم یباالخره که م-
 ؟یبه فکرش

کرد  یبودند، وادارم م دهیبهم چسب هیبلندش که از حجم گر یمژه ها دنیتکون داد و د یسر
 !بکشم، لعنت... بهت پارسا شیاشکهاش رو به آت یباعث و بان

عادت  گهیباربد؟ من د ی... مگه خودت کم گفتدی.. مگه شماها کم گفتبگه. یذاشت ی.. مبگه.-
 .کردم... عادت کردم که مقصر باشم

گفت. من که بدتر از پارسا باهاش رفتار کردم  یحرفهاش طاقت فرسا بود، راست م سوز
اره و من... فرصت رو د نیا شهیپارسا فرصت جبران نداشتم، پارسا هم یاما... به اندازه 

 !چوقتیه

 !برام یسوزند یدل م ینطوریپارسا بودم و تو ا یمن کجا و پارسا کجا؟ کاش من جا-

 .کنم لیباعث شد سرم رو به سمتش ما ،یبارل یهشدارگونه  یصدا



 

549 
 

 ؟یگ یم یچ یفهم یباربد؟ م-

خواست با دستهام  یرو ازش گرفتم و فاصله م رو با جانا به صفر رسوندم، دلم م نگاهم
چشم هاش تو اون حالت،  دنیمژه هاش رو از هم جدا کنم، د یکی یکیاشکهاشو پاک کنم و 

 .کرد یم وونمید

 یخونه راه داد نیا یخواهر منو تو یازت دلخورم که قاتل روح و سالمت یلیخ نکهیبا ا-
 ینم ییتنها یبه اندازه  یچیگم چند روز دوربرش نباش... بذار تنها باشه. ه ی... بهت میول

دو  یکیدو روز تو رو نداشته باشه،  یکیآدم  هیپارسا رو آدم کنه! کاف ایمثل من  یکیتونه 
که به  یتو بود نیبفهمن ا انتیتا اطراف یتا چند روز نباش هیکنه، کاف یزندگ ناجا یروز ب

 !نه خودشون ،یجون داد شونیجاشون به زندگ

زدند که  یم ادینا شد. چشمهاش فرجا یگونه  یرو یا گهیاشک د ختنیحرفم توام با ر اتمام
حرف قلبم  نیکرده. آخر کاریخواست خودش هم تنها باشه، خودش هم بفهمه با خودش چ یم

 :رو پشت زبونم نشوندم و با حسرت گفتم

اشتباهات  یدنبالش، برو... برو و ثابت کن اشتباهات اون به پا یخواد بر یاگه دلت م یول-
 !رسه یمن نم

دونستم که  یاما از ته دل م رمیرفتنش رو بگ یخواستم جلو یتمام تالشم م ! بارهیم دونستمیم
وقتا  یکه بعض یزیکنه، چ یم یباز براش خواهر مونه،یدونستم باز پشت پارسا م یم ره،یم

 !داشتم یحسرتش رو از جانب بارل

 قلب ینیو رفتنش و شکسته شدن ع ستمیبا نکهیا یبه غم نشسته م رو ازش گرفتم و ب نگاه
 واریگاه د هیو دستم رو تک ستادمیدر اتاق ا ونیگرفتم. م شیاتاقم رو پ ریمس نم،یحسودم رو بب

کردند، خسته بودم...  یرفت و آمد م یرفت و نفس هام به سخت یم جیکردم. سرم به شدت گ
 !خسته یلی... خیلیخ

تخت رسوندم.  زدم و به زور خودم رو به واریبه د یچنگ وفتم،یبود ب کیبرداشتم و نزد یقدم
 یهنوز تو دیرفت، شا یجانا دنبال پارسا نم دی. شادیهم طول نکش هیتخت چند ثان ینشستنم رو

 !بذاره یخواد فرق یمن و اون نم نیبار هم شده ب کی یبرا دیخونه ست! شا نیهم

 مهیاز جانا نبود و در ن یتخت بلند شدم و خودم رو به پنجره رسوندم. خبر یاز رو اریاخت یب
لبهام نشست  یبه رو یبوده که ازش رد شده. تلخند یکس نیداد پارسا آخر یز خونه نشون مبا
جانا منتظر  دیفکر کردم شا نیم رو به در دوختم و به ا رهیفکر به عقب برگشتم. نگاه خ یو ب

 !بمونه، دور از خودش، دور از خانواده ش، دور از پارسا نجایخواد ا یم دیمنه، شا

 نیبه خودشون گرفته بودند رو به سمت در و بعد پله ها کشوندم، هم یشتریکه جون ب پاهام
 .دیبه گوشم رس یگله مند بارل یبردارم، صدا نییبه سمت پا یکه خواستم قدم



 

550 
 

من. باربد  یچشما یجلو ره،یهزار بار داره م یروز نو؟یا یفهم یظالم، م رهیمیباربد داره م-
... منو... هممونو ی... حتی، غرورش رو، حتخودش رو کشته، خنده هاش رو، جسارتش رو

خودت  ی... حتینیب ینم چکسویوقته جز پارسا ه یلیکه خ ییکشته تا تورو داشته باشه... تو
 !رو

 یجلو یبگه. شک نداشتم اگه نتونه حرف یزینرده مشت شد و منتظر موندم جانا چ یرو دستم
آورد که دوستم داره،  یبه زبون نم وقت چیه مونییگه، بعد از جدا یم یخودم بزنه به بارل
داشتم،  ازیاعتراف ن نی. به اارهیخواستم به زبون ب یحاال م یول دیشد فهم یاما از رفتاراش م

 زیباالخره همه چ یروز کیکه  دیام کیکه بتونه سرپا نگهم داره، به  دیام یسو ورک کیبه 
 .کنم یم یهاش زندگو با نمیب یشه و جانا رو تا آخر عمرم کنار خودم م یخوب م

 :فرستاد و گفت رونیب ییجواب دادن برداشت، نفس پر صدا یاز تعلل کردن برا دست

اگه باشه  ی... حتستیحسم مثل قبل ن گهیوقته. د یلی... خیخوامش بارل ینم گهیمن... د-
بار شکسته شد،  نیهزارم ی... پارسا امروز برامیرس یجا نم چی... به هیدیهم... خودت د

 ...خوام فکر کنه که یخوام بشکنه... نم ینم گهید

... گهیحرفهاش نداد. د ی هیبق دنیشن یبرا یامون د،یچیپ یگوشم م یکه تو یسوت ممتد یصدا
باور  دیخواد؟! با یاعتراف کرد که منو نم ،یسیبار بدون ترس و رودروا نیخواد؟ ا یمنو نم

گفت،  یبه من م شیحس یاشت از بنسبت به من د یکم یکه با فاصله  یدختر نیکردم؟ ا یم
 وار دوستم داشت؟ وونهید یزمان کیکه  یمن؟ دختر یناجانا بود؟ جا

به پاهام دادم  یاومد! تکون یدر نم گهیجانا هم د یصدا یهم مثل من الل شده بود، حت یبارل
گفت. من باور  یمن و حسش رو م یچشم ها یزد تو یزل م دیبرم، با نییو خواستم که پا

 یگفت. اون هنوز منو دوست داشت. منو دوست داشت که تو یردم... داشت دروغ مک ینم
کرد. منو دوست داشت که  ینگاهم م یدوست داشت که پر معن نوگرفت. م یبغلم آروم م

 !کرد یآرومم م م،یناراحت دنی... منو دوشت داشت که با ددمیبوس

قدم بردارم. نگاه بهت زده م رو به و تندتر  امیباز و بسته شدن در باعث شد به خودم ب یصدا
 یکه رد اشک روش بود انداختم و با دو به سمت در رفتم. جانا با قدم ها یصورت بارل یرو

 ادیرفت و با فر اطیکرد به سمت در ح یدستش رو به تن م یتو یکه مانتو یتند و در حال
 .ستادیمن سر جاش ا

 !صبر کن-

دستم کردم. متعجب نگاهم کرد و  ریبازوش رو اس و دمییبه مسابقات دو، به سمتش دو هیشب
 .دیخودش رو عقب کش

 !چته؟ ولم کن-
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 .نفس زدم نفس

 ؟یبه بارل یگفت ی... چیچ-

 .دیرو ازم دزد نگاهش

 .رو یدیکه شن یزیهمون چ-

 .شد شتریدستم به دور بازوش ب فشار

 !... بگوگهیبار د هی... هی-

 .صدام اوج گرفت دم،یرو که د سکوتش

 !یکه دوستم نداربگو -

 .رمیبود و مجبور شدم سرش رو باال بگ نیبه زم نگاهش

 !منو نگاه کن-

بهم انداخت، چشم هام منتظر  یچونه ش رو احاطه کرده بود، نگاه گنگ ریاجبار دستم که ز به
 .سکوتش ادامه داد یمتحرک شدن لبهاش شدند و اون همچنان به روضه 

 .شد زیلبر صبرم

 .کنم یچه غلط دیبا بگو، بگو که بدونم-

 :دیو نال دیکش رونیرو از چنگم ب دستش

 !دست از سرم بردار-

 .شدم کیبهش نزد شتریب

 .گذرهیدلت م یتو ینفهمم چ یحداقل تا وقت دارم،یبر نم-

 .به روم زد زیتنفر آم یپوزخند

 گذره؟یتو دلم م یچ یدینشن-

 .بستم یکردم و پرحرص پلک یمکث

 !دروغه-

 :محکم گفت یبا لحن بالفاصله

 .. خسته شدم از بس به همتون جواب پس دادمستیدروغ ن-

 :اعتنا به حرفش مجددا  گفتم یب
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 !دروغه-

 :توش شناور بود گفت یکه حرص مشهود یفیخف غیبا ج همراه

 کیمحاله که پارسا منو ببخشه، اگه  یکه امروز کرد ینداره. با کار یا دهیدروغ هم باشه فا-
اون  یاز زبون تو، برا قتیحق دنیشه! شن یخوب نم گهیشد، د یخوب م زیدرصد هم همه چ

 !از مرگ هم سخت تره

 

 یچیداد حدسم درست بود، ه یحرفش که نشون م یپوست ریز ینیریحرفهاش در مقابل ش یتلخ
بود... اما هنوز... هر چند کم... هر چند  دهی... جانا بربود. جانا دودل بود... جانا خسته بود

 !ر... دوستم داشتهمراه با تنف

که در دسترس نگاهم بود، دنبال کردم  ییتند و بلندش رو تا جا یرفت! رفت و من قدم ها جانا
جز  یچی. چون در پشت سرش بسته شده بود و نگاه تار من هدمیند یزیچ گهیو بعد از اون د

حواسش پرِت  رنقدیا یعنیرفته.  نشیافتاد بدون ماش ادمی. همونجا بود که تازه دید یدر بسته نم
 بود؟ اپارس

از مبل  یکی یرو یکه بارل یرو فوت کردم و به خونه برگشتم. خونه ا نمینفس سنگ کالفه،
 .خودش جمع شده بود ینشسته بود و تو شیراحت یها

بود تا  تیموقع نیاالن بهتر دی. شادیپر کش دشیتن لرزون و ترس دنیبه آغوش کش یبرا دلم
 یاجازه ا ایبپرسم  یزیازش چ نکهیتم و کنارش نشستم. بدون ا. سمتش رفمیمثل گذشته ها بش

 یرو ی. بوسه ادمشیبغلم کش یدستم رو دور شونش حلقه کردم و محکم تو رم،یازش بگ
 :فتمگذاشتم و گ شیشونیپ

 !آروم باش خوشگلکم. تموم شد-

 :لرزونش، حاِل بدم رو بدتر کرد یو صدا نیغمگ لحن

 .بدتر از قبلشم شد یکنم همه چشد باربد؟ فکر  ینجوریچرا ا-

  !منو جانا بود یدونستم که منظورش از بدتر شدن، رابطه  یم

 :از چشماش رو هدف گرفت. در حاِل نوازش موهاش گفتم یکی نباریا مبوسه

. هم نباش یچی. نگران هکنم یدرست م ویکنم. تو غصه نخور فقط، من همه چ یدرستش م-
  .خونه بذاره نیپا تو ا تونهینم گهیپارسا د

قلبم به راه افتاده بود، شعله ور تر  یکه تو یشیآت ش،یاشک یو با چشما دیرو باال کش سرش
 .کرد
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 !باربد ترسمیازش م-

کرد، پشت نقابم  یخودش حل م یکه جونم رو داشت تو ی. تموم دردگلوم غُل زد یتو بغض
 :گفتم طونیش یزدم و با لحن لبخند زدم. لبخند میدختِر زندگ نیکردم و به شکننده تر میقا

 !! چون االناس که لپاتو از جا بکنمیاز من بترس دیاز همه با شتریتو ب-

و به چه شکل،  یچه جور دونمیلپاش گذاشت. نم یو جفت دستاش رو رو دیکش ینیه دهیترس
 .و محکم تر به خودم فشردمش دمیگلوم بود، بلند بلند خند یکه تو یاما با همون بغض

! یچینترس. از ه یچیبهت بگه تو! از ه یکس ذارهینم یداداش دار هیآخه؟  یترسیم یاز چ-
 باشه؟

 نیا یکرد. خداروشکر که تو میقا نمیس یتو شتریرو آروم تکون داد و صورتش رو ب سرش
 شیبود! خداروشکر که حداقل اون رو مثل گذشته بازم پ دهیمن رو بخش یماجرا، حداقل بارل

باشه؟ بدون دعوا، بدون طعنه  شمونیپ نجایکه جانا هم هم دیرس یم یزرو یعنیخودم داشتم. 
 شد؟یم یعنی ه؟یبدون غم و غصه و گر ه،یو کنا

و خنده، اتفاقات  یکردم با شوخ یم ی. سعمیرو خودم درست کردم و کنار هم خورد ناهار
ونستم د یرو خوب م نیدونم تا چه حد موفق بودم اما ا یکنم. نم رونیصبح رو از فکرش ب
خودم راحت  یبخوابه تا بتونم برا کمی یخواست فقط بارل یبهتره. دلم م یلیکه حالش از من خ

 .صورتم بردارم یرو از رو ینقاب لعنت نیباشم و ا

تختش  یاز خدا خواسته کمکش کردم تا به اتاقش بره و رو اد،یکه گفت خوابم م یوقت عصر
 یبود و هر روز واسش م دهیا براش خرکه جان یاز همون کتاب شعر یدراز بکشه. شعر

 .زدم و در رو پشت سرم بستم رونیاز اتاق ب ش،یشونیپ دنیخوند، براش خوندم و بعد از بوس

 یفرستادم و برا رونیم رو بهم فشردم. نفس حبس شده یدادم و چشم رو هیبه در تک همونجا،
 یو برا ذاشتمیرو جا نم میگوش . اگه امروزدفعه، اتفاقات امروز رو از ذهنم گذروندم نیهزارم

 یحال بارل ینجوریافتاد. البته که ا یاتفاقا نم نیکدوم از ا چیه دیگشتم، شا یبرداشتنش برنم
 !افتاد یاتفاق م نیا دیهم با دیبهتر شد. شا ینجوریهم ا دی! شادونمی. نمشدیم بدتر

. دمیکش رونیتاده بود بتخت اف یکتم که رو بیو فندک رو از ج گاریاتاقم رفتم و پاکت س به
 یکه ما چهارنفر شدیچ م؟یدیرس نجایکه به ا شدیشدم. چ دنشیزدم و مشغول کش شیآت یگاریس

ماجرا  نیا یمقصر اصل م؟یدیروز رس نیبه ا م،یشاد بود نقدریا م،یبا هم خوب بود نقدریکه ا
چرا هربار  م؟یدنبال مقصر بود شهیبود؟ مقصر... مقصر... مقصر! اصال چرا هممون هم یک
مقصر  ؟ییماجرا تو نیمقصر ا میو گفت میگرفت یکیکدوممون انگشت اتهام رو سمت اون  هی

 !هر چهار نفرمون دی... شادیبود؟ شا یواقعا ک
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 یما داور نیو با خبر از همه جا، بخواد ب نهیگود بش نیا رونینفر ب کینفر، فقط  کی اگه
 یشده بود، م یکه به هر نحو ییم کنه. جاناماجرا اعال نیکنه، هر چهار نفرمون رو مقصر ا

خواست! مطمئنم اگه  یزدم م یرو که پسش م یکنه. من لیتحم یخواست خودش رو به کس
 !بهتر بود یلیخ مونیاالن زندگ د،یکش یبهش گفته بودم نه، پا پس م هک یاول یهمون دفعه 

. من وسوسه رمیرو بگ خودم یجانا، نتونستم جلو یپارسا رو تیکه با وجود حساس ی! منمن
که جانا به خونه  ی. اگه اون شب لعنتکردم یم دیرو کردم که نبا یشدم. وسوسه شدم و کار

 ذاشتمیکردم و م یبره، به خودم و هوسم غلبه م ذاشتمیرفت م یداشت م یمن اومد، وقت ی
 !بود گهیجور د هی یبره، االن همه چ

 !خودم داشتم یبرا کردم االن جانارو یزود قضاوت نم نقدریا اگه

کرده بودم در حقش، من  یکرد! من نامرد یحساب م هیبا خود من تسو دیپارسا با ؟یچ پارسا
رو به خاطر هوسم کنار زده بودم، پس حق من بود که تقاص بدم. نه خواهرم! اما اون  قمیرف
 کرده بود؟ کاریچ

وارد رابطه شده بود.  قمی! اونم اشتباه کرده بود. دور از چشم من با رفنطوریهم هم یبارل
بود. چه  ی. مشکلم اون مهموننبود نیکه جانا در حق پارسا کرد. اما مشکلم ا یدرست کار

 یاز اتاق ها یکی یبره؟ بعدش هم با اون تو یمهمون نیتونسته بود با پارسا به همچ یجور
ماجرا، خواهِر  نیا یحماقت رو تو نیبدتر دیکه مست بوده! شا ییبشه. با پارسا هااون خونه تن
 !من کرده بود

از  میگاریس ریبود که ز دهیکش گاریافتاد. اونقدر فکر کرده بودم و س یگاریس ریبه ز نگاهم
 نم؟یقرار بود من رنگ آرامش رو بب ی! پس کدیترک یپر شده بود. مغزم داشت م گاریس لتریف

ها چرخوندمش.  ابونیخ یتو کمی نیبردم و بعد از شام هم با ماش رونیرو ب یشام بارل یبرا
نگاه کنه و تا ساعت  لمی. دوست داشت فمیشب بود که به خونه برگشت ازدهیبه  کیساعت نزد

 لمیاز ف یزیجانا و پارسا بود که چ ری. من که اونقدر فکرم درگمینشسته بود لمیف یپا کی
 .شهتا متوجه حواس پرتم ن دمیخند یمن هم م یبارل یخنده ها یبا صدا اام دمینفهم

تموم کرده بودم و رسما  گهید گاریپاکت س کی. ومدیساعت سه شب، خواب به چشمام ن تا
 .زنگ خورد میگوش گارم،یس نیکردم. درست با تموم شدن آخر یم یداشتم خودکش

اسم جانا  دنیرفتم. با د میکرخت و خسته از جا بلند شدم و سمت گوش یو منگ، با تن جیگ
 :صدام رو صاف کردم و جواب دادمبازم گرد شدند.  مهین یچشما

 جانم؟-

 .الو باربد؟ سالم-

 ؟شده یزیسالم. چ-
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 :پر اضطراب گفت یلحن با

خونه.  ومدهیرو برده. هنوز هم ن نشی... پارسا صبح برگشته خونه و ماشنیآره! بب یعنینه... -
نگ ازش خبر داشته باشن ز میکردیفکرشو م ی. به هرکمیسر زد دهیبه هرجا به فکرمون رس

 یلیمامانم خ یکارا کرده ول نیچون قبال هم از ا ستمینگران ن ادی. من زستیکه ن ستی. نمیزد
که رفته باشه؟  رسهیبه فکرت م ییدست خودش بده. تو جا یباز کار ترسهی. مکنهیم یتابیب

  د؟یهست که قبال رفته باش ییجا ،یپاتوق

بهم  یجا بود که وقت کیما فقط بودند که مخصوص خودمون بود، ا یادیز یکردم. جاها فکر
 :جواب دادم دیاونجا رفته باشه! پر ترد دی. شامیرفت یم میو ناراحت بود ختهیر

 !فکر کنم بدونم کجاست-

 :جواب داد عیو سر مشتاق

 .خب کجا؟ آدرسش رو برام بفرست ؟یگیراست م-

 :گفتم زود

 .شهینه! نم-

 .برم پارسارو برگردونم خونه دیافته باربد. با یمن مامانم داره پس م ؟یچ یعنی-

 :گفتم یمکث کوتاه با

  .یبر یتونیخارج تهرانه پس تو نم شناسمیکه م یینجایاوال ا-

 :دیحرفم پر وسط

 .رمیبا بابام م-

باباتم ممکنه  یو کال لج کنه. تازه جلو شهیباز دعواتون م نهیبذار حرفمو بزنم. بعدشم تورو بب-
  .بگه و برات دردسر بشه یزیچ هی

 :زد ادامه دادم یکه دست و پا م یتوجه به غرور یب

 یدور باش از پارسا تا آروم بشه. بسه هرچ یمدت هی. یبش تیاذ نیاز ا شتریب خوادیدلم نم-
 .بهت حرف زده

 :دمیکش یقیکرده بود. نفس عم سکوت

 .گردونم. نگران نباش یبرش م-

 :ناراحت گفت ییصدا با
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 .برگرده گهیمحاله د نهیاون تورو بب یول-

که شب و روز واسم  یدختر نیکردم با ا یم کاریدختر؟ چ نیکردم با ا یم کاریچ دیبا من
نبودم  لیبرم که اصال ما یدنبال کس ینذاشته بود و حاضر بودم بخاطر آروم گرفتن دلش حت

  دنش؟یبه د

 جانا؟-

 :بخش گفتم نانینرم و اطم یرو نداد. با لحن جوابم

 ش. باشه؟ران نباگردونم. نگ یگفتم برش م-

هم شده به حرفم اعتماد  کباری یخواست برا ی. دلم مرمیخواست بگه "باشه" و آروم بگ یم دلم
 .کنه و دلش قرص شه

 !باشه-

و  دمیکش یا گهید قیشد. نفس عم قیاز آرامش به وجودم تزر یانگار آروم گرفت و موج دلم
 :گفتم نباریا

 .مادرتو بخوابون. خودتم بخواب-

 .خوابهیتا پارسا برنگرده نم مامانم-

 .راحت بشه الشیاونه تا خ شیاز دوستاش. بگو پ یکیبه  یبهش بگو االن زنگ زد-

 :جواب بده یتا به آروم دیطول کش یلحظه ا چند

 .باشه-

 !جانا ایخودتم بخواب-

 :نگفت. مهربون و آروم گفتم یزیچ

 .ریشبت بخ-

 :رو فوت کرد و جواب داد نفسش

 !خدافظ-

به دره  کیباال بردم و نزد یرو از قسمت کوهستان نیراه بودم. ماش یتو یساعت کی حدودا
و بعد از خاموش  دمید یکیتار یرو تو نشیشناختمش نگه داشتم. ماش یم یکه به خوب یا

 .شدم ادهیپ نمیکردن ماش
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نشسته بود.  یتکه سنگ ی. رودمشیدره د یدرست باال ،یخاک یقسمت یجلو رفتم و تو کمی
شلوارم  بیج یدستم رو تو کیفکر بود که اصال متوجه حضور من نشده بود.  یوت یجور

 :فرو بردم و گفتم

 !یباش نجایزدم ا یحدس م-

. سرش رو چرخوند و برق چشماش دمیبود اما تکون خوردنش رو به وضوح د کیتار هوا
 :دیچشمم رو گرفت. خصمانه غر یکیتار یتو

 ؟یکن یم یچه غلط نجایتو ا-

 :اطرافم انداختم و همزمان گفتمبه  ینگاه

 یمن بهت نشون دادم. پس خودم بهتر از تو آدرسش رو بلدم. حدس م نجارویکنم ا یفکر م-
 ادته؟ی. نجایا میاومد یحالمون بد بود م ی. قبل ترا وقتنجایا یزدم اومده باش

 :نگفت. ادامه دادم یزیچ

 .خونه یجانا بهم زنگ زد و گفت نرفت-

 :دیبلند تر غر ییتر و صدا یصبع یبا لحن نباریا

 !اریاسم خواهر منو تو اون دهن نجست ن-

 :نذاشتم و از قصد گفتم محل

 .جانا نگرانته. برگرد خونه-

 :زد ادیشد فر یسمتم حمله ور م نیخشمگ یریکه مثل ش یو در حال دیداد کش نباریا

 !کثافتتتت اریگفتم اسم خواهر منو ن-

. چند قدم عقب رفتم و دوال شدم. اعتراف دید هوش از سرم پرصورتم ز یکه تو یمشت نیاول با
بود اما از تک و  دهیچیتموم سر و صورتم پ یخوب بود! درد تو یلیکنم ضرب شستش خ یم

پر شدم رو  ینشستم و مشتا نشیس یو مشتش رو جبران کردم. بعد از اون رو فتادمیتا ن
نشستم و  یاون م یدم. من رودا یداد و من فحش م یفحش م ونمهمون صورتش کردم. ا

کرد. اونقدر هم  یم یچرخوند و تالف یزدم و بعدش اون من رو م یصورتش م یمشت تو
 یحس م یکیتنمون نموند. من  یتو یجون چیه گهیکه د میو جبران مافات کرد میرو زد گهید

 .ندارم مو برگردم رو ه نمیپشت فرمون بش نکهیجون ا یکردم حت

کردم.  یزدم و ناله ا هیتک یو عقب بردم. پشتم رو به تکه سنگ دمیکش نیزم یرو رو خودم
 نیزم یکه رو ییبه اون طرف تر انداختم. پارسا یدهنم بود تف کردم و نگاه یکه تو یخون

 :کرد رو از نظر گذروندم و گفتم یافتاده بود و سرفه م



 

558 
 

از دهنت  پس چرا گوهه بزرگ تر یافت یو به گوه خوردن م یستیتو که اهل دعوا ن-
 ؟یداریبرم

داد و نفس نفس زنون،  هیتک نشیماش ریو کمرش رو به تا دیخودش رو عقب کش یسخت به
 :سرفه هاش گفت ونیم

 !ببند تا پا نشدم واست فتویدهن کث-

اراده خندم گرفت.  یبود پاک کردم. ب یکه از لبم جار یو خون دمیدهنم کش یدستم رو رو پشت
و جفتمونم به  میکردم. مثل سگ و گربه به جون هم افتاده بود دنیخسته و آروم شروع به خند

 یادیپس چرا غلط ز نیستینبود بهمون بگه شما که اهل دعوا ن یکی. میغلط کردن افتاده بود
 د؟یکن یم

 :دیخنده هام به گوشم رس ونیپارسا م یصدا

 !چوقتیباربد! ه نمتیدور خانوادم بب خوامینم چوقتیه گهید-

 :دادمخودش جواب  مثل

که حال  فیمن! ح میحر یتو یپا گذاشت ی! تو گوه خوردنمیتورو دور خواهرم بب خوامیمنم نم-
 !نامرد یشکستم. عوض یقلم پاتو م دیامروز با نیوگرنه هم سیخوب ن یبارل

 :و بلند داد زد یخستش جون گرفت. عصب یصدا دوباره

 بود که دست گذاشت رو ناموس من؟ یتو؟! ک ایمن نامردم -

 :خودش داد زدم ثلم

 !خودش ؟یفهمیخواهرت خودش خواست. م-

 !خفه خون گرفته بودم. بس بود یشد. بس بود هرچ ساکت

 یبهش بد یلیکه خ یجانارو مقصر کنم در حال خوامیرو مقصر کنم. نم یکس خوامیمن نم-
. من هزار مرتبه یاز خودشم بپرس نویبهتره ا یدونم ول یم ونیکردم و خودم رو بهش مد
 بخشهیمنو نم چوقتی. گفتم اگه پارسا بفهمه هستین ی. شدنشهی. نمقمهیپسش زدم. گفتم پارسا رف

خواست و منم  یخودش م یکردم وقت یم کاریمن؟ چ کردمیم کاری. چکردیمجانا گوش ن یول
باهاش  یخواستمش! من حت یم ینبودم؟ آره اشتباه کردم. بدجور اشتباه کردم ول لیم یبهش ب

برو از خواهرتم  نارویا ی. همه یسوتفاهم گند زد به همه چ هی یگذاشته بودم ول قرار ازدواج
که  یکرده در حال انتی. چت با پسر. فکر کردم بهم خدمیدچت  هی شیگوش ی. من توبپرس

تو بهتر  یدوست جانا با دوست پسرش بود. مِن احمق اشتباه قضاوت کردم ول یاون چتا، چتا
که افسون سرم آورد بود.  ییاوت اشتباهمم بخاطر گذشتم و بالقض یحت یدون یم یاز هرکس
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 ییتو ؟یپارسا؟ تو چ یاز من ندون. اما تو چ رمیتقص یبگم همه  خوامیکنم اما م ینم هیتوج
 !یبدون قصد نکرد نکارارویاز ا چکدومیکه ه

 :زد داد

 یمن نبود ید. جادارم. منم حالم خوب نبو هایتوج نیمنم از ا یکنیم هیتوج ویکه همه چ ییتو-
دوسشون  یاز هرکس شتریکه ب یدونفر قم،یرف نیتر یمیخواهرم و صم دمیفهم یوقت یبفهم

. تو چه یچ یعنیکردن  انتیبودم بهم خ دهیبراشون زحمت کش یزیاز هرچ شتریداشتم و ب
 د؟یفهم یکه من داشتم؟ شماها چه م یاز حال یفهمیم

 :دمیکش ادیخودش اما بلند تر از اون فر مثل

  ؟یبه خواهرم داشت کاری! چیمن بهت بد کرده بودم. من! مِن عوض کهیمرت-

 !انداخت هیصدام سا یافتاد. درد رو نییشد! ساکت شد و سرش پا ساکت

 !لچریرو و فتهیتصور کن جانا ب-

 !خفه شو-

 :دمیخند

. لچریو یرو فتهیگوش کن! تصور کن جانا ب ی. ولیتصورشو بکن یتونینم یحت ؟ینیب یم-
 هی. اصال نگات نکنه. حرف نزنه. نخنده. مثه یگوشت. خودشم بزنه به فراموش کهیت هیثه م

حالش. نتونه راه بره.  ی. باعث و بانیحالش بدون نیمتحرک. بعد تو خودتو باعث ا یمرده 
به سرت.  ادیم یو اون باشه. چ نیرفتن ساده محتاج ا ییدسشو هی. واسه نهبک یکار چینتونه ه

 ها؟

 :دستاش گرفت و با درد گفت ونیمرو  سرش

  !بسه-

 یزیاز اون چ شتریب یدید ؟یندار ریحاال توام کم تقص یدینه؟ د یعذاب وجدان گرفت ه؟یها چ-
 نیا ی. اون تویگناه منم عذاب داد یوسط خواهر ب نیا یول ؟یکه حقم بوده ازم انتقام گرفت

که به جانا  ی! مثل من. مثل منیونیمد یکاره! تو به من نه، به بارل چیکاره بود. ه چیماجرا ه
با  یحساب چیه گهیو د میدیو بد د میپارسا. جفتمون به هم بد کرد میحساب ی! ما با هم بونمیمد

 .میهم ندار

 :بازوش رو گرفتم و گفتم ریجا بلند شدم و سمتش رفتم. ز از

 .کنهیدق م یخبر یپاشو. پاشو برسونمت خونه. مادرت داره از ب-

 :دیکش رونیدستم ب رو از دستش
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 .گردم یفعال اونجا بر نم-

 یدست م اتیلوس باز نیاز ا گهید یرو تجربه کن یپدر مادر یشب اگه ب هیشب، فقط  هی-
 !. پاشویکش

دستم گذاشت.  یدستش را تو ،یبه دستم که جلوش دراز شده بود انداخت و با مکث بلند ینگاه
 :از جاش که بلند شد گفتم

 !برسونمت؟ ای یبر یتونیخودت م-

فشرد،  یشونش گذاشته بود و با صورت جمع شده اون رو م یکه دستش رو رو یحال در
 :خسته گفت

 !به کمک تو ندارم یازی! نستمیچالق که ن-

 :باال انداختم یا شونه

 .که به جانا دادم هیقول ی. براستیکمک به تو ن یبرا-

 :نگاهم کرد که ادامه دادم خصمانه

. برو! سادمیکه بهش دادم و روش وا هیتنها قول نیا کنمینم خونه. فکر مقول دادم برت گردو-
 .خدافظ

. ستادمیسر جام ا کهویبرم که  نمیآروم از کنارش رد شدم و خواستم سمت ماش ییقدم ها با
 :که پشتش به من بود گفتم ییبرگشتم و به پارسا

 .نکن تشیاذ نیاز ا شترینداره. ب یریتقص چیاون دختر، ه-

 :و ادامه دادم ختمیلحنم ر ینشدم. تموم صداقتم رو تو یچند جمله راض نیهم به

خودشو  ی. بهش گفته بودم بارلتیرضا یکنه برا شیحرف بزنه که راض یاومده بود با بارل-
 یبش دیپارسا آزاد بشه با یخوایهم براش شرط گذاشته بود که اگه م ی. بارلیزده به فراموش

 یمثل جانا که تموم عمرش هرچ یدختر یبرا نکاریا یدونیخدمتکار من. تو خودت خوب م
 نیبه خاطر تو قبول کرد. هزار تا حرف و توه یبوده چه قدر سخته. ول ارشیخواسته در اخت

اما  د،یکش یکه منم هستم عذاب م یخونه ا یاز بودن تو نکهی. با ادیرو به جون خر ریو تحق
تو بودم. کاش  یبارها آرزو کردم کاش جاکه  کنمیتحمل کرد. فقط به خاطر تو. اعتراف م

اشکان  یبه خواستگار ی. اون حتخواستیمنو م خواست،یکه جانا تورو م یاونقدر یبارل
 ادیپارسا ب دمینم تیرضا یند یبهش گفته بود اگه جواب منف یداد چون بارل یجواب منف

نوادت دروغ گفته . اگه به تو و خارونیب یایو ب ی. واست همه کار کرد. که آزاد بشرونیب
خواسته  یبوده که م نیفکر نکن به خاطر خودش بوده. فقط به خاطر خودتون بوده. به خاطر ا

  .و آرامشتون رو برگردونه خانوادشو آروم نگه داره
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رو نخوام؟ دلبرک مو  یدختِر لعنت نیتونستم ا یلبم نشست. چه طور م یرو یاراده لبخند یب
 !از خواهرم یسر بود. حت میندگز یمن، از تموم دخترا هیفرفر

و از دستش  دمیفهم ری. ددمیفهم ریست. قدرش رو بدون. من دفرشته هیپارسا، خواهرت -
 .دادم. تو اشتباه منو نکن

که انگار سر جاش خشک شده  یتوجه به پسر یحرفام تموم شده بودند. ب گهیکنم د یم فکر
 .خاتمه بدم شِب نحس رو نیرفتم تا ا نمیبود برگشتم و سمت ماش

زدم زنگ  یرو چک کردم. حدس م میهمه گوشچشم باز کردم، اول از  نکهیبه محض ا صبح
 !هم خوب بود نیهم از شوقم کم نکرد. هم امشیپ دنید یزده باشه و حت

 :خوندمش یچشم رو باز کردم و امشیپ

 ".یصورتش نذاشت یسالم تو یخونه. اما نه به زور! جا یقرار بود برش گردون"

 گفت؟یم یچ دید یگرفت. صورت خودم رو م ندمخ

 :سمیتخت نشستم و انگشتام رو حرکت دادم تا براش بنو یزانو رو چهار

 "خودش شروع کرد. زد و خورد! به من چه؟"

. دادی. ساعت هشت صبح رو نشون مبه ساعت کردم یسند رو لمس کردم و نگاه ی نهیگز
 بودم؟ دهیفقط سه ساعت خواب یعنی

 :اراده واسش نوشتم ینداد با خودم فکر کردم حتما  خوابه. ب یجواب یوقت

 "گه؟ید یایامروز م"

که چند روز نباشه هم اعصابم  نی. حداقل تا چند وقت! اما همادینتونه ب گهیزدم که د یم حدس
 :نوشتم یدیجد امی. دوباره پختیر یرو بهم م

برم  دیروزا با ی هیبق یم خونه ولمجبور شدم بمون روزوی. دمونهیتنها م یبارل یایاگه تو ن"
 "!کار دارم یآژانس. کل

 .رفت نیهم که داشتم از ب یدیذره ام کیکه از طرفش اومده بود، همون  یامیپ دنید با

 دیپرستار جد هیمورد. لطف کن  نیدر ا زنمیحرف م ی. خودم با بارلامیب گهید تونمیمن نم"
 ".زنم یهش سر مب امیوقتا م یاستخدام کن. من بعض یبارل یبرا

 یکه مارو به هم وصل م یکینخ بار نیکردم؟ هم یم کاریچ دیموهام زدم. حاال با یتو یچنگ
 !شانس نیکرد هم پاره شده بود. لعنت به ا
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 یتو یخواست. حت یاراده انگشتام رو حرکت دادم و شمارش رو گرفتم. دلم صداش رو م یب
 !نامناسب تیموقع نیهم

 !بله؟-

 :سالم کنم بپرسم نکهیعث شد بدون اش باگرفته یصدا

 !جانا؟ یخوب-

 :حوصله جواب داد یکرد و ب یتعلل

 !شهیاصال نتونستم بخوابم. سرم داره منفجر م شبید-

 :به خودش گرفت یهم گره خوردند و صدام حالت خشک یتو ابروهام

 تو بخواب؟ گردونمیمگه نگفتم بخواب؟ مگه نگفتم پارسارو برم شبید-

دوست داشت حرف  یچرا در هر حال دونمیکجا وجود نداشت! نم چیدختر ه نیاتر از  لجباز
 !رهیورش بگ هیمن رو به 

 :حوصله تر شد یب

اونو  ی افهیاسترس داشتم نتونستم. بعدشم که پارسا اومد شکل و ق نقدریا یخواستم بخوابم ول-
 .دیخوابم پر گهید دمیکه د

 یقی! نفس عمدادیم حیا  فرار رو به قرار ترججلوم نبود وگرنه از نگاه وحشتناکم قطع فیح
 :و جواب دادم دمیکش

 ...باشه پس االن بخواب-

قبلم  یجمله  یدر ادامه  یکوتاه یلیآخرش رو بهش اضافه نکنم! با مکث خ ی کهیت نتونستم
 :گفتم

 !یتپل-

 :م شد. خوابالود گفتکه باعث خنده دیکش یا ازهیخم

 آژانس؟ یریم-

جفتگ  یباعث شده بود حوصله  شیبود، اما انگار خوابالود بودن و خستگ یچ انیجر دونمینم
  .نرم تر برخورد کنه کمیانداختن نداشته باشه و 

مجبورم زود برگردم که  ی. ولرمیکنم صبحونشم حاضر کنم بعدش م داریرو ب یآره. بارل-
 .ستمیآژانس ن شتریتنها نباشه. دوسه ساعت ب
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 یدلم نم یقطع کنم تا استراحت کنه و از طرف خواستمیم یرف. از طگفت و سکوت کرد یآهان
 :گفت دیاومد. بعد از چند لحظه سکوت با ترد

  !... بخوابیاز آژانس برگشت یتوام... وقت-

 :دمیخند

 گه؟یچشم! امر د-

 :با حرص گفت نباریا

 ده؟یصورت توام مثه صورت پارسا ترک-

 :شدند شتریخنده هام ب شدت

دونه  هی اد؟یتونه از پس من برب یاون جوجه م ی! فکر کردیداش جنابعالدا ینه به اندازه -
 !خورد یسه تا م زدیم

 :دیو پر حرص غر خصمانه

 !واقعا  که ؟یکن یتازه ذوقم م یآش و الشش کرد یباربد! زد یشیدرست نم چوقتیتو ه-

  !زدم. چه قدر حرص خوردناش ملس بودند قهقهه

 ارهیبود روش کم باشه تا تن لششو بکشونه ب ازیندمش. ن! منم خارودیخار یخودش م زمیعز-
 !ده ساله قهر نکنه یخونه مثه پسرا

 :با تاسف جواب داد جانا

 !. منو بگو نگران شما دوتام. خاک بر سر مندیهم یجفتتون لنگه -

 :گفتم طنتیبا ش م،وستهیآروم و پ یخنده ها ونیم

 ؟ینگرانم شد-

 :جواب داد ضیغ پر

 !رینخ-

 .یاالن گفت نی. خودت همرشینزن ز-

 .یکنیناکار م یزنیرو م هیکه. بق شهینم تیچیباشم؟ خودت ه الینگران توئه گودز دیچرا من با-

 :دمیتر خند محکم

 .نکن شی. ماسمالینگرانم شد گهینه د-
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کرد  یم بمیترغ شتریموضوع ب نیکردم و هم شیواضح مشخص بود که کالفه و عصب یلیخ
 ریسرخ شدش رو از ز یلپا دی. خداروشکر که االن جلوم نبود وگرنه باتا سر به سرش بذارم

 .دیکش یم رونیدندونام ب

 ربد؟با یندار یکار-

 :جواب دادم طونیرو با حرص گفت. ش نیا

 .رو نشه شتریتا دستت ب یکنیفرار م یاالنم که دار-

 :حالت ناله گفت با

 !آخه یکنیم تیاذ باربد که راحت شم از دستت. چه قدر تو منو یریبم یآ-

ناراحت شده باشم از  نکهیکه زده بود. نه ا ی. نه به خاطر حرفدیلبام پر کش یاز رو لبخند
 یناله کردن و ادا در آوردنا نجوریا یبرا کهویچرا دلم  دونمیحرفش! نه! اصال ! فقط نم

  !مهیدختر زندگ نیدختر ممنوعه تر نیافتاد که ا ادمی کهوی! دیش لرزبچگونه

 عیشده که سر یزیچ دی. انگار جانا فهمدمیصورتم کش یگلوم رو فرو دادم و دستم رو رو آبِ 
 :گفت

 یمن منظور خوامیمعذرت م ؟یریبخوام... تو بم دیکردم... من چرا با یمن... من... شوخ-
 !از حرفم نداشتم

 :گفتم یآروم به

  .نه نه! ناراحت نشدم اصال  -

 :بعد با خنده اضافه کردم و

  ناراحت بشم؟ زایچ نیجنبم که از ا یب نقدریا یعنی-

 :گرفته بود تیخودش متوجه نبود اما صداش رنگ مظلوم دیشا نکهیا با

 شد؟یپس چ-

 :پر حس گفتم یبه سقف با لبخند و لحن رهیو خ دمیفرستادم. سرجام خواب رونیرو محکم ب نفس

فات... حرکاتت... . صدات... حریشیچه قدر بامزه م یخوریحرص م یوقت یدونینمخودت -
تا  ارهیحرصتو در ب شتریدوس داره ب یکه آدم ه شنیم یجور خاص هیصورتت... همشون 

 .و بشنوه نهیبب شتریب

 :دمیاراده خند یاومد! ب ینفساش هم نم یصدا ی! حتگفتینم یچیه

 باربد باشه؟ گهیم زارویچ نیو ا زنهیکه داره باهات حرف م ینیا شهیجانا تو باورت م-
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 :جواب داد عیسر

 !نه-

  !شهیمنم باورم نم-

 :خنده گفتم با

 کرده با من؟ کارینرمالوت چ یاون لپا ینیب یپدر سوخته م-

 :گفت عیسر

 !گهیمن برم د-

 :و مرموز گفتم ثیخب یرو آروم کردم و با لحن صدام

 !منو نیبب-

 :گفتم کنهیم ریدونستم فکر و قلبش رو درگ یکه م یکردم و جور یکوتاه مکث

انداختم، فقط خودم بودم و  رتیجا گ هی ی. وقترسهینوبت منم م ی. ولیفرار کن یتونین ماال-
 !نه ای یفرار کن یتونیبازم م نمیبب د،یبه دادت نرس چکسمیخودت ه

 :حرفم گفتم یدر ادامه  یتک خنده ا با

رو  اتیانداختنات و پررو باز کهیفرار کردنات، ت تات،یاذ یگفته باشما، اون موقع من همه -
 .کنمیم یجا تالف هی

 :گفت یشده بود وقت یلرزون و لحنش عصب صداش

  !باربد ییو پررو ایح یب یلیخ-

 :جواب دادم ثیخب

کبود کردن تموم نقاط بدن دارم.  یهم تو ی. تازه... تبحر خاصیگیهستم که م ینیهم قا  یدق-
 !که؟ یانیدر جر

 :گفت غویج غیج ییصدا با

 !! خدافظشعوریکثافِت ب-

دختر هم وجود داشت  نیباالتر از حرص دادن ا یو اون قطع کرد. لذت دمیغش غش خند من
 آخه؟
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خودمم اثر  یکه به جانا گفته بودم داشت رو یزیلبم محو شد. تصور چ یکم کم از رو لبخندم
اومدم. همونطور  نییپاباال رفت. کالفه از جا بلند شدم و از تخت کهویبدنم  ی. دماگذاشتیم

 :دمیلب غر ریرفتم ز یحموم مکه سمت 

روز، دهن خودتو اون خان داداشت  هینکنم  یتالف ستمیدختر! باربد ن یشب و روز واسم نذاشت-
 !سهیسرو

 

 "دوماه بعد"

 

 جانا#

 

رو به چشم زدم و  میآفتاب نکیکولم انداختم. ع یرو رو فمیچسبوندم و ک نمیرو به س کالسورم
 :گفتم میرو به مر

 !رسونمت ی. ممیبا هم بر ایب-

نگاه از  نکهیهوا تکون داد و بدون ا ینشسته بود دستش رو تو شیصندل یکه رو همونطور
 :گفت و دست از ورق زدنش برداره رهیجزوه روبه روش بگ

برم  دیبرم از روش چاپ کنم. از اون طرفم با دیگرفتم. با یجزوه رو به زور از موسو نیا-
 .رمیبرو. من با مترو م خواهرمو از مهد کودک بردارم. تو

 یاصرار نکردم و بعد از خداحافظ شتریب خورد،ینم گهیکه راهمون هم به هم د ییاونجا از
 .زدم رونیازش، از کالس ب

رو  نیبلند شد. ماش میزنگ گوش یرو روشن کردم، صدا نیپشت فرمون نشستم و ماش یوقت
. دمیکش رونیبودند، ب فمیک یتو که یلیانبوه وسا ونیاز م یرو به سخت میخاموش کردم و گوش

فلش سبز  یلبم نشست و انگشتم رو یرو یزد. لبخند یبهم چشمک م میگوش یرو یاسم بارل
 :شد دهیرنگ کش

 جانم؟-

 :پر ذوق گفت یصدا با

 !جانا؟ سالم-

 :جواب دادم یمهربون با
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 ؟یخانم! خوب گریسالم ج-

 :لوس غر زد یلحن با

 !یومدیبعد از ظهره. هنوز ن۴ساعت  شم؟یپ یایمگه امروز قرار نبود ب-

 ییچشمام رو فشردم و با صدا ی. گوشه موهام جا دادم یرو از چشمام برداشتم و رو نکمیع
 :جواب دادم دندیکش یم ادیرو فر میکه خستگ

 .خستم! از صبح کالس داشتم یلیمن امروز خ ام؟یفردا ب شهیم یبارل-

 :زد تشر

 گهیساعت د کی. تا ی. امروز محاله بتونیچونیپ یداره م. چند روزه شهیمعلومه که نم رینخ-
 !یینجایا

 :گفتم عیسر

 .به خودم برسم کمی. حداقل بذار برم خونه ستیآخه سر و وضعمم درست ن-

 .ادیپچ پج م یلحظه احساس کردم صدا کیکرد و  مکث

 ؟یصدامو دار ؟یبارل-

. چون امشب قراره باربد ینخودت رو برسو دمیبهت وقت م میساعت و ن کیآره آره! باشه -
 .یمونیپشت در م یایب ریاگه د رونیمنو ببره ب

 :و من با حرص جواب دادم دیخند خودش

 !معرفت! خدافظ یب یعوض-

 یرو یحیمل شیدوش گرفتم و آرا عیرو قطع کردم و به سرعت سمت خونه روندم. سر یگوش
شروع  کهوی دادم،یخرج م انتخاب مانتو وسواس به یداشتم تو یصورتم نشوندم. درست وقت

خواستم  یطرف هربار که م هیو از  ذاشتمیطرف به باربد محل نم هیکردم. از  دنیبه خند
 !دمیرس یم مبه خود یخونشون برم حساب

 یرفتم و بهش سر م یم یبارل شیچند ساعت پ یبرا کباریچند وقت، دو سه روز  نیا یتو
 یم نیتر از ا یپارسارو جر دینبود! نبا یاحرفم نموندم اما چاره  یکه رو دونستمیزدم. م
بودند چون اونا هم  یهم راض ینداشت. انگار باربد و بارل یهم اعتراض یو البته کس میکرد
 .ادیب شیپ ییدعوا رهدوبا خواستندینم

باهاش کل  ادیکردم ز یم یاما سع دادمیباربد بهتر از قبل شده بودم. هنوز هم بهش رو نم با
خوشحال بود!  یکه به خاطر حال و اوضاع بارل ییسرش نذارم. اونم حاال کل نکنم و سر به

 یتونست راه بره. دکترش م یم هیو بق واریبدون عصا و با کمک گرفتن از در و د یبارل
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به  چکسیراه بره و قطعا ه یتونه آروم آروم و بدون کمک کس یم گهیددوماه  یکیگفت 
 !رو خراب کنم شیخوشحال خواستمیود و من نمموضوع خوشحال نب نیباربد از ا یاندازه 

 شیسال پ۱۵ یهم با من مثل گذشته شده بود. هنوز هم منو پارسا همون جانا و پارسا پارسا
دوباره به  ،یو ناراحت هیدعوا و بزن بزن و گر یکه چند ساعت بعد از کل یی. همونامیبود

 .میبرد یآغوش هم پناه م

مشغول مرتب کردنش شدم  نه،ییسرم انداختم و مقابل آ یومانتوم، شالم رو ر دنیاز پوش بعد
 .باز شد کهویکه در اتاق 

 یدوختم. همزمان که موهام رو مرتب م نهییبهش رفتم و دوباره نگاهم رو به آ یغره ا چشم
 :کردم گفتم

 !ستایبد ن یدر بزن س؟لهیمگه دِر طو-

 :و پررو داخل اتاق شد و گفت الیخیب

 ؟یکجا به سالمت-

 :گفتمرو داخلش انداختم. همزمان میتخت برداشتم و گوش یرو از رو فمیک

  .گردمیزود برم ییجا هیتا  رمیم-

 !یبر خوادی. نممیامشب مهمون دار-

 :چشماش گفتم یاهیس یتو رهیو دست به کمر خ ستادمیا جلوش

 !گردم یدوستم برم شیساعت پ هی رمینده! م ریپارسا، داداش گلم، گ-

 :کرد زیر چشم

 کدوم دوستت؟ شیپ-

 :گفتم الیخیزدم و ب کنارش

 میمر شیپ رمیپررو نشو قربون قد و باالت برم. م گهید دمیرقص یزد یمدته هر ساز هی نیبب-
 .گردم یزودم بر م

 یو به چهره  دمیبه در اتاق برسم دوباره برگشتم و سمتش رفتم. لپش رو بوس نکهیاز ا قبل
نوک  یو رو دمیکه خند دیهم کش یتو شتریخماش رو بدندون نما زدم. ا یاخمالودش لبخند

 :و گفتم دمیدو ابروش رو بوس نیو ب دمیکش نییپا کمی. سرش رو ستادمیانگشتام ا

 .اخمات بشه جانا یفدا-
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لبخندش رو گرفته.  یدونستم االن به زور جلو یخوابش دستم بود! اخماش باز شدند و م رگ
 :گفت یباشه وقت یکرد صداش جد یسع

 ؟یدیها جانا! فهم یخونه ا گهیساعت د کی-

 

 :و سمت در رفتم و همزمان گفتم برگشتم

 .جفت چشمام! خدافظ یرو-

 نگیپارک یرو داخل بردم. تو نیباربد رو زدم و با باز شدن در، ماش یدر خونه  موتیر
و  انداختم. پنج میبه ساعت مچ ی. نگاهومدهیداد که هنوز ن ینشون م نیباربد نبود و ا نیماش

 .اومد یاز سرکار م گهیساعت د میتا ن کنمیربع عصر بود و فکر م

در سالن رو باز کردم،  نکهیکردم. به محض ا یط یتا در سالن رو به آروم نگیپارک ریمس
 .دیگنج یفکرمم نم یتو یمواجه شدم که حت یبا صحنه ا

 شگهیست دبغلش زده بود، با د ریدستش عصاش رو ز کیکه با  یدر حال یاز طرف یبارل
بود. تولد تولد تولدت  ستادهیروم ا یبه دست جلو کیزد و باربد ک یم یذوق زده برف شاد

چندمه! واقعا  قایکرد که امروز دق یفکر م نیمن به ا یشده  وبیخوندند و مغز مع یمبارک م
 !من یتولدم بود؟! خدا

که با  یدونفر نیب مدرشت شده یدهنم گذاشته بودم و چشما یزده جفت دستام رو رو جانیه
 :زده گفتم جانیلرزون و ه ییکردند در نوسان بود. با صدا یو ذوق نگاهم م جانیه

 !مگه امروز تولدمه؟-

 :گفت یبا خنده رو به بارل باربد

 !گه؟ید نیکاره ا ی! کجاگایخانومو ن-

 یگذاشت و من هنوزم هاج و واج بودم. چه جور زیم یرو رو کی. باربد کدندیخند جفتشون
 یبرده بودند؟ اصال چه جور ادیخودم از  یخانواده  یبود ول ادشونیدونفر تولدم رو  نیا

 نبود؟ ادمیخودم 

و خطاب  دیاما بازوم رو کش ی. بارلنمیبش کمیمقابل ک یکاناپه ا یبهم اشاره کرد که رو باربد
 :به باربد گفت

جانا اگه  ی. وامیریگ یجشن تولد مفصل م هی میایعمرا! بذار ببرم خوشگلش کنم بعدش م-
. میغذا درست کرد ی. کلمیدرست کرد گهیبا هم د یخوراک ی! کلمیمنو باربد چه کرد یبدون
 .میخودمون درست کرد کمیک نیتازه ا
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حجم از  نیا یعنی. نمیب یکردم خواب م ی. حس مدمیزده خند رتیانداختم و ح کیبه ک ینگاه
 بود؟ یحاِل خوب، واقع

 :تخت نشست. همزمان گفت یرد و نفس زنون رومن رو به اتاق ب یبارل

 .بردار بپوش یخواست یخسته شدم. خودت در کمدم رو باز کن هرلباس یلیجانا من خ یوا-

 :گفتم ینبود. در جواب بارل نجایو منگ بودم و اصال فکر و حواسم ا جیگ هنوز

 !. لباسام... لباسام خوبنیبارل ستین یازیآآآ... ن-

 :شونه هاش گذاشتم و گفتم یدستام رو رو عیز جاش بلند شه که سرکرد و خواست ا یاخم

 .ستین یازیبخدا ن یباشه باشه تو بلند نشو از جات. ول-

  .میخوشگل باش دی. بامیریعکس بگ یکل میخوایهست! م-

 :اضافه کرد طنتیبعد با ش و

 کرده بود؟ پیچه قدر باربد خوشت یدیند-

 :و در کمال صداقت گفتم دمیخند

 .باربد نبود لیشوکه شدم که اصال حواسم به شکل و شما نقدریستش ارا-

. دمیانتخاب کردم و پوش یلباس قرمز رنگ ،یبارل ادیبه شدت متنوع و ز یلباس ها ونیم از
 .صورتم رو هم کنار زدم یجلو یقرمز رنگ موها یموهام رو هم باز کردم و با گل سر

به من، چند  رهیو خ دینگاه باربد سمتمون چرخ ،میزد رونیاز اتاق ب یبه همراه بارل یوقت
رفت و مشغول گذاشتن  کیجلوتر از من با کمک عصا سمت ک یثابت موند. بارل یلحظه ا

به  رهیو هنوزم خ ستادهیکه اون طرف تر ا یکردم به باربد یم یاون شد. سع یشمع ها رو
به دست سمتم اومد و با  نیبحرفا بود که دور نیانگار پررو تر از ا نمنه نگاه نکنم اما او

 :مرموز گفت یلبخند

 ازتون؟ رمیعکس بگ هیشکل خوشگلتون من  نیبا ا دییفرما یبانو اجازه م-

 :براش نازک کردم یچشم پشت

 !رینخ-

 میرو تنظ نشیکه داشت لنز دورب نطوریازم فاصله گرفت. هم کمیرو باال آورد و  نشیدورب
 :د گفتکر یکرد و از داخلش من رو نگاه م یم

 دونهیم ی. بارلایشینم مونی. پشیریژست قشنگ بگ هیو  یاون اخماتو باز کن کمی هیکاف-
 .اتاقت وارید یبزن یقاب کن دمیکه قول م رمیگیازت م یعکس هیمن حرف نداره.  یعکاس
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 :و همون لحظه عکس رو گرفت. غر زدم دمیاراده خند یب

 !رمیخواستم ژست بگ یم ؟یاِ باربد چرا گرفت-

 :گفتخطاب به من یبود که گرفته بود. بارل یبه عکس رهیتوجه به حرف من خ یب

 !رو فوت کن. بدو کتیک یشمعا نیبش ایب-

 یگذاشته بود نشستم. باربد مبل زیم یکه رو یکیک یجلو قایلبخند سمتش رفتم و کنارش دق با
عکس بندازه.  مشغول شد تا ازم نشینشستن انتخاب کرد و با دورب یدرست مقابل من رو برا

 :با ذوق گفت یبارل

 !اول آرزو کن جانا-

 :و گفتم دمیکه جلو بود خند یکیبه ک رهیخ

 ن؟یخوشگله. واقعا  خودتون پخت کهیک نیچه قدر ا-

 :گفت طنتیبا ش باربد

  !کار خودمه-

به آرزو کردن قبل از فوت کردن  نکهیچشمام رو بستم. با ا یگفتم و با مکث کوتاه یآهان
 نیب یامتحانش کردم و از ته دلم خواستم که رابطه  نبارینداشتم اما ا یلد اعتقادتو یشمعا

موضوع  نیهم میزندگ کیتار یروزها تنها نقطه  نی. اباربد و پارسا مثل روز اولش بشه
 !بود

با ذوق شروع به دست زدن کرد و من  یرو باز کردم و شمعارو فوت کردم.  بارل چشمام
. دمیو ذوق زده خند دمیمال یرو برداشتم و به صورت بارل کیک یامه از خ یزده قسمت جانیه

 !کنهیکه دستشه ثبت م ینیرو با دورب هیو حواسم نبود که باربد داره هر لحظه و هر ثان

. دستش رو دیو بعد لپم رو محکم بوس دیاز کار من به صورتم خامه مال یهم به تالف یبارل
ضعف  یلحظه دلم از خوش هیکه  دمیو حرص بوس با محبت یدور گردنم حلقه کرد و طور

 بود؟ نیاز ا ریرفت! من واقعا  خوشبخت بودم! غ

 :غرغرو گفت یشده بود با لحن شیصحنه حسود نیکه انگار از ا باربد

 !فقط دیکن یم فشویک دیجشن به دوش من بوده انوقت شما دوتا دار نیزحمت ا شترینصف ب-

 :رد و گفتزبونش رو تا ته براش در آو یبارل

 !تو نههه یتونم جانارو بوس کنم ول یآره باربد جون! بسوزززز! من م-
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 یمن م یچشما یتو رهیخندم گرفته بود هم خجالت زده بودم. باربد اما پررو پررو خ هم
رفت. دستاشو انداخت دور گردن من و دوباره چند بار پشت  یانگار از رو نم ی. بارلدیخند

 اشیخواست از دست بچه باز یباربد ابرو باال انداخت. دلم م یراسر هم بوسم کرد و بعد، ب
کرد.  یخودم رو گرفته بودم. باربد با حرص و خنده جفتمون رو نگاه م یوقهقهه بزنم و جل
 :شد با حرص گفت یکه از جاش بلند م یو در حال اوردیآخرش طاقت ن

  !شرفیب یتوله سگا-

چاقو  کی. با سه تا ظرف و سه تا چنگال و رفت و دنبال کردم یکه م یریو مس دمیخند
کرد نگاهم  یم یکه سع یگذاشت. کنارم نشست و در حال زیم یبرگشت و همشون رو رو

 :نکنه گفت

 .لقمه کنم بخورم هی تونویکیگشنمه. االناس که  دیکه شد میبخور کویک نیببر ا-

خواست.  یم شتریب مذاشتیم کیبراش ک ی! هرچدادینم تیشدم. باربد رضا کیک دنیبر مشغول
 :آخرش اعصابم خورد شد و با حرص گفتم

  واقعا ؟ یبه هم زد کلویه نیا یچه جور یخوریم نقدریتو که ا-

 :به صورتم گفت کینزد طنتی. با شدیباال انداخت و صورتش رو جلو کش ابرو

 ؟یدوس دار کلمویه هیچ-

 :گفتم یزور خندم رو قورت دادم و خطاب به بارل به

 !به منا! جمعش کن دهیچسب یادیداداشت ز-

 دیسر باربد بزنه که باربد از جاش پر یعصاش رو از کنار برداشت و باال برد تا تو یبارل
 :سرش گذاشت یو با خنده دستاش رو باال

 .شما دوتا نیشد ی. چه قدر وحشغلط کردم بابا-

 :در جوابش گفت یو بارل میدیخند جفتمون

در من. زشته! قباحت داره! خجالت داره! دختر حرمت داره! کن برا تیرو رعا یحدود اسالم-
بکشم  ردونتویش رابیعصام س نی! بزنم با هممیقد یپسرم پسرا ؟یمگه خودت خار مادر ندار

 .واست رمشیگ یبهشا! وگرنه نم یبچسب گهید نمینب رون؟یب

دست به کمر  و باربد دمیخند یتونستم نخندم. غش غش م یگفت که نم یم نارویبامزه ا نقدریا
که  یبود برداشت و از ترس بارل زیم یکرد. با ترس بشقابش که رو یو مظلوم نگاهمون م

نقطه به مارو انتخاب کرد و  نیبشه تا بزنتش، دورتر کیعصا به دست منتظر بود باربد نزد
 شد. نخورد کیمشغول ک
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 :گفتم یخوردنش، رو به بارل نیرو برداشتم و ح کیاز ک یبرش مشتاقانه

 .. خوشمزه شده ها..یول-

 .کنم خکوبشیرو م میمعترض باربد باعث شد نگاه فرار یصدا

 .نشسته و فقط دستور داده نجایخانوم هم یمن درست کردما، بارل-

 یروزها حسادتش به چشم م نیا شدم. چقدر شینثارش کرد و من مات حسود یکثافت یبارل
سکوت هر سه مون مشغول  یتو یا قهیبود. چند دق ونیپارسا در م یاومد، مخصوصا  اگه پا

 .رمق از جام بلند شدم یو بعد ب میخوردن شد

 .برم، به پارسا قول دادم زود برگردم دیبا گهیمن د-

 .کنه یبود تا باربد قاط یکافجمله  نیهم

 .برمت یخودم م گهیبمون چند ساعت د ،ییجانیا ستیساعتم ن مین-

 .رو در آورد یبارل زیر یدرشت شده م خنده  یها چشم

 .گهید ادیخواد کنار خانواده ش باشه، بازم م یم دیباربد روز تولدشه، شا-

 .هم گره خوردند و لحن مظلومش دلم رو نرم تر کرد یتو شتریب ابروهاش

 !خوام ینم-

 :لحن عمرش گفت نینه ترشد و با دلبرا رهیخ بهم

 !گهیبمون د-

نازک کردم  یداد در جوابش پشت چشم یتکون م دیوار سر تائ وونهیقلبم که د لیم برخالف
 :گفتم یو رو به بارل

 .عوضش کنم رمیبابت لباس قشنگت عشقم، م یمرس-

به توجه  یخورد. ب یتکون داد و با بلند شدنم باربد هم به وضوح تکون یحرف سر یب یبارل
رسوند وارد اتاق شدم و قفلش کردم. با  یباربد رو به گوشم م یقلبم که قدم ها یآه و ناله 

به سمت در  نه،ییآ یتو افمیلباسم رو عوض کردم و با چک کردن ق شمیحرکات پر از تشو
که  دیتپ یم ی. قلبم طورستادمیباربد ا یمتر یچند سانت یفاصله  یتو کردنشرفتم و با باز 

 یامروزم بس بود، کنار باربد بودن باعث م یبرا د،یرس یاش به گوش باربد هم ممسلما  صد
 .وفتهیاتفاق ب نیخواستم که ا یشد گذشته رو فراموش کنم و من نم
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حرکت به عقب هولم داد و در اتاق رو بست. معترضانه صداش زدم اما با قفل کردن  کی با
 یشگیجانا هم یکردم رنگ و رو یو سع دمیدهنم زد. آب دهنم رو بلع یرو یدر، چسب محکم
 .رمیرو به خودم بگ

 .باربد رمهیباز؟ در رو باز کن د یچرا رم کرد-

 :صورتم چرخوند و با حرص گفت یرو تو نگاهش

  ؟یکن یدرو رو من قفل م گهیحاال د-

 .کردم کنارش بزنم اما نتونستم تقال

 .خواستم لباس عوض کنم یم-

 :وار گفت دیبرد و تاک رو به داخل فرو نشیریز لب

 !اتاق یتو امیشعور دارم که بد موقع ن یاونقدر یول دونم،یم-

 .زدم یخورده پلک شکست

 ؟یخوا یروز تولدم خراب بشه، م یخوا یبرم، تو که نم دیخب باربد. من با یلیخ-

 .دیکش رونیاز موهام رو از شال ب یرو با مکث جلو آورد و طره ا دستش

 یخرابش م یتو دار یبشه، ول مونیروز زندگ نیکه تا امروز قشنگ ترمن همه کار کردم -
 !یکن

 .زدم یناباور پوزخند

 کردم؟ کاریمن؟ مگه چ-

 .دمیرو چش نشیکه من هم طعم زهرآگ یتلخ... طور د،یخند

 بدتر؟ نیاز ا ی... کار خرابگهید یریم یدار ؟یکرد کاریچ-

 یم یگفت نرو... علنا  دلتنگ ی. علنا  مختیر که ساخته بودم فرو یحرفش تمام غرور کاذب با
حد و حصر  یکه ب یبرد... به زمان یکرد... علنا  با حرفها و کاراش من رو به گذشته ها م

 !عاشقش بودم

کنه  یبرم شک م ریمدت پارسا آروم شده، امروز د هیبرم.  دی... اما بازیواسه همه چ یمرس-
 !درک کن کمیشه.  یخراب م زیو همه چ
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دستش رو پشت کمرم گذاشت، من رو به خودش چسبوند و سرش  کیرو رها کرد و  وهامم
و  دنیتند تپ نیهم نداشتم، قلبم ب دنینفس کش ینا یحت گهی. دگردنم پنهون کرد ونیم ییرو جا

مسخ کننده ش به گوشم  یداغش به گردنم خورد و صدا یکرده بود. هرم نفس ها ریگ ستادنیا
 .روز تولدم رو قشنگ تر از حد ممکنش کردند انشونوت نیو با آخر دیرس

 چرا همش پارسا؟ ؟یپس من چ-

 نیدونم چرا اون از ا یخسته بودم، نم یتکرار یحرفها نیاز زدن ا گهید یعنینگفتم،  یزیچ
 کیبه  هیشب یزیچ کیبود،  گهیجواب د کی. دنبال ..دیشد. شا یخسته نم یتکرار یجوابها

 !دیاعتراف جد

 !یبر یخوا یکه م-

 .شد زونیلبهام آو اریاخت یب

 .برو کنار ام،یباز م گهیبابا... چند روز د یا-

 رهیخودش کرد و خ ریراهم رو گرفت. مچ دستم رو اس یجلو عیبه خودم دادم و سر یتکون
 :بهم گفت

 ؟ینیکادوتو بب یخوا یز فرق داره، بعدشم... نمبا امرو گهیچند روز د-

 یدلم م شهی. همباربد رو بزنم یکادو دنید دیکه ق یبود اما نه اونقدر ریبرگشتن د یبرا
 کیبود،  دهیمن بعنوان خواهر دوستش خر یکه برا شمیتولد چند سال پ یخواست بعد از کادو
آرزو قسمتش بود  نیبخره و انگار ا یا هیکه دوستش داره و عاشقشه هد یبار هم بعنوان کس
 .بشه هامروز براورد

 .خوام یچرا، م-

کادو  ییرونما یانگار که برا دند،یخند یخورد، چشم هاش اما مشهودتر م ینیلبهاش چ کنار
 :ذوق داشتند. نگاهم رو به در چسبوندم و جسورانه گفتم شتریاز من هم ب

 !گهید ارشیبرو ب-

 .دونست یسرش داشت فقط و فقط خدا م یتو ی. چه نقشه ادیخند زیر

 .من برم پس ینشونم بد یخوا یاگه نم-

 .و باالخره لب باز کرد دیبلند خند بلند

 !آخه یترسم از حال بر یخب... م یلیخ-

 .به جون صدام افتاد یآشکار حرص
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 آره؟ یسرکارم گذاشت ؟یگ یم یاز حال برم؟ چ-

 :گفت یاستم به سمت در برم، با لحن قاطعکه خو نیبه روش رفتم و هم یغره ا چشم

 .نمیصبر کن بب-

 اتاق بود؟ نیهم یکادوش تو یعنیو سراپا چشم شدم،  ستادمیا مقابلش

ش بشه، باربد چش  نهیس خکوبیش، باعث شد نگاهم م نهیس ریالس عیرفتن سر نییو پا باال
 بود؟

ش رسوند و  قهیش رو به دست یانداخت، انگشتها نییرو از من گرفت و سرش رو پا نگاهش
کرد؟ نکنه  یکار م یحبس شد، اون داشت چ نمیس یدکمه ش رو باز کرد. نفس تو نیباالتر

 !خواست باز... نه... امکان نداشت یم

 باربد؟ یکن یم کاری... چیچ-

رو باز کرد، از فرط ترس چشم هام بسته شد و  رهنشیپ ی گهید ینکرد و دکمه ها ییاعتنا
 :که گفت دیکشطول ن یا هیثان

 !باز کن چشماتو-

رو به روم ماتم  یصحنه ا دنیفرستادم و با باز کردن چشم هام و د رونیلرزونم رو ب نفس
ترش،  نییباربد و پا ی دهیورز ی نهیس یو دلبر رو فیظر یبا بال ها یفرشته ا یبرد. تتو

م پرتاب کرد. درست چشم ها یبه اعماق ناباور یریت ،یسیانگل یبایاسم من با فونت به شدت ز
من رو توش جا  یزمان کیکه  ییکه عامل زنده بودنشه، درست جا ییجا ستقلبش، در یرو
من  نا  یو اسم من رو تتو کرده بود، باربد از ته دل ع نمونیخاص ب یفرشته  ریداد، تصو ینم

از جانب باربد  شهیکه هم یاون عشق یعنیمن  یبرا نیش آورده بود و ا نهیس یرو تو
 .ستارش بودمخوا

 یبفرستم، فقط دلم م نییتونستم بغض ذوق زده م رو پا ینم یتونستم پلک بزنم. حت ینم یحت
 .دمیبغلش پر یحالت ممکن تو نیخواست با تمام قوا بغلش کنم و به شعف زده تر

 !باربد-

 .گذاشت ریمن هم تاث یحرص رو نیاز آغوشم استقبال کرد و ا یحرص و دلتنگ با

 !باربد! باربد! باربد-

وار تکرار  وونهیزدم و اون د یبه پشتش م یزدم، مشت آروم یکه اسمش رو صدا م همزمان
 .کرد یم

 !جان! جان! جان-
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 :و از سر شرم گفتم دمیرو عقب کش خودم

 آخه؟ یکرد هیچه کار نیا-

 .کمرم مانعش شد یگود یبشه و با گذاشتن دستش تو شتریون بفاصله م نذاشت

 !دلم خواست-

 .تازه متولد شده ش، پررو بود تیمظلوم نیپسر در ع نیخواستم روش رو کم کنم، ا یم

 !من بمونه، نه تو شیپ دیمن با یدلم خواست؟ بعدشم کادو یچ یعنی-

 :گفت ثانهیابروش رو باال فرستاد و خب یتا کی

 !شهیتا هم گه،ید شتمینم پخب... م-

 .کردم یساختگ یاخم

 !پررو خود،یب-

 .ندادم یبزنه که بهش امون یحرف اومد

 .در رو باز کن یبرم، جون بارل دیبا گهیبابت کادو و امروز، د یمرس-

 .باال فرستاد یتا ابروهاش رو به نف دو

 !کنم ینووووچ... باز نم-

 .دمیکش یپوف کالفه

 .گهینکن د تمیاذ-

 .داد یجواب م شهیهم تیزد، الحق که مظلوم یلبخند

 ...قبلش یخب... ول یلیخ-

 .رو به جونم انداخت یرو خورد و کنجکاو حرفش

 ؟یقبلش چ-

 .رو بهم چسبوند و به لبهام چشم دوخت خودش

 !خوام یبوس م-

به تنم وصل شد، چرا که هم صدام اوج گرفت و هم چشمهام درشت  یبرق انیکه جر انگار
 .ندشد

 !؟یچ-
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 .باال انداخت یا شونه

 .جانا خانوم یدیکه شن نیهم-

 ینطوریبه الالش گذاشته بودم که ا یل یل یو حساب مینداشت یبا هم بحث ریچند وقت اخ نیا
 !خوام یگه بوس م یمن و م یچشم ها یزل زده تو شعوریب یپررو شده بود، پسره 

 کهویخودم افتادم. من پررو نبودم که  دنیبوس ادیبگم که  یزیزبون باز کنم و چ خواستم
 .سرشون زدم یبلند ادیکردم و در آخر فر ریجنگ عقل و قلبم گ نیب یا هیچند ثان دمش؟یبوس

که راه  ستمیاربد نبار بوده، مثل ب هیتازه همش  ه؟یمگه چ دم،یآرزوم بود ببوسمش که بوس "
 " !به راه بوس و بغل بخوام

 یرو نشون باربد م یوونگید نیاز ا یاثر دیشده بودم و نبا وونهیم گرفته بود. به کل د خنده
 .دادم

 !پررو نباش باربد، باشه؟ نقدریا-

و حاال...  ریبا قبل فرق کرده بود، قبلنا با تمسخر و تحق دنشی. چقدر طرز خنددیخند مردونه
 !یعشق... حرص... دلتنگ با

 .خوام یحقمو م ستم،یپررو ن-

 !من ی! خدا؟یدرشت شدن نداشتند. حق؟ چه حق یبرا ییجا گهیام د چارهیب یها چشم

 ؟یحقتو؟ چه حق-

 .کرد شتریکمرم ب یدستش رو رو فشار

 !نزن خانوم یخودتو به خنگ نقدریا ،یحق الجانا! تو مال من-

  ...راه کینبود جز  یراه فرارفرستادم.  رونیب یپوف کالفه

 .خب، در رو باز کن، بعد منو ببوس یلیخ-

 .زد یا قهقهه

از االن بگم که  یول یفرار کن یخوا ی... مستمایاونقدراهم خر ن یول رهیگ شتیدرسته دلم پ-
 !یتون ینم

 :تئاتر، کاربلد و ماهرانه گفتم یگرایمثل باز درست

 یپارسا م گه،یبرم د عیو باز کن که بعد از بوست سردر ر ،ینداز یم رمیکه گ ییاگه تو-
 .کشه منو
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 .کرد یاسم پارسا اخم دنیشن با

 !غلط کرده-

من بود، به سمت در رفت و  ی لهیح ی جهیکه نت یتیبهش چشم دوختم و اون با جد منتظر
 .بازش کرد. عقب گرد کرد و مجدد بغلم کرد

 خب... از کجا شروع کنم؟-

 دیشا ایصورتم رو ببوسه؟  یخواست تک تک جاها یم یعنیش کنم،  خواست خفه یم دلم
که  یباربد یتو یشعوریحجم از ب نیبشر که تازه با ادب شده بود، ا نیهم منظورش... نه! ا

 .نداشت ییبه شدت عوض شده بود جا

 !اوممم... از لپ-

رق لذت شدم گونه هام نشوند. غ یرو یو بوس دیزد و صورتش رو جلو کش یتمندیرضا لبخند
 یقفلش کرد. بوسه ا میشونیپ یداد و رو ریینگاهش رو تغ ری. مساوردمیخودم ن یاما به رو

 .به لبهام کینزد ییصورتم کشوند. جا نییزد و نگاهش رو به قسمت پا میشونیپ یرو

تا  دی. سرش رو جلو کشدمیکنم آب دهنم رو بلع یبتونم نقشه م رو عمل نکهیاز ا مضطرب
. با خوردم و از دستش فرار کردم یتکون کهویبرسونه که  چیلبهامونو به ه نیب یفاصله 

گفتم و  یبه بارل یحرص صدام کرد و من با دو به سمت حال رفتم، نفس نفس زنان خداحافظ
 یشیخاموش کردن آت یخواست برا یزدم. دلم م رونیاز خونشون ب نگهلنگه به ل یبا کفشها

سوخت و  یم یکه کم نیبزنم اما فکر به ا یبه آتش نشان یکه مهمون جونش کرده بودم زنگ
 .منصرفم کرد میتصم نیشد، از ا یکمتر م شیحجم جسارت و پررو

رو زدم و با ثابت موندن در مجبور  نگیپارک موتیتا به خونه برسم. ر دیطول کش یکساعتی
 اطیح یتو یکیو تار ومدیازش ن ییرو فشردم اما صدا فونیشم. زنگ آ ادهیپ نیم از ماششد

 یهم برا نایآن با خودم فکر کردم مامان ا کی. ستیاز وجود برق ن یداد خبر یهم نشون م
بود. در رو با  دیحد ترسوندنم از جانبشون بع نیبه کار شدند اما تا ا تکردنم دس ریغافلگ
وارد  م،ینور گوش تیرو دم در پارک کردم. با هدا نیبود باز کردم و ماش که همراهم یدیکل
 یزدم و با سکوت یرفتم. مامان و پارسا رو پشت هم صدا م یشدم و به سمت در ورود اطیح

 دهیطرف ترس کیکنند. از  زمیخواستند سوپرا یبود که م دیبعبود  دهیچیخونه پ یفضا یکه تو
 یبرا یباز کی نهایا یکردم همه  یفکر م گهیه و از طرف دبراشون افتاد یبودم که اتفاق

 یخوشحال کردن منه. باالخره کفشهام رو کندم و وارد سالن شدم. به محض ورودم، صدا
 .تفرا گرف ییاومد و تمام خونه رو روشنا غیدست و ج

م کردند چش یکه خنده کنان نگاهم م ییقلب لرزونم نشست و مات و مبهوت به کسا یرو دستم
کوچولو  یهام، پسر عمه ها ییدختر عموها و دا نب،یعباس، خاله ز ییدا ماه،یدوختم. عمه فر
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" تولد، تولدت مبارک "  یبا خواننده و تکرار جمله  یمشغول همراه یزبونم، همگ نیریو ش
 .بودند

بودم  دهیرو ند شترشونیشدن پارسا، ب یو بغض کرده نگاهشون کردم. بعد از زندان درمونده
لبهام توسط مامان و بابا جدا  یهمشون دلتنگ بودم. دست جمع شده رو یبرا ریدل س کی و

و شاد تنگ شده بود،  یمیجمع صم نیا یشدند و من به آغوششون پناه بردم. چقدر دلم برا
 یکه ب ییبغل پارسا یکردم تنهام! بعد از مامان و بابا تو یچقدر کمشون داشتم، چقدر فکر م

 .ن کار اون بود جاخوش کردمجش نیشک تدارک ا

 یروزها ادیبغض کردم،  دم،یکردم. کنارشون خند یتک تک مهمونا دست دادم و رو بوس با
رو فوت کردم  میسالگ ستیخونه افتادم و قدر امشب رو دونستم. کنارشون شمع ب نیا یتلخ تو

ن مثل شد. ماما یداشت درست م زیحال خوب. انگار همه چ نیا یو خداروشکر کردم برا
جمع  الشیرفت و با برگشت پارسا خ یشاد و خندون بود، بابا مثل قبل منظم سرکار م میقد

و بعد از  یبهتر بود و تنها دغدغه ش بخشش بارل یلیخ لیشده بود، پارسا حالش نسبت به اوا
که ازش متنفره کار کنه و  یخواست کار کنه، کنار باربد یاون برگشتنش به آژانس بود، م

تا آسمون  نیزم شیحال و روزش با چند ماه پ ی. بارلهتر از قبل باش یتونه قو یه منشون بد
که  یتونست کامال  راه بره و در آخر... باربد! مرد یهم م یفرق کرده بود و تا چند ماه آت

 یگریبدش و د یروزها یبرا یکیداشت،  ازیخاطرات ن یکردنش به دو تا دفترچه  فیتوص
چند وقت همه جوره ثابت کرده بود چقدر عوض شده، چقدر  نیا یروزهاش خوبش. تو یبرا

حد  نیتر از قبل و چقدر صبورتر از قبل شده! کنار اومدنش با پارسا در هم یدوست داشتن
داد که واقعا  عوض شده، بخاطر  ینشون م راتییتغ نیا یو همه  دیگنج یذهنم نم یهم تو

 !... بخاطر منیخودش... بخاطر بارل

 

********** 

چند وقت  نیا ی. تومیروز زندگ نیتر زیگذشت، از خاطره انگ یاز روز تولدم م یهفته ا دو
 میبرم و پارسا هم که به شرکت برگشته بود و خبر از تا یبارل دنیبار تونستم به د کیفقط 
 !رفتنم مشخص کرد که با باربد رو به رو نشم یرو برا یمیباربد داشت، تا یکار

 ش،ینیریو ش دیجد یرفتارها یذره شده بود، برا کیخودم که تعارف نداشتم، دلم براش  با
 نیا یشدن هاش. تو یغرغر کردن ها و عصب یهاش، مظلوم شدن هاش، حت طنتیش یبرا

من  یشگیو جواب هم ششونیپ رمیم یبود که ک دهیزنگ زده بود و فقط پرس یمدت چند بار
 .کرد یدونستم کالفه ترش م یبود که م یا دونمینم

کرد رو کنار زدم و در  یم یرو تداع میافکارم که دلتنگ د،یکه به گوشم رس میمر یصدا
 :جوابش گفتم
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 هوم؟-

 !ابونهیحواست کجاست؟ پارسا اومده دنبالت اون ور خ-

سالها  نیا یزدم. تو یپارسا تلخند نیماش دنید دوختم و با ابونیغم زده م رو به خ نگاه
رو که متحمل  یبد یاز دور حواسش بهم بود، اما ضربه  شهیکرد و هم یکنترلم نم چوقتیه

 یو نامرد انتیاون حکم اجازه دادن به خ یازم دور نباشه، دور بودن برا گهیشد باعث شده د
 !رو داشت

کردم و به  یبر از حال و روزم داشت خداحافظکه خ یمیمغموم و گرفته م از مر ی افهیق با
سرحال  ینشستم و بعد از دست دادن با پارسا نیماش یبعد، تو یسمت پارسا حرکت کردم. کم

 :روزها رو بهم گفت نیا

 وزه؟ هیچ یاخما برا-

 .تکون دادم یسر

 .کمیخستم  ست،ین یزیچ-

 .رو به حرکت در آورد نیماش

 .گهید یرفت یم زییپا یذاشت یدانشگاه؟ م یبستون بروسط تا یخب قربونت برم مجبور-

 :کردم و زمزمه وار گفتم لیما ابونهایرو به سمت خ سرم

 .شد ینم-

 .اومده باشه ادشیبه  زیهمه چ کهویکرد و انگار  سکوت

درس و دانشگاهتو  دیو ق یمسخره زد یمن احمق، دست به کارا ینبود بخاطر آزاد ادمیاوه... -
 .یکه واحداتو پاس کن یجبورو حاال م یزد

 .شو لطفا   الیخیب-

 :گفت یپاهام نشست و با لحن مهربون یرو دستش

 چند روزه؟ یستیجانا؟ چته؟ سرحال ن-

 .االجبار سرم رو به سمتش چرخوندم به

 .فداتشم، خوبم ستین یزیچ-

 .فرستاد رونیب ینوچ

 !یستینه، خوب ن-
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 .گذاشت ریصدام تاث یرو میکالفگ

 .نده ریپارسا، گ خوبم-

 شش؟یببرمت پ یخوا یتنگ شده؟ م یدلت واسه بارل-

 .زهیبر رونیبود، تا دلم زبون باز کنه و درداش رو ب یکاف نیهم

 .بخوره تو سرم میدلتنگ شش؟یبرم پ یذاریمگه تو م-

 .مکث کرد یا هیفرستاد و چند ثان رونیب یا دهیکش پوف

 . خوبه؟ششیبرمت پ یباشه، االن م-

 .وقت ظهر خونه نبود نیباربد تنگ بود و مسلما  باربد ا یبرا یاز بارل شتریب مدل

 .خوام ینم-

 :زد و با طعنه گفت یپوزخند پرحرص

 !؟یوزی... نکنه دلتنگ اون پفنمیبب-

باربد بود. کاش  یبرا میقابل کنترل تر از دلتنگ ریغ د،یچیدهنم پ یکه تو یسکوت تلخ ی مزه
وقت توان  چیدل پارسا شکسته بشه، حرف دلم رو بزنم. پارسا و باربد ه نکهیا یتونستم ب یم

باربد بهم  نیبود که درست ع لیدل نیتحمل سکوت رو اون هم از جانب من نداشتند، به هم
 :رو باال برد شو صدا ختیر

 !یه الل شدک یدلتنگ ،یپس دلتنگ-

 !شد زیلبر صبرم

 .پارسا درست صحبت کن با من-

 !نداشت یپاد زهر چیکه ه یکه زد پر از زهر بود، زهر یشخندین

دستش اومده، جانا تو چند  تتیکه خوب رو مخت کار کرده، خوب رگ خر نمیب یاوه... م-
 چیهم بودم، ه یکشه ها؟ من اگه با باربد او تیتا حال یش دهیسوراخ گز هیاز  یخوا یبار م

 !احمق نویمونه! بفهم ا ینفر نم هیبا  اره،یبه تمام ع یالش هیاون  د،یذاشتم با هم باش یوقت نم

که عوض شدنش رو  یحرف بزنه، اون هم وقت ینطوریتونستم اجازه بدم راجب باربد ا ینم
 .دمید یبه وضوح م

... ستین یکن یفکر م که تو یشن، باربد هم عوض شده، اونطور ی. آدما عوض مهیکاف-
 !نیدور، هم دیو نفرتو بنداز نهیک نیخوام... ا یگم که... فقط م ینم نارویا
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ها سبقت  نیحالت ممکن از ماش نیتر حیکرد و به فج یم شتریتمام خشمش، سرعتش رو ب با
 .گرفت یم

خر گاز  و نفرتو بندازم دور، بعدم تو رو بدم دست اون هفت خط، مغزمو نهی. اول کگهیآره د-
 !گرفته آخه

که با باربد دعواشون شد  یبه همون روز هیبود، کم کم داشت شب دهیفا یکردن باهاش ب بحث
به  دنیدادم تا رس حیسر و کله زدن باهاش رو نداشتم. ترج یشد و من اصال  حوصله  یم

 !اگه بشه بشه، البته... یلب به عالم و آدم فحش بده تا خال ریخونه سکوت کنم و اون اونقدر ز

که از دست پارسا دلخور بودم  ییاز اونجا م،یدیتا باالخره به خونه رس دیطول کش یا قهیدق ده
با مامان به اتاقم رفتم و  یکیو زودتر از اون وارد خونه شدم. بعد از سالم و عل ادهیدم در پ

از  یبراحوالش بشم و هم خ یایزنگ بزنم. هم جو یبا عوض کردن لباسم قصد کردم به بارل
 .رمیبگ دبارب

. قطع کردم ستیکنارش ن شیگوش ایخوابه  ای دادیجواب بود نشون م یکه ب یممتد یها بوق
شادابش  یتماس وصل شد و صدا یبار زود نیو دو به شک مجددا  شماره ش رو گرفتم، ا

 .دیچیپ یپشت گوش

 .گریسالم ج-

 .یپر از دلتنگ یخنده ا دم،یخند

 .معرفت یب ستاین داتیپ ؟یماهت، خوب یسالم به رو-

 .به گوشم برسه یذاشت صداش درست و حساب یکه توش بود نم یشلوغ یفضا

 چرا؟ شمیپ یاینم گهید ،یمعرفت تر یواال تو که ب-

 نکهیا ینامشخص بود، برا یسوال تکرار نیاما هدف از ا دونستیسوالش رو مسلما  م جواب
 :بحث رو عوض کنم گفتم

 ؟ییکجا گه؟یچه خبر د-

 :کرد و با تعلل گفت یمکث

 .دیاوم... اومدم خر-

 .رنگ تعجب به خودش گرفت لحنم

 ؟ییتنها د؟یخر-

 :گفت دواریتاک
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 ؟یکن یم کاریاز دوستام، تو چه خبر؟ چ یکینه نه، با -

کردم زود به تماسم  یسع لیدل نیزنم، به هم یر و کله مس یبگم با دلتنگ دیچرخ ینم زبونم
 .خاتمه بدم

 .میزن یخونه حرف م یشم عشقم، رفت ی. من مزاحمت نممیگذرونیم ،یچیه-

که فکر  ییروزا هی. چش شده بود؟ شبگفت و تماس رو زودتر از من قطع کرد یباشه ا عیسر
 !اد و شنگول و مشکوککردم با پارسا تموم کرده و باهاش بود شده بود. ش یم

به در بزنه،  یتق نکهیا یخوره مانندم رو پس زدم و با ورود پارسا به اتاقم اون هم ب افکار
 .رو به سمت بالشتم هل دادم یگوش

 ؟یزد یحرف م یبا ک-

 شده؟ وونهیزدم که د یمن توهم م ایشده بود  وونهیدار بود. پارسا د خنده

 .زمیعز یجاده خاک یزن یم یجواب پس بدم؟ دار دیبا-

 رهیزد. خ رونیبزنه از اتاق ب یحرف نکهیا یو ب دیآشفته ش کش یموها یتو یوار دست کالفه
 :دمیلب نال ریزدم و با حرص ز یبه در تلخند

 !یانداخت یکنه باربد... خواهر و برادرو به چه روز کارتیخدا بگم چ-

به  ییبود. اعتنا یادیز الیبا فکر و خاتاق مصادف  یرو نداشتم، تنها موندنم تو ییتنها تحمل
شده بود نکردم و از اتاقم خارج شدم. با ورودم به سالن،  دیکه از زنگ باربد ناام میگوش
 یوقت من و پارسا رو تو چیکه ه یمامان یبرا نمونیناهار رفتم. سکوت ب زیسر م ما  یمستق

 .بود بیبود عج دهیحال ند نیا

 امروز؟ دیستین شما دو چتونه؟ چرا موش و گربه-

رو به روم که  یماتم زده  یتوجه به پارسا یکردم و ب شیرپوستیمثال ز یبرا یزیر ی خنده
کردم  یکرد مشغول خوردن شدم. تا بعدازظهر خودم رو سرگرم هر کار یم یبا غذاش باز

وقت  یلیکه خ یا یینمایس لمیف دنیتا به باربد و بحث امروزم با پارسا فکر نکنم. در آخر به د
بابا جو خونه  دنیدر اومد و با رس یبود که صدا لمیبودم پناه بردم. اواسط ف دنشیبود تو فکر د

االن داشت  یعنیباربد بود.  خکوبیزد و فقط م یپرسه نم لمیف شیفکرم پ گهیشلوغ شد، د یکم
 یصبر کی یاصال  بهم فکر نکنه، به هرحال هر آدم دیکرد؟ اصال  دلتنگم شده؟ شا یم کاریچ

 !هیمدت نشون داده بود مرد صبور و قابل اعتماد نیتمام ا یداره اما باربد... تو

 .غرق افکارم نشم نیاز ا شتریبابا کنارم باعث شد ب نشستن

 دختر بابا چطوره؟-
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 .به روش زدم یلبخند

 .بابا جان یروز دل از کارخونه تون کند هیچه عجب  ؟یپدر گرام یشما چطور م،یعال-

 :و همزمان پارسا رو صدا زد و بعد گفت دیخند مردونه

 طوره؟خبر بابا؟ اوضاع دانشگاه چ شه دل نکند؟ چه یمثل شما مگه م ییبا داشتن بچه ها-

اومد  یم نییپارمق از پله ها  یکه ب ییپارسا یچشم ریزدم، ز یکه با بابا حرف م همونطور
پارسا  شیرفع خستگ یکه برا ییبابا چارهیو ب دیبار یاز صورتش م یزدم. کالفگ یم دیرو د

 .رو صدا زده بود

مبل مقابل من نشست، بابا شروع به صحبت کردن راجب حال پارسا و کارش  یکه رو پارسا
ه و افسوس که ن ایکنه  یم تشیخواست متوجه بشه باربد اذ یم میمستق ریشرکت کرد، غ یتو

جوابش رو داد که  یکلمه ا کیو پارسا  دیبابا پرس یا قهیخبر نداشت. چند دق یچیبابا از ه
شربت رو از دستش گرفتم  وانیمشتاقانه ل وست،یبه جمعمون پ یشربت ینیمامان همراه با س

و ادامه قصد کردم به اتاقم برم  ی. از جام بلند شدم و با گفتن با اجازه ادمشیبند سر کش کیو 
 .خورد و مامان خواست که جواب بدم یزنگ فونیکه آ نمیرو اونجا بب لمیف ی

 یکار م یچ نجای. باربد اختیجا فرو ر کیفرد پشت در، قلبم  دنیرفتم و با د فونیطرف آ به
 یشده بود و من بدبخت حت رهیخ نیاز لبخند به دورب یا هیپر از اخم و ته ما یکرد؟ با صورت

به خودم بدم و  یمامان که در اومد مجبور شدم تکون یکنم. صدا کاریچ دیادونستم ب ینم
برم و باربد رو برگردونم که بابا از جاش بلند شد و به سمتم  نییتا به پا کنمجور  یدروغ
 .اومد

 کاریچ دیدقت کرد مثل من ماتش برد. حاال با ریکه به تصو یرو از دستم گرفت و کم یگوش
بار مامان و بابا  نیشد و ا یحتما  دوباره شر م نجا؟یچرا اومده بود ا وقت شب نیکردم؟ ا یم

 !دندیفهم یرو م زیهمه چ

 یکی یکیرو  نمیسنگ یکردم و نفس ها واریدستم رو بند د دم،یکه از زبون بابا شن یتو ا بفرما
 توجه به احوال من، یفرد پشت در شد، بابا ب یایکردم. پارسا که جو یم تیهدا رونیبه ب
 :کرد و گفت یاخم

 .باربد مهرزاد ت،یمیقد قیرف-

مبهوت و ناباور بودند و به بابا  یمن سخت بود، چشم هاش طور یحال پارسا برا فیتوص
 یا گهیگند د ،یبارل تیبرد جز وضع یم یشده بود که بابا از حال و روز هر دومون پ رهیخ

 .میباال آورد
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به  ینگاه مینشست و ن نمیس یقفسه  یدستم روکه توسط مامان و بابا باز شد،  یورود در
 یباعث شد کم دیمامان که به گوشم رس یو مرتب بودند انداختم و صدا یاوک با  یلباسام که تقر

 .رمیآروم بگ

 .جان، بفرما داخل یبارل یبه به... خوش اومد-

بود، اونها  ریقدکه همراه باربد اومده بود کردند قابل ت یا یکه مامان و بابا از بارل یاستقبال
دونستند. مامان و بابا که عقب گرد کردند و باربد  یم یبارل یسالمت ونیخودشون رو هنوز مد

م گم و گور شد و تمام بدنم گر گرفت. دستهام بشدت  نهیس یوارد شدند، نفس تو یو بارل
 ینیریو گل و ش شیو مشک دیکه با کت و شلوار سف یو حالم رو به موت بود. مرد دندیلرزیم
 ینقره ا یمجلس یکه مانتو یدختر ایبود باربد بود؟  ستادهیکه  به دست داشت مقابل من ا یا

 بود؟ یبارل دیکشیرو به رخ هممون م شییبایجذابش ز دیرنگش رو با شال سف

 یبرا ی. پارسا سر جاش خشکش زده بود و حتمیجمع من و پارسا بود یوا رفته  یآدم ها تنها
بهشون  یرفته تنها تونستم خوش آمد لیبه تحل ینذاشت و من با انرژ شیاپهم پ یسالم به بارل
حال شوکه کننده  نیناخونده و در ع یبا تعارف مامان به نشستن مهمون ها نمونیبگم. جو سنگ

 .میاز سوال نشسته بود ییایشد و حاال هممون به دور هم و با دن نگمون کمر

 .حرف پارسا به بابا بشن یهمه متوجه  با  یمن تقر یبود که به جا یاونقدر نمونیب سکوت

 .باشن نجایخوام ا ینم رون،یبنداز ب نارویبابا ا-

 .انداخت یچپ چپ نگاهش کرد و نگاه مهربونش رو به بارل بابا

 .نمتیب یدخترم؟ خداروشکر که سرپا م یخوب-

 :زد و گفت یرمق لبخند یب یارلب

 .دیبله ممنونم، لطف دار-

 :گرفت و گفت یرو اول از همه به سمت بارل ییچا ینیهم س مامان

 .مادر یزبونم بند اومد، خداروشکر مثل سابق شد دمیدلم... از جانا که خبرش رو شن زیعز-

 .باربد نشست یتر شد و بعد نگاه سرد مامان رو ضیعر یبارل لبخند

 .دییبفرما-

مقابلش گذاشت.  زیم یرو رو یکرد و استکان چا یلبخند زنان و خوش برخورد تشکر باربد
شروع حرفش کرد که همون  یبرا یبه من انداخت و سرفه ا ینگاه میجسارت ن نیدر ع

 .بلند پارسا خطاب به بابا، نذاشت باربد لب تر کنه با  یتقر یلحظه صدا

 .بابا کنمیم یسم قاطبخدا ق رون،یبندازشون ب گمیم-
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 ینم چوقتیبود، ه یاون هر چقدر هم از باربد دلخور و عصب نه،ینتونست ساکت بش بابا
 .برخورد بشه ینطوریخونه ش ا یذاشت با مهمون تو

 .طرز حرف زدنت نیمنو نبر با ا یساکت باش، آبرو قهیدو دق-

ساکت شد و به ناچار با  جوابش رو بده تیجد نیکرد بابا با ا یفکرش رو نم یکه حت پارسا
 .قاتل به مقتول کیغرق در خونش به باربد چشم دوخت، درست مثل نگاه آخر  یچشم ها

اون لب باز کرد، لب  زیلبخند موافقت آم دنیسپرد و با د یبار نگاهش رو به بارل نیا باربد
 .من به پا کرد ی چارهیقلب ب ونیم یباز کرد و کوالک

ندارم و پدر و مادرم چند ساله که فوت  یکه من بزرگتر دیباش نایراستش... فکر کنم در جر-
اما... من از دخترتون... جانا خانوم  یادب یب نیبابت ا دیشدند، قصد جسارت هم ندارم و ببخش

 ...رو از شما شونیخوام که ا یخوشم اومده و م

ه. نذاشت کن لیبه سمت باربد نذاشت حرفش رو تکم ورششیپارسا و  یکننده  رونیو ادیفر
از شوک  یرو قشنگ تر حسش کنم. وقت نیریش یایرو نینذاشت که من ا ،یبگه خواستگار

 .زد یم ادیوار فر وونهیکه د دمیباربد د ی قهیاومدم که پارسا رو دست به  رونیو بهتم ب

گوه  اد،یکه ازش خوشت م یخور یگوه م ،یخور یتو گوه م ار،یخفه شو! اسم خواهر منو ن-
 ...نجایکنم... بخدا قسم هم یچالت م نجایهم ،یخواستگار یاومدکه  یخور یم

 تیکرد و با عصبان تشیبه عقب هدا یهل مچهیدستش توسط بابا گرفته شد و بابا با ن کبارهی به
 :گفت

 ه؟یچ یبرا ادایداد و فر نیا ؟یکن یداد و هوار م ینطوریچه خبرته پسر؟ مگه من مردم که ا-
 رفاقتتون بهماتفاق  هیسر  د،یبود قیرف

 چه طرز رفتاره؟ نیخورده، ا

آروم  یبه جونم انداخت. لحظه به لحظه به جا شیگرفته ش آت یمتورم پارسا و صدا یرگها
 .کباب بود یشد و دلم براش حساب یتر م یشدن، عصب

 .رونی... بندازش بنویا ایکنم  یم کهیت کهیخودمو ت ایبابا بخدا قسم -

 .خشک و سرد بابا رو در آورد یکرد و صداآخرش رو مجدد تکرار  ی جمله

 !سر جات، دخالت نکن نیگفتم بش-

لب نثار باربد کرد و با قدم  ریز یسخت بود، فحش یادیبابا براش ز یکه درک حرفها پارسا
به جز باربد، نگاه  مونیشدن محکم در، باعث شد همگ دهیرفت. کوب اطیبه سمت ح یتند یها

 .میبنداز گهیمضطربمون رو به همد
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 یمبل کنار مامان، با حالت یآروم گرفت و بابا با نشستن رو نمونیرفتن پارسا، جو متشنج ب با
 :آشفته رو به باربد گفت یو کم یجد

... بنظرت ما دو یدیره؟ خودت که د یم شیباشه، چطور پ ینطوریکه شروعش ا یوصلت-
 !م؟یبا هم وصلت کن میتون یکه افتاده م یتا خانواده با اتفاقات

 :گفت تیش رو از مبل گرفت و با قاطع هیتک باربد

 .باالخره رهیم نیاما کدورتها از ب دینگران باش دیحق دار-

 .چونه ش زد و ادامه داد ریز یمتفکرانه دست بابا

 شیپسر جان؟ شما تا چند ماه پ یچ دمید نا  یکه من خودم ع ییزهایچ ره،یم نیکدورتها از ب-
پسر  یبرا ی. حتیداشت ،یگم حق نداشت یکه البته نم ،یزد یم ریدختر من رو با ت ی هیسا

دختر  یشب خواستگار یزندون موندگار تر بشه، حت یکه تو یپرونده درست کرد یمن کل
 میتون یحاال بهم بگو چطور م ،یاون پسر شرمنده کرد یخانواده  شیو مارو پ یمنو بهم زد

 اد؟یاز دختر من خوشت ب ییهویق، شما همه اتفا نیشه بعد از ا یمگه م م؟یبهت اعتماد کن

به  نهاروی. حق با بابا بود اما کاش امشب ادیرس یقلبم به گوشم م یضربان کوبنده  یصدا
خوش حالتش  یکه لباس باربد اونطور به تنش نشسته بود و موها ی. حداقل وقتآورد یزبون نم
بود و  دهیمن خر یو برار یقشنگ نیکه دست گل به ا یکرد، حداقل وقت یم رورویدلم رو ز

 .کرده بود زمیسوپرا ینطوریا یاوج دلتنگ یتو

 .حواسم رو به صداش دادم ریلجوجم رو از باربد گرفتم و سر به ز نگاه

 یبه دخترتون دارم اما با اتفاقات یحس نیوقته که همچ یلیحق با شماست. من خ گمیبازم م-
اما حاال...  ختیمن هم بهم ر یهرم زندگخوا یبهم خورد و عالوه بر زندگ زیکه افتاد همه چ

 .خوام جانا خانوم رو از دست بدم ینم گهید

به  یدهنده ا دیلبخند ام یخودش بود و هر از گاه یکه تو یا یبارل یبابا رو یشرمنده  نگاه
 .زد افتاد و باربد ادامه داد یمن م

 .تا اعتمادتون رو جلب کنم دمیانجام م دیهم که بخوا یهر کار-

 :در جوابش گفت یطوالن یتکون داد و با مکث یسر اباب

 .خب یلیخ-

بود، انگار که از  شینگاه مامان اما پر از استرس و تشو م،یمنتظر بهش چشم دوخت هممون
 لیبه مامان انداخت و بعد سرش رو به سمت من ما یجواب بابا واهمه داشت. بابا اول نگاه

 :داشت کرد و گفت یمشهودکه استرس  یباربد یحواله  ینگاه میکرد. ن
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مهمه که  یلیرابطه خ نی. نظر پارسا هم در انطوریفکر کنه، من و مادرش هم هم دیجانا با-
 .میدیرو بهت اطالع م یبشه اما بهرحال جواب قطع یشواهد فکر نکنم راض نیالبته با ا

 یهم چندان راضدر حال بال در آوردن بود اما من بودم که خبر از لحن بابا داشتم. بابا  باربد
 کیبود و فقط به  کیشد از نگاه آخرش به من متوجه شد. وقت رفتنشون نزد یم نوینبود، ا

و رفتنش رو عقب  دیفاصله شن نیداشتند که باربد حرف دلم رو با ا ازیرفتن ن یجمله برا
 .انداخت

 با جانا خانوم صحبت کنم؟ یا قهیامکانش هست چند دق د،یببخش-

به باربد انداخت و باربد همونطور مصمم به بابا چشم دوخت. بابا همراه  ینگاه نگران یبارل
 .کمرنگ لب باز کرد یبا اخم

 .ستیبه صحبت کردن دوباره ن یازین دیاز هم شناخت دار یکاف یبه اندازه  ست،ین یازین-

 :و ملتمسانه گفت دیغرق عرقش کش یشونیپ یرو یدست باربد

 .قهیچند دق یکنم، فقط برا یخواهش م-

به مامان انداخت و با تکون خوردن سر مامان به  یبود نگاه یکه کالفه تر از هر لحظه ا بابا
 :باالجبار گفت د،یتائ یمعن

 .تر از قبل نشه یباشه، فقط طول نکشه که پارسا جر-

 .میسالن رفت یبابا به سمت اتاق مهمانمون تو یزد و با اجازه  یلبخند موقرانه ا باربد

 

 باربد#

 

 .رمشیبغلم بگ یبزنم و تو دشیاجازه رو بهم داد کامل د نیاتاق که توسط جانا بسته شد، ا در

 .که نمتیبب نجایا ایب-

 .لحن ناز و هشدارگونه ش صدام زد با

 !باربد-

 .تنش یعطر لعنت نیا یبه خودم فشارش دادم، چقدر دلم براش تنگ بود، برا محکم

 .گجان باربد؟ چقدر دلتنگ بودم آخه توله س-
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 یهم ازم فاصله نگرفت. نگاه نافذش رو تو یتونست از آغوشم دل بکنه چرا که لحظه ا ینم
 :صورتم به گردش انداخت و گفت

 ...جمع یخواست پارسا تو یدلم نم ؟ییهوی یبود کرد یچه کار نیا-

مزه  دنیبودند و چقدر دلتنگ چش فیلبهاش گذاشتم، چقدر نرم و لط یاشاره م رو رو انگشت
 .ودمشون ب

 .ستیحرفها ن نینگو، االن وقت ا یچی! هسیه-

 .کردم و از ته دل کنار گوشش زمزمه کردم شتریدستم رو به دور کمرش ب فشار

که رفتار  یمن؟ اگه بدون دمیکش یدو هفته چ نیا یتو یدونیچقدر دلتنگت بودم؟ م یدونیم-
 .ستیبرات مهم ن گهیپارسا د

گل  یبه لپ ها رهی. سرش رو باال گرفتم و خدیالت کشافتادند و انگار که خج نییپا پلکهاش
 :انداخته ش گفتم

باورت  ،یش یمال من م یلُپک خانوم، دار یکش یخجالت م ینطوریمن قربونت برم که ا-
 شه جانا؟ یم

دو هفته به تک  نیا یمکث کنم. تو یبود باعث شد کم انیچشم هاش نما یکه تو یاشک برق
 ممیتصم یاز قبل رو شتریفکر کردم، فکر کردم و هر بار ب هوفتیکه قراره ب یتک اتفاقات

رو  دنیازش رو تحمل کنم، جانا برام حکم نفس کش یتونستم دور ینم گهیمصمم شدم. د
 دم،یرس نجایبه ا دم،یخونه رس نیبار مردم و زنده شدم تا به ا زاردو هفته ه نیا یداشت. تو
 .میدختر زندگ نیتر نیریبه بغل ش

 .بشه ریو نذاشتم اشکش سراز دمیچشمش کش ریرو ز انگشتم

 .دمیشه، بهت قول م یدرست م زیهمه چ ؟یچ یبرا هیقربون اشکات برم، گر-

قلبم رو  نِ یکه زم ییها ارهیو گردش، همون س یمشک ینگاهم کرد، با همون چشم ها دیترد با
 .بودند دهیکش شیبه آت

 ؟ینشه چ یاگه پارسا راض ؟یاما اگه نشه چ-

 .گونه ش نشوندم یرو یجلو بردم و بوسرو  سرم

 .نگران نباش کنم،یم شیراض-

 .چونه ش رو احاطه کرد ریتکون داد و دستم ز یصدا و قانع نشده سر یب

 آره؟ یکنیخب... که از دست من فرار م-
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 .دیخند زیآم طنتیش

 .آله-

 .در اومد بشیمن هم با لحن لوس و دلفر ی خنده

 !نانشونت بدم جا یآله ا کیآله؟ -

فاصله  کهویاومده باشه  ادشی یزیبهم چسبوند، انگار که چ شتریو خودش رو ب دیخند زیر زیر
 :گرفت و گفت

 .شد باربد شتریب قهیفکر کنم چند دق-

باهاش حرف  ریدل س کیو  نمشیتونستم بب یم یک گهیتکون دادم. معلوم نبود د یغم سر با
شهر خواستم  نیا یو هر جا رمیبگ دستم یرو تو فشیظر یتونستم دستها یم یبزنم، ک

 .من مهرزاد، خوِد خود مرگ بود یمعلوم نبودن برا نیببرمش، معلوم نبود و ا

 :و گفتم دمیگونه ش کش یرو یدست

 .شهیم ریزود د یلیآره، کنار تو خ-

 .نداشت ییجدا نیبه ا یلیزد، اون هم م یتلخند

 !شه یدلم برات تنگ م-

 یلبهام نشست. باالخره اومد. اون روز یرو یلبخند لذت بخش چشمهام بسته شدند و اریاخت یب
 یچشمهام زل بزنه و از حسش بگه، روز یکه جانا تو یمنتظرش بودم، اون روز شهیکه هم

 .که منو ببخشه و قبولم کنه

 :فرصت اندکمون رو از دست بدم و رو بهش جسورانه گفتم نخواستم

 !گه؟ید یدیمنو بخش یعنیاعتراف  نیبا ا-

 :گفت یو با حرص آشکار دیهم کش یقشنگش رو تو یروهااب

 !زدم؟ حاال مونده تا ببخشمت یحرف نیهمچ یغلط کن، من ک-

رو تحمل کنم؟  شیتونستم دور یطرز حرف زدنش رفت. از امشب به بعد چطور م یبرا دلم
 یکه تو یفکر بوس آخر یدو هفته تو نیبود، ا شتریدو هفته ب نیاز ا شیقطعا  شدت سخت

 نیتا موافقت خانواده ش بمونم، ا دنشیتو حسرت د دیسرتش بودم گذشت و از حاال به بعد باح
 .هام بدم یتونستم در جواب بد یبود که م یتقاص نیبدتر
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 اطمیبا احت دیکردم و با یم یحرکت اشتباه دیگذاشتم، نبا شیرفتن پاپ یبار من بودم که برا نیا
دونستم هر  یپارسا، م تیبود با رضا یش مساوبابا تیگرفتم، رضا یباباش رو م تیرضا
 !ستهیباباش وا یرو یتونه تو یهم بکنه نم یکار

. میهردومون از اتاق خارج شد ،یلیم یبغلم فشردمش و در کمال ب یلحظه تو نیآخر یبرا
هر  د،یخروجمون از اتاق مصادف با برگشت پارسا به خونه شد. من و جانا رو که کنار هم د

 :شد و با نفرت گفت دو دستش مشت

 ...ازت یپدر کیخوش گذشت نه؟ -

توجه به جلز  یو ب یکه باباش بهش زد باعث شد ساکت بشه و من با گرفتن دست بارل یتشر
 یکردم. نگاه آخر جانا هر چ یو ولز کردن پارسا، با مادر و پدرش و در آخر جانا خداحافظ

 یرسوندم. به بارل نیم رو به ماشچطور خود دمیجون راه رفتن بود رو ازم گرفت و نفهم
 .رو به حرکت درآوردم نیماش قهیو بعد از چند دق دمنشستن کمک کر یبرا

 .سر صحبت رو باز کرد یکه بارل میاز کوچه شون خارج نشده بود هنوز

 ؟یکن کاریچ یخوا یکنه باربد، م یقبول نم دم،یکه من از پارسا د ییبا رفتارا-

 .فرستادم رونیب یپوف کالفه

 .قربونت برم، تو نگران نباش کنمیدرستش م-

 .دستم گذاشت یتکون داد و دستش رو یسر

 .خواد آقا یم یمن دلم عروس د؟یچقدر صبر کنم تا شما دو تا مال هم ش دیبا گهید-

 .از وجودم پر بکشه میبود که تمام استرس و کالفگ یحرفش کاف نیهم

 !آخ من قربونت برم... چشم، خواهر شوهر مهربون-

در  یراه سخت نکهی. جفتمون به امینگفت یزیچ گهیراه رو د ریمس ی هیبه روم زد و بق یلبخند
 .بشن تیو جانا اذ یوسط، بارل نیخواستم ا یو من نم میواقف بود میدار شیپ

رو به اتاقش بردم و  یراه گرفته بودم، بارل نیکه ب یبعد از خوردن شام م،یدیخونه که رس به
اتاقش نصب کرده بودم رو روشن کردم تا حوصله ش سر نره. خودم  یه توکه تاز یونیزیتلو

 .از مبل ها نشستم یکی یهم به سالن برگشتم و با عوض کردن لباسم رو

سخت  یانتظار لعنت نیجانا بودم. چقدر ا یحاال منتظر جواب خانواده  نیبود اما از هم مسخره
 یاالن جانا تو چه حال یعنی. دمیکش رونیب بمیج یرو از تو یبود. کالفه و مضطرب گوش

 .خوردیاحمق حتما  االن داشت مخش رو م یبود؟ اون پارسا
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چطور شماره ش  دمیبه سرم زد که نفهم الیکردم و هزار جور فکر و خ یخودخور نقدریا
گرفته ش پشت  یصدا کهویکرد که  یم دمیجواب داشت کم کم ناام یب یرو گرفتم، بوق ها

 .و لرزوندو تنم ر دیچیپ یگوش

 ...الو... باربد-

 روز افتاده بود؟ نینازش به ا یبه سرش اومده بود که صدا یچ

 شده؟ یجان دل باربد، چ-

 یفصل کتک حساب کیگفت پارسا  یم طونهی. شدیبر یداشت امونم رو م زشیهق ر هق
 .خواد یم گهید

 ...پارسا... پارسا-

 .دیگلوش پر کش یبغض تو یتونست درست صحبت کنه. دلم برا ینم یحت

 .آروم باش خانومم ؟یپارسا چ-

قربون  کیو خداروشکر که  هیشوک چ یدونستم تو یباره ساکت شد، خودم هم م کی به
 .آرومش کنه یساده تونست کم یصدقه 

 ستیازشون ن یاثر چیکرد، ه کهیت کهیرو انداخت سطل آشغال... گل هامم ت ینیریپارسا... ش-
 .گهید

 یپارسا و دل نازک یا نهیک یایکنم. چقدر متفاوت بود، دن هیپا به پاش گر ایدونستم بخندم  ینم
 .جانا

 .خرم برات یسرت... خوشگلترشو م یفدا-

 .شد دایش پ هیگر یسر و کله  دوباره

 .خواستم خشکشون کنم یآخه... اون فرق داشت... م-

 .بود دهیرو هم کش شونینگهدار یمن نقشه  ی. توپولدمیکش میشونیپ یرو یزدم و دست یتلخند

 خوبه؟ خرم،یبرات گل م ،یخواستگار امیدوباره م نم،ینکن بب هیعه... گر-

 .بغض آلودش کمرنگ تر از قبل شد یصدا

 .شهیامشب تکرار نم گهیشه که... د یوا... دوباره؟ نم-

 :گفتم تیفرستادم و با قاطع رونیحبس شده م رو ب نفس
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 یجرئت داره گل خواستگار یکدوم عقده ا نمیقت بباونو کنم،یاگه منم که دوباره تکرارش م-
 .خانوممو پرپرش کنه

 

*************** 

روح و روان و  روبه روم، اما فکر و یپرونده ها خِ یبود و چشمام م زمیو جسمم پشت م تن
تنها  ادآوریزد و  یم شبیسر به د یکرد. گاه یپرواز م نجایدور تر از ا یلیخ ییعقلم جا

 .زدیبا جانا م شبمید یبه تماس تلفن یزیگر یشد و گاه یم میگزند یخواستگار

 یموها یمن بودند! من، به اندازه  یحس ها نیکردم، اول یکه داشتم تجربه م ییحس ها تموم
تجربه نکرده  چوقتیحس هارو ه نیاز ا چکدومیچرا ه دونمیسرم دوست دختر داشتم اما نم

شده باشم. هر روز  مونیشم و عاشق دختر همساساله با جدهیه یبودم! انگار که پسر بچه ا
 ییچه بال دمیفهم یو ضربان قلبم بره باال. خودمم نم نمشیبب یک بهونه ایخدا خدا کنم به 
 یزد و من م یم بهم زنگ هیجانا با گر نکهیاحساس رو دوست داشتم! ا نیسرم اومده اما ا

بهم فشار آورد  شیاونقدر دور نکهیداد! ا  یتونستم با حرفام آرومش کنم به من حس قدرت م
جهنم جانارو مال خودم کنم، با تموم  ونیگرفتم برم از م میتصم یکه بعد از دو هفته خودخور

 !آورد یلبم م یلبخند رو اشیسخت

 ینبودم؟ حاال که احساسم به جانارو م یکردم عاشق افسونم اونم وقت یفکر م شیسالها پ چرا
 !یچینبود! ه یچیهحسم به افسون  دمیفهم یم دمید

 :سبز رنگ رو فشردم و بعد از وصل شدنم گفتم یرو برداشتم و دکمه  زیم یتلفِن رو یگوش

 پرستش اومده؟ یآقا ،یخانم محمد-

 :ختینازکش ر یصدا یتو یا عشوه

 .ومدنی. هنوز نسینه جناب رئ-

ا هنوز شده بود که پارس یچشمام قرار دادم. چ یرو رو نکمیرو سرجاش گذاشتم و ع یگوش
 بود؟ ومدهین

از مغزم انباشته کنم اما  یگوشه ا ییگرفتم تموم افکارم رو جا میبه کارم شدم و تصم مشغول
اخمالود و  ینگذشته بود که در اتاق به شدت باز شد. پارسا ممیتصم نیهم از ا قهیچند دق دیشا

 :اومد حرف بزنه که گفتم یرو گرفتند. منش دمید یجلو ،یپشت سرش منش

 .زنم یباش صدات م رونیم شما بخان-

 :جمله رو به زبون آوردم نیدرست هم ،یرفتن منش رونیبودم و با ب منتظرش

 !منتظرت بودم-
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 یاومد و برگه  زمیسمت م شد،یازشون ساطع م تیکه عصبان یپر شتاب و محکم یقدم ها با
 :دیو غر دیکوب زمیم یدستش رو رو یتو

 !امضاش کن-

و به  دمیکش نییکردند پا یم یادآوریجانارو برام  یکه چشما شیمشک یرو از چشما نگاهم
 !رو هم داشتم نیانتظار هم ی. حتدمیست رسداد استعفا نامه یکه نشون م یبرگه ا

 خب؟-

کرد آروم باشه صورتش به  یم یسع نکهیبه شدت خونسرد و آروم بود. پارسا اما با ا لحنم
 :زد یم یسرخ

شرکت کار کن،  ایباز ب یو گفت یکه زنگم زد یاون روزامضاش کن!  گمیم ؟یچ یعنیخب -
 ی. مِن احمقو بگو که فکر میخرم کن یخوایم دمیفهم یم دی. باهیقصدت چ دمیفهم یم دیبا

 .ی! نگو نقشت بوده که مخمو شست و شو بدیکردم آدم شد

کردم  دهن باز کنم و بگم " خاک بر سرت " اما فقط و فقط نگاهش نکهیداشتم به ا یبیعج لیم
خواستم  یآروم تر بشه. فقط م کمی نمونیخواستم جو ب یبلکه از رو بره. کدوم نقشه؟ من فقط م

خواستم  یبود. فقط م دهیاز من زحمت کش شتریب نجایا یچون برا نجایپارسا برگرده به ا
 !نیقبال  بشه. هم هیشب کمی مونیزندگ

 !در کار نبوده پارسا. پس تمومش کن ینقشه ا چیه-

لباش چپوند  یگوشه  یشلوارش فرو برد. پوزخند بیج یدستش رو تو کیو  ستادیا صاف
 :و گفت

 یجواب خانوادم به خواستگار یبفهم یعه؟ نقشه نبوده؟! خب باشه! فقط دوست دارم بدونم وقت-
 !نه ایبمونم  نجایمن ا یذاریبازم م ه،یمنف شبتیمضحک د

 !سرعت نی! نه به احیصر نقدریما نه امرتبه افت کرد! توقعش رو داشتم ا کیبدنم  یدما

 .فتمیکردم از تک و تا ن یسع

 ...پس خوادی. جانا منو مهینفره که اونم راض هیمهم جواب -

 :حرفم نصفه موند دیکه سرم کش یو با داد دیکوب زمیم یرو

رفته آره؟ جانا  ادتی نکهیباربد! مثل ا ذارمیاگه من پارسام نعش خواهرمم رو دوش تو نم-
 یاالن جلو نیهم هی. کافرهیمیم ری! من بهش بگم بمخوادیمن نم یاندازه  زویچ چیو ه سچکیه

. یمنو بزن دیق نیهم یبرا دیخودت بهش زنگ بزنم و بگم اگه جوابت به باربد مثبت باشه با
 شه؟یم یچ یدونیبعدش م



 

596 
 

 نیا بدونستم که جان یخوب م یلی! خشهیم یدونستم چ یخوب م یلیکند شده بودند. خ نفسام
حاال حاالها  ادیدونستم که اگه پارسا کنار ن یبهتر م یلیکنه و خ یرو انتخاب م یمنو پارسا ک

 .اگه جواب جانا بهم مثبت باشه ی. حتمینیب یرو نم یرنگ خوشبخت

 :جام بلند شدم و همزمان گفتم از

 یدروغباز نشده.  میدخترم به زندگ هی یکه رابطم با جانا شروع شد، پا یدرست از روز-
وقته  یلیقسم که من خ یخورم که باورت بشه. به جون بارل یندارم که بهت بگم اما قسم م

 چیشده با ه میکه جانا وارد زندگ یخواهرم قسم از روز دونهی. به مرگ ستمیاون باربد سابق ن
  .ارتباط نداشتم یدختر

 :خونش به جون اومد و صداش رو باال برد دوباره

که اون بالرو سر خواهرم آورد دوباره  یتونم به کس یم یمن چجور ؟نهیفقط هم یفکر کرد-
جانا دلتو نزنه؟ از  گهیاز کجا معلوم چند ماه د ؟ینکن تشیاعتماد کنم؟ از کجا معلوم باز اذ

 ؟یاریکجا معلوم سرش هوو ن

کردم. اگه  یم نکارویخونم بود ا یکه تو یچندماه نیا یکنم تو تشیخواستم اذ یمن اگه م-
کم  ی. پارسا تو چته؟ من چشدیمدت م نیا یحسم بهش تموم بشه تو ایخواست دلمو بزنه  یم

. از همه مهم تر عاشق افهیو ق پیخوب، ت یمناسب، وضع مال یاجتماع تیدارم ها؟ موقع
گند  یخوا یم یکه از من گرفت یا نهیخواد. بعد تو فقط بخاطر ک یخواهرتم و اونم منو م

 ؟یخودخواه بودنت بکش نیدست از ا گهید دیبا یکنیفکر نمخواهرت!  یبه زندگ یبزن

 :گرفتیاوج م شتریهر لحظه ب صداش

 یشناسمت. چون م ینه چون سالهاست م گمیتو؟ من اگه م ایمن خودخواهم؟ من خودخواهم -
تونم خواهرمو بدم دست  یم ی. بعد چجوریاریاز چند روز دووم نم شتریب یدختر چیبا ه نمیب
  ؟یکرد یم یکار نیهمچ یتو خودت بود ؟ینابودش کرد کبارمی که قبال   ییتو

 میصندل یافتاده بودم، سخت شده بود. کتم رو از رو ریکه توش گ یپارسا و اتاق یحرفا تحمل
 :نگاهش کنم گفتم نکهیبرداشتم. بدون ا زیم یرو از رو میچنگ زدم و گوش

بندش توبه کنه  یخدا هم وقت راستش ی! ولیلیکردم. خ یکثافت کار یلیآره پارسا. من خ-
 ...کنه بعد تو یکنه. اون که خداس قبول م یقبولش م

 :رو خاموش کردم. پارسا جواب داد پوتریکام

اصال   گذره؟یم یتو چ یکله  یتو میدونیمنو خواهر احمقم م یخدا از دل آدما خبر داره. ول-
که سر  ییاز بال یدار نهیم کهنوز دیانتقام؟ شا ینقشه نباشه برا نایا یاز کجا معلوم همه 

 !اومده یبارل

 :رفتم گفتم یزدم و از کنارش رد شدم. همونطور که سمت در م یپوزخند
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 .میرس ینم ییبه جا میست. تا شبم حرف بزن دهیفا یسر و کله زدن با تو ب-

 یفرمون گذاشتم و چشم بستم. پارسا حساب یپر سرم رو رو یشدم، با دل نمیسوار ماش یوقت
 کیدار کرده بود!  حهیبهتر بود بگم... احساساتم رو جر دیشا ایشده بود  کیم رو تحراعصاب

دونستم  یشد. م یخراب م یشد، همه چ ینم یدلم نشونده بود! اگه راض یتو یناراحت ایدن
 نیو من ا مونهیبودن پارسا ناراحت م یاز ناراض شهیجواب مثبتم بده، هم ااگه جان یکه حت
 یباعث آزارش نباشم. بس بود هرچ گهیرو بزنم اما د دشیضر بودم قخواستم. حا یرو نم

 !به ما فکر کرده بود! بس بود ی! بس بود هرچمیدختر رو از هر طرف آزارش داده بود نیا

خونه بودم و اونقدر  یکای. نزدکردم یم یبد، به سمت خونه رانندگ یمشغول و حال یفکر با
بود  کیکه نزد یو شش ستیدو یکنم. راننده  بود تصادف کیکه نزد ال،یغرق فکر و خ

نگه  ابونیکنار خ یو از کنارم رد شد. عصب دیبرام کش یطوالن یباهاش تصادف کنم، بوق
 ؟یداد چ یاگه پارسا شوهرش م ؟یچ دمشیدینم گهی. اگه ددمیصورتم کش یرو یداشتم و دست

 ؟یچ رفتندیشهر م نیاگه اصال  از ا

 یگذشتند. چجور یها به سرعت از کنارم م نیقدم جلو رفتم. ماششدم و چند  ادهیپ نیماش از
 ؟یکردم؟ چه جور یپارسارو نرم م یدل سنگ شده  دیبا

 

آرومش  یصدا نکهیو شمارش رو گرفتم. به محض ا دمیکش رونیب بمیرو از ج میاراده گوش یب
 :گفتم دیچیگوشم پ یتو

 جانا؟-

 :کوتاه گفت یمکث با

 باربد؟ یسالم. خوب-

 :گفتم شیمضطرب و پر تشو یبود با لحن دهیکه پرس یزیچ یوجه بت یب

 ؟یکن یباربد، کدومو انتخاب م ایمن  ایاگه پارسا بگه -

 :و منگ جواب داد جیگ ییسکوت کرد و بعد با صدا یا هیتعجب کرده بود که چند ثان انگار

 تو؟ ی... شده؟ خوبیزیچ-

 آره؟ یکن یپارسارو انتخاب م-

 :دمیبود. خسته و تلخ خند زیهمه چ یایگو نگفت! سکوتش یچیه

 !دونستم یم-

 :بغض گفت با



 

598 
 

 .پام یبذار جلو یراه هیکنم! تو  کاریچ دیبا دونمیباربد من واقعا  نم-

 :که زده بود جواب دادم یتوجه به حرف یب

 ؟یس رو بلدخونه کیکه نزد یپارک-

 :کوتاه گفت یتعلل با

 .آره بلدم-

 .باش نجایا هگیساعت د می. تا نایپس ب-

 .رو قطع کردم یاز جانبش نموندم و گوش یجواب منتظر

. با دمیکش رونیرو ب میشلوارم فرو بردم و گوش بیج یدستم رو تو م،یزنگ خوردن گوش با
 :جواب دادم عیاسم جانا سر دنید

 جانم؟-

 ؟ییباربد. تو کجا دمیمن رس-

 :تم و گفتماومد انداخ یم نییکه از سرسره پا یبه دختر بچه ا ینگاه

  .بچه ها نشستم یباز لهیوس یجلو-

 .امیباشه االن م-

کردند اما از  یم یشدم. سه چهارتا بچه داشتن اونجا باز رهیکردم و به اون دختر بچه خ قطع
تر  قیداشت درد دلم رو عم نیداشت و هم یاهیس یفرفر یاون بود. موها یاول هم نگاهم پ

 .من باشه یجانا برا ذاشتیشد. البته اگه پارسا م یم یشکل نیکرد. دختر منو جانا هم هم یم

 !سالم-

 یقلبم عوض شد. از جام بلند شدم و قدم ها تمیصورت گلگونش، ر دنیچرخوندم و با د سر
 :زد لب زد یکه نفس نفس م یو در حال ستادیشدند. مقابلم ا دهیاون به سمتم کش

 ؟ی. خوباومدم نجایتا ا یچجور یدونینم شده؟یباربد چ-

 یبلند نیو سمت خودم بکشمش. با ه رمیجرئت رو بهم داد و بازوش رو بگ نیپارک ا یخلوت
فرق سرش گذاشتم  یرو رو مینیبازوهام جا گرفت و مشامم از عطر موهاش پر شد. ب ونیم

 :گفتم یقیو با نفس عم

رم خاط نیکه دارمت، قشنگ تر هیبار نیآخر نیبگو که اگه ا یزیچ هیبهم بگو!  یزیچ هی-
 .بشه
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کردم  یبو رو احساس نم نیا گهیگلوم جا گرفت. اگه د یتو انوس،یاق کیبه وسعت  یدرد
 ؟یچ رمشیتو بغلم بگ تونستمینم گهیاگه د ؟یچ

 :رو چنگ زده بود رهنمیو دستش از پشت پ دیلرز یم صداش

  شده؟ یباربد؟ چ یچ یعنی-

 .بمونه مادی شهیبگو که تا هم یقشنگ زیچ هینپرس جانا! فقط  یچیه-

رو به موهاش  مینی. گردنش رو گرفتم و دوباره بسرش رو باال بکشه اما نذاشتم خواست
 :چسبوندم

 .بگو که دلم آروم شه یزیچ هینگام نکن. فقط -

 

 :آلود گفت بغض

 ؟یکن یمگه قرار نبود هرطور شده پارسارو راض ؟یپا پس بکش یخواینه؟ م یشد مونیپش-

 یآورد! تو یبودم! ترس داشت من رو از پا در م دهیمن فقط ترسپا پس بکشم.  خواستمینم من
از همون دفعات  یکیهم  ندفعهیبودم و ا دهیترس یزیدستم از چ یانگشتا یعمرم به اندازه 

 !بود

عقب  یبش تیوسط اذ نیاگه قرار باشه تو ا یجنگم ول یحرفم هستم. هنوزم م یهنوزم رو-
 !خوامیآزارت بدم. نم خوامینم گهیکشم. د یم

 یزدم بازم طبق معمول اشکاش روون شده باشه. همون بهتر که صورتش رو نم یم حدس
 یالله  یرو یشد. سرم رو کنار صورتش آوردم و بوسه ا ینم شتریب نیو دردم از ا دمید

 :گفتم یگوشش گذاشتم. به آروم

ت به دل حسر دمتیند گهیتا اگه د یبزن دیکه با یاون حرف یخواینم ؟یبگ یزیچ یخواینم-
 نمونم؟

 !دوستت دارم-

رها شد! پلک هام از سر آرامش  منهیاز بند س شه،یکه از بند قفس رها م یبه پرنده ا هیشب نفسم
 میزندگ یتو یحسرت چیه گهیمردم هم د یهم افتادند و لبهام کش اومدند. حاال اگه م یرو

 .نداشتم یحسرت گهید کرد، یم یکه سرسره باز یمو فرفر ینداشتم! به جز اون دختر بچه 

چونش گذاشتم و به محض باال آوردن  ریتا نگاهش کنم. دست ز دمیعقب تر کش کمیرو  خودم
 :چشماش گفتم یاهیس یسرش و افتادِن نگاهم تو

 !شتریمن ب-
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! من چطور دنشیکردند به بوس یم بمیاشک آلودش هر لحظه ترغ یجمع شده و چشما یها لب
 بود؟ یخواستن نقدریا یم؟ چطور نخواسته بودمش وقتبود دهیدختر رو سالها ند نیا

 !هیباربد جواب خانوادم منف-

 نیانداختم. نگفت پارسا! گفت خانوادم و ا نییمات نگاهش کردم و بعد، سرم رو پا یا هیثان
 .بودند یناراض شونی... همگیعنی

م، جا که نشسته بود یمکتیهمون ن یراه گلوم رو بست. دستش رو رها کردم و رو یزیچ
 با پدر و مادرش؟ ای دمیجنگ یبا پارسا م دیگرفتم. حاال با

فکر کردم. به  یدستام گرفتم و باز هم همون دخترک مو فرفر ونیبسته سرم رو م چشم
 ی! مرددمشیکردند، دنبالش گشتم. د یم یکه باز ییبچه ها ونیسرعت چشم باز کردم و م

پدرش بود و  ادیکرد. به احتمال ز یپاش زانو زده بود و خاک شلوارش رو پاک م یجلو
اون پدر  یلبهام نشست و چه قدر دلم خواست االن جا یرو یمن... محوشون شدم. لبخند تلخ

 .باشم

 باربد؟-

 رونیرفت، ب یم یکه دست باباش رو گرفته بود و سمت یقشنِگ دخترک مو فرفر یایدن از
که کنارم نشسته و با  دمیرخوندم و دتنگ و تاِر خودم برگشتم. سر چ یایاومدم و دوباره به دن

به سمت چشماش  یتوجه به حاِل درونم، لبخند یکنه. ب یگرفته و ناراحت نگاهم م یصورت
 :به حرف اومد نروونه کردم و او

 باربد؟ شهیم یاالن چ-

 :اما گفتم دونستمیهم نم خودم

پدر  ادیشه احتمال زب ی. پارسا که راضارمیدل پارسارو به دست ب دی. بامیکنیمدت صبر م هی-
 .دنیم تیو مادرتم رضا

. دمی. لبخندم رو وسعت دادم و لپش رو کشومدیبه وجود ن یرییتغ چیه نشیصورت غمگ یتو
 :گفتم طونیحاِل خودم هم خوب نبود اما ش

 !کنما وروجک یگاز گاز زونتویآو یلپا نیا یکنیوادارم م یدار-

 :کرد لب زد یاقت ترم مکه کم ط یتیانداخت و با مظلوم نییرو پا سرش

 ؟یهست دونمیم یوقت یستیانگار ناراحت ن یکنیرفتار م یجور هیچرا -

که کنارم نشسته بود  یدختر یها یواقعا  به دلبر نبارینه تلخ و از سر اجبار، ا نباری! ادمیخند
 .دمیخبر بود خند یهاش ب یو خودش از دلبر
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 یبه اطرافمون انداختم و وقت یکردم. نگاه کشیش انداختم و به خودم نزدرو دور شونه دستم
نگرفت! دوست داشتم  . دلم آرومدمیلپ تپل و سرخش رو محکم بوس ست،ین یمطمئن شدم کس
درشت  ییبود با چشما دهیرو فهم نیگوشت لپاش فرو کنم و اون که انگار ا یدندونام رو تو

و سفت  دمیبلند تر خندمحکم تر و  نباریلپش گذاشت. ا یو دست رو دیشده سرش رو عقب کش
کنم که صداش در  یکه ازش داشتم با فشردنش خال یخواستم حرص یبغلم گرفتمش. م یتو

 :اومد

 !... ولم کن توروخدایکن یلهم م یباربد دار یوا-

 :و ولش کردم. دستش رو گرفتم و بلند شدم و همزمان گفتم دمیخند

 .پاشو-

 :نگاهم کرد. دوباره گفتم متعجب

 . خوبه؟میگرد یم میری. ممیرو واسه خودمون خوش باش یامروز هی میپاشو بر! گهیپاشو د-

 :و با ذوق گفت دیصورتش به لبخند باز شد. از جاش پر باالخره

  م؟یرو هم ببر یبارل شهیم-

که به  یدختر لنگه نداره؟ عشق و محبت نیکه ا دمیفهم یم شتریب گذشت،یکه م یهر روز چرا
دستم هم  یبه تعداد انگشتا میزندگ یدوست داشتن یکه آدم ها ینم یداشت، واسه  انشیاطراف
داره  یدختر قلب مهربون نیکردم که ا یرو خوب درک م نیقابل درک نبود! اما ا دن،یرسینم

 !رهندا یکه هرکس

 :اومد گفتم یو اون هم همراهم م داشتمیکه قدم برم همونطور

گشت و گذار دو نفرمونه ها! دو نفره بمونه  نیاول نیا یدوست دارم اونم باشه ول یلیمن که خ-
 با خودمون. قبوله؟ میبریرو هم م یبارل یبعد یهم قشنگ تره. دفعه 

 .نرفت نیفروکش کرد اما لبخندش از ب ذوقش

 !قبوله- 

 یکنم و لذت ببرم و برا یحال زندگ یرو نخورم! تو ندهیآ یداده بود غصه  ادیبهم  یزندگ
 نکهیا یبردم و برا یگذروندم، لذت م یکه کنار جانا م یز لحظاتا دیتالش کنم! من با ندهیآ
کردم. هر  یخودم رو به پارسا ثابت م دیکردم. با یآروم کنارش بسازم، تالش م یزندگ کی

 !بودطور که شده 

 دیکه عشِق خر یی. از اونجامیاون شد نیخودم رو همونجا گذاشتم و جفتمون سوار ماش نیماش
افته و  یم یزینگاهش به چ دمید یم ی. وقتمیرفت یاون به پاشاژ کردن داشت، به اصرار

تا اگه دوستش داره واسش بخرم. اون به  دمشیکش یبه اون سمت م عیسر شه،یم قیروش دق
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 یاز من نداشت و من دلم م یا گهید یکادو چیگردنش بود، ه یتو هک یجز همون گردنبند
 .ازم داشته باشه یادگاری یخواست کل

کردم.  یکرد، زودتر حساب م یرو که م دنشیو قصد خر ذاشتیکه م یزیهرچ یرو دست
 :گفتم یکرد م یهربار هم که اعتراض م

  !تولدته یکادو یبه جا-

 :گفتیکرد و م یبه قلبم م یاشاره ا یهم با دلبر اون

 .نجاستیکادوم ا-

 هیبهش هدکه  یکنه. قلب یبه کدومشون اشاره م قایداشت! مشخص نبود که دق هامیا حرفش
 زده بودم؟ نمیس یکه بخاطر اون رو یفرشته ا یخالکوب ایکرده بودم 

 دمیپوش یکه م یی. اونقدر سر لباس هادمیخودم خر یاصرار جانا چند دست لباس هم برا به
 مونمیآوردمش پش دیبه خر نکهیگرفت که چندبار از ا یم رادیداد و ا یوسواس به خرج م

 !کردم یرو پرو م میانگار داشتم کت و شلوار شب عروسگرفت  یم رادیا یجور هیکرد! 

مقابل مغازه  کهویبا دو تا دستام گرفته بودم که  داشویرفتم و خر یو کوفته دنبالش راه م خسته
دلم  دا  یهم خندم گرفت و هم حرصم در اومد. شد دم،یکه د یزی. سر چرخوندم و با چستادیا یا
حملش کنم. رو به  دیبا یاون رو چجور دونستمینم گهیخواست واسش بخرمش اما واقعا  د یم

 :کرد گفتم یها م یکه با ذوق نگاه به اسباب باز ییجانا

 ش؟یخوایم-

 :پرت جواب داد حواس

 کدوم؟ ؟یها؟ چ-

 :و جواب دادم دمیخند

 .گمی! اون خرس بزرگه رو میکوچولو موند ین یالحق که هنوز ن-

زدند  یکه از ذوق برق م ییبود کردم. با چشما نیتریکه پشت و یبزرگ یبه پاندا یا اشاره
 :گفت

 !نازه! عاشقش شدم یلیخ یوا-

 :خنده جواب دادم با

 .شایاریکه خودت ب یبه شرط-

 :گفت عیسر
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 یول دمیخودم خر گمیببرمش خونه؟ حاال لباسارو م نویا یچجور کار؟یچ خوامشینه باربد م-
 !کادوعه فهمهیم نهیپارسا بب نویا

 :دمیهم کش یرو تو اخمام

 .میبر ای. باریحرف رو حرف من ن-

 :مغازه شدم و جانا هم پشت سرم اومد. باز هم کنار گوشم گفت وارد

 !خونه ها برمشینم نویمن ا-

که  ییپاندا دنش،ینگفتم و به جاش مشغول حرف زدن با صاحب مغازه شدم. بعد از خر یزیچ
 :دست جانا دادم و گفتم شدیباعث خندم م

 !ودتهخ هیچقدر شب-

 :که جانا گفت میزد رونینثارم کرد. با هم از مغازه ب ییحرص پررو با

 !نه ایتر بشه  یجر نمیپارسا از ا یکنیم یکار هی نمیبب-

 :رو به بهش گفتم م،یشد نشیو سوار ماش میرفت نگیبه پارک یرو ندادم. وقت جوابش

 رستوران؟ ایخونه  میبر-

 :کرد و گفت یمکث

تونم  یخونه، م امیم ریدوستم هستم و د یمانم زنگ زدم و گفتم خونه که به ما ییاز اونجا-
 .که زود برگردم یبه شرط یخونه. ول امیباهات ب

 :عادت نداشت ببنده، براش بستم. همزمان گفتم چوقتیخم شدم و کمربندش رو که ه سمتش

 .میکن بر شیباشه. پس آت-

 :رو روشن کرد و با ذوق گفت نیماش

 !دوست داره یلیخ یسر راه؟ بارل میبرنج و جوجه بخر-

خودم رو گرفتم  یبود منظورم از خونه کجاست، خندم گرفت، اما جلو دهیهنوز نفهم نکهیا از
 :گفتم تیو با جد

  .برو سمت پاسداران-

درشت شده  ییبعد سرش رو طرفم چرخوند و با چشما هیگفتم. چند ثان یچ دیانگار نفهم اولش
 :گفت

 !؟یچ-
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 :اختمباال اند ابرو

توام. اون  شیدادم گفتم پ امی. بهش پششهیکه پرستارش پ یهست یخب؟ اگه نگران بارل هیچ-
 .میهم باش شیاز خداشه ما پ

که توش داشته  یکه هنوزم از اون خونه و خاطرات دمیفهم ینگفت. م یزیکرد و چ سکوت
اومد  یاشون کنار مباه دیقرار بود خاطرات بدش پا برجا بمونند؟ اون با یتا ک یترسه. ول یم

و اون  نهیاون باربد رو بب گهید ستیگذشته بمونند. قرار ن یتو دیکه خاطراتش با دیفهم یو م
  .تکرار بشن ارهخاطرات دوب

. به میو به خونه رفت میدیراه به اصرار جانا که هوس همبرگر کرده بود، همبرگر خر سر
و نگاه  ستادینا وسط خونه اکه جا دمیمحض ورود به خونه و روشن کردن چراغ ها، د

 :شد و گفت رهیخ یبه گوشه ا هیمدهوشش رو دور تا دور خونه چرخوند. چند ثان

 تو بالکن؟ میبعدا بر شهی... مشهیم-

خونه باشه و اون دوستش داشته باشه، همون بالکنه.  نیا یجا تو کیکه اگه فقط  دونستمیم
 :تکون دادم و گفتم یسرم رو به آروم

 !عد از شامب یآره. ول-

از مبل ها گذاشت. من هم به اتاق رفتم و بعد از  یکی یو مانتوش رو در آورد و رو شال
 :عوض کردن لباسم به آشپزخونه رفتم و صداش زدم

 .خورهیداره روده بزرگه رو م کهیکه روده کوچ ایپاشو ب-

ها بودن باهاش خونه ناراحتش کنم اما تن نیا یبا آوردنش تو خواستی. دلم نمدیحوصله خند یب
 .خونه بود نیتنها شدن ا یدوست داشتم و تنها راهم برا یزیاز هرچ شتریرو ب

 یاز خاطرتش بردم تو بایسر به سرش گذاشتم و حرصش دادم که تقر نقدریغذا خوردن ا نیح
خونه  هیو باهاش  فروختمیخونه رو م نیا دیفرصت با نیاول ی. تومیهست ییکذا یخونه  نیا
خونه  یجانارو تو دیاومد و من با یم نییپا طونی. پارسا باالخره از خر شدمیخر یم دیجد ی
 .بردم یم دمونیجد ی

 :. غرغر کنان گفتمدیاز شام، از جاش بلند و دستم رو کش بعد

 !من هنوز تموم نکردم جانا. گشنمه-

 !نداشت یبود که دوم یو سمت بالکن برد. وروجک دیدستم رو کش تیاهم یب

آغوشم انداخت. دستاش رو دور  یه بالکن، در بالکن رو بست و خودش رو توورودمون ب با
 :گفت یآروم یگذاشت و با صدا منهیس یکمرم حلقه کرد و سرش رو رو
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  .حاال حالم بهتره. اون خونه رو دوست ندارم-

 :گفتم طنتیموهاش فرو بردم و با ش یرو تو دستم

  ؟یبچسبون یبه کس ینجوریاخودتو  هوی دینبا یدیتو هنوز نفهم یوجب مین-

قرار داد. چشماش از  نمیس یو چونش رو رو دیسرش رو باال کش ره،یفاصله بگ نکهیا بدون
و  شیچشماش افتاده بود و صورت بدون آرا یفاصله درشت تر شده بودند. نور چراغ تو نیا

ترش کرده بود. کمرش رو گرفتم و عقب  یخواستن شیو صورت کیکوچ یلب ها ژهیبه و
 یدو طرف کمرش رو گرفتم و بلندش کردم. رو م،یدیرس بالکن یبه انتها یقب بردمش. وقتع

باالتر  کمی. حاال اون صورتش فتهیبالکن گذاشتمش و دستم رو پشت کمرش گذاشتم تا ن یسکو
چشمش بود، پشت گوشش  یکه جلو یفر یلپش رو ناز دادم و مو گمیاز من بود. با دست د
لوس و بامزه  یآرامش داد! با لحن قلبمکج کرد و لبخند آرومش، به  یزدم. سرش رو با دلبر

 :گفت

 ؟یکنینگام م ینجوریچرا ا-

رو دور کمرم حلقه کرد  زونشیآو یو اون رو هم جلوتر آوردم. پاها دمیرو جلوتر کش خودم
 یشدند. تو دهیلباش کش یشونه هام گذاشت. انگشتام سرکشانه رو یو جفت دستاش رو رو

 :چشماش پچ زدم یتو رهیصورتش و خ

 ؟یکرد نکارویبا من ا یچه جور-

باهاش  یدستش گرفت و مشغول باز یبه توپ فوتبال، تو هیدلبرش، قلبم رو شب یخنده  با
زد.  نینشستند. انگار که اون توپ رو زم شمیته ر یو لباش رو دیشد. صورتش رو جلو کش

 !قلِب منبه  هیخورد و هوا رفت و اوج گرفت! درست شب نیتوپ زم

کرد نداشت  یکه م ییاز کار ها یهم افتادند و اون لباش رو جدا نکرد. واقعا  قصد یرو پلکام
که  یبوسه ا نیکنندن؟ مثل هم وونهیاز رفتاراش چقدر د یسر کیدونست  یخودش م ای

نشستند و مثل حرکت  یصورتم م یداغش که رو ینفس ها نینداشت. مثل هم یانگار تموم
 !کمرم یوآروم ناخناش ر

کرد! کمرش رو چنگ زدم و چشم باز کردم.  یم تابمیبدون قصد داشت ب ایاز قصد  جانا
که لباش رو از صورتم جدا کرد و عقب برد، سمتش هجوم بردم. کمرش رو  یدرست لحظه ا
 یرفت و من به تند یم شیپ یرو محکم تر محاصره کردم. اون به آروم نشییمحکم و لب پا

 شتریدلم ب دمیچش یش رو ممزه شتریب یشدم! هرچ ینم ریسو داشتم. ش رمزه دنیقصد چش
  ن؟یکوتیشده بود؟ ن نهیتو وجود جانا نهاد یخواستش. چ یم

 یوار شد. لبم رو به زور از رو وونهیموهام فرو برد، ضربان قلبم د یدستش رو تو یوقت
 :خمار شده گفتم ییلباش برداشتم و با چشما
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 !یکن یم وونمید یدار-

که کرد، حالم رو  یگرفتم. ناله ا یگلوش فرو بردم و گاز یبگه! سرم رو تو یزیچ ذاشتمن
هم فشردم  و  یگازم گذاشتم. چشمام رو رو یجا یرو یتبدار یداغون تر کرد. بوسه  یلیخ

 :گفتم د،یبار یازش م یقرار یکه ب ییبه پهلوهاش زدم. با صدا یچنگ

. االن لباساتو بپوش و برو نی! پس همیزیهرچسخت تره! از  یزیگذشتن از تو، از هرچ-
 باشه جانا؟

که بود، خشک شد. دوست داشتم باز هم نوازشم  ییهمون جا د،یلغزیموهام م ونیکه م دستش
 یفکر کنه برا خواستمیبشم اما نم ریبشم. بعد از ماه ها ازش س ریکنه. باز هم بمونه و ازش س

 خواستمیآوردمش تا ازش استفاده کنم. نم نجایبه اخواستم فکر کنه امشب  یخوامش. نم یتنش م
 !شک کنه. پس بهتر بود که بره سمبه احسا

رو بخونم که  یزیبکشم، نگاهش کنم و از نگاهش چ رونیسرم رو از گردنش ب دمیترس یم
خود  یبوسه از خود ب هیسستم که با  نقدریاصال ، ا ایفکر کنه پسش زدم  دمیترس ی! مدینبا
 .شدم

نگاهش  نکهیبدون ا نمیدادم نگاهش نکنم. بخاطر هم یم حیترج نمیو به خاطر هم مدیترس یم
و خواستم عقب بکشم که دستش رو دور گردنم سفت  دمیکش رونیکنم، سرم رو از گردنش ب

 .کرد و نگهم داشت

که گفتم بکن " اما جانا قبل از من دست  یخواستم دهن باز کنم و بگم " کار یکردم! م تعجب
 :تعجبم رو دو چندان کرد. پر از مهر و محبت گفت م،یشونیپ یداغش رو یشد. بوسه به کار 

 ،یومدیخونه ن نیبه ا یدختر چیکه با ه یچندماه نیممنون! بخاطر تموم ا یبخاطر همه چ-
پارسا،  دنیبخاطر بخش دم،یازت ند یزیچ یکه جز محبت و خوب یمدت نیبه خاطر تموم ا

 یتونست یکه م یگذشت بهم. بخاطر امشب. بخاطِر االن! االنخوش  نقدریبخاطر امروز که ا
! یاما نکرد ،یهمون اتاق و دوباره اون کارو تکرار کن یتو یراحت منو دوباره ببر یلیخ

خوش  یلیخ یلیروزا خ نیکه ا ییبخاطر همش ممنون! ممنون باربِد مهرزاِد بد اخالق و اخمو
 .اخالق و مهربونه

و جانا به  کردمیفکر م ی. من به چشدیبودم، باورم نم دهیکه شن ییزای. چدیاز سرم پر هوش
ساخته بوده و حاال اون  والیه هیسرش  یکردم اون از من تو یکرد؟ من فکر م یفکر م یچ

  بود؟ یدختر فرشته نبود، پس چ نیاگه ا کرد؟یداشت ازم تشکر م

 یه باز کردم و دست رولباسم بردم. دکمه هام رو تا نصف یاراده دستم رو سمت دکمه ها یب
 :دگرگون شده و ناباور گفتم ی. با لحنتتو کرده بودم گذاشتم نمیس یاون رو یکه برا یفرشته ا
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هم بود  نیچه قدر درد داشت اما اگه دردش صدبرابر ا نمیس یفرشته رو نیا یتتو یدونینم-
 !یمن ی! تو فرشته کوچولویکردم چون تو واقعا  فرشته ا یتحمل م

. موهاش رو پشت گوشش زد و ختندیصورتش ر یکج کرد و موهاش رو یا دلبررو ب سرش
مشتش گرفت و با  یرو تو ریزنج یتو ی. فرشته دیکش رونیب رهنشیپ ریگردنبندش رو از ز

 :گفت یمهربون

 !خودتم. خوِد خودت یفرشته کوچولو-

 

 جانا#

 

 یقف اتاقم، تموم لحظاتبه س رهیبالشت گذاشتم، خ یو سر رو دمیتختم دراز کش یرو یوقت شب
 .از ته دل شدم یلبخند یرایدور کردم و پذ گهیباره د کیکه امروز گذرونده بودم، 

 لیگذشته، تبد یو پر نفرت و مشوش روزها نیکردم که جانا و باربِد غمگ یهم باور نم هنوز
 نیت! مهم اهم نداش یتیچه طور اتفاق افتاد و اهم دونمیکه االن هستند، شده باشند! نم ینیبه ا

 !بود که باالخره اتفاق افتاد

 یدرد دلتنگ یکاف یاما به اندازه  م،یباش نیخواست ا یدلمون م شیوقت پ یلیهم از خ دیشا
  .میرو احساس نکرده بود

که اون  یدونیو م یدلخور یاز کس ایدن کی یبه اندازه  ی! گاههیبیعج زی... عجب چیدلتنگ
که اگه همون لحظه سر راهت  شهیتنگ م یواسش به حد اما، دلت نهیزم یموجود رو نیبدتر

 !شیبخش یافته و م یافته. عقلت از کار م یعقلت از کار م ره،یقرار بگ

. ستیدونستم که بودنم کنارش درست ن ینبود، اما من خوب م نیزم یموجوِد رو نیبدتر باربد
 !به بعد نتونستم ییاج کیدور کردن خودم ازش موفق بودم اما از  یتو یدونستم و تا حد یم

اتاق در آغوشم  ونیکه م یی. همونجایبرگرده به شب خواستگار دیبه بعد، شا ییکجای نیا
 م،یکه کنار هم گذرونده بود یبد و تلخ یتموم روزها یکه به اندازه  دمیو تازه فهم دیکش

از کار بهتره بگم عقلم  دیبود و نبود فراموش کردم و شا یدلتنگشم! و همونجا بود که هرچ
 !افتاد

حِق خودم بود که  نباریفکر کرده بودم. ا هیبه پارسا و بق ینبودم! اصال ! بس بود هرچ مونیپش
اگه ته تهش باربد از  یچندماه. حت ایچند هفته  یچند روز. برا یشده برا یخوشحال باشم. حت

 .زدیو جا م شدیبا پارسا خسته م دنیجنگ

 .دمیدر اتاق رو شن ی رهیدستگ یرفتم که صدا یاب مبا افکارم، کم کم داشتم به خو ریدرگ
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باشه و دوست نداشتم باهاش حرف بزنم. دوست  یزدم ک یرو باز نکردم چون حدس م چشمام
که من حاضر شدم  یهم عوض شده بود! برادر یلینداشتم چون پارسا عوض شده بود. خ

ز حس نفرت! پر شده بود نبود! پارسا پر شده بود ا نیرو به جون بخرم، ا یبخاطرش هر خفت
 !یاهیاز س

به  دونستیکار بود اما همه رو مقصر م ریاومده تقص شیپ یماجراها یاون هم تو نکهیا با
که در  ی! اون بخاطر نامرددید یباربد از من، من رو نم یخواستگار یجز خودش! اون تو

راحت از کنار  قدرنیتونستم ا ینم نباریازدواج بود و من... ا نیحق خودش شده بود مخالف ا
 !موضوع بگذرم. بس بود هرچه قدر چشم بسته بودم نیا

پلکام رو باز کنم  یبود ال یبودم، کاف دهیکه به پهلو خواب یکه گوشه تختم نشست. من دمیفهم
 .کنه کاریچ خوادیم نمیموندم تا بب تیهمون وضع ی. اما همچنان مصرانه تونمشیتا بب

 !یداریدونم ب یم-

کالفه مانند شباهت  یبه آه شتریفرستاد، ب رونیکه ب یقیشون ندادم. نفس عمن یالعمل عکس
 :کوتاه گفت یداشت. با مکث

گفتم، بخاطر خودت بوده. بخاطر خواهر  یکردم و هرچ یفقط خواستم بگم، من هرکار-
 .کوچولوم

 خودش؟ یخدشه دار شده  رتیغرور و غ ایمن؟  بخاطر

من بوده.  یتنها آرزو نیا شهیو هم شهیمنه جانا. هم یتو، تنها آرزو یو خوشحال یخوشبخت-
 .واسه توئه خوامیم یخوب ی. هرچیزندگ نیاز ا خوامینم یزیمن که چ

 تونست بفهمه من کنار باربد خوشبخت و خوشحالم؟ یطور نم چه

 چیه یآدم برا نیکه دل سنگ ا دمیبوده و د قمیکنم. سالها رف یمن احساس باربد رو باور نم-
 باور کنم که عاشقت شده ها؟ یخوایم ی. حاال چه جورشهینمکس نرم 

 یامشب نیآوردم. من هم مانیو بهش ا دمیخودم د یاما با چشما شد،یباورم نم چوقتیهم ه من
 !آوردم مانیبود به احساسش ا دهیازم دست کش ازیاوج ن یکه تو

ندارم جانا! پس ازم رو  یمن جز تو کس یدونیازم ناراحت نباش. باهام قهرم نباش. تو که م-
 .کردم بخاطر آرامش خودت بوده یرو برنگردوندن. باور کن که من هرکار

 یکه برا یجوره دلش به حال قلِب من چی! هشدینم یجوره راض چیگرفت! نه! پارسا ه بغضم
کردم و روزها غذا  یاتاق حبس م یاگه خودم رو تو یسوخت. حت ینم د،یکش یباربد پر م

کردم.  یاگه خودم رو گم و گور م یموندم. حت یباهاش قهر م شهیگه تا هما یخوردم. حت ینم
 !زدم یم یدکشاگه دست به خو یحت
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. دیچیسرم پ یباربد تو نیغمگ یکرد و صدا یشرویلپم نشست. بغض پ یگرمش رو ی بوسه
 مینگفته بودم! چون من تموم زندگ یچیو من ه یکن یرو انتخاب م یمنو پارسا ک نیگفته بود ب

  .آورد یباربد، زبونم اسم پارسا رو م گفتیاگه قلبم م یارسارو انتخاب کرده بودم و حتپ

خواست برم! تا مدتها برم و  ی. دلم مداد زشیر یبسته شدن در اتاق، به اشکام اجازه  یصدا
 تاشونیو بخاطر تموم اذ رمینگ یکدومشون سراغ چی. از هارمیرو بخاطر ن چکدومشونیه

 !نیم. هرمیانتقام بگ

. نوشته اشکام رو پاک کردم ،یبارل امیپ دنیشدم و با د میاشک و آه، متوجه لرزش گوش ونیم
 کمیباشه تا باهاش  یکیاومد! دوست داشتم  ی. بدم نمرونیب میدنبالم تا با هم بر ایبود فردا ب
 ؟یبهتر از بارل یو ک درد دل کنم

 

*************** 

هم  نیکه البته به لطف عصا حرکاتش کند بود و هم یلمفصل با بار یاز گشت و گذار بعد
. از صبح چندبار حالم میخوردن ناهار به رستوران رفت یهزارمرتبه شکر داشت، برا یجا

 .ندارم یم متوجهش کرده بود که حال و اوضاع خوبگرفته ی افهیبود و انگار ق دهیرو پرس

 :که گفت رهیخودش رو بگ ینتونست جلو گهیرستوران د یتو انگار

 .دمیها! فکر نکن نفهم یتو هم یلیخ-

 :رو به روش زدم یحوصله لبخند یب

 !نینتونستم درست بخوام خستم. هم شبی. دستین یزیچ-

 .دیشد و خودش رو جلوتر کش قیصورتم دق یتو

 افتاد؟ یاتفاق یباربد بود شیکه پ شبیهست. د تیزیچ هیدروغ نگو. -

 .گذشتخوش  میلینه نه! اصال . اتفاقا  خ-

 ه؟یچ انیخب پس جر-

 :با انگشتام شدم یانداختم و مشغول باز نییرو پا سرم

از  ششونینشست پ نقدریحرف پارساس چون ا رویراستش... راستش خانوادم مخالفن. بابام پ-
 میمستق یصراط چیکرد. پارسا هم که انگار به ه رییباربد بد گفت که نظر همشون راجبش تغ

 .ستین

 :رفته گفت لیتحل ییهم رفت. با صدا یشادش تو یوضوح چهره  به
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 .برگشت اونقدر ناراحت بود شبیپس بگو چرا باربد که د-

 :و مغموم جواب دادم دمیرو مال میشونیپ

که دلش به  هیراهش چ دونمی. اصال  نمشهیدونم که نم یکنم اما م یم یپارسارو راض گهیم-
 .ادیرحم ب

  :کردم و بغض کرده گفتم نگاهش

 به سرم زده بود خودمو گم و گور کنم؟ شبید شهیباورت م یبارل-

 :درشت شدند چشماش

 زده به سرت؟-

. بلکه بفهمن منم دل دارم. دلم مدت برم بلکه بفهمن منم آدمم هیخواد  یخسته شدم. دلم م-
 .انیب نییپا طونیاز خر ش دیبرم تا دلشون واسم تنگ شه. تا شا خوادیم

 :دیخند ناباور

 داره واقعا ؟ یا دهیفا یه؟ فکر کردگرفت تیشوخ-

 :رو به چپ و راست تکون دادم سرم

نگران پارسا باشم؟ که نکنه  دیمن با شهی. چرا همشهیخنک م کمیحداقل دلم  ینه. نداره! ول-
 ینکنه دست به کار خطرناک اد؟یسرش ب ییدوسم نداشته باشه؟ نکنه بال گهیخونه؟ نکنه د ادین

 اون غصه نخوره؟ چرا؟ ره؟یبار اون عذاب وجدان نگ هیبزنه؟ چرا اون نه؟ چرا 

گونم روون شده بود پاک کرد.  یکه رو یصورتم گذاشت و با محبت قطره اشک یرو دست
 :به روم زد و گفت یلبخند

وسط  نیا ،یرو به پارسا نشون بد تیناراحت یخواینکن دختِر خوب! تو م یفکر احمقانه ا-
چه  یدونیم یگم و گور بش دونمیچم ای یخودتو آزار بد کردن؟ اگه یپدر و مادرت چه گناه

 اد؟یسر پدر و مادرت م ییبال

 :پر بودم که بدون تعلل جواب دادم یلیخ انگار

اونا  یفکر کردم. واسه خوشحال شهی. من به اونا هم همیفکر کردم بارل یلیمن به اونا هم خ-
که گناهم عاشق  یمن یارم غصه ب هیپارسارو خوردن،  یهمه غصه  نیکارا کردم. ا یلیهم خ

 مگه؟ شهیم یبودنه بخورن. چ

 

 باربد#
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انداختم  میبه ساعت مچ یشدم. نگاه ونیمحض ورودم به خونه، متوجه عوض شدن دکوراس به
 :گفتم یبلند یداد، با صدا یساعت شمار که عدد هشت رو نشون م یعقربه  دنیو با د

 ؟ییکجا ؟یبارل-

 :دیاز اتاقش به گوشم رس صداش

 .اتاقم یتو-

انداختم. با ورودم به اتاق متوجه  یمبل یکتم ُسر دادم و کتم رو رو بیج یرو تو چمیسوئ
 :شده گفتم زیر ییعوض شدن دکور اتاق اون هم شدم. با چشما

 شده؟ یشکل نیا نجایسالم. چرا ا-

 :کرد جواب داد یتختش نشسته بود و موهاش رو شونه م یکه رو یحال در

 یدست هیخونه و  می. بعد ناهارم اومدمیبود رونی. امروز با جانا بی. خسته نباشیسالم داداش-
 .میدیبه خونه کش

 :باال انداختم و جواب دادم ابرو

 ؟یبود؟ چرا به من نگفت نجایا یتا ک-

 .بودش بعد رفت نایتا ساعت پنج ا-

 :اضافه کرد طنتیبعد با ش و

 !شما نبود یخلوت خواهرونه بود. جا هی-

 :دمینشستم و با حرص لپش رو کش شکنار

  ؟یوجب میواسه من ن یزبون در آورد-

 :ناراحت گفت ی. با لحنافتاد که لبخندش محو شد ادشی یزیانگار چ کهویو  دیخند

 .زدیم بمیغر بیعج یناراحت بود. حرفا یلیجانا امروز حالش اصال  خوب نبودا. خ-

 :هم رفت یتو اخمام

 مگه؟ گفتیم یچ ؟یچ یعنی-

 :نگران و ناراحت گفت یلحن با
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 چکسیمدت گم و گور کنم تا ه هیبه سرم زده برم خودمو  گفتی. چرت و پرت. مدونمیچم-
 یمن فکر م ی. ولکنمیم یتالف تاشویچزونم و اذ یپارسارو م ینجوریازم خبر نداشته باشه. ا

 .واج با تو کنهبه ازد یپارسارو راض خوادیکار م نیبود که با ا نیحرف ا نیکنم قصدش از ا

 حرفا؟ نیا یچ یعنیدرشت شدند.  چشمام

 .دهیبع یکار نی. از جانا همچکردهیم یحتما  داشته شوخ-

 :جواب داد عیو سر تند

قسمش دادم که کار  یکل رفتیم شمیعصر که داشت از پ ی. حتگفتیم یجد ینه بخدا جد-
 .ممکنه بکنم یهرکاراون بهم گفت دعا کن نزنه به سرم وگرنه  ینکنه ول یاحمقانه ا

و شماره ش رو  دمیکش رونیشلوارم ب بیرو از ج میاراده گوش یبه دلم چنگ انداخت. ب ترس
خورد. تماس رو  یبه هم م شتریداد دلم ب یجواب نم یخورد و کس یکه م یآوردم. هر بوق

 یخطاب به بارل دهیباز هم جواب نداد، ترس یقطع کردم و دوباره شماره ش رو گرفتم. وقت
 :گفتم

 .. زود باشرشیتو بگ-

 دونستمیم نکهیخودش شمارش رو گرفت و جواب اون رو هم نداد. با ا یبا گوش یبارل نباریا
 کرد؟ یم یبه دلم افتاده بود. نکنه واقعا  کار احمقانه ا یکنه اما ترس بد یرو نم نکاریا

کردم و جرئت  یم ی. کم کم داشتم قالب تهمیگرفت یش رو مساعت دوازده شب مدام شماره تا
 .به پارسا زنگ بزنم رو هم نداشتم نکهیا

چطور خودم رو بهش رسوندم  دمیزنگ خورد. نفهم میشب بود که گوش کیبه  کینزد ساعت
اسم پارسا،  دنینگاه کردم که با د یگوش یباالخره زنگ زده به صفحه  نکهیو خوشحال از ا
سر جانا  ییداشت؟ نکنه بال کاریشب... با من چموقع  نی! پارسا... استادیا دنیقلبم درجا از تپ

 اومده بود؟

 .کردند و اون رو به گوشم چسبوندند میاری میتحمل وزن گوش یبرا یانگشتهام چطور دمینفهم

 ا... الو؟-

پشت  شونیپر یکه مثل خوره به جونم افتاده بود رو به رخ پارسا یلرزونم، تمام ترس یصدا
 .دیکش یم یگوش

 کجاست مگه نه؟ یدونیتو م ست،ین داشیربد؟ از ظهر پجانا کجاست با-

 یعرضه کجا یمثل پارسا خبر جانا رو نداشت، مِن ب یکه کس ی! وقتیخنده دار یتراژد چه
با  دیترسوندمش، نبا یبا حرفام م دیذاشتم، نبا یتنهاش م دیمنه، نبا ریبودم؟ تقص یزندگ نیا

 .کردم یم یخودم ته دلش رو خال یترس ها
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بهم  یخوب یحرفها دمشید یوقت گهیم ی... بارلیبارل دم،یمنم تازه فهم ست،یمن ن شینه، پ-
 .نزد

 .بغضش نداشت دنیبا ترک یو فاصله ا دیکش یتند نفس م تند

 گفته بهش؟ ی... چیچ-

بدونم مقصدم  نکهیا یدادم و ب یرو به دست بارل یبه زبونم بدم، گوش ینتونستم تکون گهید
که  ینفر نیاومد آخر ادمیکه پشت فرمون نشستم تازه  نیرفتم. هم نگیکجاست به سمت پارک
ره، جانا اونقدراهم  یگفته که کجا م ییجورا کی یبوده، پس به بارل یباهاش حرف زده بارل

 .به مرز سکته کردن بکشونه ینطوریهممون رو ا هنامرد نبود ک

که همچنان داشت  یا یبارلکردم و نفس نفس زنان رو به  یرو ط اطیح ریتندم مس یقدم ها با
 .زدم ادیداد فر یم حیبه پارسا توض

گفت بهت؟ کجا  یآخر چ یصاحابو... جانا کجا رفته؟ اصال ... اصال  لحظه  یول کن اون ب-
 ؟یرفته بارل

مجدد زنگ  میکه خواست لب باز کنه گوش نیتماس پارسا رو قطع کرد و هم لشیم برخالف
 :مضطرب گفت ینکرد و با چهره ا ییخورد، اعتنا

 ...یعنیرو نداره بره،  ییحالش خوب نبود باربد، بعدشم اون که جا دونم،یبخدا نم-

سر خوردنش، ناله  نیسپردم و ح واریکرد و حرفش رو ادامه نداد. تن خسته م رو به د یمکث
 :وار گفتم

 ...دونست یکنم، نم یمن دق م دونستیخبر من؟ نم یکجا رفته؟ جانا کجا رفته ب-

 .دلم روشن کرد یتو یدیام یصداش، روزنه  یمشهود تو دیبا شک و ترد یبارل کبارهی به

 .رفته اونجا دی... شادیشا د؟یکجا رفت دیکه با هم بود روزید-

و امکانات بره  دیکل یزدم، جانا رفته بود کامال  از ما دور شه، اونقدر بچه نبود که ب یتلخند
 .باهاش نداره یخوش یطره که خا ییمن، اون هم جا یسمت خونه مجرد

 خواد خودشو از ما دور کنه؟ یگفته م یبره اونجا آخه؟ مگه نگفت یچجور ؟یبارل یگیم یچ-

 :از استرسش داشت گفت یکردن با انگشتهاش که نشون یباز نیبه سمتم برداشت و ح یقدم

حداقل...  آخه کجارو داره؟ ی. اونجا نرفته، ولیگ یتو راست م دونم،یبگم باربد؟ من نم یچ-
که پشت سرهمم داره زنگ  ینیب یاز تو نداره، م یاونم حالش دست کم ر،یاز پارسا کمک بگ

 .زنهیم
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جواب دادن و ندادن  نیکه ب یکه خطاب به بارل دینکش یو طول دمیصورتم کش یرو یدست 
 :تماس پارسا دودل بود گفتم

 .بدش من-

 یپارسا ک ادیب ادمی نکهیا یدستم انداخت. ب یرو تو میبه سمتم اومد و گوش ینامرتب یقدم ها با
 .دادم یسبز رنگ رو تکون کونیکرده، آ کاریبوده و چ

 ...الو پارسا-

نداره، حال من  یخونشون اوضاع خوب دادیاومد نشون م یم یکه از پشت گوش ییسروصدا
 !ش چطور بود چارهیب یبود، حال مامان و بابا نیا

 ...کجا دیدونینم ن؟یجواب بدتا  رمیبگ ویکوفت نیا دیصدبار با-

 .کنه لیحرفش رو تکم نذاشتم

پارسا... من تا صبح  میبگرد دیدنبالت، با امیافتم م یکجا رفته، االن راه م میدونیما هم نم-
 .شمیم وونهینکنم د داشیپ

مکث  یبعد از کم م،یدونست یرو م شیکه هممون معن ی. آهدیکش ینگفت و عوضش آه یچیه
 :باالخره گفت

 ...یدونم چه خاک یجا نبودش، نم چیتک تک دوستاش رفتم، ه ینه خو-

 .داشتم آرومش کنم یشد اما سع یهم باورم نم خودم

 .دم خونتونم گهیربع د هینگران نباش، آماده باش  م،یکنیم داشیپ-

 نیزم یگرفتم و از رو واریم رو از د هیگفت و تماس رو قطع کرد. تک یوار باشه ا زمزمه
 .قدمم به سمت در شد نیمانع اول یبارل یصدا بلند شدم که

 .امیمنم باهاتون م-

 .تکون دادم یبه نف یسر

 .شد بهم بده یکجا رفته، خونه بمون خبر یدون یتو که نم ؟یبارل یایکجا ب-

 .کنم یمصممش نذاشت مخالفت یبار صدا نیسمت در قدم برداشتم و ا به

 .ه که دنبالش بگردممنه، حقم قیجانا رف ام،یخوام ب یگفتم منم م-

 نیبعد سوار ماش ی قهیبه تن کنه، چند دق یتا شال و مانتو ا ستادمیتکون دادم و منتظر وا یسر
 .میکه توش نبود حرکت کرد ییجانا یو به سمت خونه  میشد



 

615 
 

که  ییرو نگه داشتم و پارسا نیکه مقابل خونشون ماش دیطول نکش شتریب یا قهیدق ستیب
و سراغ  ارمیرو به روم ب مینخواستم نگران م،یبود رو سوار کرد دهستایمنتظر ما دم در ا

رفتند  یبا هم م شهیکه هم یبه پارک یپارسا اول سر شنهادی. به پمینرفت مارستانهایو ب یکالنتر
تک تک  شهیتر از هم جی. هر سه تامون گنگ و گمیبه سراغ شرکت رفت لیدل یب دو بع میزد
من نبود.  یاز جانا یاما خبر میرفته باشه رو دور زد میزد یکه حدس م ییو جاها ابونهایخ

شدن به  کیگرفتم نبود و گذر زمان و نزد یآروم م دنشیکه هر روز با شن ییاز صدا یخبر
ما، همه  گهیطرف مامان و باباش و از طرف د کی. از کرد یصبح هر لحظه کالفه ترم م

من رفته بود، رفته  یاما جانا میگرفت بار شماره ش رو نیصدم یبرا م،یشهر دنبالش گشت یجا
 م،یستین یچیمثل ما کنارش بودند، رفته بود تا ثابت کنه ما بدون اون ه ییبره آدما ادشیبود تا 

 !یچیه

بهم انداخت. پارسا  ینگاه نهییآ یکرد از تو یم دادیتوش ب یخواب یکه ب یبا چهره ا یبارل
 .رو شکست نمونیبار سکوت ب نیدمچن یپاش گرفته بود، برا یرو یکه با دستش ضرب

 !دمید یروزو نم نیمردم و ا ی... کجا رفته... کاش میعنی-

 ی. دلم براش مرمیدلم رو بگ یتونستم جلو ینگاهش کردم، سخت بود اما نم یچشم ریز
 یبودم که چه جون دهیرو، آب شدنش رو، د دنشیبودم زجر کش دهید نهیسوخت، امشب به ع
 !و زنده شدهکنده و چند بار مرده 

 وفته،یب یخوب یاتفاقها دمینشه، قول نم داشیتا صبح اگه پ کنم،یم داشیرفته باشه پ ییهرجا-
 .که جانا رفته رمیرو م یمنم همون راه

 .دادیاعتراضش رو نشون م یبلند بارل یصدا

 ه؟یچ ایبچه باز نیا ؟یگیم یباربد چ-

رو خوردم. نگاهم رو ازش گرفتم و  پارسا حرفم ینگاه پرمعن دنیبگم که با د یزیچ خواستم
خورد و  یعقب تکون یصندل یتو یخونشون رو رصد کردم که بارل کینزد ابونیخ دیناام

 .کرد کیخودش رو بهم نزد

 میبر دیبا گهیحداقل برو تا خونت، اگه اونجا هم نباشه د م،یجا نبوده که نرفته باش چیه-
 .یکالنتر

به جانا ساخته بودم؟  دنیرس یکه برا ییایبود رو نیشد. ا خیمو به تنم س یاسم کالنتر دنیشن با
شد؟ چرا خدا  یتموم نم یکابوس لعنت نیچرا ا دم؟یکش یکه انتظارش رو م ییبود روزا نیا

 د؟یکش یدست از تاوان گرفتن از من نم

من و جانا رو  روزید نیکه هم یبه سمت خونه ا یو با اصرار پارسا و بارل لمیم برخالف
 دیکرد و پلک زدن چشم هام مصادف با تشد ی. سرم به شدت درد ممیبود رفت دهیدکنار هم 
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 یباورم نم یوقت تو چیشد، خسته بودم، کالفه بودم و از همه مهمتر دلتنگ، ه یدرد سرم م
هممون سنگ تموم  یهممون بود، برا یبرا شهیکه هم ییبگردم. جانا ناکه دنبال جا دیگنج

 .میهمه بودن شرمنده ش کرده بود نیاز ا یمن... حساب شتریب گذاشته بود و ما... از همه

حال با تمام  نیو رفتنمون فقط وقت تلف کردنه اما با ا ستیاون خونه ن یداشتم که تو نیقی
. پارسا زودتر میستادینشد که مقابل خونه ا قهیگرفتم و سر جمع ده دق شیرو پ رشیسرعت مس

 !نداره یداد حال خوب یرکات پر از اضطرابش نشون منامنظم و ح یشد و قدم ها ادهیاز ما پ

در انداختم و  یتو دویکردم کل یکشوندنمون به خونه سرزنش م یرو برا یکه بارل همونطور
 .زدم یبه سمت بارل یو غم زده م پوزخند کیتار یخونه  دنیبا د

 نجا؟یمد ااو یم دیچطور با دیکل ینخوده جاش، جانا ب ایهست  یسرت مغز یتو دونمیمن نم-
 کنه؟ کاریچ نجایا ادیاصال  ب

 یکه داشت به سمت اتاق ها م ییتکون داد و من رو به پارسا یسر مونینادم و پش یبارل
 :رفت گفتم

 .همونجا میماهم بر رن،یم یکدوم کالنتر نیزنگ بزن به بابات بب هی-

زده شد  یلکه توسط بار یبرق دیو به سمتم برگشت. صورتش رو به لطف کل ستادیا سرجاش
دشواره،  یخونه چرخوند و انگار که حرف زدن برا ی. نگاهش رو تودمید یواضح و آشکار م

 .داد یبه زور به لبهاش تکون

 !نه؟ یخونه بال سرش آورد نیهم یتو-

بود؟ صورتم از حجم  یسوال مزخرف نیهمچ دنیلحظه وقت پرس نیا یو تو نجایبرد. ا ماتم
 :خودش جمع شد و گفتم یخشم تو

 چرت و پرتاست؟ نیاصال ؟ االن وقت ا تهیحال ؟یگ یم یچ-

 :بلندتر گفت ،ینگاه هراسون بارل یتندش رو به سمتم برداشت و جلو یها قدم

 نیاالن حالمون ا یشد ینم کی... اگه بهش نزدیاگه تو نبود ؟ینابود کرد شویزندگ نجایهم-
 شرف؟ یب یفهم ینبود، م

 .صبر و تحمل نبود یبرا ییجا گهیخودش رد دادم، د نیهم ع من

جلو پامون، االن کنار من  ینداختیسنگ نم یو ه یاگه توئه گوه هم مخالف ازدواجمون نبود-
 .بزنه یکار نیازت دست به همچ یبود. مجبور نبود بخاطر دور

کرد،  یم کشیتحر دنیترک یزد و برا یبه گلوم م یچنگ یوحش یکه مثل گربه ا یا غده
 !بود؟ بغض؟ یاسمش چ
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بدونم کجاست و  نکهیا یب سمیوا نجایدست و پا ا یتحمل کنم و ب شویاالن مجبور نبودم دور-
پارسا، فقط برو  ذارمیتار موش کم بشه، زنده ت نم هیقسم...  ینه. بجون بارل ایحالش خوبه 
 !کنم داشیدعا کن پ

 رمیش غافلگکه با سکوت ارهیبه زبون ب یا گهید زی. منتظر بودم چمیحساب شده بود یب حاال
 یتلخ یسالن افتاد. مزه  یبه در بالکن تو کهویکرد. نگاه غرق نفرتم رو ازش گرفتم و چشمم 

 یتابم و حاال تلخ یطعم لبهاش ب ینیریکه ش یشبیبود، د شبیآور د ادی دیچیدهنم پ یکه تو
سرد  یهوا یاراده به سمت بالکن رفتم و با باز کردن در، تو یخوابم کرده بود. ب ینبودنش ب

شک  یکه ب یزیخواست، چ یکردم. چقدر دلم بغلش رو م دنیدم صبح تهران شروع به لرز
 .دیبخش یم یاوج سرما بهم گرم یتو

عادت  شهینبود چرا که هم یرو پشت سرم احساس کردم، بارل یکه گذشت، حضور کس یکم
 ابونیو خ ییاز روشنا یته یداشت قبل از قدم برداشتن حرف بزنه. نگاهم رو به ساختمونها

هم  قهیپارسا نذاشت خلوت کردنم با خاطرات جانا به چند دق یخلوت مقابلم انداختم و صدا
 .برسه

 باربد؟-

به گذشته ها،  هیبود، شب یجور کیکرد، لحنش  یفحش و نفرت صدام م یبار بود که ب نیاول
بهش  ییناکرد. نتونستم اعت یگرفت و فقط با من درد و دل م یم یزیکه دلش از چ ییوقتا

 یبه معنا ی. به سمتش برگشتم و سردادیاجازه رو بهم نم نیصداش ا بیلحن عج یعنینکنم، 
 .من رو به آغوش گرفت کهویکه  مبراش تکون داد هیچ

 یکه زار زار تو ی. پسربغلم کرده بود. ماتم برده بود بیو غر بیعج یو با فشار پرحرص
 خودم؟ قینارف قیارسا بود؟ رفپ دادیکرد و منو محکم فشار م یم هیبغلم گر

کردم... حق داشت که  تشیاذ یلیخ ستادم،یوا نتونیمن... من گوه خوردم باربد، غلط کردم ب-
کن  داشیکن... پ داشیکن... پ یکار هیبذاره بره، حق داشت که از من متنفر بشه، توروخدا 

 !باربد

دلتنگ من به دور  یستهاگونه م سر خورد و فشار د یچشمم به رو یاز تو یاشک داغ قطره
 .آشوب کننده آرومش کنم یتنش، باعث شد دم گوشش با بغض

 !. خب؟میکنیم داشیبا هم پ م،یکنیم داشیچشم، پ-

 :فاصله گرفت و ناباور زمزمه کرد ازم

 ؟یکنیم هیگر-

رو به  یکرد و من با قلب اریهردومون رو هش یبلند بارل غیبزنم، ج یکه خواستم حرف نیهم
 .میدییکه گفت به سمت سالن دو ییخدا ایپارسا با  و ستادنیا
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. نگاه دیصد سال طول کش یخروجم از بالکن و ورودم به سالن انگار به اندازه  نیب ی فاصله
صورتش  یرو یحالت متشنج و وحشت زده، لبخند یخورد جا یمن و پارسا که به بارل جیگ

جانا نشست  ینگاه متعجبم که روبود.  ستادهیبه جانا کنارش ا هیشب ینشسته بود و دختر
 :دست زدن باهم گفتند نیو ح دندیکش یبلند غیهمزمان هردوشون ج

 !ــزیســــوپــرا-

 یبار صدا نیم نداشت گذاشتم و ا نهیاومدن از س رونیبا ب یادیز یقلبم که فاصله  یرو یدست
 .کنم دایکه توش بودم نجات پ یبلندش، باعث شد از شوک یخنده ها

شکمش گذاشته بود  یدستش رو رو کیشدند، جانا  یم زونیو بهم آو دندیخند یغش م غش
... یعنیشد!  ی. باورم نمدیخند یو انگشت اشاره ش رو به سمت من و پارسا گرفته بود و م

 !کردن ما؟ تیاذ ینقشه بود برا کی نهایا یهمه 

انا رفت و فحش از خودم نشون بدم پارسا با دو به سمت ج یمن عکس العمل نکهیاز ا قبل
 .نثارش کرد یظیغل

 !جانا دمیمن تورو جر م-

 یمونیخنده پش یکه حاال جا یا یو من مبهوت با بارل دییقهقهه زنان به سمت اتاق دو جانا
اتفاقات  نیا یهمه  کردمیدرصد هم فکر نم کی یبود تنها موندم. حت انیصورتش در جر یتو
 فکر چطور دلشون اومده بود؟ یب شعورِ یبدو تا  نیشده باشه، ا دهیاز قبل چ یباز کی

 .به سمتش بردارم و اون از ترس عقب گرد کنه یباعث شد قدم یبارل یصدا

تاوان  دیجاناست، اون با یاصل گرینقشه استارتش از من بود اما باز نیباربد، درسته ا نیبب-
 !بده نه من

 رمیبگ میذاشتند که تصم یدر آروم شدن داشتند نم یتندم که سع یگر گرفته ام و نفس ها تن
 .خوشحال ایباشم  یعصبان

 کنم؟یمن دق م یدونستینم ؟یاصال  فکر منو نکرد ؟یبارل یچطور تونست-

 .که کنترلش کرد یمونیاز پش ایدونم از ترس بود  یاش گرفته بود اما نم خنده

 یجانا م مارو، تازه دیاما خب حق جفتتون بود، نبود؟ شماهم کم حرص نداد دونستم،یبخدا م-
 !چقدر به فکرتم؟ نینشون بده، من نذاشتم، بب یجوریخواست دو سه روز بگذره بعد خودشو 

جانا به  یو التماس ها غیطرف ج کیاز  دم،ییدر جوابش گفتم و به سمتش دو یشو ا خفه
داشت تند  یخورد، سع یبه چشمم م یبارل یها ییطرف مظلوم نما کیو از  دیرس یگوشم م

حرکت بغلش کردم و با تمام توان لپش رو  کیبهش نرسم که موفق نشد، با  تند عقب بره و
 .دادم هیبه دندونهام هد
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رو به حال  یبارل دم،یو من که زودتر از پارسا عقب کش دندیخند یزدن م ادیو فر غیج نیح
تخت دراز  یکه جانا و پارسا بودند، رفتم. جانا رو یرها کردم و به سمت اتاق دنشیدرد کش

 نیا دنید یدونستم برا یگرفت، نم یم شگونشیبود و پارسا داشت همراه فحش دادن ن هدیکش
تر بشم، جانا که نگاهش بهم خورد از  صیکردن جانا حر هیتنب یبرا ای بشمصحنه غرق لذت 

 .به روش زد یو پارسا تشر دیکش یفیخف غیترس ج

 نیتوقع دار نیزن یه، گند مچه خبر کننیفکر م چارهیب یها هیاالن همسا شعور؟یچه خبرته ب-
 !جالبه د،یکتکم نخور

 :موهام، رو به پارسا مردد گفتم یدست کردن تو نیلبم نشست و ح یگوشه  یپوزخند

 تنها باشم باهاش؟ قهیشه چند دق یم-

تکون داد و از اتاق خارج شد، به محض رفتنش در رو پشت سرم بستم  یتعلل سر یب پارسا
به روش  یلبخند ثانهیچسبه. خب یبه تخت م شتریکه ب دمید یو مو هراسون ر دهیترس یو جانا

 .کنم یصدام رو مخف یزدم و نتونستم حرص تو

 ؟یذاریکه باربد مهرزادو سرکار م-

 .خودش رو گرفت یخنده زد و جلو ریز یپق

 مهرزاد؟ یآقا هیدلم خنک شد، مگه چ کمیحداقل -

گفت  یناله وار آخ آخ م دم،یکش حرکت دستش رو به سمت خودم کیتخت نشستم و با  یرو
 :اراده گفتم یبغلم جاخوش کرد ب یکه کامال  تو یو وقت

 !کنه یم سیمهرزاد دهن تورو سرو یآقا نیآخ ا-

 .نقطه ضعفم گذاشت و با خنده ادامه داد یو دست رو دیبلند خند بلند

آب قند درست خواستم برات  یباور کن م ا،یعاشق من باش نقدریکردم ا یفکر نم ییخدا یول-
 !دمتید یکنم وقت

 .ذره شده بود کیچلوندنش  یخواستم خفه ش کنم و هم دلم برا یگرفته بود، هم م حرصم

 !آوردم، سگم نکن یکه سر بارل ییبال قا  ینکن لپاتو از جاش بکنم، دق یجانا کار-

 :گفت یبیرو به دور گردنم انداخت و با لحن دلفر دستش

 .من سگ شدنتم دوست دارم آخه-

هر  یشوک برا نیا دینشوندم. شا شیشونیپ یرو ینتونستم خودم رو کنترل کنم و بوس گهید
 .کرده بود یرو عمل ینقشه ا نیبود و چقدر به موقع، جانا همچ ازیچهارمون ن
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 دلم هزار راه رفت سنگدل، دق کردم، نصفه جون شدم، چطور دلت اومد آخه؟-

 .به روم زد یزیترحم آم لبخند

 !شهیتکرار نم گهیدلنازک، د یببخش آقا-

 :بلند کردنش گفتم نیتخت بلند شدم و ح یرو از

 .نه ای کنمیم تیسالخ نیتکرارش کن، بب گهیبار د کیتو فقط -

. به محض خروجمون از میآغوشم بود از اتاق خارج شد یتو نکهیو ضمن ا دیذوق خند پر
 یرو تحمل م یبارل دیشد یاخماگذاشته بود و داشت  یلپ بارل یاتاق، پارسا رو که دست رو

بهش بگم که منصرف شدم و انگار حرف من به جانا الهام شد  یزی. اولش خواستم چدمیکرد د
 .دیکه رو به پارسا پرس

 خان داداش؟ یکنیم کاریچ-

 :گفت یتصنع یو با اخم دیعقب کش د،یدستش د یمن رو که رو نگاه

 .برم، بچه پررو یم نیاز ب تونوییدارم آثار جنا-

 .براش باال فرستادم ییابرو ،یسرخ بارل یلپا دنیو با د میبه سمتشون رفت هردومون

 خانوم؟ یاحوال بارل-

 :به روم زد و گفت یاعصاب و دلخور، چشم غره ا یب یمثل بچه کوچولوها درست

 !نشده شیچیشدم، جانا خانوم ه یگاز گاز چکارمیمن ه ادیخوشم م م،یعال-

لپش نشوند و رو به پارسا  یرو ی. بوسستادیه ش رفت و کنارش ابا خنده قربون صدق جانا
 :گفت

اول موهامم محکم  یشد، تازه لحظه  یشگونیجون سالم به در نبردم، کل تنم ن نیمنم همچ-
 !دیکش

من زل زد. انگار داشت سوال  ینگاهش کرد و بعد به چشم ها یهمراه با لبخند محو پارسا
 یبارل نیدونم چقدر مکث کردم و نگاهم رو ب یکرد، نم یم دیتائ دنیپرس یپشت زبونم رو برا

 :و جانا و پارسا چرخوندم که گفتم

 مسخره زد به سرتون؟ ینقشه  نیا شدیبود؟ چ یحرص دادن ما چ نهمهیا لیخب... دل-

 :رو به من و پارسا گفت تیسپرد و با کمال جد ینگاهش رو به بارل جانا

 .دیکن یشما دوتا، وقتش بود باهم آشت از قهر میخسته شده بود گهیچون د-
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 :اون من گفتم یو جا میشد رهیخ گهیبه همد مونیو پارسا با نگاه پرمعن من

 !مینکرد ی... ما که آشتیول-

 دهیداشتم باد ذوق هردوشون بخوابه اما از رو نرفتند و جانا با خباثت تمام و لحن کش انتظار
 .جوابم رو داد یا

 !زمیعز دیزد یزار م گهیبغل همد یتو دیداشت دمیخودم د-

لحن خشک و  نویبود، ا دهیکردن ما رس یبه پارسا انداختم و حاال وقت تالف ینشده نگاه قانع
 .دادیسرد پارسا نشون م

 !دیهم تو کار ما دخالت نکن گهید م،ینکرد یما که هنوز آشت ر،ینخ-

 :دیپرس تیبود، با مظلوم دهیکه انگار ترس جانا

 !زحمت من به باد هوا رفت؟ نهمهیا واقعا ؟ پس...-

کرد و من  یزیر یپارسا هم خنده  دم،یو بلند بلند خند رمیخودم رو بگ یخنده  یجلو نتونستم
 .گذاشتم شیپاپ یآشت نیاثبات ا ینشه، برا فیح یتالش جانا و بارل نکهیا یبرا

 !ایب م،یکرد یکه آشت گمیم ،ییحاال چون تو-

 طنتینخورد و من با ش یچند لحظه تکون یه آغوشش گرفتم، براسمت پارسا رفتم و محکم ب به
 :گفتم

 !یآآ... آآ... . آشت-

که فقط خودم بشنوم  یکمرم نشست و دم گوشم طور یپارسا هم رو یکه گفتم دست ها نویا
 :گفت

 !یداداش، آشت یآشت-

 ی نهیک کیکننده،  وونهیشوکه د کیشد از دل  یلبهام نشست. باورم نم یرو یقیعم لبخند
کردم  یم الیخ دم،ید یاز جانب پارسا م شهیکه هم یو نفرت یبرسه. با مخالفتها انیتلخ به پا

پارسارو  یبودم، اگه بارل یبودمش اما منتظر بارل دهیبخشه، من هم نبخش یمن رو نم چوقتیه
 نیهمچ یبود بارل دایکه پ نطوریاما ا دمشیبخش یشد گفت من هم از ته دل م یم دیبخش یم

 یسه نفرمون ناراحت کننده بود. خواهر من حق داشت باعث و بان یبرا نینداشت و ا یدقص
قضاوتهام، به  ام،یرو نبخشه، اما من بخاطر اشتباهات بد خودم، کم کار شیاتفاق تلخ زندگ

نه به  دمش،یبخش یم دیپارسا بودم، با یرفاقت و مردونگ ونیکه مد ییتمام سالها یاندازه 
 !خاطر خودم، به خاطر پارسا، به خاطر رفاقتمون خاطر جانا... به
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انجام داده بود دست  میزندگ یکه اون تو ییمن فرشته بود، کارا ینبود که لقب جانا خودیب
 هامیخواهرم رو بهم برگردوند، با تمام بد یفرشته نداشت. اون سالمت کی یاز جادوها یکم

 یپر غرور و خوش یایاز اون دن تحملم کرد، با تمام مشکالت پشت برادرش موند، من رو
عمر هم  کیاگه  یرو بهم برگردوند. حاال... حت قمیاز همه مهمتر رف و دیکش رونیکاذب ب

 یش، م ندهیکردن آ نیریش یبرا ش،یخوشبخت یبرا ش،یخوشحال یفرشته، برا نیا یبرا
 !کم یلیخ یلیباز هم کم بود، خ دم،یجنگ

پر ذوقش،  یچشم ها دنیجانا کردم و با د یحواله  یردا ینگاه معن میبغلش که جدا شدم، ن از
 :رو به پارسا گفتم

 یجناب آقا ید یمجدد م یخواستگار یمثل سابق شده، اجازه  زیهمه چ با  یخب، حاال که تقر-
 پرستش؟

تونستم  یبرادر بودم م کیشد. فقط من که  رهیبه روم زد و به جانا خ یلبخند مچهین پارسا
 گهیاز خواهر و سپردن اون به آدم د یتا دور یبرادر باش دینم. بانگاهش رو درک ک یمعن
 شیو پوک زندگ کیباشه و از ج قتیچه بسا اون آدم سالها دوست و رف ،یرو قبول کن یا

 !یمطلع باش

 .تحت فشار قرارش بدم نیاز ا شتریبود که نخواستم ب یاونقدر طوالن نگاهش

 !ترش بمونم گهیچند وقت د هی دیبا دمیور نزن، فهمداداش، ز یداد یحاال تا فردا هم خبر داد-

 دایموضوع خاتمه پ نیبار پارسا بود که نذاشت ا نیو ا میخنده زد ریز یپق هرچهارنفرمون
 .کنه

کور بودم. اما  ییجورا هی دم،یدینم یچیانگار ه یول دمیدیم زویهمه چ شیچند روز پ نیتا هم-
 فهیندارم دخالت کنم، ح یلیدل گهیچشمام اومد. د یلومدت ج نیکه امشب افتاد تمام ا یبا اتفاق

شتر یکه افتاده ب یی. از اتفاقاستین نمونیب یمشکل گهیکه د یبخوام سد راهتون بشم اونم در حال
 نقدریکردم شما دو تا ا یباور نم چوقتیاگه نبودند ه دیمتاسف باشم خوشحالم، شا نکهیاز ا

دونم تو و  یشه گذشته رو فراموش کرد اما من چوقتیه دیدرسته، شا د،یهمو دوست دار
 یم گه،یندارم بگم د یزیچ د،یکامل فراموش کردنش کمکم کن یبرا دیتون یمخصوصا  جانا م
 .دیشیخوشبخت م همدونم که کنار 

لبهام نشست. به  یرو یقیاراده لبخند عم یبودند که ب نیریش قتیحق نیحرفهاش در ع اونقدر
ندم از بغلش  ییگلوم رو یبه بغض تو نکهیا یشش گرفتم و براتشکر مجدد به آغو ینشونه 

 :دل کندم و رو به جانا گفتم

 .ها چارهیزنگ بزن به مامان و بابات، دق کردن ب هیپاشو -
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اتاق بود رفت. با رفتنشون جو  یکه تو شیگفت و به سراغ گوش یشرمزده چشم جانا
اگه  دیبه پارسا نداشت. شا یبارل یها یتفاوت یجز ب یلیاتفاق دل نیشد و ا نیسنگ مونیمیصم
کردن من و  یهم به محض آشت یرمان عاشقانه بود بارل کی ای یلیداستان تخ کیما  یزندگ

 تیما واقع ینبود. زندگ سندهینو کی الیخ یما زاده  ید، اما زندگیبخش یپارسا، اون رو م
پارسا  دنینبخش ای دنیبخش یشخص عاقل و بالغ حق داشت که برا کیبعنوان  یداشت و بارل
هرگز  ای دنیبخش ی. حق داشت که خودش رو با وجدانش تنها بذاره و برارهیبگ میخودش تصم

 !کردن ماها طول بکشه کرف نیاگه ا یپارسا فکر کنه، حت دنینبخش

پارسا در حال جون دادن  نینگاه سنگ ریکه مشخص بود ز یبارل ینگاها یبه رو یتلخند
که موجب رفع  ی. به سمت بالکندمیدست پارسا رو به سمت خودم کشاراده  یهستند زدم و ب

 .هردومون شده بود کشوندمش و با بستن در، سکوت آزار دهنده م رو شکوندم یدلتنگ

 .گذرهیم یدلت چ یتو دونمیم-

 !کرد از جنس خنده؟ یم یا هیگر ای دیخندیخورد، داشت م ینیلبهاش چ کنار

به طرف  یالبته بستگ ست،یکشنده ن یسخته ول یلیسا، خپار دمیخودم انتظار بخشش رو کش-
 !مقابلت هم داره

 :تکون داد و گفت یرمق سر یب

 .یگیدرسته، تو راست م-

 :رو دور شونه ش انداختم و با تعلل گفتم دستم

 .شهیدرست م زیفرصت بده، همه چ کمیبهش -

ش رو از برند، تلخ کنند و امال یم یسیبار رونو نیهزارم یمتن رو برا کیکه  ییکسا مثل
 :گفت یو پر از خستگ

 !؟یاگه درست نشد چ-

 

*********** 

 یکه رو به روم نشسته بود و با تمام توان کمر به کالفه کردنم بسته بود چند وقت یمسن یمرد
 یاگه حت نیاز آنش شده بود. بنابرا ییمایهواپ یآژانسها نیاز بزرگتر یکی استیشد که ر یم

تحملش  دیبه قرارم با جانا رو داشتم، با دنمیرس ریمردم و استرس د ید متا غروب هم از سردر
جماعت و راه اومدن باهاش مصادف بود با دو برابر  ییغماینگه داشتن  ی. راضکردم یم

مرد بودند و من به جز  نیبودند که دنبال احمق فرض کردن ا یادیز یموفق شدن خودم. رقبا
 .مرد بودم نیا یذکاوت ستودن شرکت خودم، دنبال تجربه و تیموفق



 

624 
 

شرکت  یاعضا شنهادیجانا، گوش به حرفهاش و پ دنید یو شوق و ذوقم برا یخستگ نیع در
 .ساعته تموم بشه میجلسه ن نیبود که ا نیبه ا دمیدادم و تمام ام

بنوشه از فرصت استفاده کردم و  یآب وانیکه گذشت و مرد مقابلم قصد کرد ل یا قهیدق چند
 .مضمون فرستادم نیبا ا یامیپ جانا یبرا

 .رسونمیبرو، منم زود خودمو م وفتیتو راه ب کشه،یجلسه م طول م رسم،یم ریمن د ییجانا "
" 

 دونمیکردم. نم میکه داشت یمهم یرو کنار گذاشتم و تمام حواسم رو معطوف جلسه  یگوش
 .داد تیجلسه رضا نیا انیبه پا ییغمایچقدر گذشت تا باالخره 

مطمئن  د،یریبگ تیوب سا یرو در مورد پروژه  میتصم نیکه بهتر دوارمیرزاد، اممه یآقا-
 که گفتم مثمرثمر خواهد بود یبروز کردنشون به روش دیباش

عزم رفتن از  ،یا هیگپ و گفت حاش یکردن حرفش و کم دیتکون دادم و با تائ یسر قاطعانه
انا رو گرفتم. چند تا بوق ج یشرکتشون رو کردم. به محض نشستن پشت فرمون، شماره 

لباس  دیخر یکه قرار بود برا یدیجواب موند، حتما  به مرکز خر یخورد اما تماسم ب
 .کردن بود دیخر غولو مش دهیرس میبر یخواستگار

معطل بشم و ساعت هشت و  گهیساعت د کیشده بود باعث شد  بمیکه نص ینیسنگ کیتراف
تونست در حقم لطف  ینا زنگ زده بود و فقط خدا مجا یراه چند بار نیبه مقصد برسم. ح مین

مجدد شماره ش رو  ن،یقهر نکنه. بعد از پارک کردن ماش دنیرس ریکنه تا جانا باهام سر د
 .دیگوشم رس به فشیضع یگرفتم و صدا

 آخه باربد؟ ییالو؟ کجا-

به سمت از دستم دلخوره، با دو از پله ها باال رفتم و  یحساب دادیسرد صداش نشون م لحن
 .رفتم دیمرکز خر یورود

 .رسمیم گهید نیم ستیقربون الو گفتنت آخه، من ب-

 یپ طیشرا نیا یتو شیصبور تیبه ظرف نکهیکنم اما ا تشیاذ نیاز ا شتریخواست ب ینم دلم
 .دلم رو قلقلک داد یببرم بدجور

 !یدیباربد تو آخر دقم م ن؟یم ستیب-

 :دمیکردم و پرس یخنده ا تک

 خانوم؟ یاکدوم طبقه -

 :تعلل گفت با
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 .سوم-

دلم  دیدیحاال منو م نیهم یش وقت افهیق دنینگفتم و بالفاصله تماس رو قطع کردم. د یزیچ
به  دنیباال رفتم و به محض رس یبرق یکرد. با عجله از پله ها یرو به له له زدن دعوت م

 .مردونه بود دنبال جانا گشتم یکه مختص لباسها یطبقه ا

 یقصد کردم بهش زنگ بم،یاز ج میکردم و در آخر با درآوردن گوش لیما یید جارو به چن سرم
 یمرد... مرد کیاون هم نه تنها... کنار  دمش،یپاساژ د یمغازه  نیکنار آخر کهویبزنم که 

 !به... اشکان بود هیکه به شدت شب

اشکانه  اون مرد نکهیشدن، از ا کینزد یهام رو با تعجب باز و بسته کردم و با کم چشم
داشت  با جانا هم صحبت بشه؟  یلیاشکان کامال  بسته شده بود و چه دل یمطمئن شدم. پرونده 

اومده بود  شیپ ی. حتما  مشکلرفت یم به عقب م گهیقدمم خواستار جلو رفتن بود و قدم د کی
 یرادیچه ا دنشونیاصال ... د نند،یرو بب گهینداشت همد یلیبود وگرنه دل یاتفاق دارشونیو د

من مونده بود،  یهمه جوره پا یاز حس جانا به خودم مطمئن بودم؟ وقت گهیکه د یداشت وقت
 دیلحظه شک و ترد کی یبرا یداشت حت یلیهمه جوره عشقش رو بهم ثابت کرده بود چه دل

 !اد؟یبه سراغم ب

 

 جانا#

ختم و نبود اندا دایچشم هاش پ یکه نفرت روز آخر تو یبه مرد یو مضطرب نگاه مغموم
 :دمیمردد پرس

 رو به راهه؟ زیحالت چطوره؟ همه چ-

 .لبهاش کرد یچاشن یتکون داد و لبخند یسر

 یلیداده خ تیرضا یبارل دمیشن یپارسا چطوره؟ وقت ؟یخوبه. تو چطور زیشکر، همه چ-
 .خوشحال شدم

 .دادن کنار زدن خودش بود تیرضا نیدونست پشت ا ینم چارهیبه روش زدم. ب یتلخند

 ...یعنیبهت زنگ بزنم اما راستش روم نشد،  خواستمیم ی. چند بارمیهم خوبما-

 :گفت یالیخیو با ب دیکالمم پر ونیم

 میدیرسینم ییو بعد به جا میدادیاگه اون رابطه رو ادامه م دیبوده گذشته. شا یهر چ ست،یمهم ن-
 .دمتیبخش یوقت نم چیه

 :گفتم دیاز ترد یو با انبوه دمیگلوم رو بلع بغض
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 ؟یدی... منو بخشیعنی-

 .از تمسخر یکرد، اون هم خال یخنده ا تک

 .وقته یلیآره، خ-

 .ناراحت و شرمنده ایجمله خوشحالم باشم  نیا دنیشن یبرا دونستمینم

 ...تونم بگم یاشکان فقط م کنمیم کاریدارم چ دمیفهم یباور کن خودمم نم-

 .نداد جمله م رو کامل کنم اجازه

 .ستیگفتم که گذشته ها گذشته و مرورشون هم درست ن دونم،یم نارویا یمه ادامه نده، من ه-

هم گذشته بود و  قهیدق ستیانداختم. از ب میبه ساعت مچ یتکون دادم و نگاه یسر باالجبار
صحنه رو به  نیخواست با ا یدلم نم د،یرس یم رترید یبود، کاش کم ومدهیباربد همچنان ن

 .رو شه

 کرده نه؟ رید-

 :باال گرفتم و رو به اشکان گفتم رو سرم

 .آره-

 .مشغول ور رفتن باهاش شد شیفرو کرد و با در آوردن گوش بشیج ونیرو م دستش

منم برم  رسونه،یخودشو م یشلوغه، اگه اونه زود یلیکه تابستونه و آژانسها هم خ یدونیم-
 .شده رمید گه،ید

 :گفتم اریاخت یبه روش زدم و ب یزیتشکرآم لبخند

 .یمنو ببخش کردمیوقت فکرش رو نم چیه ز،ینم بابت همه چممنو-

 .جواب دادن انتخاب کرد یجمله رو برا نیتر نیتکون داد و سنگ یبه نف یسر

که  یینمونه ش دخترا کنن،یم یبخشش رقابلیغ یاز آدما هستن که کارا یلیشهر، خ نیا یتو-
 شتیخاطره که باربد دلش پ نیبه هم ،یمثل اونا نبود چوقتیدنبالمن، تو ه طمیبخاطر شرا

 .شهیهم دیکنار هم خوش و موفق باش دوارمیام دمت،یخاطره که بخش نیو به هم رهیگ

 .صورتم بکشم یرو یباعث شد دست دیگونه م چک یکه رو یشوق اشک

خوب  یلیخ یلیدختر خ هی دوارمیام ،یخوب نقدریا نکهیاز ا یتونم بگم ممنونم، مرس یفقط م-
 .بشه تیوارد زندگ
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به روم  یبه قصد رفتن برداشت. نگاه شعف زده ا یخورد و قدم یزنگ شیلحظه گوش همون
 :گفت شیبه گوش یانداخت و با اشاره ا

 !شده-

از من فاصله گرفت و  یکرد و با گفتن خداحافظ ا یخنده ا دیناباور من رو که د یها چشم
 .راحت کرد یسابخودم و وجدان ناراحتم رو ح الیکه کرد خ یرفت. رفت و با اعتراف

و عذاب  یاز شرمندگ ینینبود، حجم سنگ یکه تمام وجودم رو فرا گرفته بود وصف شدن یحس
 م،یپارسا و شب خواستگار یقلبم برداشته شده بود و بعد از روز آزاد یوجدان از شونه 

 .شد یمحسوب م میقشنگ زندگ یامروز جزء روزها

کرده  رید یلیفتم و به ساعتم دوختم. باربد خرفتن اشکان بود گر ریمس خکوبیرو که م نگاهم
پاساژ  یبه خودم دادم و خواستم به سمت در ورود یشدم. تکون یداشتم نگرانش م گهیبود و د
 افهیق دنیو به محض د دمیکش یبلند نیشد. ه دهیاز پشت کش یدستم توسط کس کهویبرم که 

 .فرستادم رونیب یاز سر آسودگ یباربد، نفس ی

 !دی.. زهرم ترکباربد. یوا-

 :باال فرستاد و گفت ییابرو طنتیش با

 !که؟ گم و گور شدن و فالن؟ ادتهی شویچند شب پ-

 :کشوند معترضانه گفتم یدوم م یکه من رو به سمت طبقه  همونطور

 سرم، آقا من غلط کردم، خوبه؟ یتو یتا آخر عمرم بکوب دیفکر کنم با-

 .م فهموند دستم رو دورش حلقه کنمچشمش به یرو جلو آورد و با اشاره  بازوش

 !آخه یکرد یغلط بزرگ-

 :کرده بود گفتم رید یحساب نکهیا یآور ادیبهش انداختم و با  یمشکوک نگاه

 .گهید شمیمن زنت نم د،یخر یب دیبره آره؟ خر ادمی یخوا یم یکرد ریپس بگو، د-

 .کرد یاز لحنش خداحافظ یطبع شوخ

 ؟یشیکه زنم نم-

 .باال فرستادمسرم رو  سرتقانه

 !نوچ-

 .تکون داد یحرص سر با
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 .یخب، خودت خواست یلیخ-

طبقه که اکثرش خانم بودند انداخت  نیا عتیجم نینگاهش رو ب کهوینگاهش کردم که  مشتاقانه
 .زد ادیفر یبلند یو با صدا

 .دیلحظه به من توجه کن هیخانوما... -

 کیکه مثل  ییمن رو به کسا توجه به یگرفتم اما اون ب شگونشیو مضطرب ن هراسون
 :کردند گفت ینگاهش م وونهید

هم پولدارم، هم کار دارم،  پم،یهم خوشگلم، هم خوش ت شه،یزن من نم گهیخانوم محترم م نیا-
 !شهیباز زنم نم یدارم، هم خونه دارم، از همه مهمتر دوستش دارم، ول نیهم ماش

کرد باربد  یاز خودش و من صحبت م رو به مردم ییکه با کمال پررو یمرد شد،ینم باورم
که من رو به عنوان دوست  ی! باربدداد؟یرو بزور م هیجواب سالم بق یکه حت یبود؟ باربد

زبون زد عام و خاص بود حاال داشت  شیکرد و غرور افراط ینم یمعرف چکسیدخترش به ه
 شده بود؟من  بیبود که نص ینیریچه خواب ش نیکرد؟ ا یم یاراز من خواستگ هیبق یجلو

 یبا تاسف نگاهم م گهید یو عده ا دندیخندیعده م کیکه راه انداخته بود،  یهلهله ا ونیم
 :رو به من گفت کهویتکون داد و  یمتاسف سر یانسالیدوم زن م یعده  ونیکرد. از م

 !گهید یراحت یعقل ندار-

 

 .بزنه یبخندند و باربد هم قهقهه ا کصدایبود تا همه  یحرف کاف نیهم

 یجا بله رو بده، جلو نیهم نش،یاالن ندزد نی... تا شوهرتو همیجانا... خودت خواست نیبب-
 زود باش تا از دستت نرفتم! نا،یهم

 :لب گفتم ریدادم و ز یحرص بازوش رو فشار با

 !یباربد؟ آبرومونو برد یکنیم یدار کاریچ-

بودند و منتظر بله گفتن من  ستادهیه تک و توک اک ییکرد و رو به کسا ینچ زیآم طنتیش
 :بودند گفت

 .بله رو گهیاالن م-

بله چطور از دهنم خارج شد،  یکلمه  دمیرو به آب شدن بودم و نفهم نشونینگاه سنگ ریز
شد!  یزدمش هم دلم خنک نم یو اگه م دادمیباربد رو فشار م یهمزمان با تمام توان بازو
بودن رو کنار زد و  فیهمراه با خنده خلوت تر شد، صدام ضع کیاطرافمون که با گفتن تبر

 :رو به باربد گفتم
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 ؟یچ یعنی نکارایا-

 .به ساعتش انداخت یلبهاش نشست و نگاه یرو یمرموز لبخند

 بندن؟ یسر ساعت ده م نجایکه ا یدونیم م،یوقت دار دیخر یبرا گهید کساعتیفقط -

 یکیخودم به سراغ  شنهادی. به پستادمیبه روش رفتم و شکست خورده کنارش ا یغره ا چشم
 ی. برامیکردن شد دیو مشغول خر میداشت رفت یقشنگ یمجلس یکه لباسها یاز مغازه ها

 یدست کت و شلوار بادمجون کیباربد هم  یو برا یو شلوار مجلس زیدست شوم کیخودم 
 میهردومون رو بهم گفت دنش،ید ضکه به مح ی. لباسمیدیرنگ خر

 " چطوره؟ نیا " 

بود  یبود تکرار نشدن میزندگ زیسوپرا نیکه بزرگتر یاول خواستگار یجلسه  ییبایز هرچند
 یربع کیخواهد بود.  یا گهید زیکه در انتظارش هستم چ یگفت شب یته دلم م یحس کیاما 
هم  ی. خبرمیدیت و پرت هم خرخر یسر کینمونده بود که  یبه بسته شدن پاساژ باق شتریب

گفتن  یزمان برا نیجون بهتر مهیسکوت ن نیپاساژ نبود و ا شیپ ی قهیچند دق یاز شلوغ
 .دلم بود یحرف تو

 باربد؟-

 :گرفت و رو بهم گفت یساعت فروش یمغازه  نیتریرو از و نگاهش

 جانم؟-

 :گفت یبا لبخند محو د،ینگاهش کردم و تعللم رو که د مردد

 ؟یزندگ شدهیچ-

که خودم دوست  یاز گفتن حرف دینبا م،یکن یسال کنار هم زندگ یو باربد قرار بود سالها من
 .بذارم، واهمه داشته باشم ونیداشتم باهاش در م

 .دمید نجایاشکانو ا ،یبود ومدهیراستش... تو که هنوز ن-

 .تکون داد یتر شد و سر ضیعر لبخندش

 خب؟ دونم،یم-

 .ه خوردهم گر یتو ابروهام

 از کجا؟ ؟یدونیم-

 .کرد تمیهدا یرو پشت کمرم گذاشت و به سمت پله برق دستش

 ؟یشد مونیمنو کرده پش بتیغ شده؟یچ زم،یعز دمتونیچون د-
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اصال  دوست  یعنیبودم،  دهیند یلکسیو ر یآروم نیباربد رو به ا چوقتی. هدمیخند ناباور
 بهم اعتماد داشت؟ نقدری... ایعنی م؟یحرف زد ینداشت بفهمه من و اشکان راجب چ

 .کرده ناراحت نباش و فالن، سرشون شلوغه ریاتفاقا  گفت باربد د ر،ینخ-

 

 :گفت یدستش گرفت و با تک خنده ا یپله ها دستم رو تو نیح

 .نمشیدمش گرم بابا... الزم شد بب-

 :گفتم یطوالن یخورد شد و با مکث یخوش حالتش که تکون م یلبها خکوبیم نگاهم

 م؟یگفت ایچ گهید ی... بدونیخوا ینم-

 .داد تیخودش رو به جد یو جا دیلبهاش پر کش یاز رو لبخند

 .نه-

که  یعوض شده بود، طور یلیاز خ شتریداد. باربد ب یبشدت دلم رو قلقلک م شییاعتنا یب
 .آوردم یشناختش کم م یتو یخودم هم گاه

 خب چرا؟-

پارک شده  ینهایماش نینگاهش رو ب م،یکه از درب خروج خارج شد یکرد، اونقدر مکث
 :گفت تیانداخت و بعد رو بهم با قاطع

 دونمیشناسمت، م یندارم بسنجمت، من ماهاست دارم م ازین گهیچون باورت دارم، چون د-
براش، باور کن شک نداشتم بهم  یمحکم دار لیدل هی وفتهیب یهر اتفاق ،یکن یکه هر کار

شناسمت جانا... چون خودم بزرگ  یخوب م یلیمن خ گه،یوقت د هیحاال نه امروز...  ،یگیم
 .دمیدشدنت رو با چشم هام 

کرده  هیبود که باربد تماما  بهم هد یاز اعتماد یکه مهمون وجودم شده بود ناش ینیریش حس
 یو از گذشته مون خبر داشت باور نم دیکاو یما رو م یاز دور زندگ یاگه کس دی. شابود

رو خراب  زیچت ساده همه چ کیکه سر  شهیپ کسالیکه االن کنارمه همون باربد  یکرد باربد
شد که باربد هرروز تصورات  یشد، باورش نم یچکس جز خودم باورش نمیه دیکرد، شا

 .کشه یچطور به خاک و خون م بدم راجب خودش رو

لذت بخش  یآدامس توت فرنگ دنییکه دست و پنجه زدن باهاشون، درست مثل جو افکارم
و باربد به محض  میشد نیرفتم. سوار ماش نشیبودند رو کنار زدم و همراه باربد به سمت ماش

 .دینشستن، رو بهم پرس

 م؟یبخور یشام چ-
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 .باال انداختم یا شونه

 .یخودت دوست دار یهرچ-

 .ابروش رو باال فرستاد یتا کی

 خب من شام دوست دارم تورو بخورم، نظرت؟ ه؟ینطوریعه؟ ا-

 .دمیاراده خند یب

 .باربد خان، نظرم فست فوده زیزبون نر-

 :گفت نیروشن کردن ماش نیتکون داد و ح یسر

 .میخونه بخور میببر میریبگ نهیخب، نظرم ا یلیخ-

 یو م دیکش یطول م یکساعتیحداقل  ینطوریشد. ا نیگاهم قفل ساعت ماشکردم و ن یمکث
خوب شده و پارسا هم موافق ازدواجمون بود  زیپارسا حساس بشه، درسته که همه چ دمیترس

 .کند یازم دل نم یترس لعنت نیدونم چرا ا ینم دم،یترس یاما باز م

 .شهیم ریآخه... د-

 .کرد لیرو به سمتم ما سرش

 کشه،یکه طول م کننیدرک م د؟یخر میریخب بشه، مگه من زنگ نزدم به بابات گفتم م-
 .نگران نباش

گرفت.  شیمد نظرش رو پ ریکمرنگ مس یتکون دادم و اون همراه با اخم ینشده سر قانع
. پارسا هم گردمیبه خونه برم ریزدم و گفتم که د یباربد به پارسا زنگ شنهادیراه به پ ونیم

 .بابت راحت شد سفارشم رو به باربد دادم نیکه از ا المینکرد و خ یمخالفت

 نیکه سفارشمون آماده شد و باربد با گرفتنشون به سمت من، سوار ماش دیطول کش یساعت مین
 :انداختم و رو به باربد گفتم تزایپ یرو به تعداد جعبه  یسوال یشد. نگاه

 ؟یچ یچرا دو تا؟ پس بارل-

 :رو به سمتم گرفت و با مکث گفت سرش

 .دختر خالمه امشب شیپ یخودم، بارل یخونه  میریم-

 یکنم و لبخند یمخالفت ومدیزد، دلم ن یچشم هاش موج م یخواست باهام تنها باشه تو یم نکهیا
 .لبهام کردم نیمز

 .میباشه، بر-
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بهش نداشتم حرکت  یحس بد گهیکه د یتکون داد و با تمام سرعت به سمت خونه ا یسر
 دیروزها بع نیاز باربد خوش حرف ا نیپر از سکوت بود و ا نیماش یراه فضا ونیکرد. م

 یدونستم. هر چقدر فکر م یرو نم لشیانگار از دستم ناراحت بود، اما دل ییجورا کی. بود
 .خوب و سرحال بود شیساعت پ کی نیآخه تا هم دمیرس ینم ییکردم به جا

شدن به خونه رو خبر  کیکه نزد یابونیو نگاهم رو از خ ارمیطاقت ب نیاز ا شتریب نتونستم
 .گرفتم دادیم

 هم رفت؟ یاخمات تو هویشده باربد؟ چرا  یزیچ-

 .زده نگاهم کرد و با مکث لب باز کرد غم

 .تونم برسونمت خونه یم میباهم تنها باش یاگه دوست ندار-

 

 .زدن از چشم هام رو داشت رونیقصد ب تعجب

 زدم؟ یحرف نیهمچ ی! من ک؟یچ یعنیوا؟ -

 .رو کمتر کرد سرعتش

 ...ای یش یم تیجانا اگه اذ شه؟یم رید یپس چرا گفت-

 .به دلخور بودنش ادامه بده نیاز ا شتریب نذاشتم

 .نداشتم یا گهیفتم وگرنه منظور دحساس نشن گ نایپارسا ا نکهیبخاطر ا-

حالت داد. اخمهاش گم و گور شدند و  رییباره تمام صورتش تغ کیتکون داد و به  یسر
 .خباثت تمام صورتش رو فرا گرفت

 ؟یندار یچپت کنم اعتراض یلقمه  هیمن االن ببرمت خونه،  یعنی-

 .دمیبازوش کردم و با حرص نال یحواله  یمشت

 بود؟ یباز اتییمظلوم نما نیا یهمه  یعنی-

 :گفت یکننده ا وونهیبا لحن د نیشدن از ماش ادهیپ نیغذا رو از دستم گرفت و ح کیپالست

 !بود؟ یجواب ندادنت باز یشدنت، حرص دادنت، گوش میاون قا یهمه  یعنی-

 یشدم و تو ادهیپ نینثارش کردم. از ماش یو کثافت دمیخند زیجنون انگ یبا حرص همراه
رها کردم  نیزم یهارو رو لیوسا میکمکش کردم. وارد خونه که شد دیخر یبرداشتن ساکها
 :رو به باربد گفتم نهیو دست به س
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 آخه؟ یدیحرصم م نقدریچرا ا-

گذاشتن نوشابه و دوغ  نیو ح دیکش رونیب کیرو از پالست یو پاکت سوخار تزایپ ی جعبه
 :گفت زیم یرو

 .یشیخوشمزه م یورخیحرص م یخودته، وقت ریتقص-

ذهنم  یکه تو یفکر به حرف یمانتوم، ب یباز کردن دکمه ها نیرو از سرم برداشتم و ح شالم
 :گفتم دیچرخ یم

 منو؟ یدیمگه چش-

زد و  یزد. در جواب نگاه مات و مبهوتم چشمک ینگاهم کرد و بلند و مردونه قهقهه ا ناباور
 :گفت ثانهیخب

 !بچشم؟ به چشم، منتها قبلش شامتو بخور یخوایم-

رفتم. مشغول خوردن  زیبهش به سمت م یا شعوریو با گفتن ب دمیکش ینیحرفش، ه لیتحل با
 :گفت تیو با کمال مظلوم اوردیباربد طاقت ن م،یکه شد

 .دستپختت تنگ شده جانا یآخ... چقدر دلم برا-

 یدختر دست و پا چلفت کی دینکشم. فقط با یغیرو به دندون گرفتم تا از سر ذوق ج نمیریز لب
 .نهیبه دلت بش یاز جانب عشقت حساب فیتعر نیتا ا یباش

 واقعا ؟-

 :دستش رو گاز زد و گفت یتو یتزایاز پ یحسرت قسمت با

 .اتیآره، مخصوصا ماکارون-

 .پشت لبهام رو کنترل کردم یمغرورانه به خودم گرفتم و خنده  یحالت

 .کنمیرات درست ماگه وقت کردم ب-

 یگاز پرحرص ینکرد و با گفتن باشه ا ییم کنه اما اعتنا کهیت کهیداشت با چشم هاش ت قصد
 .کامل مشغول خوردن شدم یو برعکس اون با اشتها دمیخند زیر زیزد. ر تزاشیبه پ

رو مرتب کنم که باربد  زیقصد کردم م م،یکه گذشت و هردومون از خوردن زده شد یکم
 :گفت تیاجازه نداد و با جد

 .کنمیجمع م نارویمنم ا ،یرو بپوش میدیکه خر ییلباسا یتا تو بر-

 نیبه هم نه،یاون لباس بب یمن رو تو یخواست فقط شب خواستگار یاون، من دلم م برخالف
 :گفتم تیبا قاطع لیدل
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 یخوایکه، چقدر م یدیاتاق پرو د یبعدشم تو گه،ید ینیبیم یتحمل کن گهیسه روز د ر،ینخ-
 هان؟ ،یاریدر ب یباز زیه

 .رو از دستم گرفت تزایپ یخال یکرد و جعبه ها یخنده ا تک

 .چطوره نمیتا بب یپوش یم یر یاالنم م نمت،یاز بس شلوغ بود نشد خوب بب-

 

 .رنگ اعتراض به خودش گرفت لحنم

 ..باربد یول-

 .المم شدک یمانع ادامه  سرتقانه

 .نداره، زود باش یول-

 نیاز اتاق ها رفتم و ح یکیتکون دادم. با برداشتن لباسها، به سمت  یو ناراحت سر مغموم
 .لب غرغر کردم ریعوض کردنش ز

کردم، نه موهام  یدرست و حساب شیآخه؟ نه آرا ینیبب یخوایم ویصورت داغون چ نیبا ا-
 !؟ینیب یخدا... شانس منو م یا ،یذوق زده ش یخواستم حساب یخوش حالته، م

به  یدیکه لباسم رو به تن کردم و بعد از انداختن نگاه ناام دیطول نکش شتریب یا قهیسه دق دو
و کالفه  دمیبود رو د ستادهیراهرو ا ونیخودم از اتاق خارج شدم. به محض خروجم باربد که م

 :وار گفتم

 ؟یسادیوا نجایچرا ا-

لباس و کل اندامم انداخت. مجدد از  یبودند رو رو بیو غر بیعج یهاش که غرق برق چشم
 داشتیبه سمتم قدم برم یبازم نشوند. طور یموها یتا باال نگاهش رو چرخوند و رو نییپا

 یشدن پاهاش خبر نداره. با فاصله ا اراده ست و خودش هم از متحرک یکه انگار قدمهاش ب
و رنگ و  دهیروش ماس شیافتاد. صورتم که آرا نییسرم پا دانهیمن ناام و ستادیمقابلم ا یکم
 .شده یچ ی رهیخ قا  یدونستم باربد دق ینداشت و من نم دنینداشت د یخوب یرو

 !ییبایچه خانوم ز-

 .کردم، پر از پوزخند و تمسخر یا خنده

 .بامیز یلیآره، خ-

 .دمیش کوب نهیس یرو یبعد مشت آروم و

 !که یدیامون نم شون،ینیتنم بب یخوشگل کنم بعد تو یحساب خواستمیم-



 

635 
 

 .و نگاهش رو به شلوارم دوخت دیکش زمیشوم یرو یدست

 .لپک من یخوشگل کن ستین ازین ،یخوشگل شمینطوریهم-

 .تر از قبل شد زونیآو لبهام

 !یکن یخودیب فیتعر خوادینم-

حرکت من رو به خودش چسبوند. نگاهش رو قفل  کیرو پشت کمر قرار داد و با  دستش
 :چشم هام کرد و زمزمه وار گفت

 دارم؟ یمن با تو شوخ-

 .از قلبم گذاشت ییبدجا یدست رو کهویکه  دمیبه حرفش نکردم و نگاهم رو دزد ییاعتنا

تا کار  کنمیم سیودمو سروپس من چرا دارم دهن خ یستیاگه دلبر ن ،یستیاگه خوشگل ن-
 دستت ندم؟

بود. ضربان  اوردهیرو به زبون ن یحیحرف صر نیحرفش شدم. بعد از اون شب همچ مات
 .صورتش پخش شد یداغم رو یاجازه شدت گرفت و نفسها یقلبم ب

 ؟یکنیخودتو کنترل م یدار یمطمئن نم،یب ینم یشدن سیمن سرو-

 یشد از صدا یم نویشک قاتل جونم بود، ا یکه امشب به سراغ زبونم اومده بود ب یطنتیش
 .باربد متوجه شد یشدن دندونها دهییسا

 !موش زبون دراز ی... خودت خواستنیبب ؟ینیب ینم یکه کنترل کردن-

شد و با قدم گذاشتنش به سمت جلو، مجبور شدم به عقب برم.  دهیچیمحکم دور کمرم پ دستش
نشست. اون همچنان  شنهیس یاراده باال اومد و رو یشده بودند و دستم ب ونیدر م یکینفسام 
 :که گفتم ارمیکرد و انگار من قصد نداشتم کم ب ینگاهم م ثیخب

 گرگه؟آقا  یوقت نخور هی! منو دمیترس یوا یوا-

 :رو هدف گرفت مینیب شییکهوی یاز گلوش خارج شد و بوسه  یزیآم طنتیش یخنده  تک

 !مچاق و چله یاونم به وقتش بّره -

گرفت. اون با پاش در اتاق رو هول داد و من مجبور شدم عقب تر برم. به تخت دونفره  خندم
و دستاش رو از دور کمرم باز کردم. دست به کمر و پر  ستادمیسرجام ا م،یدیاتاقش که رس ی

 :تمسخر گفتم

 خب؟-
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 وارید یبه بدنش داد. نگاهم رو ازش گرفتم و به ساعت رو یتخت نشست و کش و قوس یرو
 ...موندن وقت نداشتم و یبرا شتریساعت ب میدوختم. ن

و به شدت  کهویاخت و پاره شد که باربد دست دور مچم اند ییاونجا قا  یافکارم دق ی رشته
 یشدم. نفس حبس شدم رو فوت کردم و مشت دهیبغلش کش یتو قا  یدق فیخف یغی. با جدیکش
بغلش من رو سمت تخت  یاز تو طنتیو با ش دیپهن و سفتش نشوندم. آروم خند شنهیس یرو

آروم نگاهم کرد. حرص  یتخت گذاشت و همچنان با خنده ا یرو یکشوند. من رو به آروم
 :فتمزده گ

  ؟یخندیچرا م-

 :ابرو باال انداخت طونیش

 !چرا یفهمیم ینیخودتو بب ی افهیق-

گردنم فرو برد. حرفم رو فرو خوردم و  یباز کردم تا جوابش رو بدم که سرش رو تو دهن
کرد! فقط لباش رو  ینم یکار چی. باربد هرهیمشتم فشردم تا آروم بگ ونیقلِب لرزونم رو م

موهاش  یاراده دستم تو ی.  بدیکش یم قیعم یاز گردنم گذاشته بود و نفس ها یقسمت یرو
 :نوازش کردنش شدم که زمزمه وار گفت لپر پشتش رفت. مشغو

 !یدیمنو م یجانا یبو-

 :پر از خنده جواب دادم ییصدا با

 !بابامو بدم؟ یبو یخواستیپس م-

نتونستم  افشیق دنی. با دگاهم کردوا رفته ن یو با چهره ا دیکش رونیرو از گردنم ب سرش
 :خنده زدم. صورتش رو جمع کرد و با حالت چندش گفت ریز یو پخ رمیخودمو بگ یجلو

 .تو حس و حالم یگند زد-

 !بود دهید شیکل زندگ یبودم که تو یدختر نیتر کی. قطعا  من رمانتدمیخند یغش م غش

گوشت گردنم فرو  یزدم. دندوناش رو تو یغیخنده هام ج ونیکه از گردنم گرفت، م یگاز با
 ثیکردم که ولم کنه. باالخره رهام کرد و خب یزنان التماسش م غی. جدادیکرده بود و فشار م

 :کردم گفت یکه اخمالود نگاهش م یو مرموز نگاهم کرد. ابرو باال انداخت و به من

 !خانِم همسر کمونیرمانت یتو صحنه ها یباشه گند نزن ادتی! تا یجنابعال هیتنب نمیا-

. آخرش دیخند یبه حرکاتم م وستهیکج و کوله کردم و اداش رو در آوردم. آروم و پ رو افمیق
 :صورتم چرخوند و گفت یهم با لذت نگاهش رو تو

 !کجتم دوس دارم ی افهیق-
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دلم رو بهشون  میپونزده سالگ یکه تو ییچشماش. چشما یاراده اخمام باز شدند. زل زدم تو یب
 کجا؟ یسالگ کیو  ستیب یکجا و تو یپونزده سالگ یتو میباخته بودم و دلباختگ

 شتری. پنج سال بدیبه سر رس شیعشِق من به باربد، سال پ یرو بگم، انقضا تیبخوام واقع اگه
سرم ساخته  یبودم که تو یعاشق باربد میسالگ ستیتا ب میپونزده سالگ ! من ازاوردیطاقت ن
 ینقطه  چی. هزنهیازش سر نم یاشتباه چیداره. ه ینقص چیکردم ه یکه گمون م یبودم. کس

به  هیساخته بودم که شب یکردم! من از باربد بت یاشتباه م ینداره. ول شیزندگ یتو یکیتار
 یاهیس یهمه لکه  لغزند! همه نقص دارند. یکنند. همه م ینبود! آدمها همه اشتباه م زادیآدم
به باربد، از همون اولش درست نبود! از  یپونزده سالگ یدارند. عشق من تو شونیزندگ یتو

انقضاش  خیرسه و تار یخودش م یروز به انتها کید و مشخص بود که یلغز یهمون اولش م
 !شهیتموم م

عاشق باربد شدم!  یسالگ کیو  ستیسن ب یتو نباریبار دوم، ا یار... انگار من براانگ اما
بودم که  یباربد نیو نقص! من عاشق هم بیع یبت ب کیکه خودش بود! نه  یعاشِق باربد

کرد، بهم لبخند  یکه گونم رو نوازش م یکرد و در حال یداشت آروم و مهربون نگاهم م
باربد بودم! و  نیکرد. من عاشق هم یو نقص داشت و اشتباه م بیکه ع یباربد نی. همزدیم

و نفس کم  شدیو تموم نم دیرس یکجا به آخِر خودش نم چینداشت! ه ییانتها چیه نبار،یعشقم ا
 !نداشت ییانقضا خیتار چینداشت! عشق من به باربد، ه ییانقضا خیتار چیآورد! ه ینم

رو کنار زدم و حواسم رو به باربد دادم. مهربون  چونم، افکارم یگرمش رو ینشستن بوسه  با
 :گفت

 ؟یکنیفکر م یبه چ-

. صورتش رو مقابل صورتم دمیچیرو وسعت دادم و جفت دستام رو دور گردنش پ لبخندم
 :آوردم و با تموم عشق و احساسم لب زدم

 !به تو-

داد.  یناز م کرد که انگار داشت با چشماش، صورتم رو یمهربون و آروم نگاهم م اونقدر
 :به پهلوم آورد و زمزمه کرد یپهلوم نشست. فشار یکرد و دستش رو زیچشماش رو ر

 !بسه موش کوچولو ی! دلبریکرد رمیدرگ یکاف یبه اندازه -

عشقش  یکه رو ییحاال نیخواستمش! هم یحاال م نیهم م،یاز تموم زندگ شتریخواستمش! ب یم
 !خمارش جون بدم یکه حاضر بودم بخاطر چشما ییحاال نیخوردم. هم یقسم م

. اونقدر دمشیلبهاش گذاشتم و محکم بوس یمقدمه لب رو یقدم شدم! ب شیبار، پ نیاول یبرا
ضربان قلبش، بهم  عینشست و کوبش محکم و سر نشیس یمحکم که نفسش بند اومد! دستم رو
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ر عقلم رو از دست داده بودم! . انگادمشیبوس ازیپر از خواستن و ن نباریاحساس قدرت داد. ا
 !و بس نی! همخوامشیم نکهیجز ا دمیفهم ینم یچیه

خمار ازم  ییبردم. با چشما رهنشیپ یاز لبش گرفتم و دستم رو سمت دکمه ها یمحکم گاز
رو باز کردم.  رهنشیپ یندادم و دکمه ها بشیبه نگاه عج یتینگاهم کرد. اهم جیجدا شد و گ

 :خش دار گفت ییسوم دستم رو گرفت و با صدا یدکمه  یرو

 !؟یکنیم کاریچ-

 :زمزمه کردم ازمیفرو کردم و با تموم ن شیلعنت یموها یدستام رو تو جفت

 !یفهمینم چوقتی! تو هخوامتیچقدر م یفهمینم-

جز خواستنش!  دمیفهم ینم یچینگاهم کرد. انگار واقعا  ه بیگلوش رو فرو داد و عج آبِ 
 !کرد. تموم وجودم یتموم وجودم تمناش م

 !جانا؟ یمطمئن-

 میاز من همراه دتریلبهاش، جواب سوالش رو دادم. محکم تر و شد یرو عمیسر یبوسه  با
 !کرد و انگار اون مشتاق تر از من بود

رو کامل از تنش در آورد و به  رهنشیتر شد. پ دیرفت، خواستنم شد رهنشیکه سمت پ دستش
  .شد دنشیگردنم فرو برد و مشغول بوس یپرت کرد و بعد، سرش رو تو یگوشه ا

 یدستم تو کیکرد.  یخواستنم رو شعله ور تر م شیکه هرکدوم از بوسه هاش آت انگار
م که دستش سمت لباس یکمرش. درست لحظه ا یرو گمیو دست د نداختیموهاش چنگ م

کرد!  یبستم رو باز کنم. داشت نگاهم م یراه خشک شد. تعللش باعث شد چشما ونیرفت، م
 :صورتش گذاشتم و مهربون لب زدم رفو منگ! دستام رو دو ط جیگ یبا حالت

 من؟ یآقا شدهیچ-

چرخوند.  یصورتم م یسرگردون، نگاهش رو تو یلب هاش فاصله افتاده بود و با حالت ونیم
 یتنش از رو ینیلباسم برداشته شد و سنگ نییش رنگ غم گرفت. دستش از پاآروم آروم نگاه

موهاش زد. متعجب صداش کردم و  یتو یچنگ یتخت نشست و عصب یتنم برداشته شد. رو
 :لرزون گفت ییاون با صدا

 !کار رو با پارسا بکنم نیبار ا نیدوم یبرا تونمیجانا! نم تونمینم-

و سر جام  دمیباشم، از جا پر دهیپر قیعم ی! انگار که از خوابدیاسم پارسا، تنم لرز دنیشن با
 کردم؟ یکردم؟ باز هم داشتم از اعتماد پارسا سو استفاده م یم کارینشستم. من... من داشتم چ
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فکر  نیدهنم گذاشتم و به ا یزد! دستم رو رو خیکردم. تنم  یم کاریداشتم چ دمیتازه فهم انگار
پارسا  یچشما یخواستم دوباره تو یاز فردا چه طور م د،یکش یمکردم که اگه باربد عقب ن

 نگاه کنم؟

 دیکش رونیب یشرتیمقابل نگاه اشک بار من، از جا بلند شد و سمت کمد لباساش رفت. ت باربد
خودش رو بهم رسوند و با  عیبرگشت و نگاهش به من افتاد، سر نکهیو تنش کرد. به محض ا

 :گفت یو ناراحت ینگران

 از دستم؟ آره؟ یناراحت شد ؟یجانا؟ خوب شدیچ-

 :گفت یمونیپش ایدن کیبغلش قفلم کرد و با  ی. تودیرو گرفت و سمت خودش کش دستم

بودن باهات  ی. واسه خوامیتورو م یزیاز هرچ شتری. من... من... بخوامی. معذرت مدیببخش-
پست زدم  یوقت فکر نکن هیجانا!  خوامیتورو نم یوقت فکر نکن هی. تونمی. اما نمزنمیله له م

 .دارم یحس بد هیدوستت ندارم. فقط  ای

بزرگش اشکام رو پاک کرد و  ی. با انگشتادیچونم نشست و صورتم رو باال کش ریز دستش
 :گفت نیغمگ یبا لبخند

 .دارم یدست از سرت بر نم گهید ،یذار مال خودم بشصبر کن. ب گهید کمیفقط -

 :بود گفتم هیاز بغض و گر یکه ناش یلرزون یرو چپ و راست تکون دادم و با صدا سرم

ناراحتم که داشتم دوباره اعتماد پارسارو  نی. من از استمیناراحت ن زایچ نیباربد من از ا-
 !کردم؟ یم یحماقت نیداشتم همچ یکردم. چه طور یخراب م

 یآروم یخودش نشوند و با نوک انگشتش ضربه  یپا یو من رو بلند کرد. رو دیخند نیغمگ
 .زد مینیب یرو

اون داداش  نقدریهستما! ا یحسود یلیمن آدم خ نیبه خاطر پارساس! بب تیپس بازم ناراحت-
  !از من نخواه شتریخرتو ب

از پارسا خواسته بودم. که اگه  شتریرو ببار اون  نیاول یبود! برا نی! دردم از همدیچک اشکم
 .بره ادمیکرد که پارسارو  یخودم نم یاز خود ب ینجورینخواسته بودم، خواستنش ا

اراده جفت دستام رو دور  یگذاشتم. ب نمیس یرو دور کمرم محکم کرد و سرش رو رو دستش
 نیآروم و غمگ ییرو به موهاش چسبوندم. با صدا مینیسرش و شونه هاش حلقه کردم و ب

 :گفت

که  یاون شب و کار ادیکنم،  ی. هربار به بودن باهات فکر مستیاما درد من فقط پارسا ن-
کنم با  یبکنم. مدام حس م نکارویبازم ا خوامیکنه. نم یم وونمیافتم. عذاب وجدان د یکردم م

 .شمیباعث آزارت م نکاریا
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و من با محبت  دیکش یقی. نفس عمکردم یو آروم نازش م دمیکش یموهاش م یرو تو دستم
 :در جواب حرفش گفتم

 !یخوب بمون نقدریهم شهی. البته اگه همیشیباعث آزار من نم گهیتو د-

آروم  یچسبوند. با خنده ا نمیدستاش رو دور تنم حلقه کرد و سرش رو محکم تر به س جفت
 :گفتم

 !کنم! آروم تر ینترس فرار نم-

 :جواب داد تیمظلوم با

  شم؟یاز پ ینر شهی. باور کن! مکنمینم تتیاذ گهیجانا. د شمیبد نم گهیمن د-

 :گفتم متعجب

 باربد؟ یبرم؟ خوب دیبا یواسه چ-

 !که کرده مامانش بذارتش و بره یبخاطر کار بد ترسهیشده بود که م یبه پسر بچه ا هیشب

 :که زده بودم جواب داد یبه حرف یتوجه یب

 خرمیم دیبره. اثاث جد فروشمشیتوش م لیوسا یصال  با همه کنم. ا یخونه رو عوض م نیا-
 !یچیبه قبال  باشه. ه هیشب دینبا یچیواسه خونمون. ه

 :دمیخند

 یاجی. پس احتدهیرو بهم م هیزیجه نیپدر دارم که خودش بهتر کیجناب مهرزاد بنده خودم -
 .یبخر یزیشما چ ستین

 :حرفش گفت ی. در ادامه دیشن یاصال  صدام رو نم انگار

خاطرات  یادآوریخودم. بدون  شیپ ارمتیب خوامی. من ممیعقد کن دیگفته باشم جانا، زود با-
 !که افتاده یگذشته و اتفاقات

  .و نگاهم کرد دیرو باال کش سرش

 خب؟ خوامیرو جز تو نم یکردم همش تموم شده. باور کن! من کس یمن قبل از تو هرکار-

کردم که  ینگاهش م جیحرفاش متعجبم کرده بود. گ یتو چشماش و اضطرابِ  یتو ترِس 
 :خودش ره حرف اومد

گذشتم رو تکرار کنما. اگه پارسا فکر کنه من ممکنه برم  یممکنه کارا یوقت فکر نکن هی-
 !یمن بش یمحاله بذاره تو برا گه،ید یدنبال دخترا
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 !شده بود؟ قطعا   وونهید

 

 :گفتم یو تعجب بود وقت یخندم پر از ناباور تک

 حالت خوبه اصال ؟ ؟یترس یم یباربد. از چ فتادهین یحاال که اتفاق-

 :گفت بیعج یدوخت. با لحن یو منگ نگاهش رو به گوشه ا جیگلوش رو فرو داد و گ آب

. کنهیخراب م ویافته و همه چ یم میزندگ یتو یاتفاق کی ،یقدم مونده به خوشبخت کی شهیهم-
 .رهیتورو ازم بگ نباریو ا فتهیب یدفعه هم اتفاق نیترسم ا یترسم. م یم

 :ابروهاش نشوندم و با تموم عشقم زمزمه کردم ونیم یا بوسه

 !یچی. هرهیمنو ازت بگ تونهینم یچیه-

 

 باربد#

 

 شیرفت و اضطراب و تشو شیکردم، پ یکه گمون م یزیبهتر از اون چ ،یخواستگار مراسم
 میزندگ یتو یاتفاق کی ،یقدم مونده به خوشبخت کی شهیهم نکهیآروم گرفت. ا یکم میدرون
  !کرده بود نیعج میرو با روح و روان یترس لعنت نیافتاد، ا یم

که  ادمهی روز دانشگام مامان و بابا تصادف کردند. بهتر از اون نیکه اول ادمهیخوب  یلیخ
دوتا بدتر از  نیاز ا چکدومیبردم، اما ه یپ انتشیبا افسون به خ میهفته قبل از نامزد کی

همه  شیگوش یاون چتا تو دنینبود که با جانا قرار ازدواج گذاشتم و همون روز با د یروز
 .شدخراب  زیچ

هم اگه درست  نباریعادت کرده بودم اما ا۹۰ ی قهیدق یعادت کرده بودم! به گل خوردن تو من
 !یچیموند! ه ینم یازم باق یچیه زد،یم یگل به خود ارمی ،یروزیقبل از جشن پ هیچند ثان

با نرم شدن پارسا و کنار اومدنش با ازدواجمون، پدر مادر جانا هم نرم تر شده بودند.  انگار
حرف عقد خواست  یها گفته شد و من هرچه زودتر دلم م یتموم حرف ها زده شد. تموم گفتن

 یزیتونستم چ یو با وجود عموم که به عنوان بزرگتر به مجلس آورده بودمش، نم ادیبه وسط ب
 :آروم گفتم یلیزدم و کنار گوش عموم خ ایبگم. اما باالخره دل به در

 عقد؟ یبرا دیمشخص کن یخیتار هی دیخواینم-

 :به خودم آروم جواب داد هیشب
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 !زوده پسر! امون بده-

 گهیکه مشخص شده. د زمیشناسن. همه چ یرو م گهیخوب هم د یلیخانواده ها خ ؟یچه زود-
 ه؟یزود بودنش چ

 .دیرو بشناس گهیتا بهتر هم د دیمدت نامزد بمون هیباربد؟ بهتره  یعجول نقدریچرا ا-

 !فیبگم! ح یچیتونستم ه یکه نم فیو ح میشناخت یرو م گهیهمد یجانا بهتر از هرکس منو

 کیانگشتش کردم  یرو تو ینامزد یکه حلقه  یطرف، اون لحظه ا کیمراسم  ی همه
شده بود، سراسر شرم و خجالت  ششهیتر از هم نیدلنش ح،یمل یشیطرف! صورتش که با آرا

کردم  یخودم رو کنترل م دیبود که با یسرخ بِ یبه س هیبود! شب یحال ذوق و شگفت نیو در ع
 نی! با اشدیخواست در آغوشش بکشم و چه قدر بد که نم یم لمتا بهش دست نزنم. چه قدر د

و حواِس  هیبق یدست زدن ها ونیچشماش انداختم و درست م یتو یطونیوجود، نگاه ش
 :صدا لب زدم یپرتشون، ب

 !باشه واسه بعد کوچولو شهیبق-

گفتم چون صورت گرد و معصومش سرخ شد. لب به دندون گرفت  یچ دهیه فهمبودم ک مطمئن
تموم  یدفعه با خودم فکر کردم چه طور تو نیهزارم یانداخت و من برا نییو سرش رو پا

 تر بود؟ نیریشهر ش نیا یاز تموم دخترا یبودمش وقت دهیسالها ند نیا

جانا  امیپ م،یبهش خوش گذشته بود به خونه برگشت یلیکه امشب خ یهمراه بارل یوقت شب
. با بوق دوم جواب داد و رمیباعث شد زودتر به اتاقم برم و شمارش رو بگ م،یگوش یرو
 :گوشم نشست یشادش تو یصدا

 !نامزد. احوالتون؟ یسالم آقا-

 :کردم یخنده ا تک

 یامیپ نیعواقب داره؟ ا یکنیم یدلبر ینجوریا یگی! نمیتو بهتر نکهیمثل ا یمن که خوبم ول-
 پدرسوخته؟ هیچ یکه فرستاد

 :خنده هاش گفت ونیو م دیته دل خند از

 !یشب بمون خواستی! دلم مشعوریکنم؟ بهت عادت کردم ب کاریخب چ-

 .کردنم رو داره تیخنده هاش مشخص بود که فقط قصد اذ از

جناب پرستش، من دلم  دیببخش گفتمیم گفتم؟یم یچ یبه پدر جنابعال دیبا یبگ شهیانوقت م-
اتاق دختر شما  یشما... نه نه... تو یخونه  یامشب رو تو شهیواسه نامزدم تنگ شده، م

 !بگذرونم؟
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و  ستیدونست خنده هاش به خاطر حرفامون ن یبهتر از من م یو ک دیخند یبلند بلند م جانا
 که داره؟ هیفقط از ذوق

 :و گفتم رمیزبونم رو بگ یجلو نتونستم

 !یاومدم گرفتمت ذوق کرد نکهیکه مشخصه چقدر از ا یخوشحال یجور هی-

 :زد غیج

 !! دارم واستیشعوریب یلیباربد خ-

 :دمیخند

 !داره؟ ینامزِد باربِد مهرزاد بودن چه حس نمیباشه حرص نخور. حاال بگو بب-

 یو شلوار شرتیقرار دادم. سمت کمدم رفتم و ت زیم یگذاشتم و رو کریاسپ یرو رو یگوش
 :برداشتم. جانا بعد از چند لحظه گفت

واسم  یلیحاال خ ینداره. فکر کرد ی. دوما که حس خاصرینگ لیتحو نقدریاوال که خودتو ا-
 مهمه؟

 :جوابش گفتمکردم، خنده کنان در  یرو باز م رهنمیپ یکه دکمه ها یحال در

 !اصال  هم که حرصت نگرفته-

 !معلومه که نگرفته-

به  کیشدم. نزد رهیاتاقم به خودم خ ی نهییآ یرو از دور مچم باز کردم و رو به رو ساعتم
کردم، حالم بد  یافتاد و مرد روبه روم رو نگاه م یم نهییهر وقت چشمم به آ ش،یسال پ کی
 چکسینبودم که ه یزینفرت داشتم. چون اون چ دمید یم نهییآ یکه تو ی. من از کسشدیم

نبودم  یزینبودم که پدر و مادرم دوست داشتند باشم. اون چ یزی. اون چهدوستش داشته باش
 !عوض شده بود زیمورد قبول خودم باشه. اما حاال... حاال همه چ یکه حت

 :" گفتمیگینم یچیکه گفت"چرا ه ییجواب جانا در

 !دارم یبینامزِد جانا پرستشم حس عج نکهیاما من از ا-

 :جواب داد دیترد پر

 خب؟-

از  گهی. نه! من دنمیخم شدم تا خودم رو بهتر بب یقرار دادم و کم زیم یدستام رو رو جفت
  !خورد یحالم بهم نم گهیاومد. د ینگاه کردن به خودم بدم نم
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 یهست ینفر نیفر و البته آخرن نینگفتم. تو اول چکسیبه ه چوقتیزنم، ه یکه بهت م ییحرفا-
 .یشنویم نارویکه ا

  .فرستادم رونیرو ب قمیهام رو پر از هوا کردم و بازدم عم هی! رگفتینم یچیه

 تییبه کدوم دارا تیزندگ یتو دمیپرس یاز خودم م ستادم،یا یاتاقم م ی نهییآ یجلو یسالها وقت-
نداشتم که به خاطر داشتنش  یزیچ نداشتم که به خودم بدم چون یجواب چیو ه ؟یکن یافتخار م

صاحب اون آژانس هم نبود!  یپسر تنوع طلب که اگه پارسا رو نداشت حت هیمغرور باشم! 
 باالشهر یآخر هفته ش بود و تشنه گذاشتن در و دافا یرفتنا یمهمون شیتنها سرگرم هک یپسر

 !زدم یحرف م دی! باگفتمیم دیاما با کرد یاون روزها حالم رو بد م یادآوری

! به جز یزیداشت جانا. هرکس و هرچ یمصرف خیتار کیمن  یبرا یزیهرکس و هرچ-
 زیچ چیدو من به ه نیو به جز ا مونندیمن م یبرا شهیدونفر هم نیو پارسا! ا یدونفر! بارل

 یا گهیروح و مزخرفم با تنوع رنگ د یخشک و ب یزندگ کردمینداشتم. گمون م یوابستگ
موندم. اما  یحداکثر چند روز نم ایاز چند ساعت  شتریب یربا هر دخت نیهم ی. برارهیگیم

 یداشتم. حالم از خودم بهم م یزدم تا مدتها حس بد یخط م میرو از زندگ یهر بار هر کس
تر  ماریروز به روز ب تر کردن خودم. فیدادن آدما هم به خاطر کث یخورد. هم به خاطر باز

. رهیقرار نبود دستم رو بگ چکسیه انگارشدم و  یشدم. لجن تر م یشدم. خسته تر م یم
 ...نکهیانگار همه از دستم خسته بودند. تا ا

 :لبهام جون گرفت یرو لبخند

 یا گهیچرا، اما با وجود تو دست و دلم سمت کس ددونم  ی! نمیشد میتو وارد زندگ نکهیتا ا-
 ی هیدونستم تو با بق یبود که م نیا لشیدل دیگرفت. شا یجلوم رو م یزی. انگار چرفتینم

دونستم  یرو م نیشناختمت اما ا ی. درسته که نمیکه باهاشون رابطه داشتم فرق دار ییدخترا
 !باشه یدختِر خوب دیسا باو خواهر پار ییپارسا رکه خواه

عشق  یانقضا ذاشتیاسم کتابش رو م دیبا سه،یمارو بنو یخواست داستان زندگ یم یکس اگه
  !نداشت ییانقضا چیتو! چرا که عشِق جانا ه

 :فکر گفتم نیا با

ها برام  زیچ یلیخ یانقضا داره، با وجود تو معن خیتار یزیکردم هرچ یکه گمون م یمن-
راه  نیا ی. درسته که تویدیکش رونمیو ب یگرفت یاهیعالم س کیفرق کرد. تو دستم رو وسط 

راه عشِق تو پس  یسالها کرده بودم، تو نیکه ا ییها یتقاص تموم بد دیشدم. شا تمیاذ یلیخ
 !داشت میلیرو داشت! خ شدادم اما ارزش

 :مرد روبه روم ادامه داد یچشما یتو رهیخ
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 یکه برا یدار یزیپرسم چ یاز خودم م یکنم، وقت یاتاقم نگاه م ی نهییآ یتو ی وقتمن حاال-
تموم  زایچ یلیداد خ ادیکه بهم  یآره! دارم! من جانارو دارم. کس گمیم یداشتنش مغرور باش

 یی. انقضاستیبراشون ن یمصرف خیتار زایچ یلیندارند. خ ییانتها زایچ یلی. خستندین یشدن
 نینداره! و من ا ییانقضا خیتار چی. درسِت مثِل احساسم بهت! جانا... حِس من به تو، هندارند

چرا  یدیتوام. حاال فهم ونیرو به راه شده مد میتوام. اگه حالم خوبه و زندگ ونیحس رو مد
  دارم؟ یبینامزِد جانا پرستشم حِس عج نکهیاز ا گمیم

 

 :گفت جیآروم و گ ییصدا با

 م؟یکردم؟ اصال  مگه من چ کاریبگم... آخه مگه من چ یچ دونمیمن نم-

 :دمیخند آروم

انگشتته چه  یاالن که اون حلقه تو یدونی! نمیچ یعنیداشتنت  یدونینم ،یتو خودتو ندار-
که سالها  ستین یاون غرور هیغرور شب نی. انمیزم یمرِد رو نیدارم. انگار مغرور تر یحس

غرور، کامال  به جا  نیبود. دروغ بود اما ا یذب بود. پوشالاون غرور کا بود. هیزبون زد بق
 .من باشن یها آرزوشونه که جا یلیو درسته چون خ

 

***** 

 

عموم هم بودند و شام  یشام به خونمون دعوت کرده بودم. خانواده  یجانارو برا ی خانواده
 .میدرخت ها خورد ریو ز اطیح یرو به اصرار عموم و البته جانا، تو

 افهیموند. از ق اطیح یخوام تنها باشم و تو یاز شام، همه داخل رفتند به جز پارسا. گفت م بعد
خواست باهاش حرف بزنم تا دردش رو  یهست و دلم م شیزیچ هیکه  دمیفهم یش مگرفته ی

  .بفهمم

 ینداشت گوش کردم، به بهونه  یتموم چوقتیجانا نشستم و حرفاش رو که ه شیکه پ کمی
قدم  یصدا دنیکرد. با شن یتاب نشسته بود و به آسمون نگاه م یرو.رفتم اطیتلفن کردن به ح

. نمیتونستم صورتش رو بب یم اطیروشن ح یهام سرش رو سمتم چرخوند. به لطف چراغ ها
 :روم زد و گفتبه  یلبخند خسته ا

 باالخره؟ یشاه دوماد؟ دل از نامزدت کند شدهیچ-

  .نشستم و پشت کمرش زدم کنارش

 !خواهرته نه من کنهیکه دل نم یواال اون-
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 :سمتم پرتاب کرد یبامزه ا یغره  چشم

 !رماینکن ازت پسش بگ یکار هی-

 :کنان جفت دست هام رو باال بردم خنده

 !هستم اصال   التونمی. من غالم خودتو خواهرتو کل فک فامممیبنده تسل-

من  نیبرقرار شد و ا یسکوت نمونیب یکرد! لحظات یم دادیکه غم توش ب ی. خنده ادیخند اونم
 :بودم که سکوت رو شکستم

 شده؟یچ-

 :نگاهم کنه گفت نکهیا بدون

 شده باشه؟ یزیچ دیمگه با-

 هی دونمینه؟ م میدیو درد دل همو شن میگفت گهیرفته سالها حاِل بدمونو به هم د ادتی نکهیمثل ا-
 !. پس بگوتهیزیچ

 یعنیهم گذاشتم  ی! چشم رویپر از سردرگم یفقط نگاهم کرد. نگاه یو لحظات سرچرخوند
 دیطول کش یا هیانداخت. چند ثان نییو سرش رو پا دیکش یقینگران و نباش و بگو! نفس عم

 :تا بگه

 هنوز منو دوست داشته باشه؟ یبه نظرت ممکنه... ممکنه بارل-

 :فوت وقت جواب دادم بدون

 !نیدونم که حسش به تو فقط نفرته. هم یو م شناسمینه! من خواهرم رو م-

 :گفت یبود. به آروم نییسرش پا همچنان

من رو  یاون حت. رهیگینگاهم کنه دلم م هیثان کی ستیحاضر ن یکه حت نمشیب یم یوقت-
 !باربد دونهینگاه کردنم نم قیال

 ؟یدیبهش حق نم-

 :باال انداختم و جواب دادم یو نگاهم کرد. شونه ا دیسرش رو باال کش باالخره

 نه؟ی. جز اباشه زاریخب حق داره که نخواد نگات کنه. حق داره که ازت ب-

 :انداخت نییشرمنده سرش رو پا دوباره
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 یوقت نمیب ی. مکشهیعذاب م دنمیبا د دونمیم نکهی. اگستید زیچ هیآره حق داره. اما درد من -
صورتش رنگ به  ایفرار کنه  خوادیمدام م شتون،یپ امیو جانائه و من م یمثال جمع تو و بارل

 .لرزه ی. دستاش مزهیر ی. اعصابش بهم مشهی. حالش بد مشهیرنگ م

 :گفتم یجد یلیخ

 !و ترحمه؟ یمونیحست فقط پش ای ؟یدوستش دار-

در جوابم نگفت. من هم  یچیفقط به آسمون نگاه کرد و ه قهیبه چند دق کیکرد. نزد سکوت
 :بزنم گفت یکه قصد کردم حرف ینگفتم. درست لحظه ا یزیچ

داشتم اما حس دوست داشتنم بهش فرق داره. اون شب که بردمش به  شهیدوستش دارم. هم-
 یاون م یچون هرلحظه جانارو به جا دمیفقط خدا شاهده که چه قدر عذاب کش یاون مهمون

محال بود  نییکرد پا ی. من دوستش داشتم. اما مثل جانا. اگه اون شب خودش رو پرت نمدمید
 !. مطمئنمخورهانگشتم بهش ب یکه حت

 :بحث رو عوض کردم عیداد سر یاون شب عذابم م یادآوریکه  ییاونجا از

. اگه عاشقش دهیعشقه که آدم رو آزار م نیوجود نداره. ا یناراحت یپس جا یاگه دوستش ندار-
 یکیمدت از  هیپارسا. اون  شناسمیباشه عذاب آوره! من خواهرم رو م زاریو ازت ب یباش

کامل  یوقت دمی. بهش زمان بده. قول مرهیم ادشیبه و خوا یم ششیاما کم کم آت ادیبدش م
 .بخشتت یکنه، کم کم م دایادامه پ مونیخانوادگ ی طهخوب بشه و راب

  :زد. پس دوباره به حرف اومدم یصورتش موج م یتو ینگران هنوزم

احساسش به  دهی. اون فهمدوستت نداره یکه بارل نهیخوب مطمئنم و اونم ا یلیخ یزیچ هیاز -
 یدار یدر قبال احساس بارل یتینباش که مسئول نیتو چه قدر بچگانه و پوچ بوده. پس نگران ا

عکس العمل نشون بده و  نتتیبب یکه وقت هیعاد نیبهت نداره. در ضمن، ا یچون اون احساس
 یم دمیبدشو د یکه روزها ی. منشهیکه روز به روز حالش داره بهتر م نهی. مهم ازهیبهم بر

 !داداش شهیدرست م ی. نگران نباش. همه چشهیم نیدونم که حال االنشم بهتر از ا

 :نگاهم کرد و گفت قدردان

 !حرفات آرومم کرد! ممنون-

 :ش کردمحواله یشونش فشردم و لبخند یرو رو دستم

 !. مگه نه؟گهیوقتاس د نیرفاقت واسه هم-

 

********** 
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 جانا#

 

که پشت سرم وارد  یخونه آوردم و خطاب به بارل یدستم رو کشون کشون تو یتو یدایخر
 :شد گفتم یخونه م

 االن؟ میبخور ی. چیناهار بارل یبرا میدیخریم یزیچ هیسر راهمون  دیبا-

که عصاش رو  یبارل ی رهیو خ دمیگذاشتم و نفسم رو فوت کردم. چرخ نیزم یرو دارویخر
راهش بود نشست و  یکه جلو یمبل نیاول یاومد شدم. رو یبغلش زده بود و داخل م ریز

 :گفت

 !ی! مردم از خستگشیآخ-

 گفتم اصال؟ یچ یدیشن-

 یصورتم خورد و صدا یمبل رو برداشت و سمتم پرت کرد. کوسن صاف تو یرو کوسن
 :دیمانندش به گوشم رس غیج

لحظه به اون فکت  هیبه جون من!  یکارد بخوره به اون شکمت که امروز فقط نق زد یا-
 !یکل امروزو در حال کوفت کردن بود شه؟یاستراحت بده، نم

 !بشه یبارش کنم بلکه حرصم ازش خال یزیچ هیخواستم  یخندم گرفته بود هم م هم

. خوبه پاتم چالقه یزه بارلبه اون مغا یمغازه کشوند نیاز بس منو از ا یدهنمو صاف کرد-
 .میکرد یاز تو پاساژا جمعت م دینصف شب با۱۲وگرنه 

بهش زدم.  یبرداشتم و گاز یبیآوردم. س رونیب خچالیرو از  وهیآشپزخونه رفتم و سبد م به
برداشته بود و داشت داخلش رو نگاه  دارویاز خر یکیکه پاکت  یهمزمان با دهن پر به بارل

 :کرد گفتم یم

  .یدیخر یتو هم لباسات رو م میرفت یم یعقدمون همگ دیخر یبرا یکرد یصبر م کمی-

کرد. همزمان  ینگاهش مصورتش گرفته بود و  یبود جلو دهیکه خر یرنگ یسرخ آب یمانتو
 :گفت

 یلباس م دیدعوتم. با یهفته مهمون نیسال گذشته. من آخر ا۱۰ دیعقد کن دیایتا شما دوتا م-
 .دمیخر

انگار اون همه  دمیخر یلباس م دیبا گفتیم یجور هیبود!  دهیفا یو کله زدن باهاش ب سر
 !منه یمال عمه  زوننیکمد آو یکه تو یلباس
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که داشتم  یبه بارل یبلند شد. نگاه فونیآ یدستم زدم که صدا یتو بِ یبه س یا گهید گاز
 :کرد انداختم و گفتم یمتعجب نگاهم م

 باربده؟-

 .زود اومده یایتو م دهیفهم دی. شادونمینم-

 شگرشینما یکه به صفحه  ینگاه نی. با اولرفتم فونیاومدم و سمت آ رونیآشپزخونه ب از
 .به سرفه افتادم دا  یپشت گلوم و شد دیدادم پر یکه داشتم قورت م یبیانداختم، تکه س

اومد و با  یکردم که بارل یداشتم سرفه م نطوریچشمام راه افتاده بود و هم یاز گوشه  اشک
 :که پشت در بود گفت یکس دنید

 !خواد؟یم یچ نجایا نیاَه ا-

 :گفتم یکردم به سخت یکه سرفه م نطوریهم

 ...... آب... بده... به منوانی... لهی-

برام آورد و بعد  یآب وانیافسون باز کرد و به آشپزخونه رفت. ل یدر رو برا عیسر یبارل
مار  گنیچشمام رو پاک کردم. م یاز آب رو خوردم و اشِک گوشه  یسمت در رفت. کم

 !وصف حاِل من بود قای! االن دقشهیدم لونش سبز م اد،یاز پونه بدش م یهرچ

برگشتم و خودم رو مشغول  شد. من یمشغول احوال پرس یوارد خونه شد و با بارل افسون
 :نشون دادم که افسون گفت دایخر یوارس

 بود؟ یاسمت چ ؟یینجایآآ توام که ا-

 :گفتم یزورک یهم فشردم و بعد، برگشتم و با لبخند یرو یرو لحظه ا پلکام

 !سالم. جانا هستم-

 :کفشاش وارد خونه شد که گفتم با

 کفشاتون رو خانِم...؟ دیاریلطفا در ب-

 یم دیکار رو با نیهم قاینداره، پس من هم دق ادیکه اسم من رو به  کردیاون تظاهر م یوقت
 !کردم

 :معنادار جواب داد یباال انداخت و با نگاه ابرو

 !افسون-

 ییحرصش گرفته و از اونجا یلیتعلل برگشت و کفشاش رو در آورد. مشخص بود که خ با
 .بگه یزیچ تونستیبود نم دهیمنو باربد رو شن یکه خبر نامزد
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بعد  یازش به آشپزخونه رفتم و کم ییرایپذ ی. برانهیبش یمبل یکرد که رو شییراهنما یبارل
و  رهیتولد بگ خوادیم گهید یکه دو هفته  گفتیم یشربت برگشتم. داشت به بارل وانیبا سه ل

 .انیحتما خودش و باربد ب دیبا

 :گفتم یخودمون یشربت رو مقابلش گرفتم و با لحن ینیس

 افسون جون؟ یریتولد بگ یخوایم-

به لبخند بهم  هیشب یزیآورد تا چ یژل زدش فشار یبهم انداخت و به زحمت به لبا ینگاه
 :نشون بده

 !تولد یکردم برا یرو دعوت م ی. داشتم باربد و بارلزمیآره عز-

 !از حرکت زشت دومش نیا و

به  یافسون نشستم و لبخند یروبه رو یمبل یشربتش رو برداشت، رو وانیهم ل یبارل یوقت
 :لبام نشوندم یدور از هرگونه حرص و نفرت رو

 !؟یپس من چ-

 !موندیمنتظر عکس العمل من هم م دیبا دادیانجام م یعمل ینگاهم کرد. وقت فقط

 !ست؟ین نطورینامزدش هم دعوت باشه. ا دیباربد دعوته، با یوقت-

 یهم شد! چهره  نیبه ندونستن و تعجب کردن! و هم زنهیدونستم که االن خودش رو م یم
 :به خودش گرفت و گفت یمتعجب

 ؟یمگه با باربد نامزد کرد یوا-

 :کردم لحنم، نگاهم و لبخندم مهربون باشه یسع

 !یمراسم عقدمون حتما دعوت ی. برازمیآره عز-

اتاقش ببره که از جا  یرو تو داشیاز جا بلند شد تا خر یگفت. بارل کیتبر ب،یعج یحالت با
از اتاق  یافسون برگشتم از جاش بلند شده بود تا بره. بارل شیپ یبلند شدم و کمکش کردم. وقت

 :صحنه گفت نیا دنیاومد و با د رونیب

 .میهم باش شیعه افسون جون کجا؟ بمون ناهار رو پ-

 :دوباره اصرار کرد یمخالفت کرد و بارل افسون

برامون. تو هم بمون دور هم  ارنیسفارش بدم ب تزایپ خواستمیمن االن م ؟یکنیچرا تعارف م-
 .گذرهیخوش م
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به من  ینگاه یمصر باشه به رفتن اما لحظه ا یلیکردم افسون خ ی. گمون مشدیچ دونمینم
  .کرد و بعد، موافقت کرد

. میمنو افسون تنها شد بیترت نیسفارش ناهار زنگ بزنه و به ا یتا برابه اتاقش رفت  یبارل
 :رو فرا گرفته بود، توسط افسون شکسته شد نمونیکه ب یسکوت

 !رهیبرداره و زن بگ یتنوع طلب نیگرفت دست از ا میپس باالخره باربد تصم-

خواست فکر من رو خراب کنه و قطعا  یدونستم! م یو فقط نگاهش کردم. قصدش رو م فقط
 !موفق نبود

و ابروهاش باال  دیلباش ماس یانگار از رو رفت. لبخندش رو د،یخونسرد من رو که د لبخند
 :کرد و گفت یرفتند. تک خنده ا

 !یکه داشته قبولش کرد یکه با وجود گذشته ا یعاشقش یلیکه مشخصه خ ینجوریا-

 :گفتم ی. لحنم پر از طعنه بود وقتدمیخودم رو جلو کش یرو از مبل گرفتم و کم مهیتک

 ؟یکردیقبولش نم یتو خودت بود-

 !تر داد حیصر یلیخ نباری! پر از تمسخر! موهاش رو پشت گوشش زد و جوابم رو ادیخند

 نجایدادم. اگه قبولش کرده بودم که االن تو ا شیسال پ۶باربد رو  یمن جواب خواستگار-
 !زمیعز ینبود

 

رو  یمنم احمقانه داشتم نقش و خواستیرو م نی. افسون همدادمیبحثم رو باهاش ادامه م دینبا
 .کردم یاجرا م خواستیکه اون م

برم و لباسام رو عوض کنم که با  یجوابش رو بدم از جام بلند شدم تا به اتاق بارل نکهیا بدون
 :که زد جلوم رو گرفت یحرف

که راجب  دونمیرو خوب م نیا یبهت گفته. ول یدش چمنو خو یباربد راجب رابطه  دونمینم-
چون  میگفته دروغ گفته. ما جدا شد یکه هرچ یبدون نویا خوامیزده. م ییچه حرفا مونییجدا

با من بود چشمش دنبال  نکهیا نی. چون در عدهیکه نشون م ستین یمن متوجه شدم باربد اون
دا، کال عادت کرده بود! چهارتا پلنگ و نبود. دست خودشم نبو یآدم متعهد چونهم بود.  هیبق

 !دادیزود وا م دیدیدر و داف م

 ."!زد "فرار کن ادیگذاشت و مغزم فر یناسازگار یبنا قلبم

 :ادامه داد دیاومدند. افسون که تعللم رو د یموندم اما پاهام راه نم یم دینبا
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رابطمو  ه،یدنبال بق رهیو م مونهیدونستم بعد از ازدواجمونم متعهد نم یکه م ییاز اونجا-
 خوادیکه م نهیبخاطر ا گه،یراجبم م یو اون چ نیا شیپ رهیم نکهیباهاش قطع کردم. حاال ا

 !خودشو تبرعه کنه

 !نطوریپر نفرتم هم هم یپر تمسخرم دست خودم نبود! صدا پوزخند

 سیباربد رو پ نکهیا یبرا یزنیدست و پا م ینجوریا یوقت یایبدبخت به نظر م یلیخ یدونیم-
 !! من مثل چشمام بهش اعتماد دارمیبگم محاله که بتون دیمحض اطالعت با ؟یمن خراب کن

 :و گفت دیمحکم تر و پر تمسخر تر خند نباریا

عوض کرد  شهیداغونش؟ مگه ذات آدمارو م یگذشته  ؟یکنیبهش اعتماد م یواقعا  سر چ-
قسم و قول و دروغ  یو کل کنهیچون چهارتا قربون صدقه خرجت م یدختر خوب؟ فکر کرد

  !شناسم ینشدست. اونو من م فیمثل باربد تعر یآدم یواقعا عاشقته؟ عشق برا کنهیسر هم م

 یاومد؟ کدوم گور ینم یبارلبودند. چرا  خی کهیقلبم باال رفته بود و دستام مثل دوتا ت ضربان
 مونده بود؟

 :آخرش رو به سمت مغزم نشونه گرفت ریت نباریخواستم برگردم و برم که ا دوباره

 یکی. دینامزد کرد دونستمیرو بهت بگم، اما من از باربد مدرک دارم. من م نیا خواستمینم-
هست.  سشیگفته؟ و ایچ گهیباربد به همون دوستش د یدونیباربد بهم گفت. م یاز دوستا

 ؟یگوش کن یخواینم

با  نقدریگفته بوده که افسون ا قشیبه رف یباربد؟ چ یشوکه نگاهش کردم. صدا یا افهیق با
نه باربد  ست؟یتنم ن یجون تو کنمیحالم بده؟ چرا حس م نقدریچرا من ا زد؟یحرف م نانیاطم

 !بکنه! محاله یمحاله که کار اشتباه

بود که بعد از چند  شیگوش ید شد و سمتم اومد. مشغول گشتن توبه دست از جاش بلن یگوش
 :لب گفت ریلحظه ز

 .کردم داشیپ-

 یوقت دیلرز یسرش رو سمتم گرفت. دستم م کیوصل کرد و  شیرو به گوش شیهنذفر
گوشم پخش  یکه تو ییگوشم گذاشتم. همون لحظه، صدا یرو از دستش گرفتم و تو یهنذفر

 :کرد خیمو به تنم س شد،یم

 " !ییبود خدا یبود! عجب گوشت یا کهیدختره عجب ت یحاج "

 :حرفاش قهقهه زد و دوباره گفت ونیم

 "!کنم یکه تازه دارم نامزد م فیساختم. ح یباور کن اگه دست و پام بسته نبود کارشو م نیبب"
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پخش و افسون دست بردار نبود! با  رفتیم یاهیمغزم نبض داشت. چشمام س یانگار تو قلبم
 !قلبم از جا کنده شد یبعد سیشدن و

 هیطرفم بفهمه و شر شه  خوامیکه نم ییاز اونجا ی! ولین یخبر نینه بابا منو تعهد؟ همچ "
 !خوبه المصب یلیدختره گذاشت. خ نیاز ا شهیناموسا نم یکشم. ول یکال دورشو خط م یمدت

" 

و ازم  زدیم ادیزد. فر یم ادیسرم مدام فر یتو یزیبودم و چ یدرون در حال فروپاش از
 خوادیکه م یزینشون بدم و نذارم افسون به چ یبزنم. عکس العمل یکنم. حرف یکار خواستیم

 !اگه حرفاش درست باشند یبرسه. حت

 قیجونم رو به دستم تزر یحال، ته مونده  نیندارم اما با ا یبا سقوط فاصله ا کردمیم احساس
 یرو تو یهنذفر ی. وقترهیو مقابل افسون بگ ارهیرو از گوشم در ب یهنذفر اد،یکردم تا باال ب

م رو تکون دادم و سخت تر از اون، با خشک شده یلب ها یدست افسون گذاشتم، به سخت
 :شد گفتم یاز ته چاه بلند م انگارکه  ییصدا

ش دونه هی ،یاریب یا گهید زیو عکس و صدا و هرچ لمیردا صبح هم واسم فاگه تا ف یحت-
 کنه. خب؟ دییتورو تا یو حرفا ستهیباربد جلوم با نکهیکنم! مگه ا یرو هم باور نم

نگاهم کرد اما لب هاش، زودتر از نگاهش به  زدیتوشون موج م یکه ناباور ییچشم ها با
 :خودشون اومدند

 !یذاریسر پوش م یاون عوض انتیرو خ یدختر! علنا  دار یاحمق یلیتو خ-

به کفتش  یکه به زبون آورده بود، جون به تنم برگشت! با کف دست ضربه ا یبا واژه ا انگار
بلند تر شده بود  یبه عقب رفت و صورتش از درد جمع شد. صدام کم یکه قدم یزدم. جور

 :گفتم یوقت

 !کنم مونتیخونه پش نیتا از پا گذاشتنت به ا یرف بزنراجبش ح گهید یکلمه  هی هیفقط کاف-

 چه خبره؟ نجایا-

کش بدم اما به  نیاز ا شتریرو ب انیخواستم جر ینگاه کردم. نم یچرخوندم و به بارل سر
هم رفت. لنگ لنگون به کمک عصاش  یبه من خورد، اخماش تو یچشم بارل نکهیمحض ا

 :سمتمون اومد و همزمان گفت

 شده؟یجانا؟ چ هییچه رنگ و رو نیا-

 :به افسون انداخت و تشر زد یخصمانه ا نگاه

 بهش افسون؟ ها؟ یگفت یچ-
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برگشت  نکهیمبل چنگ زد و به محض ا یرو از رو فشیبود هوا پسه ک دهیکه فهم افسون
 :جلوش رو گرفت و صداش رو باال برد یبارل

  به صورتش؟ بهش که رنگ نمونده یگفت یجواب منو بده افسون. چ-

 :و گفت دیبه نظر برسه خند یخونسرد و معمول یلیکرد خ یم یکه سع یدر حال افسون

 !ساده بود. بهتره من برم تا بحثمون نشده یبگو مگو هیبهش بگم؟  یزیچ دیوا مگه با-

 :خونش به جوش اومده بود داد زد یکه انگار حساب یبارل

اتاق  یکه من تو یامثال تو گشتم که بدونم االن یخترابا د نقدریسن و سالم کم باشه اما ا دیشا-
  راجب داداشم ها؟ یگفت یرو مخ جانا! چ یرفت یبودم چجور

 یاز بارل یدیجد یبار داشتم رو نیاول یمثل برق گرفته ها خشکش زده بود و من برا افسون
 !کرد یبرادرش رگ گردن پاره م یکه داشت برا یی! رودمید یرو م

سمت من  یش رو لحظه ادست افسون افتاد. نگاه درنده یتو یتازه نگاهش به گوش انگار
 :انداخت و گفت

 !نشونت داده جانا؟ آره؟ شیتو گوش یزیچ-

 :دعواشون بشه گفتم نکهیاز ا دهیرو گرفتم تا عقب بکشمش. دست بردار نبود! ترس دستش

 !. حل شد بخداینبود بارل یزیچ-

که  یافسون رو چنگ زد. سر افسون یمانتو ی قهی کبارهیرو با تموم جونش کنار زد و  دستم
 :کرد داد زد ینگاهش م دهیو ترس دهیرنگ پر

 شویزندگ یگوه خور دینبا یکنه تا بفهم کتیت کهیت ادیها؟ زنگ بزنم ب اد؟یزنگ بزنم باربد ب-
 نکهیاز ا یسوزیم یدار ؟یجانا پشتش بد گفت شیچقدر پ یفهمم نشست ینم یکنیفکر م ؟یکن

به بعد  نیمنو! از ا نی! ببینه؟ کور خوند یخراب کن شویزندگ یخوایباربد نامزد کرده آره؟ م
 !خراب یدختره  ارمی. پدرتو در میبا من طرف یخونه رد ش نیا یفرسخاز شش 

دونست  یباربد رو خبر کنه. م یبارل دیترس ی! مهیالل شدنش از چدونستم ترس افسون و  یم
 !نداره یراه فرار چیه گهید ادیاگه باربد ب

 .بازوش رو گرفت و به شدت به سمت در هولش داد یبارل

توئه  یچزوندن برادرم پا ی. خاک بر سر مِن احمق که برارونیمن ب یگمشو از خونه -
 !عیخونه باز کردم. گورتو گم کن تا زنگ نزدم باربد! سر نیرو به ا ارهیپت

 !یرفتار بارل ایافسون باشم  یبهت حرف ها یدونستم تو یرفت. رفت و من واقعا  نم افسون
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 یو سرخ شده، نفس نفس م یشدم که عصب یبارل ی رهیپهن شدم و هاج و واج خ یمبل یرو
قتل افسون  یود و به گمونم داشت نقشه شد ب رهیخ ی. به گوشه ادیجو یزد و پوست لبشو م

 :گفتم ی. به آرومدیکش یرو م

 .نیبش کمی ایتو؟ ب یخوب-

 :بهش گفتم رهیسمتم اومد و کنارم نشست. خ یعصب

 ؟یداغ کرد هویچرا  ؟یخوب-

 

 :نگاهم کرد و با حرص گفت یعصب

تو دهنش تا دندوناش  یزدیهمون موقع که زر زد با پشت دست م دیگفت ها؟ با بهت یچ-
 !ینگاش کن یسیمثه ببو وا نکهیتو حلقش! نه ا زنیبر

سرم بود و داشتم  یباربد تو یرو برگردوندم. من هنوزم جون تو تنم نبود. هنوزم صدا روم
 !زد یم یحرف از کتک کار یاونوقت بارل ختمیر یاز درون فرو م

 !منو نگاه کن-

 :شده گفت زیر ییکردم. با چشما نگاهش

 که؟یزن نیا گفتیم یچ-

 :روم رو برگردوندم و جواب دادم دوباره

 !چرت و پرت-

 !گفتم منو نگاه کن-

 :دیو از جا پاشدم. انگار امروز واقعا  اعصاب نداشت که سرم داد کش دمیکش یپوف

 !اریسگمو باال ن ینو بده جانا! اون روو جواب م نیبش-

 .داشتند انگار یوونگیرگ د هیدرشت شده نشستم و نگاهش کردم. خانوادتا   ییچشما با

 !حاال حرف بزن-

 یزیبا من بود ه یباربد وقت گفتی! مگهید گفتیچرت و پرت م ؟یبارل یبشنو یخوایم یچ-
 !نیهم ا،یور یدر نیبود و از ا هی. چشمش دنبال بقکردیم

کم مونده بود پس  شتونیاومدم پ یچهارتا حرف بود که وقت نیمن خرم؟ واسه هم ن؟یهم-
 ؟یفتیب
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 :شناختمش گفت یکه م یمدت نیتر از تموم ا یگلوم رو فرو دادم. جد آب

 بود؟ ینشونت داده بود چ شیکه تو گوش یاون-

 !ینشونم نداد بارل شیتو گوش یزیچ-

 وارد شم؟ یا گهیاز در د ایخودت  یزنیحرف م-

 !شد ینم الیخیب یکنه اما بارل دایکش پ انیخواستم جر ینبود! نم یا چاره

هم  یکرد. انگار حالت عاد یم فیتعر یدختر هیگذاشت واسم. باربد توش از  سیو هی-
اون  دهینشون م نی. اکنمیمست! توش گفت دارم نامزد م یآدم ها هیبود، شب یجور هینداشت. 

 .مال االنه سیو

 :کرد و سرش رو به چپ و راست تکون داد یو منگ تک خنده ا جیگ

 جانا؟ گنیم یچشمات چ-

 :بود رینگاهش کردم. اون لحنش درگ منگ

 !حرفاشو. قشنگ مشخصه یقشنگ مشخصه که باور کرد-

 :جوابش رو دادم زیتشر آم یجام پا شدم و همزمان با لحن از

 !چرت و پرت نگو-

 :رو عوض کنم. پشت سرم راه افتاد و گفت اتاقش رفتم تا لباسام سمت

 نی. همدهیلرزه. رنگت پر یلرزن جانا. صدات م یدستات دارن م گم؟یمن چرت و پرت م-
 ی! به کسیبه باربد شک کرد یعنی ؟یچ یعنی نای! ایگفت یمال االنه. قطع سیاون و یاالن گفت

غرور  یکه اسطوره  ی. به کسیکه خودشو جر داد تا بتونه تورو مال خودش کنه شک کرد
! ی. نگو نکردیشک کرد ختیاز تو اشک ر یمن و بخاطر دور یپا یبود اما سر گذاشت رو

 یکه اون صدا مال زمان یکردیدرصد فکرشو م هی یکه اگه واقعا  شک نکرده بود ینگو نکرد
 .بوده که با افسون نامزد بوده

آدمها از من؟ چه  نیاشتند اد یدستام گرفتم. چه توقع ونیتختش نشستم و سرم رو م یرو
  داشتند؟ یتوقع

 :بغض گفت با

 !یراجبش فکر کن ینجوریکه ا هیانصاف یب-

 :و کالفه جواب دادم دمیرو باال کش سرم
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 هیامروز بهش نگو.  یاز ماجرا یزیراجب باربد نکردم. توام چ یفکر چی. من هیبسه بارل-
 !بود، تموم شد! والسالم یزیچ

 

********** 

 یمتحرک کنج اتاقم افتاده بودم. جواب تماس ها یشد که درست مثل مرده ا یم یروز چند
 نیا یای. هر بار که جونمشیزدم تا نب یم یدادم و به هر راه یم ونیدر م یکیباربد رو 

من بودم که با قطع کردن تلفن  نیو در آخر ا دیکش یه بحث مشد کارمون ب یفاصله گرفتنم م
 .دادم یمبه بحثمون خاتمه 

برسم.  یحق رو بهم داده که خودم به جواب درست نیبهش نگفته و ا یزیچ یبود بارل مشخص
اما همچنان دودل بودم. باربد دوستم داشت، باربد عوض  دمیوقته بهش رس یلیکه خ یجواب

رو از زبون خودش بشنوم،  نیخواست ا یاما... دلم م کنهینم انتیدونستم بهم خ یشده بود، م
جون نجات  مهیشک ن نیخواست من رو از دست ا یبده، دلم م حیتوض امخواست بر یدلم م

 نکهی... از ادمیترس یمختلف، م یبده. اون خودش رو بهم ثابت کرده بود، بارها و به روش ها
 !دمیترس یخواستن ناراحت بشه م حیتوض نیا بخوام و اون از حیازش توض

 نیکردم. اول کیکل رمیاخ یتماس ها یکنسول بردم و رو یرو یرو به سمت گوش دستم
 دیکرد. با یم کمیتحر شتریزنگ زدن ب یمخاطبم بود و اسمش کنار قلب قرمز رنگ، برا

بار باربد  کیدادم، من  یجون م نمونیب یبه فاصله  نیاز ا شتریب دیزدم. نبا یباهاش حرف م
خواستم  یاز دست داده بودم و نم دن،ینخواستن، نگفتن و ترس حیتوض دن،یرو بخاطر نپرس

 !اتفاق دوباره تکرار بشه نیا

داد چقدر از مرور اون روزها  یگونه م سر خورد، نشون م یکه آروم آروم رو یاشک قطره
اون  یکردم، افسون و حرف هاو صدام رو صاف  دمیچشمم کش ریز یواهمه داشتم. دست

 .اونقدر ارزش نداشتند که امروز رو هم بدون باربد سر کنم

 :نخورد و بالفاصله جواب داد شتریش رو که گرفتم چند تا بوق ب شماره

 .جانا؟ سالم دورت بگردم-

 .کنم یکردم لرزش صدام رو مخف یزدم و سع یپلک پردرد

 نمت؟یامروز بب شهیم زم،یسالم عز-

 یاز ذوق تو یهم نتونست ذره ا طیاون مح یتو یسر و صداها یشرکت بود و حت یتو
 .صداش رو پنهون کنه

 ...یومدیکه ن روزمیچند روز، د نیا یمنو تو یچرا نشه؟ دق داد-
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 نکهی. با ارحم شدنم رو سر داد یب یو اومدنش به خونه مون قلبم نوا روزید یادآوری با
 دنیخواب نبودم، خودم رو به خواب زده بودم و باربد هم به محض شن میدونستیهردومون م

 ...نکهیحرف از زبون پارسا، رفته بود، رفته بود تا من آروم و راحت بخوابم، غافل از ا نیا

 :لحن ممکن گفتم نیتر یسرزنشگرم رو پس زدم و با عاد افکار

 شه؟یخواب بودم خب، ساعت چند کارت تموم م-

 :عد گفتکرد و ب یمکث

 .دمیمنم رس یتا تو آماده بش-

براش مهم  نقدریکه ا یبود، از مرد دیتماس رو قطع کردم. بع یزدم و با گفتن باشه ا یتلخند
 !بود دیبع انتیبودم، دروغ و خ

روحم نشوندم  یصورت ب یرو یحیمل شیرمق آرا یب د،یساعت هم طول نکش میشدنم ن حاضر
سرم گذاشتم و  یرو یدیباربد بود رو به تن کردم. شال سف ی هیکه هد یو کت و شلوار جذاب

 .به سمت هال رفتم تا باربد برسه

 یشتریب یشرکت بود، شوق و ذوق ریپاش گ یشد که حساب یم یخونه نبود و چند وقت پارسا
مامان باعث  یو احساساتش بود. سوال پر معن یکار کردن داشت و تنها دغدغه ش بارل یبرا

 .پر نکشه نیاز ا شتریبرادرم ب تیمظلوم یبزنم و دلم برا رونیافکارم ب نیشد از سرزم

ندونه فکر  یعقدته، هر ک گهید یشما، انگار نه انگار هفته  یچه عجب از اتاقت دل کند-
 !جانا میدبه زور شوهرت دا کنهیم

 :رفتم تا بغلش کنم گفتم یبه سمتش م نکهیا نیکردم و ح یزیر ی خنده

 ...از شما منو گرفته مامان جونم، وگرنه که یدور یافسردگ-

 :و تشرزنان گفت دیکالمم پر ونیم

 !خرم نکن دختر یخوبه خوبه، الک-

به روش  یبه صدا دراومد. چشمک فونیزنگ آ نیح نیزدم و هم یبار از ته دل قهقهه ا نیا
ترسناکش  یاز افسون و حرف ها یکه خبر ییقبل، مثل روزها یزدم و درست مثل روزها

 :گفتم طنتینبود، پر از ش

 !من برم، آقامون اومد-

 اطیح یمبل به سمت درب خروج رفتم. تو یاز رو فمینثارم کرد و من با برداشتن ک ییایح یب
 .دادم هیبهش هد یآرامش رونمیقلب ح یو با گذاشتن دستم رو مدیلباسم کش تیبه وضع یسرک
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از  زیزدم و با باربد شاد و شنگول مقابلم رو به رو شدم، همه چ رونیاز در خونه ب یوقت
 .افسون نیزهرآگ یحرف ها یخاطرم رفت. حت

 .نمیبب نجایا ای... بدایبه به... خانوم کم پ-

بغلش گم شدم،  یکه تو یتعلل به آغوشم گرفت. درست لحظه ا یهاش رو باز کرد و ب دست
 یتونم زندگ یوقت بدون اون نم چیکه من ه دمیفهم دیچیپ مینیب یتنش تو یکه بو یدرست وقت
 ...اگه یبد و زشت باشه، حت یلیاگه گذشته ش خ یکنم، حت

 یناگهانشدن  دایو با پ دیعقب کش ینداشت من رو از خودش جدا کنه، سرش رو کم قصد
 .چونه م گذاشت ریدرهمش، دستش رو ز یاخما

 ؟یستیچت شده جانا؟ چرا مثل سابق ن-

 .دمیکش رونیچونه م ب ینگاهش کردم و دستش رو از احاطه  رهیخ

 .نجایحرف زدن، نه ا یکه مناسب باشه برا ییجا هی میبر گم،یبهت م-

 :لب گفت ریبرام، ز نیباز کردن در ماش نیتکون داد و ح یسر رشینگاه دلگ با

 !یم نکرد وونهیتا د میبر-

رو نداشتم و  یشلوغ یحوصله  م،یداد تا به سمت بام تهران بر شنهادیپ میکه شد نیماش سوار
کردم و  لیمتما باهاش صحبت کنم. مردد سرم رو به سمتش ییجا نیهمچ یتونستم تو ینم

 .لب باز کردم

 خودت؟ یخونه  میبر شهیم-

زد که شوکه  یم ادی. نگاهش فردیکش شیکه به چشم هام افتاد اعماق وجودم رو به آت نگاهش
دادم که من رو نشناسه.  یدادم، حق م یشناسه. بهش حق م یزده ست و انگار اصال  من رو نم

بودم که  دهیتنها عشقم رو شن یکه صدا یا شناختم، درست از لحظه یخودم هم خودم رو نم
 .شناختم یکرد، خودم رو نم یم فیتعر گهیک دختر دیشرمانه از  یب

گرفت و  شیخونه رو پ ریاون هم مثل من کالفه و کم طاقت شده بود که با سرعت مس انگار
شدم و دم در منتظرش  ادهیپ نیرو مقابل خونه نگه داشت. قبل از اون از ماش نیبعد ماش یکم
 ستندیکردند و ازش مطلع ن یکوچولو که شک داشتند اشتباه یبه پسر بچه ها هی. شبستادمیا

 انهیو من ناش میهم قدم برداشت یشد. پا به پا ادهیپ نیاز ماش قهیبعد از چند دق وکرد  ینگاهم م
کابوس پر عذاب  نیا گهید کمیگفتم،  یرو بهش م زیهمه چ گهید کمی. دمینگاهم رو ازش دزد

 .آغوشش فرو برم یتو ریدل س کیتونستم  یشد و من م یتموم م
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رو  فمیدر باعث شد از افکارم دل بکنم و به داخل خونه پا تند کنم. ک یتو دیکل دنیچیپ یصدا
بود  ستادهیاز مبل ها رها کردم و شال و مانتوم رو از تن در آوردم. دست به کمر ا یکی یرو
 !هیوار منتظر بود تا سکوت من بشکنه، بشکنه و بفهمه درد من چ وونهیو د

از تو، چتون شده شما دوتا؟  نمیگرفته ا یکه الل مون یاون از بارل ؟یبگ یزیچ یخوا ینم-
 !؟یبه سکوت و آرامش دار اجیکه احت یبگ یخوا یم یچ

و بغض کردن  هیاشک هام رو گرفتم. االن وقت گر یشرویپ یبه سمتش برداشتم و جلو یقدم
 !دروغ بوده دمیکه شن یزیکه بهم بگه هر چ یحیخواستم، توض یم حیتوض کینبود، من فقط 

 :کردم و گفتم انگرشیعص ینگاهم رو قفل چشم ها باالخره

 یو من رو برسون یایتا تو ب میخونه، منتظر بود میبرگشت یوقت یمن و بارل شیچند روز پ-
 .خونه

چشم هام سر  یزدن صورتم، نگاهش از تو دنیداد و شروع کرد به د یرو آروم تکون سرش
 .لبهام نشست یخورد و رو

 !تو، افسون اومد یاما به جا-

 :گفت نیخشمگ یکه ترس رو به جونم انداخت. با لحن یزد، پوزخند یپوزخند

 !گفته؟ یچ-

شناخت و بدبختانه من به  یافسون رو م یاز هرکس شتریهم نبود. باربد ب بیعج دونست؟یم
 .کردم یم یهم حسود نیهم

 ...یول ات،یچرند یسر هی-

 .کرد لیبهش تحم یباره بازوم رو گرفت و فشار کی به

 حرفاش رو؟ آره؟ یتو باز باور کرد یجانا؟ ول یچ یول-

 .تکون دادم و ضعف به سراغ صدام اومد یبه نف یسر

 یدر حال یکنیم فیتعر گهیدختر د کیاز  یکه تو توش دار سیو هیداشت،  سیو هیبار  نیا-
 یفکر کردم، هر حدس زیشد، به همه چ دهیچند روز فکرم به هزار راه کش نیا ،یکه نامزد دار

و پوچ  چیخوام رابطمون سر ه یکه از تو بشنوم باربد، من نم نجامیا نجام،یاالن ا یزدم ول
 !حرف هاش دروغ بوده یکه بگ نجامیا ...نجامیاالن ا یشد ول ریکم دیخراب شه، 

 یاومد و وقت ینفس هاش هم م یصدا یرفت، حت یم نییش با تمام سرعت باال و پا نهیس
 :سر داد و گفت یتلخ یفشار دستش از دور بازوم گرفته شد، خنده 
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 یتو منو نم ؟یسوال برس نیکه به ا یدیتو چهار روز از عمرمونو به گوه کش یعنیجانا -
 کنم؟ انتیکه بهت خ میمن کس ؟یشناس

 .ببرم شیرو با آرامش پ زیکردم همه چ یش گذاشتم و سع نهیس یرو رو دستم

 !دروغه زیهمه چ یدارم بگ ازین ،یدارم بگ ازین ،یبگ خوامیم یول یکنینم دونمیم دونم،یم-

دهنش  یکنن، دستش رو جلو یرفع دلتنگ ینذاشت دست هام کم یو حت دیرو عقب کش خودش
 .کرد مونمیداد مثل من بغض داره از گفتن پش یکه نشون م شیلعنت یگلو بکیس دنیگرفت و د

خودم  یعنیبچه ها پخش شده بود،  نیقبل از تو ب سیو نی! ایگیرو م سیکدوم و دونمیخوب م-
 .بشه ینطوریخواستم ا یم

 داشت؟ تیواقع زیهمه چ یعنی... یعنیو مغموم نگاهش کردم،  مات

 .زد ششیآت دنش،یمن به کش تیو بر خالف حساس دیکش رونیب بشیج یاز پاکت تو یگاریس

رو نداشتم  یجد یرابطه  یحوصله  میچشمش دنبال من بود، اون تا یدختر هی شیچند سال پ-
بردم اما اون دختر  یم یپ اشیباز یافسون و مخف یها یبه گندکار شتریو روز به روز ب

 دمیکردم پس آمارش رو که در آوردم. د یاز سرم بازش م یجور هی دیدست بردار نبود، با
کرد  یهام دوست بوده، اون دوستمم بدجور به خونم تشنه بود و فکر م تاز دوس یکیقبال  با 

 یکی یرو گرفتم و برا سی. اون وباشمتا با دختره رابطه داشته  گردمیفرصت م هیمنم دنبال 
بشه و بفهمه نامزد دارم، هم اون پسره  المیخیمشترکمون فرستادم، که هم دختره ب یاز دوستا
لج افسون رو  ینطوریو اونم بفهمه نامزد دارم. ا شونمییجدا عثرو نزنه که من با نیحرص ا
و قراره نامزد کنم،  ونهیدر م یا گهیکس د یکرد بعد از اون پا یو فکر م اوردمیهم در م

جلوه  مونییجدا لیاستفاده کرده و اون رو دل سیافسون از اون و دمیدرست چند ماه بعد فهم
از چه قراره، چند وقت بعد هم به گوشم  انیجر میدونستیاز بچه ها م یسر هیداده، اما من و 

 یخوب ی نهیمن گز کرد یکه فکر م یازدواج کرده، با همون دختر! دختر قمیاون رف دیرس
 !حرص دادنم یبرا

ادامه  یرو به کف پارکت پرتاب کرد و با لحن سرد گارشیس دیمن رو که د یوا رفته  نگاه
 .داد

 ،یو دوخت یدیخودت بر یبرا ،یمنو متهم کرد کسالیکه بعد از  ییبود همون ماجرا نیا-
از  قتویتا حق یدر آورد ،یو حاال بعد از چهار روز از تنت در آورد یلباسو تو تنت کرد

 یکیکردم من رو با گذشته م  یکردم، فکر نم یوقت فکرش رو هم نم چیه ،یخودم بپرس
 !جانا یبدون

 .برداشتم یو به سمتش قدم دمیرو بلع بغضم

 ...باربد من فقط-
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 :سکوت به لبهام چسبوند و گفت مهر

کردم،  یکه بگ یا یکار بودم، هر کثافت یکه بگ یمن هر چ شیسال پ کیقبول دارم، تا -
 فیکث نقدریا چوقتیتونستم ه ینم ستم،یکردن ن انتینکردم! من آدم خ انتیخ چوقتیاما ه

 ینگاهم نم هیتو مثل بق یکردیفکر م ،یدیفهم نویکردم تو ا یتونم! فکر م یباشم، االنم نم
 !جانا یمنو شناخت تو کردمیفکر م ،یکن

که خواستم به آغوشش پناه ببرم  نیکردند و هم دایفرود اومدن پ یبرا یشتریهام شدت ب اشک
شدن در به  دهیکوب ینگاه غرق خونش رو از من گرفت و به سمت در رفت. رفت و با صدا

 !کردم؟ کاریجام خوردم. من... چ یتو یهم، تکون

 

*********** 

صبحونه خورده  یکه لب به غذا نزده بودم و تا االن که به زوِر پارسا چند لقمه ا شبید از
کرده بود. چشم  غیصداش رو هم از من در یبود که حت یباربد شیبودم تمام فکر و ذکرم پ

که ولکِن  یاومده و تنها کس شیپ یمشکل کیبه همه فهمونده بود  یپف کرده م حساب یها
جز سکوت من و باربد  یزیشده و چ یرسا بود. همش اصرار داشت بفهمه چماجرا نبود پا

 .شد ینم دشیعا

 :گفت یبه سمتم گرفت و با لحن مهربون یا گهید ی لقمه

 چته آخه؟ کم،ی یبخور، الغر شد نمیا-

 :دیقانع کردنش لقمه رو از دستش گرفتم که مجدد پرس یتکون دادم و برا یبه نف یسر

 د؟یختیبهم ر نقدریکه ا شدهینمونده به عقدتون، چ شتریشده؟ بابا چند روز ب یچ یبگ یخوا ینم-
 !نداره یالل فرق هیاون باربد اسکلم که با 

 :گرفته م رو بهش گفتم یکردم و با صدا یجمله ش اخم دنیشن با

 !درست صحبت کن پارسا-

 .ابروش رو باال فرستاد یتا کیکرد و  یخنده ا تک

زنم  یهم، اصال  من عقدو بهم م ریبه گ دیافتاد یحاال؟ دو تا چس چس خورهیعه؟ بهت برم م-
 خوبه؟ کنم،یخالصتون م

 .داد حیتخت بلند شد و فرار رو بر قرار ترج یاز رو عیسر دیخوردنم رو که د تکون

 ناز تو دیشدم ها، تا ظهر با یریکردم. چه اس یخب، شوخ یلیخ-

 !رو یرو بکشم، بعدازظهرا هم ناز بارل
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 یدر بود. بارل یمن همچنان به رو یرفت اما نگاه غم زده  رونیرو گفت و از اتاق ب نیا
 یاوقات قبول م یاز بخشش نزده بود اما رابطه ش با پارسا بهتر شده بود، گاه یهنوز حرف

که مد  یراه نیاوقات هم نه، آخر یبره و باهاش صحبت کنه، گاه دنشیکرد که پارسا به د
 یبود که از شب بعد از خواستگار یبهتر شدن رابطشون بود مسافرت یرااربد بنظر من و ب

 یکه قرار بود چهار نفره باشه و روز بعد از عقدمون راه ی. مسافرتمیبود دهیبرنامه ش رو چ
 .معلوم نبود یزیچ چیشمالمون کنه اما... حاال ه

 ندمیاز همسر آ یمیمستقخبر  چیمراسم عقدشون باشه نبودم و ه کیکه نزد ییکسا هیشب من
 کی یندار یخوبه و مشکل زیهمه چ یکن یفکر م یوقت شهیگفت، هم ینداشتم. باربد درست م

سپره.  یرو به آغوش باد م دتیام یشه و همه  یمهمون خونت م یا یدرد درمون نشدن
که تو رو فرسنگ  شهیم یزیچ کی یندار یبا خوشبخت یا لهفاص یکنیفکر م یوقت شهیهم

افسون و رکب خوردن من، درست  فیکث یکنه، درست مثل نقشه  یدور م یها از خوشبخت
باربد!  یمن و قهر دو روزه  یمونیخواستنم و دلخور شدن باربد، درست مثل پش حیمثل توض

 یمجرم با باربد رفتار نم کیخواستنم نبود! اگه اون چند روز قبلش مثِل  حیالبته مشکل توض
 دیخواستم، شا یم حیخوب  و گرم ازش توض یباهاش سرد نبودم و با رفتار ردم، اگهک
خواستنم نبود، از رفتار سردم بود! رفتاِر  حیباربد از توض ی. ناراحتشدینم ینجوریا چوقتیه

 !و شکاک شدم نیمن به باربد بد ب دادیکه نشون م یسرد

 یسوخت و ب یم دا  یچند روز از دست داده بود شد نیا یکه تو ییهام از حجم اشک ها چشم
که  میگوش ی نهی. نگاه پر حسرتم رو به عکس پس زمعلت شده بود نیبر ا یدیهم مز یخواب

گرفته  یاز خودم و باربد که شب خواستگار یعوضش کرده بودم انداختم. عکس یبه تازگ
 یممتد یکردم. بوق ها کیلش کشماره یفرستادم و رو رونیرو ب منامنظم ی. نفس هامیبود
کابوس دست  نیرسوند. نکنه ا یجواب بودند ضربان قلبم رو هر لحظه به هزار م یکه ب

دادم؟ نکنه  یو من باربد رو از دست م دیرس یبردار نباشه؟! نکنه واقعا  افسون به آرزوش م
دادم؟ نه... من طاقتش رو  یرو از دست م میگفرد زند نیارزش، ارزشمندتر یب زیچ کیسر 

 !کنم یتونستم زندگ ینم چوقتیباربد ه یتونستم! من ب یباربد نم ینداشتم! من ب

کرد.  یم شتریموضوع، ترسم رو ب نیو هم میانداخت یعقد رو هم عقب م دیبا طیشرا نیا با
 یبچه جوا م،یکه دعوت کرده بود یافتاد، قرار بود به اون همه مهمون یعقد عقب م یوقت
از ازدواج با من منصرف شده اونم  گفتیکنه؟ نکنه به همه م کاریخواست چ یباربد م م؟یبد

که اون رو مثِل کِف دستم  ینبود اما من یآدم نیآدِم شکاکم؟ باربد همچ کی نم نکهیبه خاطر ا
 یکار ی. روکنهیم شیعمل کهویو  رهیگیم یمیتصم کی کهویدونستم باربد  یشناختم م یم

دل داشته باشه،  یتو یا نهیناراحت باشه و ک یاز کس یکنه و وقت یبکنه فکر نم خوادیکه م
 یم میکرد و زود تصم یکه زود فکر م یکنه. من از باربد یفکر نم یا گهید زیچ چیبه ه

 !دمیترس یم دا  یشد، شد یم مونیپش زیگرفت و بعد از خراب شدن همه چ
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چطور چشم  دمیبدم که نفهم یابم رو دلدارت یکردم دل ب یبا خودم حرف زدم و سع اونقدر
خواب و دلتنگ خوب بود، حداقل  یمِن ب یبسته شدن شدند. خواب برا یجونم آماده  یب یها
کنم، ببوسمش...  طنتیبراش ش نم،یبغلش کنم، خنده هاش رو بب نمش،یخواب بب یتونستم تو یم

 !ببوسمش... ببوسمش... ببوسمش مونییجدا یهااندازه تمام روز

 نیب یداد باعث شد فاصله ا یکه دلم رو قلقلک م یموهام و نوازش یرو یلمس دست حس
از  شتریداد ب یکل اتاق رو فرا گرفته بود و نشون م یکیبسته شده م بندازم. تار یپلک ها

نوازشگر دست از نوازش  یبودم اما اون دست ها اریهش نکهیبا ا دم،یهفت هشت ساعت خواب
 ...آروم بودم وگرنه نطوریخواب بودم، خواب بودم که ا هنوزمن  دند،یکش یکردن نم

شباهت به باربد نبود  یکه ب یدادم و به محض برگردوندن با چهره ا یرمق سرم رو تکون یب
به  یصورتم باعث شد تکون یدستش رو دنی... اما با کشینیریرو به رو شدم. چه خواب ش

 دم؟ید یمن؟ من خواب نم شیاتاق و پ یبود؟ تو نجایخودم بدم. باربد ا

دستش  یرو دارند دست رو یزیکه ترس از دست دادن چ ییو مضطرب، مثل کسا هراسون
 :دمیگذاشتم و با بغض نال

 !؟یکنیم کاریچ نجایباربد؟ تو... تو ا-

 یفشار یتخت نشستم، دستش رو با دلتنگ یرو یس و بهت زدگنگفت و من از فرط تر یزیچ
 .دادم و دوباره صداش زدم

 !باربد؟-

من هم  یباره من رو به آغوش گرفت و دست هاش رو دور کمرم قفل کرد. دست ها کی به
 .زد ادیرو فر میلرزونم دلتنگ یو صدا دندیچیدور تنش پ یچکیمثل پ

 !یشمیپ شهیباربدم... عشق من... بخدا باورم نم-

داغش رو مهمون گردن  یکننده، نفس ها وونهید یمن رو به خودش فشار داد و با لحن محکم
 .جنبه م کرد یب

 .همه کسم ارمیتونستم دووم ب ینم گهیتونستم! د ینم گهید-

داد  یکه نشون م یزد، پر از حس خوب بود، حس یمردونه ش موج م یصدا یکه تو یبغض
 .هنوز هم مثل قبل دوستم داره

 المصب؟ نیبا ا یکرد کاریچند روز، چ نیا یبود تو دهیدلم امونو بر-

 .موهاش انداختم نیزدم و با ذوق دستم رو ب ییلبخند دندون نما هیگر ونیم

 .فقط مخشو زدم ،یچیه-
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 .دستش بود ریرو از من جدا کرد اما همچنان دست م اس تنش

 .دارم من پس یچه خانوم ماهر-

 :لب زدم تیدستم رو دور گردنش انداختم و با مظلوم کیاراده  یب

 !نیخواستم از زبون خودت بشنوم هم یمن... باورت داشتم... فقط م ؟یبخش یباربد... منو م-

 :به لبهام گفت رهیرو جلو آورد و خ سرش

من جرئت انجام دادنش رو نداشتم و ازت  شیسال پ کیکه  یکار ،یکار رو کرد نیتو بهتر-
 هیشب چوقتیه نکهیسن کمت... با ا نیبا ا شهینخواستم و از دستت دادم، تو مثل هم حیتوض

 کی نیا یبهم تو گهی! فقط لطفا... لطفا دیدرس رو بهم داد نیبزرگتر ،یمن نبود یگذشته 
 نمیاگه بداخالق تر یحت ،یبود نمیزم یدختِر رو نیاگه زشت تر یمورد شک نکن. تو حت

 یتو انتیکردم. چون خ ینم انتیمن بهت خ ،یدرصد هم دوستم نداشت کیاگه  یحت ،یبود
  .ستیمرام من ن

موافقت تکون دادم. خوشحال بودم، خوشحال بودم که مرد  یزده سرم رو به نشونه  شوق
بود  دهیحد از درک و شعور رس نیبود، خوشحال بودم که باربد من به ا دهیمن رو فهم میزندگ

از باربد رو شناخته بودم و اونم متعهد بودنش بود! نگاه  دیجد یرو کیو خوشحال بودم که 
فاصله مون رو کمتر کردم و  دم،ینگاهش دوختم به لب هام رس ریذوق زده م رو که به مس

رامش تونست آ یم شینیریش یلب ها دنیقدم شدم. چش شیلب هاش پ دنیبوس یخودم برا
 !چند روز باشه نیا یپاک کردن تلخ یبرا یمیعظ

 

************** 

همون  ی. اصال  حاضرستهیزمان با یاونقدر قشنگه که دوست دار زیاوقات، همه چ یبعض
مقابلت باشه!  یِ دوست داشتن رِ یهمون تصو ادته،یکه به  یریتصو نیتا آخر یلحظه جون بد

رو با مهر و محبت،  میدوست داشتن یمحضر، کناِر باربد نشسته بودم و خانواده  یتو یمن وقت
 یتا اون لحظه ا ستهیخواست زمان با یهمون لحظات، دلم م یتو قا  یدق دم،ید یدور تا دورم م

 یم زیر زیر یبارل خت،یر یه مکردند، پارسا مز یکه پدر و مادرم با محبت نگاهمون م
 یلبش کنار نم یداد اما لبخند از رو یاز پاهاش رو از استرس تکون م یکیو باربد  دیخند

 !دارم ادیباشند که به  یریتصاو نیرفت، آخر

  .دادم تا رسما  همسرش باشم یرسم یبار به باربد بله ا نیاتفاق افتاد. ا عیسر یلیخ زیچ همه

 :که دورمون بودند، باربد کنار گوشم گفت ییکسا یاهویه ونیم

 همسرتونه؟ پیخوشت یآقا نیا نکهیاز ا یدار یخانم حاال چه حس-
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 یجز خوشبخت یزیکه داشتم، چ یدر جوابش گفتم. قطعا  احساس ی" ا فتهیو " خودش دمیخند
 !نبود

د اصرار که بارب یی. از اونجامیزد رونیکارها انجام شد و بعد از اون از محضر ب ی همه
چند  یرو برا یعروس میآماده نبود و مجبور بود لمونیخونه و وسا م،یداشت زودتر عقد کن

بود که دهن  نیکرد و از نظر من مهم ا ینم یمن و خانوادم فرق ی. البته برامیبنداز گهیماه د
 یباربد بسته بشه و هر روز نق نزنه و در آخر... خودم هم از خدام بود زودتر رابطمون رسم

 !بشه

 :کنار دستش نشستم، ناله وار لب زدم ن،یماش یتو یوقت

بود که  یفهمم چه اصرار یاون همه مهمونو ندارم باربد! من واقعا  نم یمن حوصله  یوا-
 .میگرفتیم کجایرو  یعقد و عروس گهیچند ماه د میذاشتیم م؟یعقد کن یهول هولک نقدریا

زد.  یتک بوق شدیم نشیکه داشت سوار ماش ییپارسا یرو به حرکت در آورد و برا نیماش
 :همزمان گفت

  .امروزو غر نزن هیتوروخدا -

 :دمیو اخمو، لب برچ نهیبه س دست

 !ساعت از ازدواجمون بگذره بعد بهم بگو غرغرو کیبذار -

 :به روم زد یو چشمک دیخند

 !یکه آخِر شبارو مهربون باش ی. به شرطامیغر زدنات کنار م یمن با همه -

و  دیچیخندش پ یصدا یکتفش نشوندم. آخ بلندش تو یمشِت گره کردم رو رو ،یفیخف غیج با
 :من حرص زده گفتم

سست  نقدریآخه َمردم ا م؟یکه زودتر عقد کن یاصرار داشت نقدریآخِر شبات ا نیواسه هم-
 !عنصر؟

 :بهم رفت و پوزخند زد یبهش برخورد که چشم غره ا انگار

 من سست عنصرم؟-

 زودتر عقد نکهیمنم که هممونو کچل کرد به خاطر ا نیپ ن پ! ا-

 !میکن

 :جواب داد اخمالود
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ده بار به پارسا و بابات  یبود شمیچون دوست نداشتم واسه دوساعت که پ میمن گفتم عقد کن-
 !گرفتمت یم دیمنه! نبا ریتقص ؟یدونی. اصال  میجواب پس بد

 :حرف بزنم یخودش جدو مثل  رمیخندم رو بگ یکردم جلو یسع

 خوامیاالن برگرد محضر. م نی. هممونمی! من پشدادمیبهت بله م دیمنم نبا ه؟یچ یدونیاصال  م-
 .رمیطالق بگ

 :جواب داد ضیحرص و غ با

 یآره؟ اگه من طرف جنابعال گهیباشه جانا خانم! دستم درد نکنه! حاال من شدم سست عنصر د-
 !گهیاومدم د

 :جواب گفتم یکش اومده م رو جمع کردم و با لجباز یقهقهه بزنم. لبا خواستیم دلم

بابام و  یخودت آبرومم جلو شیپ یداریامشب منو به زور نگه م نیآره جون خودت! هم-
 !دونم ی. من که میبر یپارسا م

 :زد و جواب داد یپوزخند

 !ینیب یحاال م-

روم رو سمت پنجره چرخونده  نهیزده و لجباز روم رو ازش برگردوندم. دست به س حرص
تا بناگوش باز  شمیو دلخورم اما ن یعصب یلینشون بدم که خ یجور هیکردم  یم یبودم و سع

کنم.  یم یمدتش رو سرش خال نیا یها تیاذ یکردم که دارم تالف یبود و تو دلم ذوق م
 یدعوا نیوگرنه قطعا  اول دید یرو نم افمیباربد نبود و ق دید یخداروشکر که صورتم تو

 !خورد یساعت بعد از ازدواجمون رقم م کی مونیحساب

 نطوریما بود و باربد و هم یاز خونه  باتریبزرگتر و ز یلیباربد خ یکه خونه  ییاونجا از
شده بود که جشن عقد رو  نیقرار بر ا م،یداد یم حیترجخود باربد رو به تاالر  یمن، خونه 

 .میاون برگزار کن یخونه  یتو

شده بودند.  نییتز ییبایسالن خونه به ز نطوریباربد و هم یخونه  یبزرگ و باصفا اطیح
من  یشکل ممکن گذشت. البته اگه پشت چشم نازک کردن ها نیجشن عقدمون به قشنگ تر

شده بود که سراغم  هیهم متوجه قض ی! انگار بارلمیگرفت یتور مباربد رو ازش فاک یو اخما
 :که باربد بشنوه گفتم ی. منم جوردیساومد و ازم ماجرارو پر

 !شدهیاز داداش جونت بپرس چ-

 :جواب داد شدیو از کنار من بلند م دیخند یکه م یدر حال یبارل

  د؟یزود دست به کار نشد کمیقهر بعد از ازدواجتون. فقط به نظرتون  نیاز اول نمیا-
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رفتنشون رو  ری. مسفتهیاشاره کرد که پشت سرش راه ب یاز جاش بلند شد و به بارل باربد
سرم همانا و چشم تو چشم شدن با  دنیشونم گذاشت. چرخ یدست رو یکردم که کس ینگاه م

. میدیش کشآغو یرو تو گهیهمد ی. با خنده و خوشحالدمیو از جام پر دمیکش ینیپونه همانا! ه
 :گوشم گفت ارکن طنتیاون با ش

 !! هنوز تو شوکم بخدایبد اخالقمونو زد ِس یکه باالخره مخِ رئ شهیباورم نم-

 :جدا شدم و ذوق زده گفتم ازش

 ؟یپونه! خوب نمتیب یخوشحالم که م یلیخ-

 :صورتم چرخوند و جواب داد یچونم گذاشت و با محبت نگاهش رو تو ریز دست

 یکه مخ آقا شدی! چیو خوب نبود؟! نگفت دیرو د یخوشگل یفرشته  نیهمچ شهی! مگه ممیعال-
 بانو؟ یبه ما هم بگ یخوایرو نم تتیراز موفق ؟یمهرزاِد معروف رو زد

 :و تنها در جوابش گفتم دمیخند

 !گهیکنار هم د دیخوشگل چ ویهمه چ گهید یکینکردم! راستش،  یکار چیمن ه-

 :به باالسرم کردم و گفتم یا چشم و ابرو اشاره انگاهم کرد که ب جیگ

 شیکه چند ماه پ یباربد کنهیهم باور نم یا گهیکس د چیکار اون بود! وگرنه نه تنها تو، ه-
 .سر به تن من و برادرم نباشه، االن شوهر من باشه خواستیم

 یشدند. تعداد کم یرفتن م یاز من و باربد آماده  یاز شام، اکثر مهمون ها با خداحافظ بعد
از مهمون ها هنوز مونده بودند  و من واقعا  خسته شده بودم. ساعت از دوازده گذشته بود و 

 .کنم رونیدوش آب گرم از تنم ب کیرو فقط با  یخستگ نیدوست داشتم ا

 دمیلحظه نفهم کی یاومد اما تو یته بودم که لنگ لنگون سمتم مدوخ یم رو به بارلخسته نگاه
دستش رو  ینداشت که زن نیشدن با زم یکیبا  یرفت و فاصله ا جی. انگار سرش گشدیچ

و سمتش قدم تند کردم. بازوش رو گرفتم و  دمیاز جا پر دهیگرفت و نگهش داشت. ترس
 :کردم و گفتم اهصورتش نگ یمضطربانه تو

  ؟یخوب ؟یبارل یشدیچ-

 :سرش گذاشت و چشم بسته جواب داد یرو رو دستش

 .دارم جهیحالت تهوع و سرگ-

. چشم چرخوندم و باربد رو مشینشوند یا یصندل یدونفر از مهمون ها رو یکیکمک  با
نگران نگاه و  دهیسمتمون اومد. ترس عیاما به جاش پارسا چشمش به ما خورد و سر دمیند
 :گفتم شونیکرد و سمتش خم شد. آشفته و پر یبارل
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 دکتر؟ مشیببر یروشن کن نویماش یتونیچش شد. م هوی دونمینم-

 :چشم باز کرد و گفت عیسر یبارل

خسته شدم. همش هم رو پا بودم. به  یلیفشارم افتاده جانا. از صبح خ کمی ؟یدکتر واسه چ-
 .ستین میزیخدا چ

دستام گرفتم و با تموم عشق و  ونیبودم صورتش رو مپاش زانو زده  نییکه پا همونطور
 :محبتم گفتم

امروز. همشو  یشد تیاذ نقدریکه ا دیبه خاطر منه. ببخش یدرد دار یکه هرچ رمیبم یاله-
 !کنم یخودت جبران م یواسه عروس

حالت تهوع دارم و  گفتیو شربت به خوردش دادم اما مدام م ینیریش کمی. دیحال خند یب
  .بخورم تونمینم

رفتن  رونیرو به اتاقش بردم تا استراحت کنه. موقع ب یمهمون ها رفتند، بارل یهمه  یوقت
 :گفت تیاز اتاقش دستم رو گرفت و با مظلوم

 ؟یبمون شمیامشب پ شهیم-

به بابام و پارسا بگم که امشب  نکهیاز ا دمیکش یواقعا  خجالت م یشوهرم بود ول یخونه  نجایا
 :گفتم یحال به بارل نیمونم. اما با ا یبد مبار یرو خونه 

 .کنمیم شیکار هی. ینگران نباش خواهر-

 .راحت دستم رو رها کرد الیبه روم زد و با خ یلبخند

مقدمه  یخورد که ب یم ینیریبهش انداختم. با اشتها ش ینشستم و نگاه یمبل یباربد رو کنار
 یو با چشما دیپر کهویبه شکمش زدم. چون توقعش رو نداشت  یبا پشت دست ضربه ا

 :سمتش رفتم یدرشت شده نگاهم کرد. لبم رو براش کج کردم و چشم غره ا

 هیاز سرشب تاحاال  ؟یخوریم نقدریگفته باشما! من شوهِر چاق دوست ندارم! چه خبرته ا-
 !جنبهیدهنت داره م زیر

دستش رو سمت دهنش  یتو ینیریاون ش نکهیقدرت ا یکرد و حت یهاج و واج نگاهم م چارهیب
 یشونه  یرو طنتیبود با خنده و ش دهیمن رو شن یببره رو هم نداشت. پارسا که انگار حرفا

 :باربد زد و گفت

 گمیدارم به خاطر خواهرم م یکردیفکر م د،یخور یشما به درد هم نم گفتمیکه م یموقع اون-
 یکرده بودم م یعمر با جانا زندگ کی. گفتمیمن به خاطر خودت م یآقا باربد! خبر نداشت

 !برادر من یکنیامضا م یخودتو دار یسند بدبخت یدونستم اگه باهاش ازدواج کن
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بلند و لحن پر  یببرم، قهقهه زنان فرار کرد. با صدا ورشیاومدم از جام پاشدم و سمتش  تا
 :گفتم یحرص

دست که  نیآره؟ بشکنه ا میچشم و رو! که من باعث بدبخت یب رسهیباالخره که دستم بهت م-
  آخه؟ گفتمیمنمک نداره! من از گل نازک تر به تو 

خورد  یم ینیریکه از فرصت استفاده کرده بود و داشت باز ش یدور به باربد یفاصله ا از
 :گفت

 !دادمیمبدنمو نشونت  یرو یایشدم کبود یلخت م نجایداداش باور کن اگه زشت نبود هم-

 :به صداش داد و گفت یساختگ یبغض

خواهر من! نذار بگم هر روز منو با کمربند  هیتن من پر کبود ؟یمردان تا کِ  هیخشونت عل-
 !! نذار بگمیزدیم

 :بود با خنده گفت یاومده راض شیاز بحث پ یلیکه انگار خ باربد

  !شهیجنس فروخته شده پس گرفته نم گهیپس؟ االن که د یزودتر نگفت نارویداداش چرا ا-

 :خاروند و گفت یشینما یرو به حالت ششیدست به کمر ته ر پارسا

 کیکنار جانا قدر  یدونم هر ساعت زندگ یسخته، م دونمی. میو بساز یبسوز دیبا گهید-
 ...شمیکار یکه کرد هی! غلطیندار یچاره ا یکشه ول یعمر طول م

چون دادش به هوا رفت! بابام از پشتش در اومده بود و در  حرفش رو نتونست بزنه ی ادامه
  .کردم یصحنه نگاه م نیبه ا بیعج یگوشش بود و من با ذوق چوندنیحال پ

 ها؟ ؟یگفتیپشت دختِر من م یداشت یچ-

 :دیالتماس گونه نال پارسا

کردم! ولش کن توروخدا! من نوکِر دختِر شما  جای! غلط کردم بابا. بیآخ آخ بابا گوشمو کند-
 !هم هستم

 :به من انداخت و با مکث گفت ینگاه پر ذوق د،یکردن پارسا کش یکه دست از گوشمال بابا

 .همتون دیبابا جان، خسته ا میکم کم بر-

 یمیکه ن یاز نغمه ا یلب تشکر ریو ز دیها کش لیهم دست از جمع و جور کردن وسا مامان
 :دوشش بود کرد و رو بهم گفت یاز کارها رو

 .دیزحمت کش یلیازش تشکر کنم، امروز خ دیکجاست مادر؟ با یبارل-
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و به سرم، مردد ر یتو یدرخواست بارل یبه پارسا و باربد انداختم و با تداع ینگاه نگران مین
 :چشم تو چشم شدن رو باهاش داشتم گفتم یمامان که رو

 ششیازم خواست پ ادش،یدکتر نم مشیببر میمامان، هر چقدر اصرار کرد ستیحالش خوب ن-
 ...بمونم امشب اما

کردن نگاهشون موفق نبودم  یمعن یبار تو نیبه مامان انداخت و انگار ا یدار ینگاه معن بابا
 .قدم شد شیاجازه دادن پ یتکون دادند و بابا برا یسر تیچرا که هر دو با قاطع

 شش،یبمون پ سته،یرو پاهاش با ادیز دیذاشت یو نم دیکردیمراعاتش رو م دینداره، با یمورد-
 .دکتر دشیاگه هم حالش بد بود ببر

 :نگران نبود گفت یبه برادرها هیرو به باربد که شب یبعد هم با لحن متفاوت و

 .حد نینه در ا یخوبه ول یست به خواهرت باشه،  ذوق دومادحوا کمیشما هم -

حال  نیباربد بود، با ا بیو غر بیعج یالیخیو ب یدرست بود، اشاره ش به پرخور حدسم
 :گفت یو با چرب زبون اوردیباربد خم به ابرو ن

اوقات  یامروز بوده که خودمم گم کردم، چشم، گاه زیحواسم به همه چ نقدریبابا جان بخدا ا-
جانا جان رو همراه  دیتون یم دیندار تیشماهم اگه واقعا  رضا ه،یعیو طب شهیم ینطوریا

 .دیریقرار بگ یسیرودروا یخوام تو یهستم، نم یبارل شیمن پ د،یخودتون ببر

مرد دلبرانه حرف زدن رو از بر بود. بابا که  نیکالمش بودم، ا یجادو ریهم تحت تاث خودم
 .تکون داد یبه نف یبهتر بود، سر شیپ ی قهینسبت به چند دقحاال حالت چهره ش 

بمونه لطف  ششیبه گردن ما حق داره، اگه خواسته دخترمون پ یلیخ یبارل ست،ین ینه مشکل-
 .میدر حقش کن میتونیکه م هیکم

گذاشته  ریبابا روش تاث یبا لبخند نظاره گر مادر و پدرم شد و پارسا که انگار حرف ها باربد
 .لب باز کرد دیبود با ترد

 من هم بمونم؟ یخوایم-

بودنش دلم بره،  یحال موذ نیو در ع تیمظلوم یبرا ایدونستم به حالش غش غش بخندم  ینم
 .دیبار هم بابا به دادم رس نیحرف نگاهش کردم که ا یب

 !اتونیبچگ نیع نی... شدگهیپسر؟ خوبه د کاریچ یبمون نجایتو ا-

کرد حرص من رو  ینگاهش م رکانهیز یو باربد که با لبخند دیگردنش کش یرو یدست پارسا
 نای! به ناچار خودم به سمت پارسا و مامان و اچارهیب یآورد چه به برسه به پارسا یهم در م
 .رفتن بدرقه شون کردم یتشکر کردن ازشون برا نیرفتم و ح
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سر شب رو داشت به داخل  ییبایکه هنوز هم ز یاطیمحض رفتنشون، همراه باربد از ح به
فردا موکل کرد.  یکردن خونه رو برا زیخونه کرد و تم ینغمه رو راه عی. باربد سرمیبرگشت
صورتم  نِ یسنگ با  یتقر شیخشک شده م و آرا یتنم که حاال با عرق ها یلباس تو یگوشه 

 :همزمان گفتم قدم برداشتم و یدستم گرفتم و به سمت اتاق بارل یکالفه م کرده بود رو تو

 .بهش بدم امیبردار ب خچالیاز  یبارل یبرا وهیم کمیباربد،  رمیدوش بگ هی رمیمن م-

وقت نداشتم به  ادیاکتفا کرد. چون ز یو به تکون دادن سر دیبار یاز صورتش م یخستگ
 .به سمت حموم رفتم یبارل یلباس از لباس ها کهیسمت اتاق پا تند کردم و با برداشتن چند ت

 نیپاورچ نیگوشام نشست. پاورچ یو باربد تو یبارل یخنده ها یرفتنم از پله ها، صدا نییپا با
 :گفت مهیخنده هاش نصفه و ن ونیسمت آشپزخونه رفتم و گوش کردم. باربد م

 !؟یگری... من چرا... تورو نفرستادم کالس بازیلعنت-

باربد به محض  یپشتش به من بود ول یآشپزخونه شدم و خودم رو نشونش دادم. بارل وارد
 کهویبود  دهیرو فهم انیکه جر یکرد. بارل یمصلحت یو سرفه ا دیخنده از لباش پر کش دنمید

 :خنده ش قطع شد و گفت یصدا

 !از حالت تهوع هم که نگم واست کنن،یدرد م نقدریاآخ آخ باربد سرم و پاهام -

 :شونش گذاشتم و سمتش خم شدم. کنار گوشش گفتم یرو رو دستم

 رفت؟یخندت تا ده تا خونه انورتر داشت م یصدا نیواسه هم-

 !دمیخند یکرد، داشتم به اون م فیجک باحال تعر هیآآآ... آخه باربد -

 یبه صورت گلگون بارل رهیو نشستم. خ دمیکش رونیرو ب زیپشت م یها یاز صندل یکی
 :گفتم

 .خوبه یلیرنگ و روتم که خ-

از چه قراره. خواهر و  انیمتوجه شده بودم جر با  یتقر گهیصورتش پر از خنده بود و د حالت
 !بودند دهیبرادر نقشه کش

 :گفتم دادینشون م شیبا گوش یکه خودش رو مشغول باز یباربد به

 پس؟ شدی. چدارمیخودمم نگهت نم شیبهت ندارم، پ یکار گهیمن د گفتیز منفر بود امرو هی-

 :سمتم انداخت و با تمسخر گفت ینگاه مین

 نه؟یمگه به جز ا-

 :گفتم دادیم لمیکه لبخند ژکوند تحو یبارل یچشما یتو رهیخ
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تا شب من بمونم  ارهیدر ب ضویمر یآدما یخواهر خنگت گفته ادا نیبه ا یجنابعال یپس عمه -
 !نجا؟یا

 :گفت تیخنده زد. باربد اما با جد ریو ز رهیخودش رو بگ ینتونست جلو گهید یبارل

 !یزنیحرف م یفهمم از چ یمن نم-

 :بلند شد و گفت زیبود هوا پسه از پشت م دهیکه فهم یبارل

 !ریون بخ. شبتدیحل کن ییتا مشکالتتون رو به تنها ذارمیمن شما زن و شوهر رو تنها م-

 نکهیا ینشون داد. برا شیخنده ازمون دور شد و باربد دوباره خودش رو مشغول با گوش با
 :گفتم ارمیحرصش رو در ب شتریب

 .باال رمیمن م-

 :تکون داد و گفت یسر

 .منم بشه یگوشش بخواب که جا هیفقط!  یریتختو نگ یهمه -

 :جوابش با لبخند گفتم در

 !خوابمیاتاق سابق خودم م یمن تو زم،ینگران نباش عز-

دلم  یباز شد و تو شمیدرشت شده نگاهم کرد و من برگشتم. به محض برگشتنم ن ییچشما با
 .کنه ینتونسته بود نقشه ش رو عمل نکهیذوق کردم از ا

زده به  هیباربد رو تک کهویشدم که  سمیخ یاتاق سابقم رفتم و مشغول سشوار کردن موها به
 یحرف چیه یرو از در گرفت و سمتم اومد. ب شهی. نگاهم که بهش افتاد تکدمیچارچوب در د

  .سشوار رو از دستم گرفت و مشغول شد

 .گذاشت و مشغول بافتن موهام شد زیم یسشوار رو رو د،یکارش به انتها رس یوقت

االن  کرد و یاخم م دادیرو با دقت انجام م یکار یبهش دوختم. وقت نهییآ یرو از تو نگاهم
 یش پر مشده کیبه هم نزد یوسط ابروها دنیبوس یاز همون مواقع بود. دلم برا یکیهم 
 !دیکش

. دیتنش به تنم چسب ب،یترت نیگذاشت و به ا شیآرا زیاتمام کارش، دستاش رو دو طرف م با
کرد و با خباثت  زیتکون دادم. چشم ر هیچ ینگاهم کرد که سرم رو به معنا یو عاد یخنث
 :گفت

 !ییپررو یلیخ-

 :ابرو باال انداختم تعجب از
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 اونوقت چرا؟-

 که تازه چند ساعته شوهرت شده؟ یچه طرز برخورده با کس نیا ؟یکشیواقعا  خجالت نم-

 :م رو قورت دادم و چشمام رو درشت کردم خنده

 کردم مگه؟ کارتیچ-

 نیبب یواسه گرفتن دستات. ول زنهیدلم داره پر پر م ی! از عصرینکرد کاریچ گهیبگو د-
 !یاریدر م یباز یچه قدر وحش

 کیطاقت نداشت،  گهیکنم و پر از عشق نگاهش کردم. اون که انگار د تشینتونستم اذ گهید
 کی. دیآغوش گرمش کش یو از پشت بدنم رو تو دیچیدستاش رو دور تنم پ ع،یمرتبه و سر

  .دور شونه هام شگهیدستش محکم دور شکمش حلقه شده بود و دست د

 ینکردم. سرش رو تو یبود اما خودم هم اونقدر دلم تنگش بود که اعتراض ادیدستاش ز فشار
قرار داشت گذاشتم  نمیس یساعدش که رو ی. دستم رو رودیگردنم فرو برد و چشم بسته بو کش

 :گفتم یو نوازشش کردم. به آروم

 !رت بذارمسر به س خواستمیبود. م یگفتم شوخ یامروز هرچ-

گردنم  یگذاشت. بعد از چند لحظه باالخره لبش رو رو یگردنم م یرو زیر یتند بوسه ها تند
 :ساکن کرد و جواب داد

 !فرشته م دونمیم-

 یدور گردنش و حلقه  من به یمحکم دستا یو با تموم وجودم بغلش کردم. حلقه  برگشتم
  .وجود باربد حل کنند یمحکم تر اون به دور کمرم، انگار قصد داشتند من رو تو

 :دستام رو از دور گردنش باز کنم گفتم یحلقه  نکهیو بدون ا دمیرو باال کش سرم

 بترسم؟ یزیاز چ ستیقرار ن گهید یعنیتموم شده باشه باربد.  یهمه چ شهیباورم نم-

 دیکه طول کش ی. چند لحظه ادیکش یقیچسبوند و چشم بسته نفس عم میشونیرو به پ شیشونیپ
 :لحن ممکن جواب بده نیتا با پر حس تر

  !رهیعطر تنتو از من بگ تونهیمرگم نم گهید-

 :زدم تشر

 ه؟یحرفا نزن. مرگ چ نیاِ باربد از ا-

 چشماش افتاده بود رو یکه گوشه  ینیباز کرد. دوس داشتم چ چشم

 !ببوسم
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 .میریمیهم با هم م میریبم مینترس کوچولو! مرگ که ترس نداره! ما بخوا-

 زد؟یشب مشترک با همسرش راجب مرگ حرف م نیاول یخل بود! آخه ک یلیخ

 یچشم راستم گذاشت، حواسم از حرف هاش پرت شد. بوسه  یکه رو یعیسر یبوسه  با
 شدیم کیکه رمانت ییگرفت. وقتا یشتریتر شد و لبخندم عمق ب یچشم چپم طوالن یرو شیبعد

به آروم بودنش عادت  نکهی! با ارفتیدلم واسش م ذاشتیرو کنار م شیگر یوحش یو خو
 !اومد یبهش م بینداشتم اما عج

 :صورتم رو غرق بوسه کرد و اونقدر ادامه داد تا خندم گرفت و گفتم تموم

 !باربد عه گهیبسه د-

 :فتگ طونیش

 !رفتم سراغش که یزودتر م یهول نقدریا یواسه اصل کار دونستمیاگه م-

 :درشت شده گفتم یخنده و چشم ها با

 اونوقت؟ هیچ یاصل کار-

 :ابرو باال انداخت و جواب داد ثیو خب طونیش

 !گهیبخورش د-

 :و واج گفتم هاج

 و؟یخاک بر سرم! چ-

رو دوست داشتم!  شدیم نییباال و پا دنشیگلوش که موقع خند بکیبه هوا رفت. س شقهقهه
 :خنده هاش گفت ونیم

گفتم زودتر دست به  یلبامو بخور یمنتظر یلیخ دمیبابا! د گمینگا توروخدا! لبو م شوافهیق-
 !یکار ش

زدم و  نشیبه س یادب بود! با حرص مشت یبشر ب نیکه ا نیداشتم لهش کنم از بس ا دوست
 :گفتم

 .ری. شب بخخوابمیتو هال م رمی. اصال  امشب میشیتو آدم نم-

 کهویبغلم گرفتم. برگشتم و از کنارش رد شدم اما  یتخت برداشتم و تو یرو از رو بالشتم
لب هام  یباربد رو رو یبشم، لب ها یزیمتوجه چ نکهیشد و قبل از ا دهیدستم از پشت کش

 یو گوشه ا دیکش رونیبالشت رو از دستم ب د،یسبو یکه لب هام رو م نطوری. همحس کردم
  .انداخت
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لب هام دست  دنیاز بوس نکهیچسبوندم و بدون ا واریشده بود. به د زیخشونت آم یکم حرکاتش
 ونیدستش گذاشتم و با خنده م یشد. دستم رو رو رهنمیپ یبکشه مشغول باز کردم دکمه ها

 :لبهاش پچ زدم

 ؟یشد یچته؟ چرا وحش-

 :از درد گفتم که گفت ی. آخدیدندونش گرفت و کش ونیرو م نمییپا لبم

 جوون؟-

 :به کتفش زدم که گفت یآروم مشت یخنده ا با

 !از خجالتت در اومد ینجوریهم دیبود! با کیرمانت شهیبا تو نم-

 ی. با ناله اشهیگردنم فرو برد و چنان مک زد که حتم داشتم کبود م یسرش رو تو نباریا و
 :شونه هاش گذاشتم و گفتم یدستام رو رو آروم جفت

 !ینجوریبخدا. نکن ا شمیباربد کبود م-

باربد  یشونه ها ی. محکم تر گردنم رو مک زد و من از شدت سستدیفهم ینم یچیه انگار
 :و مست و خمار زمزمه کرد دیکش نییرو گرفتم. لب هاش رو پا

 !ذارمیتنت نم یسالم تو یمن؟ امشب جا یِ دبرفیسف یدیکجاشو د-

 

************ 

طرف  کیخونم بود پام رو به  یکه بدخواب بودن تو ییخوردم و از اونجا یجام تکون یتو
 یبهش برام لذت بخش باشه، مجدد تکون هیسفت و محکم نبود که تک یچادر چسبوندم. اونقدر

 .حالت دادم رییبه نشسته تغ دهیاز حد باالخره تنم رو از دراز کش شیب یدم و با حس گرماخور

 ایاطرافم رو بشنوم. صبح زود که لب در زیر یتونستم صداها یخواب بودم اما م جیگ هنوز
که آوازه ش از نظر  یو بعد به سمت جواهر ده ا میباش نجایتا عصر ا میگرفت میتصم میاومد
 .میبود بر دهیچیکل رامسر پ یتو ییبایز

به لباس هام  یبستن نگاه نیبرداشتم و ح فمیو ظر کیبالشت کوچ یموهام رو از رو کش
 یبارل یاما جد فیلط یچادر رو بکشم صدا پیکه خواستم ز نیانداختم. مرتب بودند و هم

 .کرد خکوبمیجام م یتو

 !فتم آرهگ یم یدیپرس یسوال رو م نیازم ا ش،یاگه چند ماه پ دیشا-

کرد؟ با... پارسا؟  یصحبت م یداشت با ک یزد، بارل یم رونیسرم ب یداشت از تو یکنجکاو
 پس... باربد کجا بود؟
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 دونمی. نمیکه توام مثل من دونمینسبت بهت ندارم، م یحس چیگم که من ه یاالن م یول-
 یها یمحل ی... بخاطر بدیاون زمان چم شده بود که به تو پناه آوردم، شا دونمیپارسا... نم

 باربد بود، من...

 .تنهام یلیکردم خ یحس م

باز کردن  یبه قلقلک دادن چشم هام برا ییسکوت فرا گرفت و من اعتنا نشونیب یا لحظه
 .تعرض نکنم نیاز ا شتریچادر نکردم و خواستم به خلوتشون ب پیآروم ز

من و  دنیرس یکه برا ید، برادرتنها برادرم بو یصدا د،یرس یکه حاال به گوشم م ییصدا
 .شد تیاذ یلیباربد خ

 درسته؟ ت،ییحس و حال تنها یو من هم کامال  گند زدم تو-

 یبود که اون رو از همه  یژگیو نیزدم. اون هنوز هم عذاب وجدان داشت و هم یتلخند
 .کرد یشهر مجزا م نیا طونیشر و ش یپسرا

در  ،یو منو ببخش یفراموش کن خوامیچقدر پرروام که از تو م گم،یاوقات با خودم م یگاه-
 یحماقت کردم بارل یلیبچه بودم، خ یلی. خدمیکه من هنوز... خودم خودمو نبخش یصورت

داشت  یلب هام پر بکشه، بارل یاز گوشه  یباعث شد تلخ یبارل زیر یخنده  یبار صدا نیا
 ارسا؟پ یاون هم تنها و بدون اجبار برا د؟یخند یم

هم  گهیبار د کیجلو اومدن،  یفرصت رو بهت دادم برا نیو من ا یدیبار پا پس کش کیتو -
خودم  دم،یمن خودم ترس ،یومدیجلو اومدن، اما ن یبرا یو منتظر موند یرو بهم گفت زیهمه چ
 !سرزنش نکن یادیبودم و حالم اصال  دست خودم نبود. خودت رو ز یشاک

 ...یعنیپس -

تونست حس و حالم رو درک  یم یخواست از خلوتشون سوء استفاده کنم و فقط کس ینم دلم
سفت و سر سخت  یحرف ها از زبون بارل نیا دنیخبر داشته باشه، شن مونیکنه که از زندگ

 یمثل بارل یخوب یهنوز هم آدم ها یزندگ یعنیبخشش،  یعنیخوش،  یروزها دی... امیعنی
 .رو سراغ داره

باهم دوست  خوامیم م،ینیبب نویهم ایقضا نیو ا دنیبخاطر بخش گهیخوام د ینم نکهیا یعنی-
 .یمثل اشکان برام باش یکیدرست  م،یو بخند میبگ م،یباش قیرف م،یباش

بکشم و از تصورش  ریپارسا رو به تصو یوا رفته  ی افهیفاصله هم ق نیتونستم از هم یم
گلوش باعث شد  یتو یکننده  رونیپارسا با اون بغض و یرفت. صدا یهم دلم براش غنج م

چشم هام رنگ اشک رو  چوقتیکه به باربد قول دادم ه ارمین ادیبه  یمن هم بغض کنم و حت
 .ننیبه خودش نب
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 ... بغلت کنم؟شهیم-

از ته دل  یجام ولو کنم و لبخند یگونه هام باعث شد خودم رو تو یسیخ نیخنده م ح کیشل
خونه  گه،یبا قبال ها فرق کرده بود. حس من و باربد به هم د زیشد همه چ یبزنم. باورم نم

خوب شده  زیمامان و بابا... همه چ یو افسردگ یبودن پارسا، آشفته گ یزندان ،یبارل ینینش
رو داشتم  دنشید یآرزو یروز کیکه  یباربد مهرزاد بودم، کس یهمسر رسم منبود! حاال 

زدم. حاال ما، جانا پرستش و باربد مهرزاد،  یم یبه آرزوم دست به هر بهونه ا دنیرس یو برا
و  یماه عسل دو نفره مون رو کنار بارل م،یبود شییمایکه زبونزد کل شرکت هواپ یزوج

 .مشترک من و باربد بود یحس زندگ نیتر حس قشنگ نیو ا میگذروند یم میپارسا داشت

. باربد نشدم یحضور ناگهان یو پر سروصدا بود که متوجه  قیصورتم اونقدر عم یرو لبخند
 .کننده ش سرم رو از بالشت جدا کردم اریهش یصدا دنیبه محض شن

 ؟ییکردم از تنها یداشتم دق م رونیو من اون ب یداریخوابالو خانوم... ب-

 :بلند شدن رو بهش گفتم نیصدقه ش رفتم و ح قربون

 نه؟ ای میباربد پز دار یناهار جوجه  نمیشدم. بب داریاالن ب نیدورت بگردم من، هم-

 .به خودش گرفت یش جمع کرد و حالت ناراحت نهیس یرو رو دستش

واال از صبح داداش شما کون مبارکش رو  ،یخودم و خودت و بارل یفقط برا یول میدار-
مردم از بس چوب جمع کردم و خودم  ره،یبند داره رو مخ خواهر من م کی نیشته کف زمگذا

 !وراج و رو مخ آخه؟ نقدریرو مشغول نشون دادم، آدمم ا

دستش  کیبردم، خواستم دهن باز کنم که با  ورشیمرتبه از جام بلند شدم و به سمتش  کی
 .شد دنشیمشغول کش لیلپم رو گرفت و مثل پاست

 ینقص عضو بش ارم،یلپتو از جاش در م یبهم بگ یزیبخاطر داداشت چ یبخوا ه؟یهان؟ چ-
 !ارمیسرت هوو هم م

 :گفتم یوار اسمش رو صدا زدم و به سخت ناله

 .اصال ... آخ... ول کن لپمو یگیغلط کردم... تو راست م-

کرد و همزمان با قربون صدقه  یلپم اول تک خنده ا دنیو با د دیدستش رو عقب کش عیسر
 .دتشیبوس

 !یلعنت یپنبه ها نیواسه ا رمیمیمن م-

 یشده بود، چشم درشت کردم و اون ب دایسروکله ش پ شیچند شب پ نیلقبش که هم دنیشن با
 .تکون داد یشرمانه سر
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 !ه؟کوچولو پنبه ان، خوب هی نایواقعا  پنبه ان، ا گهیبود، اونا د یا گهید زیلقب چ دونمیم-

 .رمیخنده م رو بگ یو نتونستم جلو دمیبازوش کوب یرو یمشت

 !واقعا  ها ،ییواقعا  پررو-

 :لب گفت رینشوند و ز میشونیپ یرو یبوس

 .که چوب خشکام خاکستر شد میبر-

خوش و خندون  یو با رو به رو شدن با پارسا و بارل میتو دست هم از چادر خارج شد دست
 .به روشون زدم یچشمک

 !تا بنا گوشتون بازه شتونیکه ن نمیبیم-

 :رو بهمون گفت شیمصنوع یباال فرستادند و پارسا با اخما ییابرو هردو

 !خوش گذشته انگار شتریبه شما ب-

 :انداختم و باربد تشرزنان رو بهش گفت نییلپم سرم رو پا یچشم هاش به رو یرگیخ از

 .کن بچه پررو دیدو تا کار مف ایب یجا حسود-

تونست باشه، به سمت  یجز فحش نم یزیبهش گفت که شک نداشتم چ یزیبا ادا چ رساپا
کباب زدن انتخاب کرده بود رفتند. من هم  یکه باربد برا ییباربد اومد و با هم به طرف جا

 :و گفتم ختمیچشم هام ر یبه صفر رسوندم، تمام ذوقم رو تو یفاصله م رو با بارل

 ؟یکرد کارشیبودم، چ دهیند چوقتیکه ه دمید ییزایچ هیپارسا امروز  یچشم ها یتو-

بار  نیدوم یخواستم برام بگه، بگه و من برا یگذشته، م یچ نشونیدونستم ب یم نکهیا با
 .غرق لذت بشم

 .دمشیوقته بخش یلیفقط گفتم که خ ،یچیه-

 :آغوشش گرفتم و با بغض لب زدم به

 !یخوب و پاک نقدریکه ا یمرس ا،یدن قیرف نیبهتر یمرس-

 :چشم هاش همزمان گفت یو با اشاره  دیکمرم کش یرو نوازشگرانه به رو دستش

 .کردن آخه کاریچ مینیبب ششونیپ میبر-

. میو به سمتشون رفت میقدم برداشت ایداغ لب در یماسه ها یبرهنه رو یآروم و با پاها آروم
مربوط به  لیهم وسا یمشغول درست کردن ساالد شدم و بارل میبود دهیکه خر یلیمن با وسا
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خوردن و سر به سر گذاشتن  یکر نیکرد. پارسا و باربد ه یو مرتب م زیسفره رو تم
 .افتاد ینگاهشون به ما م یذاشتند و هر از گاه یم شیها رو آت هجوجه و گوج گه،یهمد

که حاصل  یو همونطور که برنج میانداخت راندازیز یسفره رو همونجا رو یبارل شنهادیپ به
که تمام  ینگاهم به نگاه دو تا دختر دم،یکش یظرف م یبود رو تو یدستپخت من و بارل

نگاه  یبیجور عج کینشست.  دیکاو یوجودشون چشم شده بود و ما رو و به خصوص من م
 اینظرشون رو دارم سرشون رو به سمت در ریمن هم ز دمتوجه شدن یکردند، وقت یم

گرفتند.  یم شگونیرو ن گهیهمد یو هرازگاه دندیخند یم زیر زیچرخوندند اما همچنان ر
 بودند؟ دهیاز ما د یخنده دار زیچشون بود؟ چ

باربد چند بار  دمیکندشون بود که نفهم یو قدم ها بیو غر بیعج یرفتارها یحواسم پ اونقدر
 :دیپرس تیتکون داد و با جد یکردم سر لیزده، سرم رو که به سمتش ماصدام 

 به اونا؟ یچرا زل زد شده؟یچ-

 :و پارسا گفتم یبه نگاه کنجکاو بارل رهیباال انداختم و خ یا شونه

 !مارو کننینگاه م یجور هی دونم،ینم-

 :کرد و پارسا در عوض گفت یبالفاصله اخم باربد

 .داشته باشن ازین یزیچ دیشا-

 :با ما نداشتند آروم گفتم یرو به سمتشون چرخوندم و چون فاصله ا سرم

 .فقط کننینگاه م یرکیز ریجا ز هی سادندیکه وا ینیبیم-

از  یکیکه با اون ها چشم تو چشم شد،  نیظرف پر از جوجه رو به دستم داد و هم باربد
خنده  ریخودم نبودند زد ز یبه لپ ها شباهت یداشت و لپ هاش که ب یدخترها که اندام تپل

طرف از چشم تو چشم شدن با باربد واهمه داشت و از  کیشکمش رو گرفت، از  یو جلو
باربد به سمتشون چند قدم  کهویکه  دیخندیگفت و م یم آرومبا دوستش آروم  گهیطرف د

 :دیمقدمه پرس یبرداشت و ب

 د؟یخند یم یچ یبپرسم برا شهیشده؟ م یزیخانوما چ-

شکم دوستش  یزد با دستش تو یش بچه تر م افهیق یداشت و کم یفر یکه موها یکنار دختر
 :صداش گفت یتو یخنده  یزد و من من کنان با رگ ها

 .خوامینشده، عذر م یزینه آقا، چ-

 تیبار با جد نیما بشه که دوستش دستش رو گرفت و ا الیخیبه جلو برداره و ب یقدم خواست
 :گفت
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 .کپ خودشه، نگاهشون کن آخه باور کن-

بار  نیبه پاهاش بده، ا یکه خواست تکون نیدست دوستش رو گرفت و هم یمو فرفر دخترک
 .من مانع حرکتش شدم

 م؟یداد یا یما سوت د؟یذوق زده ا نقدیشده خب؟ چرا ا یچتونه؟ چ دیبگ شهیدخترا م-

لب هاش نبود  یاز خنده رو یکه حاال رد یسوالم چپ چپ نگاهم کرد و دختر دنیبا شن باربد
 .باربد و من برداره ینتونست نگاهش رو از رو

 ...نشده، فقط یزیچ-

سر تا پاشون  یدوخت. طور یبه دوستش انداخت و بعد نگاهش رو به پارسا و بارل ینگاه مین
کرد که  یم دادی. نگاهش بدمیترس یداشتم م گهیشون شده بود که د رهیکرد و خ یرو نگاه م

 .شناسه یانگار سالهاست ما رو م

 :بگه یو با شرمندگ ادیدختر باعث شد دوستش به حرف ب سکوت

 تیکه چهار شخص مینوشت یرمان هیو  میا سندهیما هردومون نو وفتاده،ین یاتفاق دیباور کن-
 میرمانمون رو دار یها تیشخص میحس کرد میدیلحظه که شما چهار نفر رو د هیداره،  یاصل
 !دیشون هست هیشب یلیآخه... شماها خ م،ینیب یم

باعث شد نگاه هر چهارنفره مون کنجکاوتر و مهربون تر از قبل بشه، درک  اعترافش
ها  تیاون شخص هیتونستند حس کنند ما شب یسخت بود، چطور م یبرا یحرفاشون کم

  م؟یهست

 :گفت یزیشده بود رو به دخترک با لحن تمسخرآم بشینص یمفرح یکه انگار باز باربد

 اونوقت رمانتون چاپ ماپ هم شده؟-

 :زد و گفت یتلخند یموفرفر دختر

 .چاپش کرد شهینم یفعل طیشرا ینه، متاسفانه تو-

دو  نیدونستم حس کرده ا یرفتم. م یزد و من در جواب براش چشم غره ا یپوزخند باربد
چشم هاشون  ینداشتم، ذوق و شوق تو یاحساس نیاما من همچگن،  یدروغ م ینفر دارند کم

 .دندیرو د شونیزندگ یآدم ها نیتر یمیو صم نیزتریزد، انگار عز یموج م

و باربد رو  یدارم از پارسا و بارل یهردوشون زدم و بعد از گرفتن نگاه معن یبه رو یلبخند
 :بهشون گفتم

 تونم اسم رمانتون رو بپرسم؟ یم د،یجانم، انشاهلل که موفق باش یا-
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به من و  یخاص یرگیاز اون ها با خ یکیانداختند و  گهیبه هم د یدار یدختر نگاه معن دو
 :گفت یلحن پر غرور

 !عشق تو یانقضا-
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