
 

 
1

 (zygopteraشاپرک )|  یگر بازرمان 
 

 (zygoptera) | شاپرک  یگر بازرمان 

 



 

 
2

 (zygopteraشاپرک )|  یگر بازرمان 
 

 
  .آماده شده است رمان یک یتساکتاب در   این
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 yek_roman1  :رمان یک ینستاگراما پیج

 

 یگر رمان: باز نام

 (zygoptera) : شاپرک یسندهنو نام

گذر از فردا رمان   سومین دختر وارثرمان   جای مادرم زندان نیسترمان    

دختری جاا ماانادر در یااریاو و روشااان 
روزهاای گاذشاااتا  و گد شااادر در د ت گ  

ب د وجودش از ها ب دآغوش مادری ک  سال
ها در پ  درد دوری َیَرک خوردر اساتسساال

گذرد و ساارنوشاات واهر ب  واهر ب  هد م 
هاای  ُپل  از یرسشاااود و هد دوختا  م 

ها یو م ج   سااازدس در کا  د نافرجام م 
خیزد و یاو پیوناد ابادی در بح و ا  برم 

دواندس د  اختگ  ک  در یعارضاا  ریها  م 
پس نقاب یو شاورشا  ی یدر شادر اساتس 
جه ِد یاو خواب آشااا تا س کا  سااارانجاام 

شاااودس جا اوِن پاااپاس چاهاا  آر ما چاهاا 
و های یای ک  ذهن یمام ناخوشا کهایدر

انتخاب اسااتس انتخاِب آرامِ  نخسااتین 
 نگارس

 

َدَوراِن دوران گااار چاا ااان  
ساااهمگین اسااات کا  یاو ی ا  
مرزهااای باااور را جااا باا  جااا 

رمان جای مادرم زندان . ک د م 
نیساتس بر مدار ن ایدهای  اسات 
ک  ناخواسات  خود را در گوشا  

ک  ادس  االس و ک اار زنادگ  جاا م 
انس از میااان پر یوی خاااِن روه 

ای عظید بزرگ ُکردس با  مهلها 
ای ک  ب  شااودم مهله پریاب م 

ع وان ساوپر اساتاِر بازی زندگ س 
 .ای ای نق  خواهد کرد

س  یستن  یماد  یه وارث بودنس هم
از   باا یل  ی هااانسااااان  گااه

  یاااناطارافا  یرا بارا یاااا اماااس دنا 
 ک  د م ییر تخوش یغدسااا  یطور

از  ی اای کا  بعاد از مرگس ی هاا ز
 ی!  الس مرزهاماند ها ب  جا مآن

 شاوندس جا ب  جا م نهایت باور ب
بر   دختر وارث داسااتان ینسااوم

از  یک  ناگار باد  یسااتمدار دختر
ج س ساارنوشاات او را ب  ساامت 

سااو    از زندگ یبعج یریمساا 
 سدهد م

 دانلود دانلود دانلود
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 ییعاشقانه جنا  یسی: پلژانر

 

 :رمان خالصه

دارد و هر روزش    یعاد  یمهربان است که زندگ   یلدا به نام    یدختر  یدرباره  داستان
 گیردیم  یگریصبح او رنگ د  یدروز خورش  یکاما    کند؛یآغاز م  ینرا با اتفاقات روت
. رویدیدر باغ قلبش م یا. جوانهکندیمعلق جلوه م  یشرو یشو جاده هموار پ

انتظار وصال و صادقانه    ستی واقع  قعاش  یافتن  یکه در جست و جو  یدرست زمان 
از صداقت   ییکه بو  شودیاز گذشته پدر و مادرش برمال م ینچرک یراز کشد،یم

  .ندارد

 .باشد یباز  ینخاتمه ا یداز احساسات متناقض شا یدوروه  ینب انتخاب

 

 

  ی طور است. وقت  ینهم یشهمرتبه آرام تر شده بود. هم ینحرکت زمان چند انگار 
 یاکند   یسقوط م یدرخت  یکه آدم دارد از باال  یدهد؛ مثل وقت  یرخ م یاتفاق بد

 ی سخت برخورد م یشود و به سطح  یاز دست رها م یشکستن یئیکه ش  یزمان 
را  یاتگذرد. ادم تمام جزئ  یوقت ها زمان انگار با حرکت آهسته م ینطور کند. ا

 یساس مرا اح یوستههنوز به وقوع نپ ی  حتم ی  و تمام هراس آن حادثه  یندب یم
داشت  یستون بتن یکردم. وقت   یکند. همانطور که من در آن لحظه احساسش م

  یره باز به روبرو خ یو چشمان  یدهترس یشد و او با نگاه  یتر م یکهر لحظه نزد
ام   ینهخواست خودش را از س یکردم که انگار م  یمانده بود. تپش قلبم را حس م
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را   یانشکه بار ها زجه زنان پا یا یشد؛ زندگ  ی. داشت تمام میندازدب یرونب
کنم.   یگرفته بودم زندگ   یمبود که تصم  یدهرس  یدرست زمان   یانخواسته بودم. اما پا

  ودم آمد و تمام ذرات وج ینم یرون شده بود که ب ینام انقدر سنگ ینه س ینفس تو
قلبم را لرزانده بود. او هم   یکه روز  ی.  نگاه کردم، به مردیدلرز یانگار داشت م
توانست دروغ باشد. مگر   یبود که نم  یکرد و در نگاهش صداقت   یداشت نگاهم م

فرمان را به   یوقت  یند؟به هم دروغ بگو یلحظه ا ینتوانستند در همچ یآدم ها م
برخورد آهن   یصدا یبود. وقت  یمسمت راست گرفت هنوز نگاهش قفل چشم ها

 ی هوا یسهنمانده بود. ک یانتا پا یزیچ یگر هم. د یدراشو بتن ذره ذره گوشم را خ
. یدمد ینم یزیچ یدیبه جز سف یگر صورتم باز شد. د یجلو ینرنگ ماش یدسف

وارد شد را احساس کردم و بعد تمام صدا ها خاموش   ینکه به ماش  یموج ضربه ا
 یچبه اطرافم انداختم. ه یمحض. نگاه  یحس یبود و ب  هشد. فقط سکوت ماند

کردم   یوقت فکر نم یچمحض بود. حتما مرده بودم. ه یدینبود. فقط سف یز چ
 .قدر ساده باشد ینمردن ا

 ی خال  یفضا  یکبارهشناور بودم که    یوصف ناشدن   یحس  یو ب  یدیدر آن سف  مدتی
 یابانشد به آدم ها، ساختمان ها، خ یلتبد یدیاطرافم شکل گرفت. سف یدو سف

زود   یلی. خیزندگ  یعاد یانشروع به حرکت کرد؛ مثل جر یز ها. و بعد همه چ
بودم در لحظه   نیده. شیدمد  یخودم را م  ی. داشتم زندگ یستچ  یانکه جر  یدمفهم
 ینگذرد اما ا  یم یشچشم ها یاز جلو یلم،ف یکآدم، مثل  یمرگ تمام زندگ  ی

ا از نگاه ر   یز بود و من داشتم همه چ  یانگار واقع  یز نبود. همه چ  یلمف  یک  یهاصال شب
 ی برا یقدرت  یچکه ه  ینکردم. بدون ا  یو احساس م یدمشن یم یدم،د یخودم م

 .دادنش داشته باشم ییر تغ

**** 
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را به زور باز کردم    ینمسنگ  ی. پلک هایچیدگوشم پ  یتو  یآهنگ پلنگ صورت   صدای
 یم یضگوناگون مستف  یرا با فوحش ها ینکه داشتم جد و آباد آرم  یو درحال

را مجبور کند که  یتواند کس یم یام گشتم. آخر کدام آدم عاقل یکردم دنبال گوش
کردم. طفلک کف اتاق   یدایششود؟ باالخره پ یدار آهنگ از خواب ب ین هر روز با ا

و به   یدمپف کرده ام را مال یعالم کتاب و دفتر مدفون شده بود. چشم ها یک یر ز
صفحه. خواستم  یبود رو آمده یشدم. عکس پلنگ صورت  یرهصفحه اش خ

  یم که روبرو  ییبخوابم اما کوه کتاب ها یگر د ی یقهرا قطع کنم و پنج دق یشصدا
بلند   ینزم یزدم و از رو یچشمک  یپلنگ صورت  یبود خواب را از سرم پراند. برا

دادم، مسواک و   یآهنگ خودم را تکان م یتمکه داشتم با ر یشدم و در حال
خودم نگاه کردم.   یر به تصو   ینه آ   یرفتم. تو  یی ه دستشورا برداشتم و ب  یردندانمخم
ترم یانامتحانات م ینحالت دارم گود افتاده بود. انقدر که ا یمشک  یچشم ها یپا

  ی لخت مشک  یکه آمدم آهنگ تمام شده بود. موها  یرونسخت بودند. ب یلعنت 
  ی مانتو  یک و    یرهت  ینشلوار ج  یکرنگم    یدسف  یبستم، از کمد چوب   ی بلندم را دم اسب

  ینه آ   ینبود. تو  یشآرا   یبرا  ی. وقت یدمبرداشتم و پوش  یسنت   ی ها  یبا گلدوز  یدسف
توانستم   یبودم اما بهتر بود اگر م ضیکردم. در کل از چهره ام را  یبه خودم نگاه 

زنگ زد.    ینفکر ها بودم نوش  ینبپوشانم. در هم  یزیرا با چ  یمچشم ها  یر ز  یاهیس
 :گفتم  که حرفش را بشنوم  ینبدون ا

 .دم درم یا یقهپنج دق -

. یدمرس یینپا یرفتم تا به طبقه  یینپا یکیدوتا  یره،ت یقهوه ا یچوب  یپله ها از 
سروصدا از  یبود. خواستم ب  یدار ب یدآمد؛ بابا حم یم یر گ  یوهدستگاه آبم یصدا

و خاص   ینپرطن یوراد یها یندهگو  یکه مثل صدا  یشبروم که صدا یرونخانه ب
 :یچیدگوشم پ  یبود تو
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 خانم امتحان بدون صبحانه؟  یلدا -

رنگ    یقهوه ا  یکفپوش ها  یکردم رو  یشکوله را از دوشم آزاد کردم و رها  یها  بند
داده بود به سنگ  یهخانه و سالنه سالنه به سمت آشپزخانه رفتم. آرنجش را تک

که کامال   ی، نگاه کرد  ینافذ نگاهم م یعسل یبا چشم ها ینکع یاپن و از باال
 .کارکشته بود  یاتاستاد ادب یک یبرازنده 

 !ییبابا یر صبح بخ -

 یشهش یوانیگذشت. ل  یکردم چه قدر م  یشکه بابا صدا  یبار یندانم از اول نمی
 :پر از آب پرتغال تازه را دستم داد و گفت ی،ا

 شروع نکنه؟  یدنینوش ینا یآدم روزشو با خنکا یستن یفح -

و بعد معده ام احساس  یمر یرا تو یدنینوش یلبم. خنکا ینشست رو  لبخندی
به   یکرد. بعد متفکرانه دست   یداشت نگاهم م یش لبها یرو یکردم. با لبخند محو

 :و گفت یداش کش ینسبتا بلند جو گندم یشته ر

 ینهب یو م یادآن آدم به خودش م یک! یشنبچه ها چه قدر زود بزرگ م -
 !بشه یگهد یخونه  یه یتا ملکه  بره یدبا یگهدخترش د

ام باعث شد صورتم را جمع کنم.   ینیب  ی. سوزش آزار دهنده  ید پر  یمدر گلو  آبمیوه
 :در همان حال گفتم

خونه   ینشم. فعال قصد دارم پرنسس ا ینم ییجا یچه یبابا من ملکه  -
 .بمونم

 :لب گفت یر تکان داد و ز یسر یدحم بابا
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 یدارن مقدمات جشن رو آماده م یهشور همساک  یفعال که مادرت و ملکه  -
 !کنن

به   یوار د ی یهبود که همسا  ینهاا ینخاله مه یخانه  یه،از کشور همسا منظورش
  ی دستانم گرفتم. داشت دوباره شروع م  ینو سرم را ب یدمکش  یما بودند. آه  یوار د

آورد.    یم  یرونب  ینگرا از پارک  ینداشت ماش  ینرفتم نوش  یرونکه ب  یاطشد. از در ح
 :یدمپرس هاش و بدون مقدم یکنار  یصندل ینشستم رو

 شما چه خبره؟  یخونه  -

درست رنگ چشم    یشدوخت. چشم ها  یمرنگش را به چشم ها  یفندق   یها  چشم
وجود    یدر نگاهش حالت معصومانه ا  یطنت،برق ش  یبود. فقط به جا  ینآرم  یها

ود از هم باز کرد و خواست  زده ب  یاش را که رژ صورت  یغنچه ا یداشت. لب ها
 :آورد و گفت  یرونب ینگرا از پارک ینشد. ماش یماناما انگار پش یدبگو یزیچ

  !کافه دانشگاه؟ مهمون من  یایبعد از امتحان م -

رفته    یادمکه سر جلسه از    ییآمده بودم و جواب ها  یرونامتحان ب  یاز جلسه    تازه
آمدند. سرم    یبه خاطرم م  یکی  یکینداشت، داشتند    یا  یدهفا  یگر بودند، حاال که د

کنم. قدم زنان در محوطه پر درخت    یرونشانکردم از ذهنم ب  یرا تکان دادم و سع
که   ییبود و داشتم سنگ فرش ها یبمج یتو یمکه دست ها یدانشگاه، درحال

جلو  یکم  یشمردم به سمت کافه رفتم. با فاصله  یگذاشتم را م  یقدم م یشانرو
روشن   یتک کت قهوه ا یبج یتو یشکه دست ها  یدر حال یاز من، شخصتر 

کافه حرکت   یر شمرد، در مس یبود و انگار داشت سنگ فرش ها را م یخوشدوخت 
  یرا رو یا یقهکافه شد. چند دق  یا یشهش تمانکرد. زودتر از من وارد ساخ  یم
روحم داشت  را بسته بودم و    یمکه چشم ها  یکافه نشستم و در حال  یرونب  یمکتن
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ماندم. داشتم  ینکرد منتظر نوش  یم یهگنجشکش ها تغذ  یو صدا یبهار یاز هوا
لبش همان   یآمد. رو یکه به سمتم م  یدمش د یبازم م یمهن یچشم ها یاز ال

روشن رنگشان   یحالت دارش که به رنگ فندق  یبود و موها یشگی لبخند شاد هم
زده بودند و صورتش را قاب گرفته بودند. از  یرونکرده بود از از کنار مقنعه اش ب

زد   یکه نفس نفس م  یبه سمتش رفتم. درحال یبلند شدم و قدم یمکتن یرو
 :گفت

 .زودتر برگه رو بدم یومدکرد. منم دلم ن  یشتر . استاد وقت امتحانو بیدببخش -

که   یبه برگه اش اضافه نکرده است. در حال  یزیه چبودم در آن زمان اضاف  مطمئن
 :یدمپرس یمرفت یکافه داخل م  یا یشهاز در ش

 حاال امتحان چه طور بود؟  -

 !شم یبدم پاس م ینطور هم هم یانترموخوب بود. پا یلیخ -

بود. چشمم ناخودآگاه    یچیده مختلف در هوا پ  یاز بو ها  یشلوغ بود و مخلوط   کافه
سالن   یگوشه    ینبودم گشت. در کم رفت و آمد تر  یدهشت دکه از پ  یدنبال پسر

  ی اش انداخته بود و در حال   ی صندل  یپشت   ی. تنها نشسته بود، کتش را رویدمشد
 ی تو  یبود، داشت با خودکار  دهرنگش را تا ز   یدمردانه سف  یراهنپ  یها  ینکه آست

 یفنجان که م یک. یدکش یم ییخط ها یپرنوشته ا یبرگه ها یدستش رو
 .بود یشتوانست قهوه باشد روبرو 

 یدونفره  یز م یک ی و بعد رو یمو سفارش داد یمرفت یشخوانبه طرف پ یننوش با
چشم  یام را در هم قالب کردم  زل زدم تو یدهکش  ی. انگشت هایمشست یخال
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مرا مهمان  یلدانستم بدون دل یاش و منتظر ماندم تا شروع کند. م یفندق  یها
 :کند گفت  یاش را م هالک زد یکه داشت پوست کنار ناخن ها  ی. در حالکند  ینم

 .گرده  یداره بر م ینآرم یلدا -

 :گفتم  یو عاد  یصندل یدادم به پشت  یهدانستم. تک می

 خوب؟ -

 :گرفت و گفت  یشرا از انگشت ها نگاهش

از حرف   یزاییچ یه خونه  ی. امروز تویشناس یمامانم و مامانتو هم که م -
 .یدمشنهاشون 

 :گفتم  یالیخ یکردم اوقات خودم را تلخ نکنم. با ب   سعی

 .شونه یشگی. کار همیستن  یدیجد یز که چ  ینا -

اش داد و    یکوچک عروسک   ینیبه ب  ینیبلند براقش پلک زد. چ  یبار با مژه ها  چند
پشتش  یتلنبار شده  یشکسته باشد و کل آب ها یکه سد یمثل وقت  یکباره
 :و گفت یز م یشود با کف دست زد رو یجار یکدفعه

 ید؟؟کن  یمقاومت م  ینقدر شما دو تا چرا ا -

 یکه از حالت عاد  ییکنند. با صدا  یکافه دارند ما را نگاه م  یکردم همه تو  حس
 :ارام تر بود گفتم

 .زشته یننوش -

 :گفت  یبا همان حالت قبل  یبه دور و برش کرد و بعد آرام تر ول  نگاهی
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 ی؟کن  یداپ یخوا یبهتر از داداش من کجا م -

با   یردکردم خنده ام نگ  یم یکه سع  یاش نگاه کردم و در حال یجد یچشم ها به
 :تمسخر گفتم

 جا. اصال مگه بهتر از داداش تو وجود داره؟ یچه -

 :رازآلود گفت  یبه سمتم خم شد و با لحن  یارام تر، کم  ینبار ا  یز،م  یزد رو  یگر د  یکبار 

 .دونم  یرو م  یچون من همه چ   یدمنو خر کن  یدتون  ینم  یگهشما دوتا د  یلدا -

گفت؟   یراست م یازد  یم یدست  یکلحظه بهت زده نگاهش کردم. داشت  یک
 :یدمجدا شدم و پرس  یصندل یبود. از پشت  یجد یادینگاهش که ز

 گفته؟  یزیچ ینارم -

تر آورد.   یکزده بود! سرش را نزد  یدست   یک.  یدمد  یشرا در چشم ها  یروزیپ  برق
 :بود گفت یمچشم ها یخاش م یفندق  ی یلهکه دو ت  یدر حال

تو   ی. اون روز وقت یدتون یمنو نم ی ول یدمامان ها رو گول بزن یدبتون یدشا -
 یدقالمون گذاشت  یاون روز که وسط باز   یم،کرد  یم  یباشک باز  یمجون قا  یز باغ عز

از اون روز هر  ید،گل کرده و اعصاب داغون برگشت  یساعت بعد با لپ ها یهو 
  .یدشد یا  یگهادم د یهدوتون 

باشد. نگاهم را از نگاهش گرفتم    ینیو نکته ب  یقادم دق  ینقدر ا  ینکردم نوش  ینم  فکر 
که    یارام  یکردم. با لحن  یم  یدستم باز  ی با انگشت ها  یمن بودم که عصب  ینبار و ا
 :قانع کردنم داشت گفتبر  یسع
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چرا از اون روز رفتارتون عوض شد    یبگ   یخوا  یدوستتم. نم  ینمن بهتر  یلدا -
 ید؟ شد یر و با هم مثل کارد و پن

  ی چشم ها ینتوانستم به ا یدوستم بود. مگر م ینکردم. او واقعا بهتر  نگاهش
 :معصوم و شفاف اعتماد نکنم؟ آرام گفتم

مثل قبل با  یمخواست ی. میمخوانو بکن یم که اونا  یکار  یمخواست یچون نم -
 .یمهم باش

 :بزرگ تر شده بود گفت یکه به خاطر تعجب، از حالت عاد  ییچشم ها با

 ...که  ییداون روز شما فهم یعنی -

 :گفتم  یعشود. سر یخواست بحث طوالن  ینم دلم

 .آره -

 ....دعوا مرافع ها و بحث هاتون  یپس همه  -

  یب غر ینیسنگ یکمعده ام و  یتو یچیدپ یانگار م یزیفکر کردن به آن روز، چ با
  .کرد  یدانم چرا تمامش نم یداد. نم یام را فشار  م ینهس یقفسه 

که اون فکرو از سرشون    ینا یکردن بودن. برا  یآره. همه شون نقش باز -
 .یمکن  یرونب

  یس آ   ین بلند شدم. ا  یصندل  یکشش نداشتم. از رو  یگر اما د  د ی بگو  یزیچ  خواست
و برگه   یدمرس یشخوانشدند. به پ یآماده م یدتا به حال با یلعنت  یها یکاف 

  ین صبر کنم. از همانجا به نوش یدبا یا یقه سفارش را نشان دادم. گفتند چند دق
 یهنش چه مذ  یدانستم تو  میزل زده بود. ن  یش روبرو  یخال  یز نگاه کردم که به م
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  ی کاف   یسنبود. آ   یشخوش پوش رفت. سر جا  ی  یبه پسر غر   یز م  یگذرد. نگاهم رو
کردم به   یکه داشتم ذهنم را از فکر کردن به آن روز منع م  ی ها را گرفتم  درحال

  یاد به  یو تالش برا یننوش یحرف ها یر خودمان رفتم. انقدر ذهنم درگ یز طرف م
که    یسانت   یبود که متوجه موجود صد و هشتاد و خرده ا  روز خاطرات آن    یاوردنن

که کار از کار گذشته   یآمد نشدم.  البته راستش متوجه شدم اما زمان  یرو ماز روبه
رنگش   یدسف یرهنپ  یدکمه  ین مانده به باالتر یکیکه دماغم با   یبود و در حال

 .پرس شده بود ینمانب یکاف   یسآ  یکاغذ  یها یوانتماس داشت، ل

 یرو  یسکافیآ   یافتاده است. سرما  یتا بفهمم چه اتفاق   یدطول کش  یلحظه ا  دچن
قدم به    یکآمدم و    یروناز شوک ب  یدمانتو ام که نفوذ کرد و به تن گر گرفته ام رس

که   یدشبه لباس سف  یبه عقب رفت و نگاه   یقدم  یمعقب رفتم. او هم همزمان ن
اش   یپر مشک  یابروها یرو هستهمرنگ کتش شده بود کرد. با اخم نش یگر حاال د

بکنم و خودم را داخلش دفن کنم.   یخواستم چاله ا یم ینگاهم کرد. از شرمندگ 
 یبود. داشتم فکر م یمدر چشم ها یرهخ ی حس یچاش بدون ه یمشک  یچشم ها

مدت توجه ام را جلب کرده بود. به جز نگاه   ین در او تمام ا یژگیکردم که چه و
داشت. صادقانه   یگرید  یژگیدانم چه و  یاحساسش نم  یب   یرازآلود و چهره    یخال

 :گفتم

 ...یدبا یدونم چه طور یشرمنده. من متوجه شما نشدم... واقعا نم -

لباسش در حرکت بود. لکه انگار  یرو یکاف   یسو اثر ا یشچشم ها  ینب نگاهم
کم کم خاموش   یمساده درست شود. صدا  یعذرخواه   یک بود که با    یآن   بزرگ تر از 

 .شد
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 ینمحکم و طن ییبا صدا ید؟خند یشد. داشت به من م یدهلبش کش یگوشه  
 :دار گفت

 ...یبود ول یاتفاق  -

 :ادامه داد یشده بود، وقت  یلتبد یلبش به لبخند واضح  یرو کشیدگی

 !مهربان یلدابا شما باعث افتخاره. خانم  ییآشنا -

پاشنه    یرو  یگری،گرفت، بدون گفتن حرف د  یماش را از چشم ها  یبعد نگاه خال  و
همانطور مانده بودم که  یرفت. چند لحظه ا یو به سمت در خروج  یدپا چرخ ی

 :خودمان کشاند و ارام گفت یز آمد و مرا تا م یننوش

 .کردن  یخاک تو سرت همه داشتن شما دو تا رو نگاه م یلدا -

 :صورتم گذاشتم و گفتم یرا رو دستم

 .روش یختمرو ر یکاف   یسبد شد نه؟ دو تا ا یلیخ -

 :و گفت یدخند نوشین

 !رو خودت یختیر یشترشو. بیکیکم تر  -

*** 

چند کتاب قطور و   یمرنگم نشسته بودم و روبرو  یدسف یچوب  یمطلعه  یز م روی
 یداشتم. چند صفحه ا  یگر د  یانترمم  یکبود. چند روز بعد    یسدستنو  یجزوه    کی

  یم رفت. صورتم را با دست ها یاز کتاب را ورق زدم اما ذهنم مدام به آن لحظه م
زود   یلی خ ینکنم. نوش  موشبزرگ را فرا یزیکردم آن آبرور  یپنهان کردم و سع

گرفته بود   یبه دانشگاه ما انتقال  ارشد بود و تازه   یآمارش را درآورده بود. دانشجو
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کرده بود.    یلتبد یتفاوتش او را به شخصت محبوب  یو نگاه ب  یو انگار خوشپوش
تلفن همراهم را برداشتم و   ینهم یکنم. برا یرونخواستم فکرش را از ذهنم ب

 یشدو هفته پ  یبرا  یامپ  ینرا باز کردم. آخر  ینام با آرم  صیچت اختصا  یصفحه  
ماه،  یک یشرط احمقانه را به او باخته بودم و مجبور شدم برا یک یبود. وقت 

تماس  یدکمه  یباشم قبول کنم. رو  یدار را به عنوان زنگ ب یآهنگ پلنگ صورت 
 .تا جواب بدهد یدطول کش یلیزدم. خ یصوت 

 سالم -

 صدات نمـ... صبر .... لحظه یلداالو... الو...  -

. صدا یدمشن یرا درست نم  یشبود که صدا یادز انقدر  یتو جمع یشلوغ  صدای
 :گرفت   یها کم کم آرام شد انگار داشت از منبع صدا فاصله م

 شده؟ یزیچ ی؟خوب  -

 :دادم جواب

 شده باشه؟  ینه چ  -

 یه یا یته،مرگ یه یا. یزن  ینباشه به ما زنگ نم یتمرگ یهدونم. تو که تا  یچه م -
 ...یبزن  یخوا یم یا ی،زد یگند

 یع گفت. سر  یزیچ یظغل یو با لحجه  یعسر یلیآمد که خ یدخترانه ا صدای
 :گفتم

 گه؟  یم یاون دختره چ  -

 .بچه ها منتظر تو ان یهمه  یاجان فدات بشم، عشقم، ب ینگه آرم  یم -
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 مگه؟ ییکجا -

 یشه هم یدون  یدانشکده. منم که م یهم ورود ی! با بچه هایپارت  یگودبا -
  ینا دونم ا  ی. نمیمبراشون اجرا کن  یرانیآهنگ ا  یهره با حامد  گل سر سبدم. االن قرا

 من آخر شب بهت زنگ بزنم؟  یلداشدن!  یرانیا یعاشق آهنگا ینقدر چرا ا

 :تاسف تکان دادم و گفتم یبه نشانه  سری

 .برو به درک. خوش بگذره -

 :خنده گفت با

 تو درک خوش نگذره؟  یشهمگه م -

 .فرستاد یمبرا یپارت  یاز خودش و گودبا یسلف  یکاز قطع کردن تماس،  بعد

**** 

شدن،  یدار و زود ب یدنخواب یر هفته د یکآن روز، جمعه بود و من بعد از  فردای
ام بلند شد. داشتم فکر   یبردم که زنگ گوش یلذت م یداشتم از خواب صبحگاه 

موقع روز به آدم   ینفکر باشد که در ا یب  ینقدر تواند ا یم یکردم که چه کس   یم
کنار    یز م یرا از رو یگوش  سته ب یو با چشم ها یدهزنگ بزند. همان طور دراز کش

 .تماس  را زدم یبرقرار یکردم و دکمه   یداتخت پ

 بله  -

 !خرس تنبل یر صبح بخ -

 آخه؟  یزنگ زد ی. اونجا ساعت چنده برداشت یرزهرمار صبح بخ -
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زنم. اونجا ساعت چنده که تو    یمدوازده شبه. گفتم که آخر شب زنگ    ینجاا -
 ی؟ هنوز خواب 

که سرحال بود    ییسرحال است. معموال وقت ها یلیمعلوم بود که خ یشصدا از 
وقت ها سرحال    یشتر بود که او ب  ینجاا  یکرد و مشکل اصل  یاش گل م  یمسخره باز

  .بود

 .یمجمعه است. ساعت ماعت ندار ینجاا -

 یمونم ینع یطور  ینزنه ا یحرف م . آدم با بزرگترشینادب مدب که دار -
 یآدم م ینکه ع  ینهتخت. حداقلش ا یرو  یشهولو نم یدهپول یدهآمازون ژول یها
 .ینهش

 :خوابالوده گفتم ییصدا با

 من نشستم -

 .دختر من تو رو بزرگت کردم -

 .آمد ی. هنوز خوابم میدمکش  یمچشم ها یرا رو دستم

 انگار ننه بزرگمه یگهم یطور یه -

نصفه شب نشسته باال سرت    ی. ننه بزرگت ک یدهننه بزرگت قدر من بهت نرس -
پوشکتو  یخشک درست کرده ک  یر برات ش یگهواره تو تکون داده؟ ننه بزرگت ک 

 .بسته

 .یمنشستم سر جا سیخ

 .یتو پوشک منو عوض نکرد -
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 بار خودم پوشکتو بستم یهبه خدا  -

 .شده بودم  یکفر  یخندد. من اما حساب   یم  یدارد حساب   معلوم بود که  یشصدا  از 

 .کنه  ینم یکار  ینوقت با من همچ یچمامان ه -

 .فعال که کرده -

 .نبود یشتر تو که اون موقع چهار پنج سالت ب -

 یش. اون موقع شیدیپوش یپوشک م یدو سالگ  یکیحداقل تا  یجناب عال -
 .هفت سالم بود

 .مثل خر یگ   یدروغ م یدار -

دروغ  یبهم گفت  یبابا پس تا االن هر چ  یا یگن؟گه خر ها هم دروغ مم -
 !بود؟

 :گفتم  یتعصبان با

 .پرسم یاز مامان م یرممن االن م -

 بشه؟ یکه چ   یپرس یم -

 دونم و تو  یدونم و مامان. اگه دروغ باشه من م یاگه راست باشه من م -

 ی؟ بر یاالن بلند شد -

 .رم یآره. دارم م -
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 ی از جات بلند شد  یزن   یبا بزرگترت حرف م  یدار  یکه وقت   ینخواد. هم  ینم -
کاراشو خاله کرده بود. طفلک    ی. منم فقط پوشکتو بستم، فقط گره شو. همه  یهکاف
 .رو یزاچ ینا  یکردم یترعا یلیخ

 .برو دعا کن من دستم بهت نرسه -

کردم   یم  که حتما باز   یشیدونستم ناراحت م  یاگه م  ی؟بابا ناراحت شد  یا -
 .بستم یخودم از اول م

 .خونم به جوش آمده بود دیگر 

مسخره ات  یشوخ  ینا یدرباره  یگهد یکلمه   یک... فقط یگهد یکلمه   یه -
 .کنم  یقطع م یبگ 

 :گفت  یحالت مسخره ا با

 !تو رو خدا قطع نکن ی؟کن  یچه بد! واقعا قطع م یوا یا -

 !مسخره -

 .شناختمش یزد. م یرا قطع کردم. دوباره زنگ م  یگوش  یدترد یلحظه ا بدون

 .که دوباره زنگ زد  ید نکش یهده ثان به

گل گالب خودم. حال و احوال شما   ی یدونه یکی یسالم بر دختر خاله  -
 یلانشاهلل؟ دانشگاه چطوره؟ مامان بابا چه طورن؟ فک و فام یدچطوره؟ خوب
 ...دوست و آشنا

 :خودش مودبانه گفتم مثل
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 .ن شکر خدا. سالم دارن خدمتتونخوب -

 .به من یکه زنگ زد  یزد یچه گند یخوب دختر خاله نفرمود -

دانستم تا   یکه م  ینکنم. با ا  یفتعر یشخواستم برا یم ینبود ول  یمهم اتفاق
 یفتعر یشبرا یاتمدتها به خاطرش مسخره ام خواهد کرد. کل ماجرا را با جزئ

 .کردم

! ی؟بود یاوشرو رسما تو بغل آقا س یا یهچند ثان یهچشمم روشن. پس   -
. تا اسم پسر جلوشون یمقد  یحاال چه طور بود؟ خوش گذشت؟ دختر هم دختر ها

 یم یفخوشحال و خندان تعر یشدن. اونوقت تو دار یم یدسرخ و سف یاوردیم
 یزمونه ا جبتو بغل آقا؟ ع یرفت  یکاف   یسکه چه طور به انضمام دو تا آ   یکن

 !شده

 :ام را به زور کنترل کردم و گفتم خنده

 ! یارادر ن یباز یرتبود. دوما... واسه من غ یاوال که اتفاق  -

که   یارمدرن یباز یرت. من غیمکه هست. اعتراض هم ندار  ینه. همیارمدر م -
که با    یبکشم و برت گردونم خونه. رابطه ا یساتوگ  یامکجا ب  یدبا یست معلوم ن

 !کشه  یآخرو عاقبتش به کجا م یستعلوم نو بغل شروع بشه م یکاف   یسا

  ی او حرف م یشتر ب یشه . البته مثل همیموقفه حرف زد یب  ینطور را هم یساعت  نیم
گرفتم که از خنده منفجر نشوم. انقدر با آن موضوع   یخودم را م یزد و من جلو

  یشه از دست داد. هم یمرا برا یتشحساس یان مسخره کرد که جر یها یشوخ 
 :گفت  یقصار داشت که م یجمله   یک طور بود.  ینهم
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تونه  ینم یتونه بکنه رو، صد ساعت روان درمان  یم یدونه شوخ  یهکه   یکار "
 "انجام بده

**** 

نشسته   یمکتن یک یپر رفت و آمد کتابخانه دانشگاه رو یعموم یمحوطه  در 
 ینگاه م  یدآ   یها گفته بوند هر سال در امتحان م  ییکه سال باال  یبودم و به سوال
 یکنبود. مطمئن بودم  ینوشته بودند انگار اصال منطق  یشکه برا  یکردم. راه حل

  یی صدا یکباره شدم.  ینم متوجهکردم   یدارد اما هر چه نگاهش م یرادکار ا  یجا
 :از پشت سرم باعث شد از جا بپرم

 .یستمساله ن ینحل ا یبرا یروش خوب   -

با کت و شلوار اسپرت   یرهت یطوس یراهنپ ینبار را به طرفش برگرداندم. ا سرم
  ی اش کامال متناسب بود. آمد و کنارم رو  یپرکالغ   یبود که با موها  یدهپوش  یمشک 

 :نشست. بدون اجازه کاغذ و خودکار را از دستم گرفت و گفت یمکتن

 .هدار  یراحت  یلیجواب خ یدتر به سوال نگاه کن یاگه مفهوم -

  ی بعض  یر شکل صورت سوال بود و ز یکه ساده شده   یدکاغذ کش  یرو یشکل بعد
خودکار و  یاقزد. با اشت یانگار مغزم جرقه ا یکباره. یدشکل خط کش یقسمت ها

و بدون حرف مشغول حل کردن سوال شدم. حل سوال   یدمکاغذ را از دستش کش
برگه باال آوردم. در نگاه    ویافتاد از او تشکر نکرده ام. سرم را از ر   یادمکه تمام شد  

 :لبخند محو بود. آرام گفت یکاز  یاش رد  یخنث  یشههم

 !کنم  یخواهش م -



 

 
21

 (zygopteraشاپرک )|  یگر بازرمان 
 

شده  داغ  یمزل زده بودم؟ حس کردم گونه ها یش! مگر چه قدر به چشم هالعنتی
که دور شد به سمتم برگشت و   یبلند شد که برد اما چند قدم یمکتن یاند. از رو

 :گفت

 ید؟فردا وقت آزاد دار -

 :لحظه تند تر زد. ادامه داد یک قلبم

تونه    یامتحان نم  یهستم. استاد درس برا  یدرس  یه  یسیار من چند وقته تدر -
 ...دیستیو همراهم مراقب وا یایدب یدگفتم اگه بتون  یاد،ب

 :ام را رها کردم. ادامه داد ینهحبس شده در س نفس

 !یمش یحساب م یب  یکاف   یشاون وقت سر آ  -

شد   یگرچه نم  یدخند یخورده بود. داشت م ینچشمش چ یواقعا گوشه  اینبار 
 :. کوتاه گفتمیدرا فهم  ینا یبه سادگ 

 .حتما -

 :شد گفت یکه داشت دور م  یحال در 

 .فرستم یپس زمان و مکانش رو براتون م -

افتاد که  یادمماندم. بعد  یمکت ن یحرکت رو یب  یا یقهاز رفتنش چند دق بعد 
خواهد زمان و مکان امتحان   یچه طور م  یستشماره ام را به او نداده ام و معلوم ن

 .بفرستد یمرا برا

خالصه و بدون  یامآمد. متن پ یمبرا یامکینگذشه بود که پ یا یقهچند دق هنوز 
 :زد یحرف م یبود. درست مثل خودش وقت  یاضافه ا  یحتوض یچه
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 ی؛ساختمان دکتر حساب  312کالس   9:15ساعت  یندهآ  یهفته  یدوشنبه  -
 .منتظرم

. آخر یرمبگ یگوش  یتا بتوانم نگاهم را از صفحه  یدبرد. چند لحظه طول کش ماتم
  یک عشق پنهان  یک ینکند پا آورده باشد؟  یر مرا گ یتوانست شماره  یاز کجا م

حالتش به  یب  یبا آن نگاه خشک و چهره  یاوشس ی یافهبود؟ ق یانطرفه در م
بزرگ   یواری. به ساعت دکردعشق پنهان را از ذهنم پاک   ی یهخاطرم آمد و نظر

فکر و   یگرفتم به جا  یمفکر ها نداشتم. تصم ین ا یبرا یکتابخانه نگاه کردم. وقت 
متمدن از خودش سوال    یو مثل انسال ها  یعاد  یلیخ  یدمشد  یکردن، وقت   یالخ

را خواندم    یامکشپ  یگر بار د  یک راه    یامتحانم رفتم. تو  یکنم. به سمت محل برگزار
 یگران برخوردش با د ی"منتظرم" آخر جمله فراتر از حالت عاد نو به نظرم آمد آ 

  .بود

*** 

  یم و چند بار با مشت به بازو  یدکش  یجانه  یاز رو  یغیج  یدکه ماجرا را شن  نوشین
  ی چه لباس  یدکه آن روز با  ینا یدرباره  یریگ  یمزد و بعد مشغول شد به تصم

 یگفتم اتفاق خاص یداشته باشم. هر چه قدر هم که م یبپوشم و چه برخورد 
به   یستپشتش ن صیبرخورد ساده است و مفهوم خا یکصرفا  ینو ا یفتادهن

و در حد    یدمرنگ پوش  یساده س سورمه ا  یمانتو  یک  رفت. آن روز   یخرجش نم
   یک صرفا  ینگفته بودم ا  ینکردم. چون همانطور که به نوش  یش معمول خودم آرا
بار به    یک.  یدم. ساعت نه صبح بود که رسیشتربود و نه ب  یستادنمراقب امتحان ا

دو نفر داخل کالس  یکیعبور کردم.  کالسدر سبز رنگ   یطور نامحسوس از جلو
زدم تا از مرتب  یبهداشت  یسبه سرو یبود. سر یامدههنوز ن یاوشبودند اما س
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مقنعه ام را   یبه طرز وسواس گونه ا ینهآ  یبودن سر و ظاهرم مطمئن شوم. تو
  یگر بار د یکو بعد  یدمام کش یدهرنگ پر یلب ها یرو یصاف کردم و رژ کم رنگ 
استاد  یچوب  یبوندر کالس بود. پشت تر یاوشس ینبار به سمت کالس رفتم. ا

بود. خواستم  یشبودند روبه رو یبرگه که سواالت امتحان  یبود و تعداد  یستادها
 :حظورم را اطالع بدهم

 بزرگمهر؟ یآقا -

  ینبار برگه ها بلند کرد و نگاهش را به نگاهم دوخت. نگاهش ا یرا از رو سرش
 :گفت  یلبخندکه جابجا شود با   ینگرم تر بود. بدون ا  یکم

 .یسالم. به موقع اومد  -

شدن  یمیاهل زود صم یادام. دست خودم نبود. ز یشانیپ ینشست رو اخمی
که فقط من   ی. آرام، طوریستادمحال به طرفش رفتم و کنارش ا یننبودم. با ا
 :بشنوم گفت

 یستی؟مفرد راحت ن یر با ضم -

نگاه ها را به   ینکه داشتند آخر  ییانها یما بود. حت  یدانشجو ها رو یشتر ب نگاه
کنجکاو   یکردند و با نگاه   یسر بلند م  یانداختند هر از چند گاه   یم  یشانجزوه ها 

  ید کردند. شا  یبا خودشان م ییکردند. حاال چه فکر ها  یو استدالل گر نگاهمان م
 :کوتاه گفتم  یآمدنم درست نبود. بعد از درنگ 

 دم؟آشنا ش یفقط چند روزه که با کس یوقت  -

 :را به چشمانم دوخت و گفت نگاهش
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 بگذره؟  یگهچند روز د یدبا -

 ی نبود. نگاهم را از نگاه مسخ کننده اش گرفتم و سع یاز شوخ  یچهره اش اثر در 
 یم ینفر یستکالس نگاه کردم. ب  یفکر کنم. به دانشجوها یگرید یز کردم به چ

و سال از من کوچک  د  یکیشد. اکثرا    یشدند و هنوز داشت به تعدادشان اضافه م
 یموییل  یبا مانتو  یکرد. دختر  بآشنا توجه ام را جل  ینگاه خصمانه    یکتر بودند.  
  یاد،ز یشکه به خاطر آرا  ییکالس نشسته بود و با چشم ها  ییانتها یکه گوشه 

 یموها  یدسته    یمنصور  یداکرد. آ   یاش شده بود نگاهم م  یعاد  یدوبرابر اندازه  
من بود  یچشمش کنار زد و همانطور که نگاهش رو یلخت را از جلو ییطال

از درس ها عقب افتاده بود.   یخودمان بود که دوسال یزد. هم ورود یپوزخند
 ی که از انتها  یتکان دادم. او هم با همان پوزخند  یشبرا  ییآشنا  یبه نشانه    یسر

دانشجو ها  ینب برگه ها را یاوشتکان داد. با س یسر یمشد برا یم یدهکالس د
شروع شد. سر امتحان به   یقهو امتحان راس ساعت نه و پانزده دق یمپخش کرد
بلند اما   ییبا قدم ها یاوشکردند تذکر دادم. س  یکه داشتند تقلب م  یچند نفر
را از   ینبود. ا یشرو  یادیز یزد. نگاه ها یها حرکت م یصندل  یفرد ینآرام ب

از   یادیبودم. بعد از امتحان  تعداد ز یدهمکه وارد کالس شدم فه  یهمان لحظه ا
دختر بودند دورش را گرفتند تا به سواالتشان   یبچه ها که بر حسب اتفاق همگ 

 یترفتم. منتظر بودم تا جمع یم یجواب بدهد. درست نبود اگر بدون خداحافظ 
از تصور من بود. ده  یشتر دورش متفرق شود اما انگار عالقه آنها به علم و دانش ب

بود و داشت با  یستادهدرست کنارش ا یدامنوال گذشت. آ  ینبه هم یا یقهدق
که سوال دو را چه طور حل کرده است    ینا  یو تاب درباره    یچپ  پر موزون و    ییصدا
که به    ین بدون ا یکبارهشد.  یهم انگار داشت کالفه م یاوشداد. س یم یحتوض

 :عواقب کارم فکر کنم گفتم
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 .برم  یگهمن د  یممون برس  یکاف   یسامروز به آ   یستجان اگه قرار ن  یاوشس -

حرکت   یقفل شد. خودم هم همان طور ب  یمچند جفت چشم متعجب رو یکباره
که زده بودم را نداشتم و ذهن    یحرف  یبودم. جرئت فکر کردن درباره  یستادها

مه تر از ه یعسر یاوشسرزنشگرم انگار هنوز ساکت و در شوک حادثه بود. س
داشت   یرا برم  یامتحان   یبرگه ها  یحاو  یکه پوشه    یخودش را جمع کرد و در حال

 :گفت

 .تمومه یگه. دیببخش که معطل شد یزمعز -

حل خواهد کرد.  یشانبرا یسیاریدانشجو ها گفت که سواالت را در کالس تدر به
رفت نشان بدهم دستم را گ  یکه بتوانم عکس العمل  ینبعد به طرفم آمد و قبل از ا
که به خودم آمدم.   یمرفته بود  یصد متر  یبابرد. تقر  یرونو دنبال خودش از کالس ب

  ی بود. نم یستادها  یم. روبرویدمکش یرونو دستم را از دست گرمش ب یستادما
خارج کنم اما   یت. ان حرف را زده بودم تا او را از آن موقعیمچه بگو  یددانستم با

 :کرده ام. خودش سر حرف را باز کرد  یرو یادهمطمئن بودم ز

 .یدونم چرا اونکارو کرد یم -

دانست   یزد. واقعا م  یرا باال گرفتم و نگاهش کردم. قلبم داشت تند و تند م  سرم
 :دادم  یحگرفتم و توض  یذهنش بود؟ نفس یتو یاشتباه  یفکرها یا

 ...ینهم ی. برایدحس کردم کالفه شد -

 :را قطع کرد و گفت حرفم

 .یدداد یتمتوجه ام. و ممنونم که اهم -
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 یت از حد معمول اهم  یشتر گفت که حواسش هست که ب  یدادم؟ داشت م  اهمیت
که انگار آدم را    یبود. نگاه  یمچشم ها یخ داده ام؟ نگاه مسخ کننده اش هنوز م

دست گل   یناز ا  یشتر خواستم ب  یگرفتم. نم  یکرد. نگاهم را به سخت   یم  یپنوتیزمه
 :گفتم  ینهم یبه آب بدهم برا

 ...یگهمن د  ید. اگه اجازه بدیمحساب شده باش  یب   یکاف   یسفکر کنم بابت آ  -

 :هم نگذاشت جمله ام را تمام کند. قاطعانه گفت باز 

 !نه -

 ی  یهو بدون حرف منتظر بق  یستمبا  یمدانم آن "نه" چه طور باعث شد سر جا  نمی
 :جمله اش بمانم. ادامه داد

 .مهمونت کنم یکاف   یسآ  یهکه من   یشیمحساب م یب  یوقت  -

 :تر آمد و گفت یکقدم نزد  یمن یک بعد

 .یمحساب بش یحاال با هم ب  ینخوام که هم یم -

*** 

اتاقش    یپشت پنجره    ینمش؛توانستم بب  یزنگ زد. م  یندم در خانه بودم که نوش 
که   ینیکرد. ادرنال  یبود و داشت مرا نگاه م  ستادهیدوم خانه شان ا یدر طبقه 

 یحس یکه داشتم ب   یبود و تنها حس یدهته کش یگر شده بود د یدانروز در بدنم تول
 :حوصله جواب دادم یمفرط. ب  یبود و خستگ 

 ی؟ و چهار ساعته پشت پنجره ا  یستتو ب -

 :داد جواب
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 .که احتمال اومدن تو هست  یینه. فقط وقت ها -

 :گفت  یندرآوردم تا در خانه را باز کنم. نوش یفماز کرا  کلید

 .دارمیدست از سرت برنم  ینکن  یفرو تعر  یخونه ما. تا همه چ   یاکجا کجا؟ ب -

 :کرد. آخرش گفتم  ینم یارینرفتن گشتم اما ذهنم  یبرا یبهانه ا دنبال

 .درو بزن باز شه. اومدم -

درست  ینخاله مه یرفتم. خانه  ینخاله مه یخودمان به خانه  یخانه  یجا به
کرد چند سال    ینم  ی که فرق   یطراح بودند. مرد  یکما بود. هر دو کار    یمثل خانه  

و تک تک خاطراتش همراهم   یشبگذرد. هنوز چهره اش، حرف ها یدنش از ند
 !بود: پدرم

  یده پوش  یش،به رنگ چشم ها  ی،طوس  یپوریبلند گ  یراهنکه پ  یدر حال  ینمه  خاله
  یچ ام حسرت خوردم که چرا ه یبار در زندگ  ینهزارم یبود به استقبالم آمد. برا

پدرانمان   یچشم ها یمثل چشم مادرانمان نشد و همگ  یمانکدام از ما چشم ها
نشست   یشگوشتالو  یگونه ها  یرو ی. با نگاه کردن به من لبخندیمرا به ارث برد

ها انداخته بود در آغوشم   در آن یزمخت  یتپلش که انگشتر ها یو با انگشت ها
  .گرفت

دختر؟ سر  ییاخ که چه قدر دل خاله تنگ شده بود واسه عروس گلش. کجا -
 ی؟زن  ینم

 .شه یخاله جون. به خاطر امتحاناست. فرصت نم یدببخش -
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بار خواهش کنم مرا عروس خودش   ینچندم  یبودم که برا  یخسته تر از آن   راستش
 یشدم. بعد از کم  یکه من واقعا عروسش نم   یشخطاب نکند. با "عروسم" گفتن ها

خانه    ینا  یکه طراح   ینباال رفتم. با ا  یمرمر  یدسف  یبا خاله از پله ها  یاحوال پرس
 یاش کامال متفاوت بود. به باال    خلیدا  یناتمصالح و تزئ  یما بود ول  یمثل خانه  

باز بود. انگار   ینآرم یمیتوجه ام را جلب کرد: در اتاق قد یزیچ یدم ا که رسپله ه
 یروار کرد. د  یتاز خاطرات و احساسات جورواجور مرا به داخل آن اتاق هدا یلیس

رنگ   یسقف سورمه ا  ی. رویچوب به رنگ سورمه ا  یسروشن بود و سرو  یها آب 
 یبسته بود. نشستم رونقش  یفلک  یاز صورت ها ینسبتا کامل یر اتاق هم تصو
که پشتش پنهان شده بود   یوار از د یتشک را جمع کردم تا قسمت  یتخت. گوشه 

ام آنجا بود. کالس اول بودم و تازه خواندن و   یمیقد ی. هنوز نوشته ینمرا بب
کرد   ینم یباز ندرس داشت و با م ینروز که آرم یکگرفته بودم.   یادنوشتن را 
 :نوشته بودم یبا خط خرچنگ غورباقه ا  یوار د یآنجا رو

 "خر است ینآرم"

. به سرعت به طرف منبع صدا برگشتم. یدمکه از پشت سرم آمد از جا پر  ییصدا  با
که دستم   یکرد. در حال  یبود و داشت مرا نگاه م یستادهدر چهارچوب در ا یننوش
 :زدم گفتم یقلبم بود و داشتم نفس نفس م یرو

 .ه فکر کردم خاله استخدا مرگت بد  یننوش -

 :گفت  یدکش  یکه مرا دنبال خودش م  یخنده و در حال با

  یوارو با حسرت درو د یدونه پسرش و دار یه تو اتاق  ی . اومدیبترس یدمبا -
 یجور یه. یادب ینکرد آرم  یصبر نم یگهد  یدیدتحال م ین. اگه تو ایکن  ینگاه م

 .کرد و تمام  یعقدتون م یابیغ
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نرود   یرون. در را پشت سرمان بست تا صدا بیمشد  یننوش  یبات ن  ی،اتاق صورت   وارد
 :و گفت

 .یکن  یفرو برام تعر یهمه چ  یدبا -

به سکوت گذشته  یشترشرا که ب یا یقهگفتن نبود. فقط ده دق  یبرا یخاص چیز 
 یادیز  یاوش. سیممان را خورده بود  یکاف   یسهم و آ   یروروبه   یمبود، نشسته بود

توانند سر   یسخت م یلیبودم که خ ییبود، من هم از آن آدم ها  یآدم تو دار
ساعت تمام   یکو  بنشینمآب شود تا  یخمبود  یباز کنند. کاف  یصحبت را با کس

آغازش   یم،برا ییقسمت هر آشنا ینسخت تر ی،حرف بزنم ول یوقفه با کس یب 
 .بود

 یته تر از آن که ناشناخ  ی. نگاهش، نگاه یمبدون حرف نشسته بود روبه رو   سیاوش
 ی کرد ول یثابت بود. داشت فکر م یمکنم، تمام مدت رو  یرش بود بتوانم تفس

پوست    یعرق رو  یز ر  یدور بود. چند دانه    ییمطمئن نبودم به من. فکرش انگار جا
او   یددانستم با یکنم. نم  ز اش نشسته بود. خواستم سر حرف را با یقهشق یسبزه 

آن همه آدم  یکه امروز جلو  ینهم بعد از ا بزرگمهر؟ آن یرا چه صدا بزنم؛ آقا
زد  یصورتش تکان دادم. پلک  یکرده بودم! دستم را جلو  یشجان" صدا یاوش"س
 .نگاه کرد  یمبه چشم ها یارانههوش  ینبار و ا

 .برده بودم یادبود. حضور شما رو از   ییفکرم مشغول جا -

 ی که آزردگ   ی. با لحنیدرا بگو ینواضح ا ینقدر گرفت. الزم نبود ا  یدلم کم راستش
 .بود گفتم:متوجه بودم یدادر آن پ
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 یشتر فضا را تحمل کنم. تجربه به من ثابت کرده بود که ب  یتوانستم سرد  ینم  دیگر 
به شخص  یربط  یچشوند که جوابش ه یشروع م یسوال یدنمکالمه ها با پرس

 :یدمپرس ینهم یسوال کننده ندارد. برا 

 داشته؟ یخاص یل. دلینجاا یدگرفت  یامسال انتقال یدمشن -

 :جابجا شد و گفت یصندل یرو کمی

 .درسته -

دانستم عمدا  یداغ شده اند. نم یحساب  یمبعد سکوت کرد. حس کردم گونه ها و
که    یشکار را کرده بود. چشم ها  ینا یاتفاق  یا خواست مرا خجالت زده کند  یم

را نشان   یپنهان  ی یزهانگ یچدوخته شده بود، ه یمبه چشم ها یحس یچ بدون ه
خودم   یدصورتم گذاشتم و فکر کردم که چه طور با یداد.  پشت دستم را رو ینم

 :گفت  یکبارهخالص کنم که  یترا از ان موقع

 .یستن ی خوب  یتموقع ینجا. اینمتبب یا یگهد یدادم جا یم یحترج -

  ینا که مشخص بود حواسشان به ماست کرد. پس  یبغل یز به چند م  ینگاه  نیم
ام مانده بود   یکاف   یس از آ  یبلند شد. هنوز کم یصندل یسکوتش بود! از رو یلدل
که   ینکافه قبل از ا  یا یشهاز او بلند شدم. بعد از گذشتن از در ش یتبه تبع  یول

 یتر شد و با نگاه نافذ  یکنزد  ی، کمیستادا  یلحظه ا  یمهر کدام راه خودمان را برو
 :گفت  یمبه چشم ها

 .بشناسمت یشتر بخوام  یم -

 ی نکند ول ییر تغ یدنمنفس کش یتمکردم ر  یحرف را نداشتم. سع ینانتظار ا هیچ
  یگریبدون گفتن حرف د ی وقت  یکنم. حت  یتوانستم کار یضربان قلبم نم  یبرا
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قلبم    یکردم. دستم را رو  یبود نگاه م  یشکه قبال چشم ها  ییبه جا  یرفت، تا مدت 
 آرام تر بتپد یدگذاشتم تا شا

**** 

  ی طور مشکوک  یک وارد دانشکده شدم متوجه شدم که همه  یآن روز وقت  ی فردا
کردند.   یگوش هم پچ پچ م  یر کردند و ز  یها نگاهم م  یکنند. بعض  یبه من نگاه م

که وارد کالس   ینافتاده باشد. هم  یروحم هم خبر نداشت که ممکن است چه اتفاق 
از من به دانشگاه آمده   دتر که زو  یرا. سمیدچرخ سر ها به طرفم یهمه  یهوشدم 

گذاشتم.   یصندل ینتر یکنزد یرا رو  یفمبود از جاش بلند شد و به طرفم اومد. ک
 .از کالس یرونو با خودش برد ب یددستم  را کش یراسم

 یماخور یم یبتغ یاداالن استاد م ی؟کن  یکار م  یچ  یراسم -

 ی؟کار کرد  یتو چ  یلدابخوره تو سرمون.  یبتغ -

 کار کردم؟  یمن مگه چ  -

 یهو. اونوقت  ینبود  یو با کس  یخون به جگرمون کرد  یسه سال دانشگاه کل -
 ی؟ بترکون  یگرفت   یمتصم یسال آخر

 تو؟  یگیم یبترکونم اخه؟ چ  یوچ -

 نه؟  یکن  یتلگرام دانشکده رو چک نم یکاناال  ینتو اصال ا -

 شده؟  یمگهه چ  -

 شده  یگم چ   یاالن بهت م -

 :را روشن کرد و صفحه اش  را به طرفم گرفت  گوشیش
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عشق من بود   یمخش رو زد یومدهکه تو ن  یاسم مستعار: اون  یکبه نام  یامپ یه
 یروان 

طرف   یکشن اما انگار وقت  یجانماز آب م یهستن که واسه ما کل یابعض -
 .یرهم یادشونآل باشه آرمان هاشون  یدها یادیز

 یدیدوست پسرت رو از سر کالس کش یاومد یدی.م خجالت نکشیخانم  -
 .یمبخور یکاف   یسآ  یمعشقم بر یرون؟ب

 ها منظورشان من بودم؟  ینا یعنیکردم.   ینگاه م یگوش  یتعجب به صفحه  با

 .یستن یزیچ یناصال همچ یراسم -

 .یکاف   یسنباشه االن کل کاناال پر شده با هشتک آ  یاباشه  -

آن احساس کردم   یکشده بود.    ینشده. سرم سنگ  یپام خال یر ز  ینکردم زم  حس
 :گفت  یرامحکم بازوم  را گرفت. سم یافتم که دست کس یدارم م

 .برم سر کالس یگهمن د -

فت چشم  ج یک یکه چشمام قفل شد تو   ینمام  را بب یرا برگردوندم تا ناج   سرم
 .براق یاهس

 یاوش؟س -

 .یارمبرات برات ب یزیچ یا یوهآبم یه یرم. میمکتن  یرو ینبش ینجاا یاب -

بود. واقعا احساس   یاراد یر . خواست برود که مچ دستش  را گرفتم. غنشستم
 :کردم. آرام گفتم  یضعف م
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 یگن؟ م یچ  یناا -

  یمان نگاه به دور و برش کرد و پش  یهاما    یدبگو  یزیمنظورم شد. خواست چ  متوجه
که هنوز    یکسان   یکه راهرو به خاطر شروع شدن کالس ها خلوت بود ول  ینشد. با ا

 :به ما زل زده بودند. آهسته گفت یراهرو بودند با حالت کنجکاوانه ا یتو

 یگه؟ د یجا یه یمبر -

کردم   یموافقت تکان دادم. مچ دستش  را رها کردم و سع یرا به نشانه   سرم
 .بلند شم

 .. بزار کمکت کنمیستحالت خوب ن -

  یدنبودم. شا یا یبلند شوم. من آدم احساسات  یمبعد دستم  را گرفت تا از جا و
است که معموال احساساتم  را در کنترل    یندانم ا  یکه م  یزیدانم. چ  یهم بودم. نم

رزد. قرار نبود  دستش بود نگاه کردم. قرار نبود دلم بل   یخودم داشتم. به دستم که تو
داشته باشم.   یباره حس  یننداشتم در ا  یمبه من بدهد. من تصم  یکارش حس  ینا

دادم. با هم از   یضعف نشان م  ید. نبایدمکش  یرونو نداشتم. دستم  را از دستش ب
 .یمرفت  یروندانشگاه ب

 یریم؟کجا م -

  ییجا یم نداره بر ی کوچه اونورتر پارکه. اگه از نظر شما مشکل  یهمن  ینماش -
 .مقدار از دانشگاه دور باشه یهکه 

 .ادبش بودم ینا  یکشته مرده   یعنی
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آمد و  یاوشنشسته بودم. س یککوچ  یچوب  یز م یکپشت  یچوب  یصندل یه روی
سفارش داده. مهم هم نبود. بدون   یچ  یدمنشست. نپرس ییمروبه رو  یصندل یرو
 :گفتم  یمقدمه ا یچه

 .تونم شما رو مقصر ندونم ینم -

  ین به ا  یکیکوچ  یز چ  ینکردم که همچ  یمن هم فکرش رو نم  یول  یدحق دار -
  .پخش بشه یشکل به صورت عموم

خشک    یحال کم  ینخودش مودبانه و در ع  یکردم به اندازه    یم  یکه سع  یژست   با
 :از احساس باشد گفتم یو خال

ونم شما رو مقصر ندونم. گرچه  ت یکه افتاده. من هم نم  یهبه هر حال اتفاق -
 .دونم یخودم رو هم همون اندازه مقصر م

اش را به کف دست  یشانیافتاد. پ یادش یزیجمله ام بودم که انگار چ یها آخر 
 :کرد  یداد و تک خنده ا یهتک یشها

که واقعا    یدپرس یطور مودبانه ا یهپسره اومده بود دم در اتاقم،  یهامروز  -
 .نه یا  یزیهمن و تو چ ینب

 واقعا؟  -

 یراهرو بهم تنه م یتو یکه اشتباه   ییکردم تعداد کسا  یتازه امروز حس م -
کنن. انگار ارث  یبا اخم نگام م یبینمکه م ییکسا یشتر شده. نصف ب یادزنن ز

  .خوان یباباشونو از من م

 :اش گل کرده بود. ادامه داد یانگار که حس شوخ طبع بعد
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 یکار یهترسم آخرش طرفدارات  یام! م یماجرا قربان  ینتو ا منم خودم -
 .دستم بدن

لبخند گوشه    ینهم  ینبود. برا  یاهل شوخ   یاددانستم ز  یکه من م  ییتا جا   سیاوش
 یگر د  یکرد. وقت ها  یتوجه ام  را جلب م  یلیزد خ  یحرف را م  ینا  ی لبش وقت   ی

 یخته قالب ر یوبود که ت یا یموم یکرد انگار مجسمه  یادم نگاهش که م
خودم    یافکارم برا  طر لحظه به خا   یکخوب انصافا قالبش خوب بود.    یباشندش. ول

 :متاسف شدم. سرم را تکان دادم و گفتم

 .ندارم  یحوصله شوخ  -

 .کرد جو  را عوض کند  یم یلبش بود. داشت سع یگوشه   یلبخند یمچهن هنوز 

 کرده  یر ذهنم رو درگ یفکر یهکنم. از صبح   ینم یشوخ  -

 یه  یگذاشت. به بستن  یز م یرا رو  یشکالت  یدو تا بستن یمحتو ینیس گارسون
 :کردم و گفتم  یاخم یشکالت 

 ی؟ چ  -

 تو باشه  یبکنم اگه استاد پروژه ام هم جزء طرفدارا یدکار با  یکه چ   ینا -

بود   یکدانشگاه نزد یکامال برعکسه. نصف دخترا  یهقض یگی؟م یدار یچ  -
 ...ز با چشماشون درسته قورتم بدن. حاال انگار مثالامرو

او هم   ی ساکت شدم ول یع. سریمگو  یم یزیمتوجه شدم که دارم چه چ یکدفعه
 :را ول نکرد یهداده ام قض یبود سوت  یدهکه فهم

 ی؟ حاال انگار مثال چ  -
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 یچیه -

 .یگفت   یم یداشت  یزیچ یه -

 !گفتم  ینه نم -

 یم؟حاال انگار مثال چه تحفه ا -

 یز چ  یکنگاهش    ی. تویمچشمها  یزل زده بود تو  یا  یطور سوال  یککردم.    نگاش
  یکرد و م  یدونم چه بود اما هر چه بود تا ته وجود آدم نفوز م یبود. نم یخاص

 :گفتم  ینهم ینبودم. برا یا یسوزاند. من آدم احساسات 

 .ها یهما ینتو هم یزیچ یه -

 :گفتو   خندید 

داشته باشه که تحفه   یچ   یدبا  یگهآدم د  یهپرسم،    یم  یحاال محض کنجکاو -
 باشه؟ یا

 .مورد افتادم. خنده ام گرفت یندر ا  ینسوال نوش یاد

 .یارهبا کلمات، منظورش  را واضح و روشن به زبون ب یباز یبه جا یدبا -

 :را صاف کرد و گفت  صدایش

هات برخورد کردم عاشقت شدم.  یکاف   یسکه با تو و ا  یاز همون لحظه ا -
 ین؟ا یها  یهتو ما یزیچ یه



 

 
37

 (zygopteraشاپرک )|  یگر بازرمان 
 

را   یجمله ا یندهنم حس کردم. اصال انتظار همچ یتپش قلبم را تو قشنگ
 یگفت؟ نم  یصرفا داشت به عنوان مثال م یابود  یننداشتم. واقعا منظورش ا

 .حرف خودش مبهم باشه  یدادم که به اندازه    یم  یجواب   یدکنم. با  یسکتوانستم ر

 .ها یهما ینتو هم یزیچ یه -

 نداره؟  یشانس یچنداشته باشه ه یصراحت  ینکه همچ  یپس کس -

قاشق از  یکبودم.  یخونسرد م  ید تونست به عنوان مثال باشد! با ی نم یگهد این
  ی کائو. طعم کایاورمام را به دست ب یدهنم گذاشتم تا خونسرد  یرا تو یبستن
 :کردم و گفتم  یبه بستن یذوقم زد. اخم یتو یظ غل

االن کالس هاش تموم   ین. فکر کنم نوشیشمبرگشت مزاحم شما نم یبرا -
کالس   یتو  یفمودنبالم؟ ک  یادکه ب  یرمشما باهاش تماس بگ  یتونم با گوش   یشده. م

 .جا گذاشتم

گفت.   یرا م  ینتابلو موضوع صحبت  را عوض کرده بودم؟ نگاهش که ا زیادی
را    یدر مقابلم گذاشت و رفت که بستن یز م یاش  را زد و آن را رو یرمز گوش

تماس  را  یخواستم دکمه  یرا وارد کرده بودم و م  یننوش یحساب کند. شماره 
 از: بابا  یافتی. تماس دریداش لرز یبزنم که گوش

آن لحظه داشتم. آنقدر که  یجانه یاوشس یلحظه هنوز به خاطر حرف ها آن
 یر د یگر کار کردم د  یچ  یدمفهم یتماس  را زدم. وقت  یبرقرار یهول شدم و دکمه 

  یه توج یک تا خودش بعدا  یمبگو یاوشگرفتم قطع کنم و به س  یمشده بود. تصم
 یادیآمد ز یخط م طرفکه از آن   ییمانعم شد. صدا یزیکند. اما  چ  یداپ یشبرا

همه سال بتواند باعث شود فراموشش    یناگذر    یکه حت   یزیآشنا بود. آشنا تر از چ
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  ید لرز  یکه م  ییبابا بود؟! با صدا  یآن صدا... واقعا صدا  یاکنم. من توهم زده بودم  
 :گفتم

 الو؟  -

 .کار دارم  یاوشکجاست؟ با س  یاوشالو. س -

دو  یشود صدا یخودش بود. مگر م یصدا یخسته و خش دار بود. ول صدایش
 .هم باشد. با خودم گفتم حتما توهم زده ام یهنفر انقدر شب

 :بود. گفتم یطور مشکوک  یکشدو نگاهش  یم یکداشت بهم نزد سیاوش

 .به خودشون یدمرا م  یرسن. گوش یاالن م یاوشآقا س -

 :پشت خط سکوت کرد و بعد از چند لحظه گفت مرد

 ؟ یخودت  یلدا؟ -

را گرفتم     یصندل  یخت. چه طور ممکن بود؟ دسته  نزده بودم. او هم مرا شنا  توهم
با عجله به طرفم آمد. آب دهنم  را به  یدحالتم  را د ینکه ا  یاوش. سیافتمتا ن
 :قورت دادم و گفتم یسخت 

 بابا؟  -

کرد   یکه داشت صحبت م  یو درحال یدکش  یروناش  را از دستم ب یگوش  سیاوش
کنم دنبالش   یهتوانستم گر  ینم  یحت که از شدت شوک    یرفت. در حال  یروناز کافه ب

 .رفتم

 یدمم یحمن برات توض یستن یزیبابا؟ چ -
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-   

 ی؟ بابا خوب  -

-   

کنار تخت بردار و بخور. من زود   یاول قرصتو از کشو اول  ی. ولیارمشباشه م -
 .یستن یزیبکش. چ یق. نفس عمیامم

-   

 یه. یارفشار ن . سر قولم هستم. تو فقط به خودتیگهبهت قول داده بودم د -
 .اونجام یگهربع د

تا ته وجود    یشچشم ها  ینگاهم کرد. خشم تو  یترا قطع کرد و با عصبان   گوشی
  .کرد  یادم را سوراخ م

 !یکار کرد  یچ  ینبب -

را گم کرده    یمکه دست و پا  ینشان بدهم درحال  یچه عکس العمل  یددانستم با  نمی
 :بودم گفتم

 ی؟دونست  یاون ... من ... تو م یاوشس -

. فقط دعا کن به  یرو خراب کرد یخانم. همه چ  یلدا یست االن وقتش ن -
 .نشه یزیششوک چ ینخاطر ا

 یری؟م یکجا دار -

 یشش برم پ ید. بایستحالش خوب ن -
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  .سرش راه افتادم پشت

 یاممنم م -

کنم.   که کم مانده بود محکم به او برخورد یبه طرفم برگشت طور یکدفعه
 ییهم گره خورده بود و خشم انگار داشت از او تشعشع م  یتو   یحساب   یشابروها

 یلیکرد. کامال معلوم بود که به زور جلو خودش  را گرفته است که عکس العمل خ
 :به هم فشرده اش گفت یدندان ها ینشان ندهد. از ال یبد

 .یمون  یم ینجاتو هم -

 :خودم را به خاطر اوردم  یتشد که وضع  یم  ین. داشت سوار ماشیستادما  یمجا  سر 

 ی؟بر یول کن ینطوریمنو هم یخوا ی. میفهمراهمه نه ک یلمن نه موبا -

 .ینزنگ بزن نوش -

تر عکس العمل   یر د یشد. اگر کم ینشرا پرت کرد طرفم و سوار ماش  موبایلش
  یشهآخر سرش را از ش یشد. لحظه  یم یناش پخش زم یدادم گوش ینشان م

 :د و گفتآور  یرنب

 .فرق داره  یلیخ  یکن  یکه تو فکر م  یزیبا چ  یهنگو. قض  یزیچ  یفعال به کس -

 یکآسفالت ماند. من ماندم و  یرو یشها یکالست یداد که جا یچنان گاز بعد
تو    یدو تومن  یککردم.    یرورورا ز   یمها  یبکه قفلش هم فعال شده بود. ج  یگوش
که داشتم   یکردم. تنها راه   یداپ شلوارم یبتو ج یپنج تومن یکمانتوم و  یبج

که   یبرسم. تمام مدت  گاهتا به دانش یدطول کش یساعت  یکمترو و اتوبوس بود. 
کردم. به بابا. به   ی داده بودم و فکر م یه تک یشهمترو بودم سرم  را به ش یتو
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که   ییبا هم داشتن؟ تا جا یآن ها چه ارتباط  یعنیکرد.   یشکه بابا صدا  یاوشس
داشته باشد. بابا   یاوشپسر به سن و سال س  یک توانست    یدانستم بابا نم  یمن م

کردم سرم دارد   یشده بودم حالش بد شود؟ حس م اعثحالش خوب نبود. من ب
 .شود یمنفجر م

خواستند و من هم که نه تنها   ییوارد شدن به دانشگاه از من کارت دانشجو موقع
همراهم نبود. آخرش هم با   ییمدرک شناسا یاکارت   یچبلکه ه ییجوکارت دانش

 ین ا یمطمئن شدند داشجو یسوال یستخواهش و جواب دادن به ب یکل
را قفل   کالسدر   یدمبه دانشکده رس یدانشگاهم و اجازه دادند وارد بشم. وقت 

کند و  کنم تا در کالس  را باز    یداکرده بودند. مجبور شدم مسئول کالس ها  را پ
  یحالت ممکن بود. دلم م ین تر یختهرا بردارم.  اعصابم در به هم ر  یفمبتوانم ک

 یلی درموردش صحبت کنم خ  ینتوانستم با آرم  یحرف بزنم. اگر م  یخواست با کس
  یکرد و باعث م  یم  یداماجرا پ ینا یفان تو ی ه جنب یکشد. او حتما  یبهتر م
توانست   یهم م ینبرود. حرف زدن با نوش یادمبخندم تا اصل ماجرا  یشد کم

گفته بود فعال   یاوششدم. س  یمانکمک کند. دست بردم که به او زنگ بزنم اما پش
 ی چه بود اما وقت   یلشدانستم دل  یصحبت نکنم . نم  یموضوع با کس  ینراجع به ا

  یگه بار د کی خواهد  یچشمم آمد حس کردم دلم نم یچلو یشعصبان یفه یاق
 یاو را م یحرف ها  یم بگو یزیچ یکه به کس  ینقبل از ا  یدآنطور ناراحتش کنم. با

همه مدت   ین شناسد و ا یکه من و بابا  را از کجا م  یدمپرس یاز او م ید . بایدمشن
کار کنم.   یچ   یددانستم با  نمیکرده بود. آن لحظه واقعا    یموضوع  را مخف   ینچرا ا

توانستم به خانه بروم. مامان حتما از  یرفتم. نم یه مرو را یادهپ یهدف تو یب 
 ینمامان آخر یافتاده و حرف زدن درمورد بابا جلو یاتفاق  یدفهم یام م یافهق
که بعد از رفتن بابا داشت    یوقت آن حال  یچخواستم. ه  یم  یادن  یبود که تو  یزیچ
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  یی تنها یآن روز ها یادشده بود. باز  یضمر یلیرود. بعد رفتن بابا خ ینم یادمرا 
 یتبودند.هنوزم فکر کردن به آن موقع  یمزندگ  یروز ها  ینکه بدتر  ییافتادم. روز ها

  ی رو راه م یادهپ یتو یفیو بالتکل یداد. همان طور با حالت عصب یآزارم م یداشد
کنم که بتوانم تحمل    یاز آن  یشتر ب همحکم بهم تنه زد. آن لحظ یمرد یهورفتم که 
 :گفتم  یتداشتم. با عصبان یفشار عصب

 ی؟آقا حواست کجاست مگه کور  -

  ی سرم. طور  یباشند رو  یختهبه طرفم برگشت. انگار که آب سرد ر  ینهبا طومان  مرد
سرم بود  را فراموش   یکه تو  یآزار دهنده ا یفکر ها یهمه  یلحظه ا یکه برا

بود با  یمرد یمکار کنم. روبه رو  یچ  یددانستم با ینم یکردم. از شدت شرمندگ 
 .دست گرفته بود یدسف یعصا یککه    یدود ینکو ع یجو گندم  یها یشر

 :و گفتم یزمبر یمصدا یام را تو یمانیکردم تمام پش  سعی

 ینهست ینادونستم که شما نا ب یخوام. نم یمن واقعا عذر م -

 :آشنا بود گفت یکه کم  یراییگ  یصدا با

 ید ناراحت هست یزیتونم حس کنم که از چ ی. مخانم یستن یمساله ا -

دونم چه طور جبران   ی حق نداشتم اون حرف رو بزنم. واقعا نم یدرسته ول -
 کنم

 .باشه یراه   یه یدشا -

 !کردم که واقعا از من بخواهد جبران کنم  ینم فکر 

 ی؟چه راه  -
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  یپارک هست ول یهجلوتر  یدونم کم ی. میومدمن ینجاهست که ا یچند سال من
 ید؟کن  یمبه کدوم جهت برم. ممکنه تا اونجا همراه یدکه با   یارمبه خاطر نم

 .بله حتما -

 :که سکوت  را شکسته باشم گفتم  ینا یصرفا برا یمقدم که رفت چند

 ید؟ رو اونجا مالقات کن یکس  یدخوا یم -

  .رو یمیقد یلی دوست خ یهبله.  -

 اونجا؟  یادقراره ب -

 .نه -

 ...که  یدونیدپس از کجا م -

 .یادمن مطمئنم که م -

مرموز بود.  ینایمرد ناب یک که االن الزم داشتم آشنا شدن با   یزیکردم: تنها چ  فکر 
کردم و   یم  یآدم احساس کنجکاو  یننسبت به ا  یلیدل  یچحال بدون ه  یناما با ا

 یعدم سردا  یم  یحکه ترج  ینشد. با ا  یتر م  یمبهم مرد قو  یحس با حرف ها   ینا
شدکه بخوام بدانم  یباعث م ویمتا برگردم اما حس کنجکا یمتر به پارک برس
کدام    یچ به پارک ه یدنخواهد بفهمه که او اونجاست. تا رس یدوستش چطور م

خاطره   یو لبخند زد. انگار که کل یدکش  یقینفس عم یدیمرس ی. وقت یمنزد یحرف 
 .آنجا داشته باشد

 یدتون یو حوضه. م یآبخور ینباشه که ب یمکتن یه ید دور و بر ها با ینا -
 ینیدش؟ بب
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 یدیم بهش رس یباکم جلوتره. تقر  یهبله  -

 کرد   یدارا پ  یمکتزد ن یم ینکه با عصاش به زم  ییبا ضربه ها -

 .کم کنه  یتذهن یها یریتازه از درگ یهوا ید. شاینبش یدخترم تو هم کم -

 .نشستم یمکتن یگر د طرف

 شه؟ یناراحت نم  ینجامکه من ا  یندوستتون از ا -

 .یهدختر خوب یلینه اون خ -

کنجکاو شده بودم.   یلیمرد خ  ینا  یگاد. دوستش دختر بود! در مورد زندگ   یما  اوه
صبر   یگرفتم کم  یمآشنا بود. تصم   یمکه تن صدا و لحن صحبتش برا  ینمخصوصا ا

گل   یبود که دختر بچه    ینح  ین. در همینمرا بب   یناکنم تا دوست دختر )!( مرد ناب
 .به طرفمان آمد یفروش

 گل بخر  یهخاله  -

 :زدم و گفتم یبایشبه صورت ز لبخندی

 .خوام یخاله جون گل نم -

 .یگه بخر د یدونهحاال  -

انگار که تازه توجهش به مرد جلب شده بود گفت: آقا تو واسه خانومت بخر.   بعد
گالم ارزونه فال هم داره. آقا    ی؟خر یبراش گل نم یدار یخوشگل ینبه ا یخانم
 یشهم یمگه چ  یگهبخر د

 یچوووو ه...ه...هپ  -
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که عطسه کردن   ییزمان ها  یهمه  یکرد که من برا  یچنان عطسه ا یناناب مرد
 ... یگربار د یکرا مسخره کرده بودم عذاب وجدان گرفتم. بعد   ینآرم

 .آشنا بود یعطسه به نظرم کم این

 یبشاز ج یاسکناس ده هزار تومن یککرد و با حس المسه   یبشج یتو دست
پاکت فال به   یک آورد و به دخترک داد. دخترک هم چند شاخه رز قرمز و  یرونب

اش    ینیب  یجلو  یکه حاال دستمال   ینامرد ناب  از ما دور شد.  یدستم داد و با خوشحال
 .بار سوم عطسه کرد یگرفته بود. برا

 .آشنا بود  یادیز واقعا

 ...چهارم بار 

داشته باشد.  یقتتوانست حق یشناختم اما... نم یعطسه ها را خوب م ینا من
 .توانست ینم

 یچشمم آشکار م یداشت کم کم جلو یقتشدم. حق یقدق یناصورت مرد ناب توی
 .شد

مطمئن بودم خودش   یگر بار د  ینپنجم. ا  یسکوت بود و بعد عطسه    یهدهم ثان  چند
توانستم   یکه م  یحالت   ین تر  یرا از چشمش برداشتم و با عصبان   یدود  ینکاست. ع
 :گفتم

کار مسخره   ین ا  یگرفت   یمکه تصم  یبا خودت کرد  یتو واقعا چه فکر  ینآرم  -
 ی؟ رو بکن
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جا گذاشت   یمکتن یرا رو  یدسف یسرش. عصا ید کردم که بکوبم تورا بلن   کیفم
 .. من هم با تمام سرعت دنبالش کردمیدنو شروع کرد به دو

 .یستاوا ینآرم -

 شدم یر مگه از جونم س -

منو    یگه. حاال دیشده بود  یر از جونت س  یختینقشه رو ر  ینکه ا  ی اون موقع -
 سر کار؟ یزاریم

 شده بودم یت بود سر کارت نزاشته بودم عقده ا وق یلیخ یه؟من چ یر تقص -

چنان عقده نشونت   یستاوا یکنی؟م یبا سر کار گذاشتن من عقده هاتو خال -
 یاد بدم که حالت جا ب

 :گفت  یدپر یبته گل م یک یکه از رو  یحال در 

 یگهد  یادشو نفسم نم یخیالجون مادرت ب یلدا -

 . انگار زورش کردم بدوئه یستاگم وا  یمن که بهت م -

 :درخت کاج سنگر گرفت و گفت یک  پشت

 یمیستمقالف کن وا یفتواون ک -

 غلط کردم یبگ  یدبا -

 یباشه غلط کرد -

 خودته یخونت پا یگهد -
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خودم.  یریبه نشانه گ یول پرت کردم طرفش. درست خورد به سرش. ا کیفو
 ینفس یمبرا یگر د چمن ها نشست. من هم که یتعادلش  را از دست داد و رو
 .نمانده بود نشستم روبه روش

 واسه خودت؟ یدرست کرد یختیهچه سر و ر ینحاال ا -

 :و گفت یداش کش یجو گندم یشبه ر دستی

 .. از تو کشوش کش رفتمیناسر رفتم خونه حامد ا یه یگی؟رو م یناا -

 :گفت  یطانیرا در آورد. با لبخند ش  یشمصنوع یو ابرو یلسب  یشگفت و ر  اینو

 .یاسرکار بود یبدجور یمخودمون یول -

 خواد باز؟ یدلت کتک م -

 .باال آورد یمتسل یرا به نشانه   دستش

 .نه تو رو خدا -

 یدی؟رس یک  -

 .یشدو ساعت پ -

 یدونن؟ م یناخاله ا -

 .یرسمم یگهکنن دوساعت د  یفکر م  یآره ول -

 ی؟ در نظر گرفت  یچهار ساعت اضافه رو واسه چ  ینبعد ا -

 .یرامر خ یبرا -
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 یر؟کدوم امر خ -

 .بد بخت یچاره  یپسر ب  یهقالب کردن دختر خاله ام به  -

 یی؟پررو  یلیخ یدون  یم -

  ین حرفا بگو ا  ینا  ی. به جایدوننکه همه م  ینونباشه، ا  یبگو تکرار  یزیچ  یه -
 ی؟زد یچه گند یاممن بتا  ینکن یکار  یچکه قرار بود ه  یمدت 

 چه طرز حرف زدنه؟  ینا -

 یدیماجرا را با چه افتضاح جد یاحضرتمن نوکر شمام هستم. بانو اول -
 ید؟ منقش نموده ا

 .یچیه -

 .اسمتون سر زبون ها افتاده یگفت حساب   یکه م  یننوش -

 موضوع دوباره احساس ضعف کردم ینا یادآوری با

 !خوشه یتو؟ منو باش دلم به ک  ینشده کالغ خبرچ  ینتا حاال نوش یاز ک  -

 یدمد یگفت تو کانال دانشکده تون م  یهم نم یننوش -

 ی؟ عضو یچ  یتو تو کانال دانشکده ما برا -

 !یمحض سرگرم ینجوریهم -

 .یبگو محض فضول -

 .نره یادم  یخواستم زبان فارس یکجا بود. م  یفضول -
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 :را کرده بود. با خنده گفتم نیماچرت و پرت گفتن ها یقدر دلم هوا چه

تا  یکه نصف مردم اونجارو فارس کرد  یینره؟ اگه تو یادت یتو زبون فارس -
 .حاال

 :یدآورد باال. پرس یمبه حالت تسل دستاشو

 ی؟آورد ینماش -

 ی؟ نوچ. تو چ  -

  ینتونم ماش ی م ی. چطورینجاسره ا یهاز فرودگاه رفتم خونه حامد بعدم  -
 آورده باشم؟ 

 .یحامدو بردار ینماش یدهکه نرس  ی. اونقدر پررو هست یستن یدو بعاز ت -

 .رسونمت یم یمبغل پارکه. بر ینحدست درست بود. هم -

بشر عوض  یکه حال و هوا  یدیموجود را آفر ینشکرت که ا یاخودم گفتم: خدا با
و بابا حرف بزنم اما بودنش هم   یاوشتوانستم با او در مورد س ینم یدشود! شا

 ینفکر باعث شد لبخند بزنم و دنبالش به طرف ماش  ینبود. ا  یبهتر شدن کاف   یبرا
 .بروم

*** 

 

 :یدداد کش یینکردم. مامان از پا  یبودم و به سقف نگاه م یدهتخت دراز کش روی

 .ینا خونه خالت ا یمآماده شو بر  یعسر یلدا -
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  ی نم  یمدانستم که او تسل ی. منم میایمهم بخوا یدانست نم یندادم. م جواب
 یکی یکیکه باهاش داشتم   یتوانستم به بابا فکر نکنم. خاطرات خوب  یشود. نم

که   ییجشن تولد ها  یم،که با هم رفته بود  ییها یآمد. شهرباز یچشمم م یجلو
 یجبه تدر  یزیانگطرز غم  هساله ب  ینچند  یدور  ین. گرچه خاطرات با ایمگرفته بود
توانستم بازش   یدستم. فقط اگه م یرا گرفتم تو یاوشس یشدند. گوش یمحو م
را   یجاسوس یها یلمف یتوانستم بازش کنم! خدا اموات کارگردان ها یکنم... م

نور المپ گرفتم. رد انگشتش از   ی جلو ی مناسب ی یه را بازاو  یرحمت کند. گوش
  یول رمزش  را زدم. ا یجانده بود. با همان یشبود رو دهکه رمز  را ز   یبار ینآخر

 !!!!!!!!به خودم. باز شد

که با آن   یشماره ا  ینبود. آخر  یشتماس ها  یستکه کردم رفتن به ل  یکار  اولین
 یرهخودم ذخ یگوش  یاش کرده بود  را رو یرهتماس گرفته بود و به اسم بابا ذخ

مرتبط با موضوع که به نظرم   یزیرا هم چک کردم. چ  ینشمخاطب ی یهکردم. بق
کردم.   یوره کرده بود  را هم سیکه به اسم خانه ذخ  ینکردم. شماره ا یدا پ یایدب

هوا باز    یبزنم که مامان در اتاق  را ب   یشسر به گالر  یهشدم که    یداشتم وسوسه م
 پتو انداختم یرا ال  یگوش  یعکرد. سر

 یدختر تو که هنوز حاضر نشد -

 یشه؟ م یمگه چ  یاممامان من ن -

 یران؟ ا یومده مگه پسر خالت بعد سه سال ن یای؟ن یچ  یواااا دختر برا -

 بود  یرانا یشمامان اون که دوماه پ -

 .دوروز بمونه بره یادکال منظورمه. نه که ب -
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 .یگمبهش خوشامد م یرمخستم. من خودم فردا م یلیمامان خ -

 .یشه. خاله ات ناراحت میعالزم نکرده. پاشو حاضر شو سر -

 !ماااااااااماااااان -

 .گم آماده شو بگو چشم  ی! بهت م یلداااااااااااا -

 :گفتم  یحدقه چرخاندم و با حالت خسته ا یرا تو  چشمام

 .چشم -

 .باش  یینحاظر شو پا یا یقه. ده دقیینپا  یرمحاال شد. من م -

ف  گذاشتم و به طر   یفمک  یرا تو   یاوشس  یرفت. گوش  یرونرا گفت و از اتاق ب   این
ما و خاله    یخانه    یاطح  یننبود. چون ب  یرونلباس ب  یدنبه پوش  یازیکمدم رفتم. ن

 یک تون  یک.  یمکرد  یاز آن استفاده م  ینمثل ا  یدر کوچک بود که در موارد  یک  یناا
به   یدمکم کرم پورد مال  یک یع سر یلی. خیدمپوش ی روشن با شلوار جذب مشک  یل

ساده ام  را   یبستم و شال مشک  یبرق لب زدم. موهام  را دم اسب یک صورتم و 
 ی. تویایندب یرونب یمیلختم با حالت مال یاز موها یسرم کردم و اجازه دادم کم

رفتم مامان   یینبود. از پله ها  که پا  یممال  یلیخ  یپمبه خودم نگاه کردم. کال ت  ینهآ 
 :تگف  یدمنتظرم بودن. مامان تا مرا د ید بابا حم و

 .اشاهلل یقربون دختر خوشگلم بشم. چش نخور -

  :گوش بابا گفتم  یتو آرام

 .تا راحت تر به خواهر زاده ام قالبت کنم یکه چشم نخور  ینهمنظورش ا -

  :زد و گفت یلبخند یدحم بابا
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 .یشهتو نم یفراحته که حر یالمخ -

  ی دش  را قاط معموال خو ید اش ممنون بودم. بابا حم یزدم. به خاطر دلگرم لبخند
 یک مورد اظهار نظر کند اما    ینآمد که در ا  یم  یشکم پ  یلیکرد. خ  یماجرا نم  ینا
 .دانستم: او طرف من بود یبود که خوب م یزیچ

تعادل   یگر،بهار بود د یسرم. خوا یسوز سرما خورد تو یمآمد یرونخانه که ب از 
برداشتن لباس گرم  را نداشتم. از در کوچک   ینداشت! حال برگشتن به خانه    یروان 
به   یازیشد و ن  یدر از هر دو طرف باز م  ین. ایمرفت  ینا خاله ا  یبه خانه    یاطح  یتو

قبل از وارد شدن زنگ   یمرا اعالم کن  رمونکه حضو  ینا یزدن زنگ نداشت اما برا
باال   یوانا یورود یدر بودند. از پله ها ی جلو ین. خاله، شوهر خاله و نوشیمرا زد
را گرفت. خاله    ینمعمول مامان سراغ آرم  یها  ی. بعد از سالم و احوال پرسیمرفت

 .یرونشما از خونه رفت ب یپا یشپ ینگفت: هم

 :یدمرا از پشت سرم شن  ینآرم صدی

انگار    ینمب  یسالم خاله جان گل خودم. ماشاهلل بزنم به تخته هر بار شما رو م  -
 .یندو سال جوون تر شد 

 :گفت  یدحم بابا

 .من و خانمم اختالف بنداز ینبعد ب  یپسر بزار برس -

 گفتم عمو جان؟  یمگه چ  -

و   یخوشگل یناز فردا خالت بهم بگه من به ا یگه؟د یبگ  یخوا یم یچ  -
 کنم؟   یچ  یدبا یشمدارم حروم م یرمردپ یتو یپا یجوون 
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گذره    یاز سنشون م  یمردا هر چ   یگههست که م  یا  یهنظر  یه اتفاقا عموجان   -
 یشنجذاب تر م

 .پسر یز . کم مزه برینمبب ینجاا یاب -

شده   یمیانقدر صم ی از ک دست داد و مردانه بغلش کرد.  ینرو گفت و با آرم  این
 یا؟ شد عا یدو خواهر ملحق م یمدو تا؟ بابا هم داشت به ت ینبودند ا

 یده چرا ست من لباس پوش ین ا یشگاو م  یگوشه چشم نگاهش کردم. پسره   از 
 یدسف یشرتت یک یروشن  را رو یبلوز ل یکهم ست نبود ها!  یلیبود؟ البته خ

بود.    یشروشن هم پا  یشلوار ل  یکبود.    را باز گذاشته   یشبود و دکمه ها  یدهپوش
. با خودم فکر کردم االن خاله و مامان با  یدو سف یبودم، او ل یو مشک  یمن ل

فکر ها بودم   ینهم یبا هم دارن! تو یدوتا چه تفاهم  ینگن که ا  یخودشان م
  یم و سرتاپا  یستادمن ا  یکرد. بعد  رو به رو  یبا مامان هم دست داد و روبوس  ینآرم

که   ی. برق یدمچشماش د یرا تو  یطنتکوتاه برق ش  یلحظه  یک را برانداز کرد. 
تخصص داشتم. او هم احتماال   یصشبود که من تو تشخ یزیزود محو شد اما چ

از کنار  یممال یمنس یککرد.  یست بودن لباسمان فکر م یها یامدداشت به پ
 ینسرسنگ یلیخ ین. آرمیچدنم بپلرز کوچک تو بد یکصورتم رد شد و باعث شد 

 :گفت

 .سالم دختر خاله -

 :هم مثل خودش جواب دادم من

 .سالم -
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 یآدم مذهب یدرس یبه نظر نم یرونکه از ب  ینمعمول با من دست نداد. با ا طبق
 یز چ  یلیشد گفت خ  یحداقل م  یهم نبود. ول  یدشد گفت بود. شا  یباشد اما م  یا

  :کرد.  رو به مامان کرد و گفت  یم یتها را رعا 

 .داخل  یید... بفرمایعنیتو.   یمخاله هوا سرده بر -

  یون. دکوراسیمبده. و به همراه مامان و بابا وارد خانه شد  یرتدلم گفتم: خدا خ   توی
ما فرق داشت. انگار دوتا خواهر از شباهت   یتا آسمان با خانه  ینداخل خانه زم

نداشتند و به طور نا   یدل خوش یاده هاشان زخان ینقشه  یاز اندازه  یشب
  ی کرده باشند. تم رنگ ها  شاندر متفاوت کردن داخل خانه ها یسع یمحسوس
  ین . مامان به آرمیا  یروزهف یما آب  یخانه  ی بود ول یخاله کرم و قهوه ا یخانه 
 :گفت

 یاط؟ هوا تو ح ینتو ا یکرد  یکار م  یخاله چ  -

 .زنگ زده بود دانشگاه یاز بچه ها یکی یچیه -

  !خودم فکر کردم: البد عشقشه  با

  یاست و شوهر خاله کنار هم نشستند و مشغول صحبت در مورد بازار و س بابا
از مبل  یکی یرا نشاند رو ینکه اصال محسوس نبود نوش  یحرکت  یشدند. خاله ط 

مبل دو نفره از خاله   یک یها و خوش هم کنارش نشست. مامان هم با فاصله 
اما اصال طول    ندچرا کنار هم ننشست  یبل تعجب کردم که خواهران غرنشست. او 

مبل دونفره فاصله   یکخاله و مامان    ینببرم. ب  یشومشان پ  یکه به نقشه    یدنکش
بار  را  یننبود. ا یبود که مانده بود. چاره ا یا یخال یبود و اتفاقا تنها مبل ها

  یشتر حواسم  را ب  ین. به خودم قول دادم بعد از ایمحوآسمان نبود و رودست خورد
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 یمبل دونفره، آن طرف   یکردم. رو  یتحمل م  یدرا با   یدو ساعت   یکیجمع کنم. فعال  
طرفش نشست. و چند   یکیهم آن  ینتر بود نشستم. آرم یککه به مامان نزد

شد. خاله سقلمه   یبس یکپوست کندن  مشغول  یادیز یلیبعد با تمرکز خ  یقهدق
  یک ول کن و  یبوبا مضمون "االن اون س یزیبازوش زد و پچ پچ کنان چ یتو یا

به   یبا حالت کالفه ا یناستفاده کن" به او گفت. آرم یتکم از اون زبون نه متر
 :شد و  رو به من گفت یماناما پش یدبگو یزیخاله نگاه کرد و خواست چ

 .شما. طبق معمول. پرواز هم خوب بود یپرس ممنون از احوال  -

 .یگذرون   یتو به خودت بد نم  یدونم. من که میستن  یبه  احوال پرس  یازین -

بهتر  یا یاریدر م یدانشگاه چه خبر؟ اونجا هم مثل مدرسه خرخون باز -
 ی؟شد

  یم و ن  یجدهگفت معدل کلت ه  یم  ینرسم. نوش یکنم به تو که نم  یهر کار -
 .شده

 .خانم. باهوشم یلدا یستممن خرخون ن -

 .یرینمره بگ یدبا یچه جور یدون  یکه م  یبله اونم از نوع هوش اجتماع  -

که من روابط   یننکن. ا  یرو با هم قاط   یستنکه به هم مربوط ن  یزاییچ  ینبب -
 دارم بحثش با درس و نمره جداست  یخوب  یاجتماع 

مو بلوند   یبه دخترا یشهکنم بحثش مربوط م  ی. فکر میگ   یاره درست م -
 یچشم آب 

- ... 
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  یی تفاوت بودن نسبت به هم. وقت ها ی بود. تظاهر به ب  ینکارمون هم  همیشه
که    یمداد ینشان م ی الک  یبا جروبحث ها یمکنار هم باش  یمشد یهم که مجبور م

خودشان بود که   یر نبود. تقص  ینطور ا  یشهاوضاع هم  ی. ولیستیمن  یراض  یتاز وضع
 .یمکن  ینقش باز یشانبرا یممجبور شد

 :را طرفم گرفت و گفت  یبس پیشدستی

 .بخور یبس یاب یگهمامان م -

ها بودند به طرفم گرفته    یبکه پوست س  یکردم. عمدا از طرف   یشدستینگاه به پ  یه
کردنش تو لوزالمعده ام! سرم  را خم کردم تا خاله     ینقش باز یاتجزئ یعنیبود. 
 :و گفتم ینمرا بب

 .ندارم یلممنون خاله جان. م -

خودش  یرا جلو  یشدستی" به مامانش کرد و پیربگ یلتحو یانگاه "ب یک آرمین
 :گذاشت. خاله گفت

 پوستارو؟  ینا یکرد  یز ر یز ر ینقدر چرا ا -

 ین؟ بشنو  ین. حوصله داریمیهعادت قد -

کردن  یفمردن واسه خاطره تعر  یخواستند بشنون. همه م یبود که م علومم
  .ینآرم

به  یآدم با کالس یلیکه خ  ین. با ایمداشت یوار به د یواردد یههمسا یهآقا ما  -
برد ماهم  یرو م  یجاتمونو سبز یوهم یآشغال ها  یومدآمد اما هر روز م ینظر م

 .بهش یمداد یچرا. صرفا چون خوشگل بود آشغاالمونو م یمدونست ینم
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 :گفت  خاله

 دختر بود؟ -

حرفا. خالصه  ینو ا یستیبود. رودربا یمونمآره مامان جان. تازه همکالس -
ظرف جدا   یه یکار. تو یخواد چ  یها رو م یوهپوست م یمنداشت یماهم کار

درست  یاهیره کود گدا یدشا یمکرد  یبرد. فکر م یآمد م یعصر ها م یریختیمم
بار بعد از   یه  کهمشکوک شد   ییاز اونجا یه . اما قضیزیچ ینهمچ یه  یا کنه   یم
 ....هارو برد یوهاومد و پوست م یکه سوز  ینا

 ییییی؟سوز -

سر ها به طرفم   یکرد. همه  یششد کار ینم یگر داده ام اما د یسوت  فهمیدم
 :برگشته بود. خاله گفت

 خاله؟ یشناسیو مر  یسوز  ینجان تو ا یلدا -

! یدمزدم درموردش شن یحرف م یتلفن ینکه داشتم با آرم  ی از هزار بار یکی آره
 یکردم وگرنه کل زحمات نقش باز  یم  یداپ  یجواب درست و حساب   یک  یعسر  یدبا

 :. گفتمیرفتسال به باد فنا م ینکردن ا

 هم شد اسم؟ یسوز -

 :موضوع منحرف شود گفت ینتر فکر ها از ا یعکه سر  ینا یهم برا آرمین

 یم نشسته بود  ینزم  یگفتم: من و حامد رو  یشد اسم! داشتم م  یلدانه فقط   -
ها دور و برمون بود.) جون عمه تون (   یز جور چ یندفتر و مداد و کتاب و ا یو کل

 یزی چ یهکه رفت توجه مون به   یهارو برد اما وقت  یوهاومد و پوست م یکه سوز
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سکوت محض  یه. چند ثانیدرقص یهوا م یکه داشت تو  یدپر سف یهد: جلب ش
  ی و وقت   یمکرد  یم  یبهوا تعق  یبود هر دوتا مون نا خود آگاه با نگاهمون پر رو تو

بلند شدم   یم. من از جایمنگاه کرد یگههمد یافتاد تو چشم ها ینزم یباالخره رو
چشمام نگاه کرد و سرش رو به  یو به طرف در رفتم. حامد دستم رو گرفت و تو

چشماش نگاه کردم    ینگاه مصمم تو  یهنرو. من با    یعنی  کهچپ و راست تکان داد  
. یو آرام رفتم پشت در سوز  یدمکش  یرونگردم. دستم رو از دستش ب  یبرم  یعنیکه  
 ...باز بود یمهدر ن

  :خاله گفت شوهر 

  ی رفت  یینپا یسرت رو انداخت  یطور ینمناسب نبوده . هم یتشوضع یدشا -
 تو؟ 

. اول در زدم بعد هم صدامو کلفت کردم یهچه حرف یناستغفراهلل بابا جان ا  -
 .! بعد هم چشمامو بستم و رفتم تویااااااهللو گفتم 

 :لب گفتم زیر 

 !جون عمه ات -

 !به جان عمه ام -

  :خاله گفت شوهر 

قسم   یشناسممن ذات خراب تو رو م یرون؟ب یکش  یخواهر منو چرا از قبر م -
 .یخواد بخور ینم
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اش رو بگم.  یهتونم بق یراحت تر م یگهد یشناسیدحاال که ذات خرابم رو م -
 ...مواجه شدم یمزندگ یصحنه  ینخالصه رفتم تو و با مستحجن تر

 :گفت  مامان

 ی؟نگ اش رو  یهبق یگهد یخوا یخاله جان م -

 یتونم اون حد از ب  ینگم. آخه من چه طور م یگهخوام د یآره خاله. م -
تا آخر   یدسوزه. با یکلمات م  ی. دلم برایزمو وقاحت رو تو قالب کلمات بر یشرم
.  ینمب ی. از اون موقع هر شب کابوسش رو میزمموضوع رو تو خودم بر ینعمر ا

. تک و تنها یباش یبخاله. فکر کن تو مملکت غر یدد یباس یلیخ یماصال روح
. ینیبب  یزیچ  ینو همچ  یهدختر همسا  یخونه    یتو  یبر  یهوبدون سنگ صبور بعد  

 ...گفتم  یداغون شدم... خوب داشتم م

 گرفت   یناز بازو آرم یشگونن یک خاله

زشت  یافاده ا یخواهرزاده  یدونهدستمو. آخ... جون  یآخ آخ مامان کند -
 .افتاده ات ولم کن یلازدماغ فبداخالق 

سرش که باعث   یزدم تو  یدونهمبل    یکشه. با کوسن رو  یپررو خجالت هم نم  بچه
زدن   یهوکردن. اما    ی شد دهنش رو ببنده. همه ساکت بودند و داشتن ما را نگاه م

 :بابا گفت  یدنخند یکه حساب   ینخنده. بعد از ا یر ز

 یگفت   یم یجان داشت  ینآرم -

 :خاله گفت شوهر 

 بچه؟  ینا یمتو ت یتو هم رفت  یگهد یدحم -
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 :گفت  آرمین

 ینید؟ بب یدطرف مارو گرفت. چشم ندار یکیبار هم  یهبابا جان  -

 ...یپسره  -

  یدم شد: د  یکه تا مدت ها از ذهنم پاک نم  یگفتم. صحنه ا  یخوب داشتم م -
 ...تو بغلش یسوز

 یز چ  ینگار منتظر بودند مستهجن ترکردند. ان  ینگاه م  ینبه آرم  یطور بد  یک  همه
 .یاوردممکن  را به زبان ب

 !پا کوتاه داشت یدمرغ سف یهتو بغلش... چه طور بگم آخه؟ تو بغلش  -

 یرا حفظ م  یمجور مواقع خونسرد یناز خنده. من معموال تو ا یدیمترک یهو همه
را   بار  ینگفتم مسخره است. اما ا  یو م یدمخند ینم یشها یکردم و به شوخ 

که داشت   ین. نوشیدم خند  یتوانستم. با دستم شکمم  را گرفته بودم و م  ینم  یگر د
نگاه   یک . بابا هم در حال خنده گوزد. خاله و مامان  را هم که ن یمبل  را گاز م

خودش  ینشانه اش گذاشت! آرم یبه شوهرخاله کرد و دستش را رو یروزمندانهپ
 یدناش از د یهداد که انگار واقعا روح یداشت ادامه م ی. طوریدخند یاصال نم

 .است یدهد یبآن صحنه اس

مرغه رو چنان بغل کرده بود که انگار به جونش بنده. بعدش هم... سر مرغه  -
قدم به عقب رفتم.  یهو  یرونرو بوس کرد! اونجا بود که از حالت شوک اومدم ب

و   ینزم یافتاد رو یشیشآرا یاالآت آشغ یناز ا یدونهو  یششآرا یز خوردم به م
هول    یلیبرگشت طرفم. بدجور هول شده بود. مرغه هم فکر کنم خ  یصدا داد. سوز
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. یروناومد ب یکرد و بال هاشو باز کرد و از بغل سوز  یقد قد یه شده بود. آخه 
 :کردم که داد زد  ینگاه م یبگم به سوز یزیکه بتونم چ  ینهنوز بدون ا

 !یذاشت نگو که در رو باز گ -

 ی؟ چ  -

 .یرونب یرهاالن م -

 یم. اما نتونستیمو رو کرد یر ساعت تمام خونه و راه پله ها رو ز یمما ن خالصه
 ین ناراحت بود.حق هم داشت منم اگه تو همچ  یلیخ  ی. بنده خدا سوزیمکن  یداشپ

دانستم  ینم یگهشدم. د یرفت ناراحت م یزاشت و م یطرف قالم م یلحظه ا
از خواب   یمزنگ گوش  صدایتو صورتش نگاه کنم. صبح فرداش با    ییبا چه رو   یدبا
گفت:   یآروم  یلیخ  یرو جواب دادم. بنده خدا با صدا  یشدم. حامد بود. گوش  یدار ب

  ی حامد تو  یدماتاقش و د یتو اتاق من. رفتم تو یاسر و صدا پاشو ب یب  ینآرم
. به  یستادهپر از پر وا یدموجو سف یهپتو هم  یتختشه، پتو هم کامل روشه. رو

مرغه گذاشتم.   یباشد . بعد سبد لباس چرک ها رو رو  ساکتحامد عالمت دادم که  
 !براق یدتخم مرغ سف  یهبود؟  یچ  یرشز یدکن  یکم جابجا شد و فکر م  یهمرغه 

بود که به اسم  ینگاه به شماره اش کردم. همان شماره ا یکام زنگ زد.  گوشی
رفتم.  یاطگفتم و به طرف ح یدیکرده بودم. ببخش یو" سیناا یاوشس ی"خانه 

 :یدادهمچان داشت خاطره اش  را ادامه م ینآرم

  ی زدم به رگ، سوز  یکه من داشتم تخم مرغ تازه م  یخالصه اون روز در حال -
اومد دنبال عشقش و حامد هم پتو شو هفت هشت بار غسل داد. بعد از اون 
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وقت ها بهمون   یکه راحت بخوره. اونم بعض  یمکرد  یم  یز هامون  را ر  یوهپوست م
 ...داد یتخم مرغ م

 را جواب دادم  یعجله گوش با

 الو؟  -

 .سالم -

 .خسته و خش دار بود صدایش

 بابا خوبه؟  -

  ید کردن که نبا  یهتوص  یسر  یه سرم زدن بهش و    یه.  یمارستانآره. بردمش ب -
 .بهش استرس وارد بشه

 .ینمشبب یدمن با یاوشس -

 یصدات اون جور  یدنبا شن  ی؟بهش وارد کرد  یچه شوک   یفهم  یتو هنوز نم -
 ینه شد. حاال فکر کن خودتو بب

هوا باشد   یاز آن که به خاطر سرما یشتر که ب  یتو بدنم. سوز ید پچ یبیلرز عج یه
 .بود یشحرف ها یبه خاطر سرد

 .ینمشمن دخترشم. حقمه بب یاوشس -

 :زد پوزخندی

 .یستخانم حقت ن یلداحقته؟ نه  ی؟دخترش -

 واسه خودت؟ یگیم یدار یچ  یست؟حقم ن یچ  یعنی -
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 یشو. هر دومون سالمتیستیممن بابا نبر. من و تو دشمن هم ن یصداتو برا -
 .بابا بهتر باشه یکنم که برا  یرو م ی. منم کاریمخوا یم

 براش بهتره؟  ینهدخترشو بب یکه نزار  ینا -

 .شد ینظرت عوض م یدونست  یدونم رو تو هم م  یکه من م  یزاییاگه چ -

آرام آرام خم  یمکه کنار حوض بود. زانو ها  یمجنون  یدداده بودم به درخت ب تکیه
 .ینزم یشد. نشستم رو

 دونم؟  یهست که من نم یزهاییچ یه -

 .هست یزاچ یلیخ -

 .پس بهم بگو -

 .یشهنم -

 .رفت یاعصابم رژه م یداشت رو یادیز دیگر 

 یشه؟؟؟ نم یچ  یعنی -

 .گم  ی. رودررو بهت میشهآروم باش. االن نم -

 .یشتپ یامفردا صبح م -

 .. باشه هفت به بعدیرمتا عصر درگ -

 ...تا اون موقع من چـ -

 .یایزنم که کجا ب  یخودم بهت زنگ م -
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 !یاوشس -

 یم داده بودم زانو ها  یهکه به درخت تک  یدر حال  یقطع شده بود. همان جور  تماس
  یک   یزنم. برا  یم  یخکردم دارم از درون    یحس م  یفتم. هوا سرد بود ولرا بغل گر 
بود. تنها   یکتار یلیخ یاطرا تحمل کرده بودم. آن قسمت از ح  یادیروز فشار ز

آمد.  یدرخت ها م یالبه ال  از بود که  یرجیرکج یک یآمد صدا یکه م  ییصدا
  :یدمرا شن  یکس  یصدا یهو

 چته؟ -

 :زدم گفتم یقلبم گذاشته بودم و نفس نفس م یکه دستم را رو  درحالی

 ینجایی؟ ا یسکته کردم. تو از ک  ینآرم -

 .ینیشبب یکرد  یبهش اصرار م یکه داشت   یاز وقت  -

 .کردم  ی! من اصرار نمیه  -

 .یکرد  یخبپوش  ینوا یاب -

 نگاهش یرا به طرفم گرفت. با حالت استفهام  یننوش ییشرترا گفت و سو  این
 :کردم. گفت

 یشپ  ی. مشکلیخودت برش داشته باش  یتونست   یبود. م  یزوندر آو  یجلو -
 .یادنم

 .نشست ینزم یرا از دستش گرفتم و تنم کردم. آمد و  رو به روم رو   سوییشرت

 .شن بهمون یمشکوک م ینجایی؟تو چرا ا -
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 .یرونزنگ زد اومدم ب یمگوش -

 نگاهش کردم یحرف  یچ ه بدون

خودتو   ی یافه. تو هم اگه قیرونزنگوندم اومدم ب  یموباشه بابا. خودم گوش  -
چه مرگته. بگو   ینیدنبال خودت که بب یاومد یم یدید یم یرونب یاومد یوقت 
 چه مرگته؟ ینمبب

 .یام. برو تو منم میستن یزیمچ -

 ینیش؟بب یکن  یپسره اصرار م ینتا حاال تو به ا یاز ک  -

 :گفتم  ینهم یجواب بدهم. برا یشبودم که به سوال هان ی تو حس و حال اصال

 !دل نه صد دل عاشقش شدم یک یاز وقت  -

تو   ی!! هزار دل هم عاشق شده باشیوانیه؟عقل کود ح ی کلت به جا  یتو تو -
 .که  یبه پسره اصرار کن ینقدر ا یدنبا

 خوردن  یوانیحرفش به کود ح  ینکردم که به خاطر ا  یم  یبود کار  یگریوقت د  اگر 
 .. اما واقعا حالم خوب نبودیفتدب

 .یامم یگهد یقهبه خدا حوصله ندارم. برو تو منم دو سه دق ینآرم -

 .هنوز تموم نشده یمساختگ یخودت برو تو. من تماس تلفن -

 .کم هوا بخورم  یهخوام  ی. من مینتمونب یم یادم یکیبرو تو االن  -

تو، هر چه قدر دلت   یبر یم یفتوهم تشر  ی! هوا سرده. جناب عالیخودب -
 .یخور یخونه م یتو  یخواست از هوا
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مشتش گرفت و به سمت باال   یرا تو  ییشرترا گفت و بلند شد. کاله سو  این
 .بلند شوم  ینزم ی. مجبور شدم از رویدکش

 !کشما  یم ی؟جیغآمازون  یوحش یکن  یم یکار دار  یچ  -

هم خودت جوابشونو    یروناومدن ب  یوخواهران فوالد زره د  یت بکش. وق  یغج -
 .ید یم

 .یشهولم کن االن کالهش پاره م  -

 :گفت  یدکش  یرفت و من  را هم دنبال خودش م یکه به طرف خانه م  یحال در 

 .یشهنم یچیه یایاگه مثل بچه آدم راه ب -

 .یمش یچاره م یب  ینهبب  یادب یکیاالن  ینآرم -

 .از درختها یکیکاله  را ول کرد و رفت پشت   یعحرکت سر یه طی

 .یدمون... فکر کنم مامان از پشت پنجره دیمچاره شد یب  یلدا -

 ینکشم آرم  یمن تو رو م یعنی -

را  یشلنگه کفشم  را در آوردم که پرت کنم طرفش. دست ها یکرا گفتم و   این
 :باال گرفت و گفت

 ؟ یش یم یحشو یعکردم به خدا. چرا سر  یشوخ  -

 .یادنشون تو بدم که حالت سر جاش ب یا یوحش یه -

بود که   یادرا گفتم و لنگه کفش  را پرت کردم طرفش. اما شدت پرتابم انقدر ز   این
تعادلم  را از دست دادم و خودم هم دنبال کفش به سمت جلو  حرکت کردم و 
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استفاده   یماز پا  تمیفن  ینزم  یکه رو  ینا  یکفش نداشت نتوانستم برا  یمپا  یکچون  
رفتم که  یم ینبه طرف زم ورتداشتم با ص یدم،کش یبلند یغ کنم. از ترس ج

  ین به احتمال از ب یهصدم ثان  یک یمتوقف شد. برا ینحرکتم به سمت زم یکدفعه
داشته  یقدرت ماورائ  یدشا یدکهفکر کردم و بعد به ذهنم رس ینزم یرفتن جاذبه 
  ی پاره شدن دوخت ها یکه صدا  یدر حال یفکر ها متوقف شد، وقت  ینباشم اما ا

سرشانه ها و گردنم حس کردم،کم کم به  یفشار رو یک دم یشن  یرا م  ییشرتسو
 .در آمدم یحالت عمود

 :قدم از من دور شد و گفت یکرا ول کرد و    ییشرتکاله سو   یعسر آرمین

 یمهم م  یتماس تلفن  یکداره    یکی  یدشا  یکنی؟م  یغج  یغ مگه خونه باباته ج -
 !یرهگ

 ی تو یمبگو یزیکه چ  ینشوک بودم. بدون ا یبه خاطر احتمال افتادنم تو هنوز 
 .یدمشن یآمد  را م یکه به طرفمان م  ییپاها یزل زده بودم. صدا یشچشم ها

 داره؟   یزیچ  یجن  یاطمونح  ی؟کش  یم  یغچرا ج  یگمزبونتو موش خورده؟ م -

 :گفت  ینبه ارم یت. بعد با عصبانیداومد کنارمو مرا تو بغلش کش ینمه خاله

 دادنته؟ یدل دار یجا یده؟ترس یبینیمگه نم -

مگه دختر بچه پنج ساله است که بترسه؟ شما هم همش طرف خواهر زاده   -
 .یرلوست  رو بگ

که دستم  را گرفته بود گفت:   یرا گفت و به طرف خانه رفت. مامان در حال  این
 ت کو دخترم؟کفش
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چراغ   ید را که کفشم  را پرت کرده بودم نشان دادم. بابا حم  یانگشتم آن جهت  با
 یاش  را روشن کرد و دنبال لنگه کفشم گشت. شوهر خاله از رو یگوش  یقوه 

 ید؟ خوا یشده؟ کمک م یزیچ ینداد زد: مه یوانا

 :جواب داد ینمه خاله

 .زحمت یب  یار ب ییمپالنگه د یکشاهرخ جان. شما فقط  یستن یزیچ -

 چپ؟  یاراست  -

 .یارآخه؟ جفتشو ب  یتموقع ینچه بدونم تو ا -

آمدم به   یرونکه از شوک افتادنم ب  ینتقربا در سکوت خورده شد. بعد از ا  شام
کرد   یبرخورد م  ینبا آرم  ی. خاله طوریرمخنده ام  را بگ  یتوانستم جلو  یزحمت م

دستم  را گرفت و تا   ینرا حرامش کند. بعد از شام نوش  یرشانگار قصد دارد ش
 .یداتاق خودش کش

 یاط؟ شما تو ح یدکرد  یکار م  یچ  -

 .از خنده منفجر شدم یکدفعه

 یم؟بکن یمخواست یکار م  ی. مگه چ یچیه -

 ینمنه. ع ییشرتشده سو ینکردنت قربان  یکار  یچه یر که تو مس  ینیا یه  -
اوف   ینخوردم زم یدمترس یکه بگ   یستمواب منو بده. من مامان و خاله نادم ج

 .شدم، منم باور کنم

 .کم بخندم  یکبزار  یگماالن م یزمحفظ کن عز یتوخوب خوب خونسرد  -

 .یاوشبا س یمحرف ها یبه جز محتوا یز کردم. همه چ  یفتعر  یشرا برا یز چ همه
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 :بهم کرد و گفت یبینگاه عج یک نوشین

 ین؟زم یگرفت که تو نخور  یشرتموکاله سو   ینآرم یعنی -

 مگه؟  یهآره چ -

 :و جواب داد خندید 

من  ینبه روز لباس نازن یچ  ینگرفت. بب  یشکست و نم یکاش دستش م -
سرت داد زد من  یطور یهآقا داداش من.  ینهم هست ا یلمیآوردن... چه ف

 .یدمخودم ترس

 .کم  یه یدمراستش خودم هم ترس ی. ولیمرفت یلو م  یدآره خوب. نبا -

سر  یدشونهمه سال گذاشت ینا یدکش  ی. شما خجالت نمینامامان ا یطفل -
 کار؟

 .خودشونه یر تقص -

 گفت؟  یم  یچ  یاوشس ینم. بگو ببیدباشه. شما خوب -

 دادم؟ یجوابش را م  یچه طور ید با حاال

 .زنگ زده بود ریینطوگفت. هم  ینم یخاص یز چ -

 !!!زنه؟ یبهت زنگ م یطور ینهم یگهپس حاال د -

 .ینه اونطور -

 ییییی؟ پس چه طور -

**** 
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هم تظاهر کرد که  ید. شاید. او اما من را ندیدمشکالس ها د  ینآن روز ب فردای
  یرونب 6توانستم صبر کنم تا ساعت هفت شود. از ساعت  ی است. نم یده ند

شدند   یرد م یمکه از جلو  یکسان   ینگاه ها یمبرا یگر منتظر بودم. د یشگاهش آزما
اوش  را گرفتم. رد تماس  یس  یکردند مهم نبود. شماره    یگوش هم پچ پچ م  یو تو

 :ادربع بعد جواب د یکمنتظرم.  یشگاه آزما یرونداد. اس ام اس دادم که ب

 "یشهساعت هفت کارم تموم م"

  ی م یدشدم؟ نبا یتسرد بود. اذ یادیبار خوندم. لحنش ز ین را چند  پیامکش
 یبود اما م یدادم بابا م یم یتکه به آن اهم  یزیتنها چ یدشدم. آن لحظه با

 .است یاوشرفتار س یر دانستم که نصف حال بدم به خاطر تغ

  یاوش س یباز شد و آقا یآن در لعنت . باالخره یستادمساعت هفت همان جا ا تا
آمد. به طرفش رفتم و سالم کردم.  یروناش ب  یشانیپ یرو یقیبزرگمهر با اخم عم

 :جواب سالمم  را داد و گفت

 .زدم ی. خودم بهت زنگ میالزم نبود منتظر بمون  -

 .چه قدر برام مهمه یهقض یستیفکر کنم متوجه ن -

 .متوجه ام -

بهم   یچ  یروز از د یدون  ی. تو میکرد  یرگردون نمس ینقدر منو ا یاگه بود -
 گذشته؟

 :مهربان تر شد یچند لحظه چشمانش کم یچشمام نگاه کرد. حس کردم برا توی

 .یلدامنم سخت بوده  یبرا -
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آرام تر  ی. کمیدگو  یگفت که راست م  یچهره اش م یو خسته  یعصب حالت
 .شدم

 .پس بهم بگو -

 .یشهبرات سخت تر م یهمه چ  یبشنو یوقت  یول -

 یه؟ منظورت چ -

 .ینیمبش یمکه بتون  ییجا  یه. یاطتو ح یمبر -

  یک   یو رو  یمرفت  یاطرا به نشونه موافقت تکان دادم. در سکوت به سمت ح   سرم
 :. گفتمیمخلوت نشست یر مس یکدر  یمکتن

 یننمون؟ که با هم بب  یستبرات مهم ن -

  یم باز نبود ی! )اگه تو فضایشهکم دور و برم خلوت م  یهمن که خوبه.  یبرا -
 (سرش یآمد رو یحتما سقف م

 :کرد و گفت  مکثی

 .داشته باشه یتو مشکل یکه برا  ینمگر ا -

 ی؟ برام از بابا بگ  یشهبرام مهم باشه. م یزاچ ینکه ا  یستمن یتیاالن تو موقع -

هنوز بابا با مامان تو آشنا نشده   ی. وقت یشهسال پ یلیماجرا مربوط به خ -
 .خواستن یرو م یگهبود. اون وقت ها بابا و مامان من همد

 من؟ با مامان تو؟  یبابا -
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نسبت، با اسماشون تعرف کنم: فرهاد ، به قول خودت  یاصال بزار به جا -
رو   یگههم همد یلیبودن و خ یپارسا همکالس یدهسپ یعنیبابات ، با مامان من 

ساده بوده و مامان منم  یمهندس یدانشجو یه . اون موقع ها فرهاد خواستن یم
کنه و    یو فرهاد موافقت نم یدهثروتمند. پدربزرگم با ازدواج سپ یخونواده  یهاز 

 یمن. کس  یازدواج کنه: بابک بزرگمهر. پدر واقع  یا  یگهکنه با کس د  یمجبورش م
بعد   یدهن فوت شد. سپاومدن م یاازش ندارم. قبل از به دن یخاطره ا یچکه ه

 یا یگهکه اون با دختر د  ینهب یکنه اما م  یداکه فرهاد رو پ  یرهمرگ شوهرش م
  یده خودش ثروتمند بود. سپ یبه اندازه  یاز خوانواده ا هک  یازدواج کرده. دختر

 یکارو کرده. برا  ینا یرهکه از اون انتقام بگ  ینکنه که فرهاد به خاطر ا  یفکر م
رو باخته. هم عشقش    یشکنه که تموم زندگ  ی. حس مینهب  یم   یبآس  یلیخ  ینهم

دست  ار پنج سال سه ب یکه تو  یشهم یرو از دست داده و هم پدر بچه شو. جور
 یطهمون مح  یروان پزشکا بوده. پسرش هم تو  یرنظر زنه و کال ز  یم  یبه خودکش
 یر ت گپدربزرگ سخ یهکه نه پدر باال سرش بوده نه مادر. فقط    یی. جایشهبزرگ م

باشه عذاب مظاعف بوده. فرهاد کم کم  یدلگرم یهاز اون که ما یشتر داشته که ب
هم  یدهکنه. سپ  یکنه و اسم در م  یم یشرفتکرده پ  یکه توش کار م  یشرکت  یتو

که الاقل قصد    یکه خوب خوب شده باشه. طور  ی. نه طوریشهکم کم حالش بهتر م
شرکت  یهاون  ی یه رش و با سرمانداشته خودش رو نابود کنه. بعد به اصرار پد

  یشنهاد بهش پ یدو سپ یشه از همسرش جدا م یلی زنه. فرهاد به دال یم یمهندس
به اعتبار   یلیبوده . کار از هر دو. البته اسم فرهاد خ  یدهه از سپی. سرمایدهشراکت م

شون   یو زندگ   یشهکم کم نرمال م   یدهکنه. بعد از اون حال سپ  یشرکتشون کمک م
ها رو به خاطر حضور فرهاد    ینا  یهم که همه    یده. پسر سپیرهگ  یم  یرنگ تازه ا

که    یگهوقت به او نم  یچ. فرهاد هم هیرهگ  یخودش م  یبابا  ی اون رو جا  یدهد  یم
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  ی حت  ین هم یکنه. برا  یپر م یش باباشو برا یواقعا جا یطور یه بابا صداش نکنه. 
  .مونن یبا هم م یو پسر واقع  پدر  یههم اون دوتا مثل   یدهبعد مرگ سپ

 دور زل زده بود یاما او با سکوت به نقطه ا یداش را بگو یهبودم که بق منتظر 

 چرا از مامانم جدا شد؟ چرا ما رو تنها گذاشت؟ -

 .یرو بهتره از مامانت بپرس ینا یلدل -

رفتنش  یدون  یتونم ببرم. م یمامان نم یمن اسم بابا رو هم جلو یاوشس -
 مامان سخت بود؟ یبرا چه قدر 

 زد پوزخندی

 !به خاطر خودش نگران بوده یدمسخت بود؟ واقعا؟ شا -

 یگی؟م یدار یچ  -

گلستان ازدواج    یدتموم نشد که با حم  یها وقت   یسخت   ین ا  یهمه    ینمبگو بب -
 کرد؟

 ...به مامان کمک کرد یلیخ یدبودن بابا حم -

 ی؟دون  یرو م ینکنه خودت همه چ  ی؟کن  یپس خودتم بابا صداش م -

 ی؟ زن  یآدم حرف نم ینچرا ع یه؟تو؟ منظرت چ یگیم یچ  -

دو دوتا چهار تا کن. کدوم  ینادم بش ینزنم. تو ع یآدم حرف م ینمن ع -
وقت هم سراغ  یچکه پشت سرشو نگاه کنه بره، ه  ین بدون ا یشهحاظر م یپدر

باهاش  یصنم یچکه ه یمن یمثل فرهاد که برا یکیاونم  یره؟دخترش رو نگ
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  یدهبعد از جدا شدن از مامان تو نتونست سپ  یکه حت   یکرد؟ اون آدم  ینداشتم پدر
که به مادر تو داشت بهش   یو باهاش ازدواج کنه چون حس  ینه رو به چشم قبل بب

اگه  کرد.  ی دونست ولت نم یدرصد تو رو دختر خودش م یهداد، اگه  ی اجازه نم
 .کرد   یتو و مادرتو ول نم یتو دخترش بود

 .یاوشس -

 دروغه؟  یناا یهمه  یبگ  یخوایم یهچ -

 .برو -

 ی؟ چ  -

 .گفتم برو. لطفا -

نگاهم  کرد. نگرانم    یبیطور عج  یه  یاوشاز آرام بودن خودم تعجب کردم. س  خودم
 داره؟  یتیشده بود؟ فکر کردم: چه اهم

 .یست. االن حالت خوب نیلدابزار بمونم  -

 من خوبم. فقط لطفا برو  -

 ...یـبق ید اما هنوز با -

 .بعد. فقط برو یاش باشه برا یهبق -

آن   یکه تکان بخورم رو  یندانم چه قدر بدون ا یاز کنارم بلند شد و رفت. نم آرام
که زده بود    یی توانستم به حرف ها  ینشستم. ذهنم قفل کرده بود. اصال نم  تیمکن

زنگ زدم. جواب نداد. معلوم نبود  ینشد. به نوش یم یکفکر کنم. هوا داشت تار
توانستم   یتوانستم زنگ بزنم. نم مین یناش رو کجا انداخته بود. به آرم یگوش
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شدم اعتراف کنم که   یمتظاهر کنم که حالم خوب است. اونوقت مجبور  یشجلو
شدم  یمجبور م یستکردم حالم خوب ن  یو اگر قبول م یستاصال حالم خوب ن

شدم   یو بعدش مجبور م یدمشن یاوشامروز از س یی قبول کنم که چه حرف ها
نبود که آن لحظه قدرت   یزیچ یننه. ا یا کنم  نباورشا یدکه با یرمبگ یمتصم

بلند شدم و آرام آرام به طرف در دانشگاه   یمکتن یانجامش را داشته باشم. از رو
 .متوقفم کرد ییحرکت کردم که صدا

 !یلدا -

 یتعجب به طرفش برگشتم. هنوز نرفته بود؟ صبر کردم تا به من برسد. در حال با
 :کردم گفتم  یم یباز یمکه داشتم با بند کوله پشت

 .گه نگفتم بروم -

 .رسونمت خونه یم -

 :مخالفت باز کنم گفت یکه دهنم را برا  یناز ا قبل

 .زنم یاز گذشته نم یحرف  -

به راه   یمبگو یزیکه چ  ینتا خانه رفتن که بهتر بود. بدون ا ییکردم: از تنها  فکر 
 ی . حت یمنزد یحرف  یچصدا همراهم آمد. تا خانه ه یرفتن ادامه دادم. او هم ب 

  ی ها را در موردم م   یز چ  یلیکه چطور خ  ین ا  یگر . دیدانه را هم از من نپرسآدرس خ
خانه مان پارک کرد. خواست در سمت خودش  ینبود. جلو یبعج یمدانست برا

 :را باز کنه که گفتم

 یاوش؟س -
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 جانم؟ -

چشمهاش زل   یطور تو  ینرفت. هم  یادمخواستم بزنم را    یکه م  یلحظه حرف   یک
 :گفت  یدعا  یلیزده بودم که خ

 ی؟ بگ  یخواست  یم یزیچ -

 ی؟ نرفت  یکه اون حرف ها رو زد  ینبعد از ا ی؟چراچرا موند -

اما  یدکش  یشموها یتو یا یفرمان برداشت و با حالت عصب یرا از رو دستش
 :نگفت. گفتم یزیچ

 یکه تو دروغ م  یستن  ینرو قبول کنم. منظورم ا  یکه زد  ییتونم حرفا  ینم -
.  یدبوده و شما اشتباه برداشت کرد یگهد  یز چ یقتحق یدکه شا  ینه. منظورم ایگ 

 .طوره ینحتما هم

 :که گفتم  یدبگو یزیدهنش را باز کنه و چ خواست

که ممکنه   ینفکر کردن به ا ی. حت ینکن حرفاتو بهم اثبات کن یلطفا سع -
ها   یز چ یلیراست باشه در حد مرگ برام سخته. در مورد بابا خ یزیچ ینهمچ

 یندر ا یشتریب یز خوام ازت بپرسم اما االن توانش رو ندارم که چ  یهست که م
 .مورد بشنوم

 ... ینبب یلدا -

رو   یکه زد  ییتونم حرف ها یکه نم  ینلطفا! بزار تا آخرشو بگم. با وجود ا -
نداشتن   یخوب   یما با هم گذشته    یکنم که خانواده ها  یرو درک م  یناما ا  یرمبپز
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 ی.براینداشته باش  یباعث بشه که نسبت به من و مامانم حس خوب   یتونهم  ینو ا
 .یموند کنارمامروز   یناا ی... ممنونم که با وجود همه ینهم

 ی صخره ا یاذوب شود  یهوکه   یخیشد. مثل  یطور خاص یکلحظه  یک  نگاهش
سرمان توقف که پشت   ینیماش یکه نور باال  یدبگو یزی. خواست چیزدکه فرو بر

را  یشهش یاوشدوتا بوق کوتاه. س یکرده بود توجهش را جلب کرد. بعد هم صدا
 :آمد که گفت ینآرم یو پشت سرش را نگاه کرد. صدا  یینداد پا

 .ینگیجلوتر؟ جلو در پارک یریکم م  یهداداش  -

 .جلو تر برد یرا کم ینسرش را آورد داخل و ماش سیاوش

 ه؟ بود ن ینت پسر  خاله مه ینا -

 ی؟دون  یتو چه قدر درمورد خانواده من م -

 پسر خاله بدم؟  یبه آقا یسالم یه. چه طوره امروز یکاف   یبه اندازه  -

شد. من هم به دنبالش از  یادهرا باز کرد و پ یندر ماش یمبگو یزیکه چ  یناز ا قبل
.  یدشد که ما را د ی م ینگوارد پارک ینداشت با ماش ینشدم. آرم یادهپ ینماش
 :به طرفش رفت و گفت یاوششد. س یادهبرد و پ ینگرا داخل پارک ینماش

 مزاحم پارک کردنتون نشده باشم؟ یدوارمام -

زد و دستش را  یحرکت کرد. بعد لبخند یاوشمن و س یندوبار ب یکی ینآرم نگاه
 :دراز کرد یاوشبه طرف س

 ...ید. شما بایلداهستم. پسر خاله   یدجاو ینآرم -

 .بزرگمهر هستم یاوشس -
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 یچشمها  یتو  یا  یهچند ثان  یمتوانم بگو  یم  یمحکم با هم دست دادند. حت   خیلی
هنوز    یمزده بود  یاوشکه با س  ییکه به خاطر حرفها  ینهم زل زده بودند. با وجود ا

 یکه بتوانم متوقفش کنم داشت آهنگ   ینخوش نبود اما ذهنم بدون ا یادحالم ز
کرد!   یرا پخش م یدهد م اننش یغرب وحش یها یلمف یردن توکه موقع دوئل ک
 یامدهن یشپ یمشابه یتتا به حال موقع یاورد؟درب یباز یرتیغ ینممکن بود آرم
 :دخالت کنم یدکنم. حس کردم با  یشبینیبود که بتوانم پ

 .داخل یرمم یگهمن د -

 :را رها کرد و گفت یاوشدست س آرمین

 !داخل دم در بده یاریدب یفتشر -

به   یاوشگم کن. س  ینجاکه زودتر گورتو از ا  ینهدانم چرا حس کردم منظورش ا  نمی
 :طرفم برگشت و گفت

 .یامتا دم در باهات م -

 :گفت  آرمین

خونه  یکه بر ینقبل از ا یشهداشت. م یجان مامان باهات کار فور یلدا -
 خونه ما؟ یایخودتون ب

 :گفتم  یاوشبا من داشت؟ رو به س یله چه کارتعجب به او نگاه کردم. خا با

 .تو یرمپس من م -

رفت.  ینشتکان داد و به طرف ماش یمبرا  یسرش را به نشانه خداحافظ  سیاوش
را زد و در قبل    ینگدر پارک  یموتکرد ر  یرا نگاه م  یاوشکه رفتن س  یدر حال  ینآرم
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 یر که هنوز مس  یرا روشن کند بسته شد. بعد در حال ینشماش یاوشکه س  یناز ا
  :نگاهش در همان جهت بود گفت

 !از منم خدافظ  -

 :به حرف زدن یم شروع کرد همزمان

 کار داره؟   یخاله با من چ  -

 !کار داره؟  یچ  ینجاپسره ا ینا -

 .خودم نشان داد یشدنش را فقط جلو یرتیخودم فکر کردم: خوب شد غ با

 ی؟کن  یم یرو باز یرتیداداش غ یه نقش یاالن دار -

 :و گفت یدگردنش کش  یرا رو دستش

 یدیبابا د یخوب بوده نقشم؟ به نظرت خوب حس گرفتم؟ ا  ینجاآره. تا ا -
 !رفت بگم یادمرو   یالوگید یهشد؟  یچ 

 :کلفت کرد و گفت  یشوصدا بعد

 تمیکنم. روسر  یقلم پاتو خرد م یگرد  یپسره م ینبا ا ینمبب یگهبار د یه -
 .یدبکش جلو. دختره چشم سف

 .دستم به طرف مقنعه ام رفت. خنده اش گرفت یار اخت بی

. حاال بگو  یروناز نقش اومدم ب یگه. کال دیرهآدم حس بگ یزار ینم ینبب -
 ی؟رو تورش کرد یکهت  ینا یچه طور ینمبب

 !کرد  یکانال عوض نم  یعهم انقدر سر یونکنترل تلوز  یعنیتعجب نگاش کردم.  با
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 :قدم به جلو رفت و گفت یک

 خاله ات؟ یشپ یایب یخوا ی. نکنه واقعا میگهد یفتراه ب -

 ها؟  -

 .برو خونه تون یاطتو، از در ح یماونجا. بر ینستاوا یگمم -

 .هامون بود یاطح یندر ب منظورش

 ینه؟ خاله از پنجره نب -

 .راحت یالت . خیستخونه ن -

را آرام کرده بود   یشکه عمدا قدم ها  یتش کرد و در حالک  یبج یرو تو دستش
 :گفت

 ی؟شناس یپسره رو چه قدر م ینگذشته، ا  یاز شوخ  یول -

 !یبه اندازه کاف  -

گفته بود را استفاده   یشپ یقهچند دق یاوشکه س  یعبارت  یقاام گرفت. دق خنده
 !کرده بودم

 :یدپرس یعاد خیلی

 یش؟خوا یم -

کردم که   یفکر م ینبه ا یدبود. با یدهپرس یحصر یادیشدم. ز یخکوبم یمجا سر 
جز  یزیبدهم. اما صراحت سوالش باعث شد نتوانم به چ یبهتر است چه جواب 

ذهنم   یوار شد. همه اش به در و د یذهنم اکو م یسوالش فکر کنم. سوالش تو



 

 
81

 (zygopteraشاپرک )|  یگر بازرمان 
 

. یمرفت  یدر وسط   رفگشت. در سکوت به ط  یکرد و دوباره به طرفم برم  یبرخورد م
 :گفت  ینآرم یدیمرس یوقت 

 .ینگفت  -

 :چشماش نگاه کردم و گفتم یصداقت تو با

 .یددونم. شا ینم -

سروصدا وارد  یخودمان شدم و در را بستم. ب  یاطوارد ح یگریحرف د یچه بدون
اشپزخانه مشغول پختن شام بود. ارنجم را گذاشتم   یخانه شدم. مامان ماهرخ تو

دامن قهوه   یکتنش بود، با    یدبلوز گلدار سف  یکدم.  صدا نگاهش کر   یاپن و ب   یرو
 یر . زیفتدغذا ن یکه مو تو  ودسرش محکم گره زده ب یرا باال یشساده. روسر یا

 یکرد. مامان من، فرشته   یلب داشت آهنگ " امشب شب مهتابه" را زمزمه م
 یشگناه زندگ  ینکرده باشد؟ مامان من بزرگ تر  یکار  ینمن، مگر ممکن بود همچ

دامادش  یتشگوزم  یپررو  یخواست خواهر زاده  یم یقیبود که به هر طر ینا
 ینت کاب یاز تو یا  یشهش یسد یک کرده بود.  پر دلمه کل خانه را  یشود. بو

 .یدمرا د یهواپن که  یبرداشت و برگشت که بزاردش رو

 ینجایی؟ا یکردم!!!! تو از ک ! دختر سکته  ییییییییــــــعه -

 .االن اومدم قربون مامان گل خودم بشم ینهم -

 ی . مامان داشت با تعجب نگاهم میدمآشپزخانه و صورتش را بوس  یبعد رفتم تو 
 :گذاشت و گفت  یشانیمپ یکرد. دستش را رو

 شده؟  یزی. تو دانشگاه چیحالت خوبه مامان؟ تب هم که ندار -
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 من انجام بدم؟  یبد یدار ینشده. کار یچینه. ه -

 .برو استراحت کن یاز دانشگاه اومد ی. خسته ایزمنه عز -

 .کنم  یمن همون کارو م یتو بگ  ی. هر کاریستمنه مامان جونم. خسته ن -

 ی؟هر کار -

 .یهر کار -

 :لحظه فکر کردم و حس کردم الزم است اضافه کنم یه

 !که بشم عروس خواهرت  ینبه جز ا -

 .یسد یدلمه ها رو بزار تو ینا یاب -

گفت که من   یم  یزد اما عمدا طور  یکه انگار داشت با خودش حرف م  یطور  بعد
 :بشنوم گفت

 .براش دختر خوبه یادهکه ز  یزیانگار پسر خواهر من مونده رو دستم. چ -

 !گرفت   یطرف من را م یشهمامان خانم هم ینقدر هم که ا چه

که دلمه ها رو بزارم برم بابا مامان   ینچه طوره من قبل از ا یگممامان م -
 کنم؟  یداخودمو پ یواقع

 .لحظه شوکه بهم نگاه کرد یک مامان

 ی؟گفت   یچ  -

  یدکرد  یداکه شما انگار منو از سر راه پ  ینهکردم. منظورم ا  یبابا شوخ  یچیه -
 .یریدگ  یم ینوکه همش طرف آرم
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 .آها -

 :که خودش را با ظرف ها مشغول کرده بود گفت  یحال در 

 .اول دستاتو بشور بعد به دلمه ها دست بزن -

------------------------------------------------------ 

 ینکنار نوش  یار مه یی. دایمپارک بود یتو یار مه ییو مهسا و دا ینو نوش ینآرم با
را   ینکه دست آرم  یکردند. من هم در حال  یم یزو مهسا بود که داشتند تاب با
 :گفت  ین. آرمیمبخر یهمه بستن یرفتم که برا یگرفته بودم داشتم همراهش م

 ی؟خور یم ییکاکائو -

 یلیهم گفت وان ییخوان. دا یم ی و مهسا با طعم توت فرنگ  ینآره. نوش -
 (گرفته بودم  یادطعم را تازه  ی)فکر کنم کلمه ی؟خور یم یخوره. تو چه طعم یم

 .یلیوان -

 .خوشمزه تره یلیکه خ  ییکاکائو  ی؟خور ینم ییچرا کاکائو -

 (گرفته بود  یادرا تازه   یآلرژ یدارم. )فکر کنم او هم کلمه  یبه کاکائو آلرژ -

 ی؟ چ  یعنی -

  ی و گلوم هم م یادقرمز در م یپوستم دون دون ها یاگه بخورم رو  یعنی -
 .خاره

 ی؟ئو دوست دارکاکا -

 .آره -
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 .خوام یم یتوت فرنگ  یاما من دوست ندارم. اصال بستن -

 !یدوست داشت  یشپ یقهتو که دو دق -

 .خواد خوب یخورن منم دلم م یم یا یو مهسا توت فرنگ  ینآخه نوش -

 :و گفت یدرا کش لپم

 یی. جایرمبگ  یمن برم از اون آقاهه بستن ینجاهم یستا. وایعروسک خودم -
 .ها ینر

  ینک و ع یاهس یخانوم قد بلند با مانتو یک پشتش را به من کرد  ینکه آرم  همین
! عروس  یشد. به طرفم خم شد و گفت: چه دختر خانم ناز یک به من نزد یدود
 یشی؟من م

دستم را  یبهها حرف بزنم. خانم غر یبهبا غر  یدگفت نبا  یرا ندادم. بابا م جوابش
 :گرفت و گفت

 خانم خوشگله؟  ییجا یهبا من  یایم -

 :بکشم که گفت یروندستش ب یدستم را از تو خواستم

  .یفرار کن یخوا ی. کجا مینمصبر کن بب -

. یدمعقب کش یدستم حس کردم. دستم را به سخت  یرا تو ی سوزش دردناک  یهو
سرنگ بود. با تمام    یهشب یزیچ یبه دست خانم غر ی شده بود. تو یمچ دستم خون 

دکه ول کرد و به طرفم   یشخوانپ یها را رو یبستن ین. آرمیدمکش  یغتوانم ج
 یب آس یا بریدگیپاک کرد و دنبال  یدستم را با دستمال کاغذ ی. خون رویددو

دنبال اون خانم   یتجمع  ینب یدهترس ینبود. با چشم ها  یداپ یزیگشت. اما چ
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آدم دورم   ی. کلیشمو بچه ها هم آمدند پ  یار مه  ییجا نبود. دا  یچگشتم. اما ه  یم
که   یدمکه دورم بودند آن خانوم را د  ییآدم ها یانلحظه از م یکجمع شده بود 
  .شیدمک  یغشد. دوباره ج یداشت دور م

کردم. عرق کرده بودم   یم یدیشد ی. احساس گرمایدماز خواب پر یحالت بد با
  ی وقت بود که به خاطره    یلی بود؟ خ  یچه کابوس  گر ید  ینزدم. ا  یو نفس نفس م

ترساندنم   یفراموشش کرده بودم اما انگار هنوز برا یباآن روز فکر نکرده بودم. تقر
کردم خوابم   یم یسع  ید. بادبود. به ساعت نگاه کردم. سه نصفه شب بو یکاف 
 .ببرد

------------------------------------- 

بودم. به ساعتم نگاه کردم.   ینمنتظر نوش یاطح ی. توتمام شده بود یمها کالس
دختره هم ما راکاشته بود. معلوم نبود باز  ین . ایدرس یم یدبا یشپ یقهپنج دق

ام زنگ خورد.  یفکر ها بودم که گوش ینکرد! تو هم  یم یفضول یداشت تو کار ک 
 !صفحه نگاه کردم: حامد یبا تعجب به اسم رو 

 .الو سالم -

 شما؟  ید. خوب یلدا یسالم آبج  -

 .یربخ ی؟رسیدنمن خوبم تو خوب  -

 .خوبم ممنون -

 داداش حامد؟ یستین -
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  یش آمد. برا  یدستانش به طرفم م  یعالمه برگه و دفتر تو  یککه با    یدمرا د  نوشین
 .دست تکان دادم. او هم حرکتش را تند تر کرد

م بگم پس فردا شب شام . زنگ زدیدبودم شما نبود یناا ینامروز خونه آرم -
 .یمدور هم باش یتزاپ یدندار یرو اگه برنامه ا

 بدون سوسک؟   یابا سوسک  -

 .ما رو. گذشته ها گذشته یدشرمنده نکن -

 :و گفتم یدم. خندیمداشت یتزاپ ینبا ا ییدر گذشته ماجرا ها ما

 باشه. حاال کجا؟ -

 .یدخانم هم بگ  ین. به نوشینمن و آرم ییخونه دانشجو -

 مگه هنوز؟  یداونجارو دار -

سه ساله نگه داشته اونجا رو.  ینکردم خونه بابام. آرم  یمن که اسباب کش -
 فعال؟  یدندار ی. کاریمپس ما پس فردا شام رو منتظر

حرف   یکه با چه کس  ید پرس یزد و م یبال بال م  یو ه  یشمبود پ یدهرس نوشین
 :اعصابم بود. گفتم یرو یلیزنم. خ یم

 !منو یکشت   یستادقه وا یه -

 :با تعجب گفت حامد

 گفتم؟  یمگه من چ  -

 .بودم ینبا تو نبودم حامد جان. با نوش -
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را بشنود.    یش تا حرف ها  یگوشش را چسباند به گوش  یدکه اسم حامد را شن  نوشین
 :حامد گفت

 بهشون یدآها. سالم برسون -

 . مگه من کبوتر سالم رسانم؟یدچرا من برسونم؟ خودتون به هم سالم کن -

چشم ابرو آمد    یمبرا  ین" م گل کرده بود. نوشیباز  ینبود که "آرم  ییآن وقت ها  از 
خودت را مرده فرض کن. زبانم را  یعنی ید،گردنش کش  یرو یو انگشتش را افق 

حرف زدن  یموقع تلفن ر یگرا دستش دادم. او باشد د یدر آوردم و گوش یشبرا
 !نکند یتماذ

 .بله. سالم -

قرمز شده بود و استرس از   یش شده بود. لپ ها یدنید یحساب  یننوش ی قیافه
 یدبار یم یش سر و رو

 خارج خوش گذشت؟ ید؟من خوبم شما خوب -

 هم شد حرف؟  یناز خنده. خارج خوش گذشت؟!!! ا یدمرسما ترک من

 یدید؟ منظورم پرواز بود. سالم رس -

 !اموات زنگ زده  یای. االنم حامد دارد از دنیدرس یشانپس. جنازه ها نه

 .. خدانگهداریمش یباشه. مزاحمتون م -

.  یستکه وقت ماندن ن  یدمبه من کرد. فهم ینیرا قطع کرد و نگاه خشمگ گوشی
مشتش    یقنعه ام را توته م  ین. نوشیدآ   ی مقنعه ام نم  یدمگرفتم بدوم که د  یمتصم

 :گفت  یزناکیرعب انگ یگرفته بود. با صدا



 

 
88

 (zygopteraشاپرک )|  یگر بازرمان 
 

 .کشم  یمن تو رو م -

 .ینکن یفضول یخواست  یخودته. م یر تقص -

 !آبروم رفت جلو حامد یلدا -

 یمونهبچگ ی. صرفا همبازیبهش ندار یتو که حس خاص یشه؟م یمگه چ  -
 .ینفاب آرم یقو رف

 .ندارم یگم حس خاص  یهنوزم م -

حامد کراش داشت. بعد  یرو یشداشتم که چند سال پ یعمه ا یهن اره م -
االن زمان   یمدت خودشو تو اتاق حبس کرده بود. ول  یههم که پسره رفت خارج تا  

کم ذهنش    یه  یشنوه صداشو م  ینداره فقط وقت   یگذشته و بهش حس  یادیز  یلیخ
 .یگهکند و چرت و پرت م  یهنگ م

 :گفت  یحالت مظلوم با

  ی؟کن  یتمنو انقدر اذ یاددلت م ی! چه طوریلدا -

 !ینطوریهم یقادق -

 یهکردن بق  یتبا اذ ینبدبخت! تو هم مثل آرم ی. عقده ایشعور یب  یلیخ -
در مورد  یزی. منم چیدهم ی. اصال هر دوتاتون لنگه یکن  یم یعقده هاتو خال

ته باهم  و دروتخ یرهگم. انشاهلل که نقشه شون بگ   یمامان ها بهتون نم ینقشه 
 !ینآم یجور بشن. اله

 :و گفت و مثال به حالت قهر خواست از کنارم رد شه که دستش را گفتم و گفتم  این

 ی؟چه نقشه ا -
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 نقشه؟ من گفتم نقشه؟ کدوم نقشه؟  -

 .... من که انقدر دوستت دارمیگهلوس نشو د یننوش -

 ینبار آخرت باشه منو با حامد تو همچ ی. ولیگمخودتو لوس نکن. باشه م -
 یزار یم یتیموقع

 .باشه -

 یزانکردم م  یزارمتون! حس م  یم  یبدتر  یتموقع  یبعد تو  یدلم گفتم: دفعه    تو
 !" خونم باال رفتهینالین"آرم

 :کردن  یفشروع کرد با آب و تاب تعر نوشین

  ی اما به خاطر لج و لج باز   یدرو دوست دار  یگه: شما همدینها  یدشونتز جد -
. نقشه شون هم یینپا  یایدب یطونکنن که از خر ش  یخوان کار ی. میدد یبروز نم

که   یخوب باشه، جور یادیز یطشکه شرا  یادتو ب یبرا یگهخواستگار د یهکه   ینها
. یدار  یحس  ینکه به آرم  کنیاعتراف    یو مجبور بش  یروش بزار  یبیع  یچه  ینتون 
  ینه خواد. کال قصدشون ا یبگه تو رو م یادب یه،جد یهقض ینهبب ینکه آرم  ینهم ا

 .یینپا یارنب یطونکه شما رو از خر ش

 :. وسط خنده گفتمیشاننقشه ها ین ها هم با ا ینخنده. ا یر زدم ز یهو

تو خونه، منو از سر سفره    یادبا موتور ب  ینآرم  یاهند   یلممثل ف  ید بعدش هم با -
 !یمعقد بلند کند و بنشونه پشتش و با هم فرار کن

خنده    یتوانستم جلو  ینگفت. فقط در سکوت بهم نگاه کرد. هنوز نم  یزیچ  نوشین
 .یرمام را بگ
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 یطوننشونشون بدم که خود ش  یخر   یه  یین؟پا  یامب  یطونخوان از خر ش  یم -
 !یینپا یادهم نتونه ازش ب

 .یبا خواستگاره موافق  یبگ  یرهکه نقشه شون نگ  ینا یبرا یخوا ینگو که م -

  یگه خانواده اش بگن م یدختر خوب هر چ  یه یم؟هم دار  یا یگهمگه جور د -
 !چشم

 واقعا؟  -

  !تمومشون شدم یخواستگار همه چ  ینلحظه عاشق ا یناصال من از هم -

 :گفت  ینکه نوش  یممورد حرف زد یندر ا یگهخورده د یه

 یلدا  یراست  -

 یه؟چ -

 تو رو رسوند خونه؟ اونم ساعت نه شب؟  یاوشس یشبد -

 یدی؟تو از کجا فهم -

اما  یرهبود که از من اطالعات بگ ینقصدش ا یشتر گفت. البته ب  یم ینآرم -
که بخوام بروز   یگ   یهم نم  یزیبروز ندادم. گرچه تو در اون مورد اصال چ  یزیمن چ
 .بدم

 :گرفتم بحث را عوض کنم  یم. تصمیطهاوضاع خ دیدم

دونم شده  ینم یکن  یخانم؟ فکر م یننوش یفتیپس ن یگرفت   یشودست پ -
 ین؟آرم ینکالغ خبرچ  یبود
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 ی؟ ک   ی؟من؟ چ  -

 .یکاف   یسکانال دانشکده، هشتک آ   یهسر قض -

 .یهعکس العملش چ ینمخواستم بب  یم یگی؟آها. اونو م -

 باشه؟  یچ  یدمگه با -

 .یه لش بفهمم حسش نسبت به تو چخواستم از عکس العم یم -

 را به نشونه تاسف تکان دادم سرم

 ی؟ کن  ییاونم بازجو یخوا ینکنه م  -

  یه آورد. صدام را شب  یدر م  یبغر  یبعج  یداشت با چشم و ابروش ادا ها  نوشین
 :کاراگاه گجت کردم و ادامه دادم

 ید؟ مهربان عالقه ندار یلداشما واقعا به خانم   ید جاو ینآرم یآقا  -

از پشت سرم باعث شد به طرفش بر  یکنزد یتو فاصله  یکس  یسرفه  صدای
صحبتمون آمد! نگاهش  یهم کجا یقادق ینبود. بب یاوشمن! س یگردم. خدا

 .داد یصرا تشخ یزیشد ازش چ یبود که نم یطور

 تونم باهات صحبت کنم؟ یم یلدا -

 :گفت  ینشکه منتظر جوابم باشد به نو  ینا بدون

 .رسونم یرو م  یلدا. من یدشما منتظر نمون -

 یده بود؟ حتما شن  یدهحرفم را شن  یعنی.  یددستم را گرفت و دنبال خودش کش  بعد
 !یگربود د
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 .یمگوشه دنج انتخاب کرد  یک  یتو  یز م  یک.  یمدانشگاه رفت  یهم به طرف کافه    با

 .یخور یم یبستن -

 .آره -

که ازت   ینبود. بدون ا یپات  یقات  یلیاوضاع خ یشپ یدفعه  ی؟چه طعم -
 .سفارش دادم ییبپرسم کاکائو

 .نداره یفرق  -

 :ذوقش بزنم اما بعد از کلنجار رفتن با خودم گفتم یخواستم تو نمی

 !نباشه ییفقط کاکائو -

رفت. دور شدنش را تماشا کردم. سوال   یشخوانرا تکان داد و به سمت پ سرش
دستش به طرفم    یتو  یخواستمش؟ با دوتا بستن  یآمد. م  ذهنم  یدوباره تو  ینآرم

چهره اش بود. فکر   ی تو یکرد و آرامش خاص  یها را نگاه م یآمد. داشت بستن
  ی ها یز که به خاطر چ  ییحالت آرامش را دوست دارم! وقتها ینکردم چه قدر ا

  یکه حرف گذشته و بابا وسط نبود. بستن  ییناراحت نبود. وقت ها  یا  یعصبان   یگر د
  ی تو یحرف  یچنگاه کرد. من هم بدون ه یمچشمها یگذاشت و تو  یز م یها را رو
شد. همان   یداشت پخش م  یمیکالم مال  یب   یقیشده بودم. موس  یرهخ  یشچشما
 :تزل زده بود گف یمچشمها یکه تو  یطور

 رو نشد جواب بدم یزد یشبکه د  ییحرف ها -

 :بود. ادامه داد یزد. حالت نگاهش طور خاص یداشت تند تند م قلبم
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که تموم    یزاییهچ ی،که در مورد گذشته هستن و تو قبولشون ندار  یزاییچ -
 یلیها رو به خاطرشون از دست دادم، خ یز چ یلی . خیدمرو د یراتشونتاث یمزندگ
تونم نسبت به مامانت  ی. نمیگ   یها رو نتونستم تجربه کنم. تو درست م یز چ

 ...اشته باشم. اما توند یحس بد

 ی؟ من چ  -

ها رو از   یز چ یلی . تو هم خینداشت  یریکدوم از اتفاق ها تقص  یچه یتو تو -
 .کردم  یرو درک م یکه داشت   یموندم، چون حس یروز . دیدست داد

 :رو گرفت و گفت دستم

تا   یست . معلوم نیست. حال بابا اصال خوب نیلدالطفا تو هم منو درک کن  -
رو کنارش  یشآخر زندگ یکه هست، روز ها  یگذشته هر چ   یاب زنده باشه. یک 

 .یمفقط کنارش باش یا. بیمکه دوباره گذشته رو براش زنده کن  ین. بدون ایمباش

کردم   یتو دلم. چشمام پر از اشک شده بود. حس م یختنرا ر یاانگار غم دن یهو
 .لرزه یدارد م یمدست ها

 یمیره؟بابا... داره م -

 :را محکم تر گرفت و گفت دستم

گرفته   یکه سهمشون رو از خوشبخت   ینه. مهم ایرنم یروز م  یههمه آدم ها   -
 .یمباش یما سهم اون از خوشبخت  یاباشن. ب

در آورد و به طرفم گرفت. دستمال را ازش گرفتم و   یبشاز ج یدستمال کاغذ یه
 .ردمشده بودند پاک ک یصورتم جار یرو یار اخت یرا که ب  یماشک ها
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 ی؟مون  یهمراهم م -

 .مونم یم -

------------------------------------------------------- 

به رفت و آمد بدون توفق آدم ها نگاه  یشهش یبودم. از تو یاوشس ینماش توی
رفت که بابالنگ درازش را   یداشت م یآبوت افتادم که وقت  یجود یادکردم.   یم
قطار، خانه ها و   یها  یلکرد و انگار که ر  یرا نگاه م یرونقطار ب یاز پنجره  یندبب

! من امروز ینیب یدرازت را م بالنگگفتن که تو امروز با  یتپه ها همه و همه م
 ی بودمش م یدهکه د  یبار ین . بعد از چند سال؟ چند سال از آخریدمد یبابامو م

که بدانم    ینبدون ا ینمش رفتم که بب یچهارده سال بود!  حاال م یکگذشت؟ نزد
چه قدر خوشحال باشم و  یددانستم با یتونم داشته باشمش. نم یتا چند وقت م

 یا یناهمگن یبکه آن لحظه داشتم ترک  یدانستم حس یچه قدر ناراحت. فقط م
 .دو حس متناقض بود یناز ا

 یلدا  -

 بله؟  -

 .یکنهبابا درمورد گذشته حرف نزن. حالش رو بدتر ملطفا با  -

  یده که تا آن لحظه به آن فکر نکرده بودم مثل پتک تو سرم کوب  یزیانگار چ یهو
 :ذهنم بود بلند به زبون اوردم یرا که تو یزیشد. نا خودآگاه چ

 دونه؟  یاون منو دختر خودش نم -

 ...ییجورا یهخوب.  -
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 یشش؟پ یبر یمنو م  یچرا دار دونه یاگه منو دختر خودش نم -

 ...که اون  ینا یبرا -

 !رو نگه دار لطفا ینماش -

 :کرد گفت  یطور که داشت به رو به روش نگاه م  همان

 بدم  یحآروم باش. بزار برات توض یلدا -

 !!نگه دار یگمم -

 :نگه داشت. گفتم یابانرا کنار خ ماشین

نم که قراره بعد از چهارده  ک  یفکر م ینشه. من دارم به ا یباورم نم یاوشس -
بخواد  یچ  یدونه. اصال برا یمنو دختر خودش نم یاون حت  ی ول ینمسال بابامو بب

 ینه؟ منو بب

 .یم که هست ما کنار بابا بمون  یبود که گذشته هر چ  ینقرارمون ا -

کنه! من   یناراحتش م یشتر من ب یدن که اون از گذشته داره د  یاما با فرض -
 .کنه  یبهش بگم که اشتباه م یدبا

 .یختحرفم اعصابش را به هم ر ینا انگار 

که مامانت   یلدل ینحرفاتو باور کنه؟ رو ا  یخوا یم یلیاونوقت رو چه دل -
 نشده و تا آخر عمرش از فراق اون سوخته؟ یدبعد از رفتن اون زن حم

 !یکن  ینبه مامان من توه یتو حق ندار  یاوشس -
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 یزیه به طرفش گرفته بودم نگاه کرد. دهنش را باز کرد که چانگشت اشاره ام ک  به
 :و گفت یدموهاش کش یتو یاما باز کالفه دست  یدبگو

خواد   یبود که م  ینکه گفت ا  یزیچ  یننداره اول  یادیوقت ز  یدفهم  یبابا وقت  -
 یدندونستم د ی. نمیفتهاتفاق ب ینمشتاق نبودم ا یاد. راستش منم زینهتو رو بب

 .شدم یکبهت نزد ینهم یبد. برا یابه تو براش خو

 یهم قفل شده بود. باز اون نگاه   یتر شد. چشم هامون کامال تو  یکقدم بهم نزد  یه
 :خواستم نگاهمو بگردونم که گفت یسوزوند. م یکه وجودمو م

 .کس بد باشه  یچه  یتونه برا  یبودن تو نم  یدم،شناختمت فهم  یشتر ب  یوقت  -

 :برگردوندم که گفت یا یگر را به طرف د یمتاب آن نگاه را نداشتم. رو دیگر 

که تونستم   یچند وقت رو هم با هر بهونه ا  ین. اینهخواد تو رو بب یبابا م -
دونستم بهتره    یبود که نم  ین مالقاتو عقب بندازم. اولش به خاطر ا  ینکردم ا  یسع

تو خوبه که اونو   یدوستم برا یکه نم  ین . بعدش هم به خاطر ایانه ینهتو رو بب
راجب   یزی. بابا گفته بود بهت چیددار یشو االن هر دوتون آمادگ ی نه. ول یا  ینیبب

گفتم چون   یبهت م  یدبا  ی. ولیستیکه دخترش ن  یخواست بدون   یگذشته نگم. نم
. یو رفت   یلم کردهمه سال و  ینکه چرا ا  یگرفت   یشو م  یقه  یرفت   یگفتم م  یاگه نم
 .یدون  یرو م یزاچ ینکه ا  یار خودت ن یاونجا به رو یدیمرس یوقت 

 .تکان دادم ییدتا یرا به نشانه  سرم

 ی؟سوار ش یشهحاال م -

 یدننشستم. تا رس ینماش یتو یگریحرف د یچرا باز کردم و بدون ه ینماش در 
طبقه اما بزرگ توقف کرد.   یکدار    یاطح  یخانه    یک  ی. جلویمنزد  یبه مقصد حرف 
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شد و در را   یادهبرد. بعد پ یاطرا داخل ح ینرا باز کرد و ماش یو بزرگ  یمیدر قد
درندشت با   یاطح یک یتو ینجا،لحظه احساس خطر کردم. من، ا یکبست. 

گفته باشم چه کار   یکه به کس  ینحرس نشده و در هم برهم، بدون ا یدرخت ها
کند.  یدایمتوانست پ یکس نم یچآمد ه یرم مس ییکردم! اگر بال یداشتم م

 :برد گفت یرا جلو تر م  ینکه ماش  یو در حال ینماش ینشست تو یاوشس

 یدی؟ترس -

 .بود؟ با تعجب نگاهش کردم یدهخوردم. از کجا فهم جا

کشه. اگه  یباغ نم ینا یدست به درختا ی. سال به سال کسیحق دار -
داخل عمارت  یشون اتومات نبود تا االن هزار بار خشک شده بودن. ول یاریآب

 .بهتره

  ی گفت عمارت نگه داشت. واقعا برا یکه به آن م یزیچ ی را روبه رو ماشین
طبقه اما   یک یمیساختمون قد  یک یمکلمه حق داشت. رو به رو   یناستفاده از ا

 یورود یپله ها بزرگ داشت. از  یسنگ  یستون ها یشورود یبزرگ بود که جلو
قرار گرفته    یه ایننشسته به طور قر یر ش یدر دو تا مجسمه  ی. جلویمباال رفت

ساکت   یادی. زیمموزه بود تا خانه. با هم وارد خانه شد  یهشب  یشتر بودن. به نظرم ب
 یشتر رفت اما سکوت ب  یناز ب  یکیبرق را زد. تار  یدکل  یاوش. سیکبود. ساکت و تار
 یک عکس سه نفره از  یک یبود. تابلو یخال یادیآمد. خانه ز یاز قبل به چشم م

  ی شد اما فاصله طور یم یدهسالن د یانتها یوار د یبچه رو ر پس  یک خانم و اقا و 
توانستم بفهمم که مرد  ی. اما از آن فاصله هم میدشد چهره شان را د یبود که نم

 یردم افکار منف ک  یو سع  یدمکش  یخودم؟! آه   یخودم است. بابا    یعکس بابا  یتو
 .را از خودم دور کنم
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 بابا کجاست؟ -

 .ینور. از ایاب -

سالن بود و به آن توجه نکرده بودم رد شد. دنبالش رفتم    یکه گوشه    یاز در  بعد،
 یم  یمسرزنش گر درون  یآمد. صدا  یترسناک به ذهنم م  یباز داشت افکار منف   یول

 :گفت

خانه   یک یتو  یاومد یبه پسر غر یکبا  یپا شد یآخه تو رو چه حساب  -
 ...یزیچ ییبال یک  یهونکرده  یمرموز؟ اگه االن خدا یمیقد

 یستاد در وا  یک  یجلو  یاوشکاره ماند چون س  یمهن  یمسرزنش گر درون  یصدا  حرف
 :و گفت

 .ینجاستا -

 داخل؟ یایتو نم -

 .مونم ینه. منتظرت م -

باز  یییژ ق یصدا یکدستم و آرام چرخاندمش. در با  یدر را گرفتم تو ی دستگیره
کرد.   ینم یدگیسال به سال رس یشد. فکر کنم عالوه بر درختها، به در ها هم کس

حس کردم همه   یدنشنشسته بود که با د یمرد یدتخت سف یک یرو یمروبه رو
و رفت.    یدروحم پرکش  گار نه، ان  یمو رفت. نه، حس ها  یدوجوم پر کش  یحس ها  ی
هم آسمان تا   یدکرده بود. شا  یر تا اسمان تغ یندش بود، اما خودش نبود. زمخو
دستم بود.  یتو یرهتونست وزنم را نگه دارد. هنوز دستگ ینم  یم. زانو هاینزم

شد   یبه طرفم برگرداند. باورم نم  یرا نداشتم. سرش را به سخت   یحرکت   یچقدرت ه
خواستم هم. با   یتوانستم باور کنم، نم  ی. نم یدمشد  یم  روز حال و    ینداشتم تو ا
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فقط از حرکت لب هاش   یاآمد    یرونکه مطمئن نبودم از حنجره اش ب  یآرام  یصدا
 :گفت  یدمفهم

 یلدا  -

مانده بود از اتاق   یمکه برا  یا  یانرژ  ین. با آخریستمپام وا  یتوانستم رو  ینم  دیگر 
کردم رها کردم. چند    یداکه پ  یگاه   یهتک ین تر یک رفتم و خودم را تو نزد یرونب

صدا از ته  یداده بودم و ب  یهاش تک ینههمان حالت ماند، سرم را به س یتو یهثان
 :گوشم گفت  یو آرام تو پشتمکردم. دستش را گذاشت   یم یهدلم گر

 .آروم باش لطفا  یزمعز یلدا، -

 یقیرا پاک کردم و نفس عم یم مانتو ام اشک ها ینقدم به عقب رفتم. با آست یه
 .میدکش

 ی؟باهاش حرف بزن  یگهروز د یه یخوا یم -

 .امروز یننه. هم -

 ی؟تون  یم یمطمئن -

 .فکر کنم قسمت سختش رو رد کردم -

تر   یک کرد. آرام نزد  یرا گفتم و دوباره وارد آن اتاق شدم. بابا داشت نگاهم م این
. صورتش انگار نصف شده بود. استخوان یشلبها  یلبخند محو نشست رو  یهرفتم.  

بود. چشمانش   یختهسرش کامال ر یزده بود. موها یرونب یگونه اش از الغر   یها
  ی چ  ید. بایستادم. کنار تختش وایدد یشانشد برق شوق را تو یخسته بود اما م

 گفتم؟  یم
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 ی؟دخترم باالخره اومد یلدا، -

و سرم را   یاوردطاقت ن گهیدستش. د یگفت دخترم! دستم را گرفت تو   دخترم؟
زد. قرار   یقلبش گوش دادم. آرام و مطمئن م یاش. به صدا ینهس یگذاشتم رو

 :نبود حرف از گذشته ها بزنم اما گفتم

 بابا؟  یچرا تنهامون گذاشت  -

 :سرم را نوازش کرد و گفت آرام

 .ینداشت  یگناه   یچوسط ه ینببخش منو دخترم. ببخش. تو ا -

 یرا م ینبغلش بمانم. انگار او هم هم یخواست تا ابد همانطور تو یم دلم
را آرام   یمموها یحرف  یچ خواست. مقنعه ام کم کم از سرم عقب رفته بود. بدون ه

متوقف شد. سرم  یتکرد. حرکت دستش کم کم کند شد و در نها  یآرام نوازش م
 یرفتم. منظم مرا گ شاش برداشتم. چشمهاش بسته شده بود. نبض ینهرا از را س

 :اتاق گفت یآمده بود تو یدانم از ک  یکه نم  یاوشزد. س

 .خوابش برده. به خاطر داروهاشه -

 :و گفتم یدمسرم کش یام را رو مقنعه

 ینجایی؟ ا یتو از ک  -

 .تا راحت تر بخوابه یرونب یمبر یااالن اومدم. ب ینهم -

 ینممبل بش یرفتم. با دستش تعارف کرد که رو یرون از اتاق ب دنبالش

 یه؟چ یماریشبابا... ب -
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نگرفته بود.   یجد  یاداستخوان پاشو ز یسرطان استخوان. متاسفانه درد ها -
  یادی ز یلینوع سرطان درد خ ینشده بود. ا یشرفتهسرطانش پ یدیم فهم یوقت 

هاشون   یضخوره. بع یم یقو یلیچند تا قرص مسکن خ یروز  ینهم یداره. برا
 .هم خواب آورن

 و بهش سر بزنم؟  یامب یادتونم ز یمن م -

 یدایدم کل ی. میمخوا یکه من و بابا م یزیههمون چ ینمطمئن باش ا -
 .یاب یبرات بزنن. هر وقت که تونست  ینجاروا

چشم  یسالن که از گوشه  یانتها ینگاهش کردم. آن تابلو یزیحالت تشکرآم با
 :یدمکرد. پرس  یجلب توجه م یلیخ یدمشد یم

 ین؟ اون عکس، اون پسر بچه و خانم تو و مادرت هست یتو -

 .آره -

 ینمش؟بب  یکتونم از نزد یم -

 .یستبه سوال کردن ن یازیراحت باش. ن ینجاا -

 یمرا داشت که من از بچگ یا یافه تر رفتم و به تابلو نگاه کردم. بابا همان ق  نزدیک
  ی ساله بود که کامال مشخص بود بچگ   یزدهپسر دوازده س  یهبه خاطر داشتم. کنارش  

  ...که  یکه... زن   یزن  یتاست و در نها یاوشس یها

 !من یخدا -

 شده؟ یزیچ -

 .یروقتهبرم. د یدبا یگه. من دیچینه. ه -
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 .رسونمت یم -

 .یرمگ  یم  ی. تاکسیستالزم ن -

 .یست. درست نیروقتهد -

رفت. من هم همراهش   یروناز خانه ب اپن برداشت و یرا از رو ینشماش سوییچ
 .رفتم

---------------------------------------------------- 

بودم و زل زده بودم به سقف.   یدهبرد. دراز کش  یخوابم نم  یدو شب بود ول  ساعت
 یکه تو  ی. به سرنگ یدمد یم یمکابوس ها  یبود که تو یهمان زن  یاوشمادر س

 DNA یش... آزمایگرفت؟ برا   یداشت از من خون م  یعنیدستش بود فکر کردم.  
اگر   یستم؟بابا ثابت کرده بود که من دخترش ن  یخونم برا  یشاون با آزما  یعنی ؟!  
خون    یشبه گرفتن آزما  یازیکه ن  یستممن دخترش ن  یدخواست به دروغ بگو  یم

 .نبود

 :و گفتم یدمسرم کش یرا رو پتو

. یستیدروغ گفته که ن یول یدختر بابات  یدهخون گرفته، فهم یشازت آزما -
 !بخواب یر حاال بگ

کرده که بابا   یکار  یاوشکه مامان س  ینمدت قبل از به خواب رفتنم در مورد ا  تمام
 یشده بودم. انقدر صحنه ها  یسندهپا نو  یکخودم    یاز ما جدا شود فکر کردم. برا

و  یکردم که به نظرم کامال منطق   یشانساختم و تماشاذهنم  یمختلف ماجرا را تو
. هنوز حالش کامل خوب نشده اشتد  یمشکل روان   یاوشدرست آمدند. مامان س

ازدواج کرده بود.  یا یگهبود، همسرش را از دست داده بود و عشقش با کس د
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به عشق انجام  یدنرس یکار ها را برا  ینا یبود که حاظر باشد همه  یکامال منطق 
 .ها خوابم برد یال خ ینبدهد. با هم

--------------------------------- 

اس ام اس داده بود که   یاوشکالس نداشتم. س  یشتر ب  12بود. تا ساعت    چهارشنبه
دانشگاه نشسته بودم و به    ی جلو  یمکتن  یک  یدانشگاه منتظرش باشم. رو  یجلو

 .کردم  یرفت و آمد آدم ها نگاه م

 ی؟ منتظر موند یلیم. خسال -

 :را به طرفش برگردوندم و گفتم سرم

 .یدمسالم. نه تازه رس -

 :به طرفم گرفت و گفت یددسته کل یک

 .که گفته بودم  یداییکل -

 :ها را ازش گرفتم. گفت ید زدم و کل لبخند

 االن؟ یفرصت دار -

 ی؟چه کار یبرا -

که توش فقط   یخونه ا.  یمنداشت  یراییپز   یبرا  یچیخونه ه  یکه اومد  یروز د -
  یک برم    یبهمون سر بزن   یشتر . گفتم حاال که قراره تو بیگهد  ینهدو تا مرد باشن هم

 .کنم  یدکم خر

 :و ادامه داد  یدخند بعدش
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  یک فکر کردم بهتره از  ینهم یبخرم. برا یچ  یددونم با یگرچه واقعا نم -
 .و خوش قلب بخوام بهم کمک کنه یقهخانم با سل

 .دستم شکست یر هندونه ها رو بگ یناز ا یکی یاب -

 ی؟ چ  -

 .زود برگردم خونه یدبا ی. هستم ولیچیه -

  .یمرفت ینششدم و با هم به طرف ماش بلند

 خونه؟  یزود بر یخوا یکه م  یدار یکار خاص -

 .ینرم خونه آرم یخاص که چه عرض کنم. شام م -

 تنها؟  -

 ؟کردم  یبرداشت م یاز حرفش منظور خاص یدبا االن

 رم. چه طور؟  یم یننه. با نوش -

 !یجهت کنجکاو -

 یدکش  یشنگفتم. خودش دوباره بحث را پ چیزی

 یزیه؟تو و اون پسره چ ینب -

 .یامدکه پسره خطابش کرد خوشم ن  ین. گرچه از ایدگو  یرا م یندانستم آرم می

 آره  -

 :لحظه با تعجب نگاهم کرد که گفتم یک
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 !یه رابطه دختر خاله پسرخاله ا یه ینمونب -

اومد    یکه به نظر نم  یدمرو شن  ینمقدار از صحبت هات با نوش   یه  یروز من د -
 !باشه یدر مورد رابطه دختر خاله پسرخاله ا

 !را برداشت کردم یمنظور خاص یتا حدود یگر کنم د  فکر 

که مامان   ینها  یهاومد نبوده. در اصل قض  یکه به نظر م  ینه. ماجرا اون طور -
  ین هم یبرا یستن  یکینسبت نزد یادکنن که خواهر بودن ز  یما احساس م یها

راستا  ینهم در ا یادیز یلیبشن. تالش خ یلخواد دوباره با هم فام یدلشون م
منم براش   یطور یه. یستیمن یبا هم اصال اونجور یندن. اما من و آرم یانجام م
نسبت به روابط   یهومن مثل داداشمه. چه طور شد که  ی. اونم براینممثل نوش
 بزرگمهر؟ یاوشس یآقا یما کنجکاو شد یخانوادگ 

 :گفت  یو عاد یجد خیلی

 .شما کنجکاو بودم ینسبت به روابط خانوادگ  یشهمن هم -

هنگ "عاشقت شدم" را روشن کرد. آهنگ را چند تا جلو زد و گذاشت آ  ضبط 
 یلینبود که خ یآدم یاوشکوروش بند بخاند.  من هم اصال به خودم نگرفتم! س

بود که هم  یکرد طور  یکه م  ییخودش حرف بزند. حرف ها و رفتار ها یدرباره 
شد نکرد.  یم مشد ازشون مفهوم توجه داشتن و عالقه را برداشت کرد و ه یم

نبودم  یشد. گرچه من هم آدم یام م یباعث سردرگم  ینبود و ا یا یچیدهآدم پ
بند را به آب بدهم! سرم کامال به طرف جلو بود اما از گوشه چشم خطوط   یعکه سر
دنده عوض کردنش  یکردم. حت   یدنده بود دنبال م یدستش را که رو یرگ ها
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به خودم دادم و سرم را به طرف  میقاخالقش بود. چند تا فوش ع یتهم به جد
 .آوردم یداشتم شورش را در م یگر سمت خودم چرخاندم. د یه پنجر 

حس  ی. گرچه تا حدودیدکردم طول کش  یکه فکرش را م  یزیاز چ یشتر ب خرید
به    یدرا هم با یکی یندهد. ا یرا کش م یز عمدا دارد همه چ یاوشکردم که س  یم
عصر بود دو سه   یمکردم! ساعت شش و ن  یمتناقضش اضافه م یرفتار ها یستل

توانستم   یبود. چون نم  ینزنگ زد. نوش  یمدستم بود که گوش  یتو  یوهم  یلکس تا نا
که به من    ین بدون ا ین. نوشیکراسپ یرا کنار گوشم نگه دارم گذاشتمش رو یگوش

 :مرا به باد فنا داد ینداشته  یمهلت بدهد دهنش را باز کرد و آبرو

  ی پاش ید همش با ی؟رندا یخونه تون؟ مگه کار و زندگ  یایسالم. تو چرا نم -
نکرده طرف    یخدا  یهواگه    یست،ن  یدور دور؟ حاال خوبه فعال خبر  یبر  یاوشبا س

اومدم   یم  یداونوقت من با  ید؟کرد  یکار م  یچ   یگهداشت د  یزیچ  یریقصد امر خ
 ...یدمتکش  یم ینتا خونه رو زم یگرفتم و از سواحل قنار  یم یساتوگ

کرد نخندد،   یم  یشد که انگار سع  یطور  یکبود، بعد    یاولش عاد  یاوشس  ی  قیافه
نتونست   یگر د یدرس یبه قسمت سواحل قنار یننوش یلبخند زد و وقت  یکبعد 
 .خنده  یر و بلند بلند زد ز یرهخودش را بگ یجلو

 :گفت  نوشین

 بود؟ یکر خاک به سرم صدا رو اسپ -

 :در آوردم و گفتم یکر را از اسپ گوشی

 !خانم ینبخون که من دارم برات نوش خودت یفاتحه برا یه -
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  ی . حس مینزم یخواست از خجالت بروم تو یرا قطع کردم. دلم م یگوش  بعد
 یمانداخته بودم و به بند کفشها  یین. سرم را پا یردگ  یم  یشدارد آت  یمکردم گونه ها

 .کردم  ینگاه م

 کنه؟   یم یفکر یندر مورد ما همچ ینچرا نوش -

. یستیمن  یفکر اشتباه و ما اصال آنطور  یناست که ا  یننظرم آمد که منظورش ا  به
 :خوره. سرم را باال گرفتم و گفتم یحس کردم دارد به غرورم بر م

  ید فکر کنه. با  ینطوریکه ا  یدم. منم بهتر دیددر مورد رفت و آمد هامون پرس -
 گفتم؟  یبابا بهش م یبه جاش راجع به ماجرا

 .ام دوباره زنگ زد یکه گوش  یدوبگ یزیچ خواست

 ی؟مونده که نگفته باش  یزیچ یزمعز یننوش -

زنگ زده بودم.  یچ  یرفت برا یادماصال  یانقدر هولم کرد ی؟زن  یچرا م -
 یای؟ تو چرا نم ییدنبالمون. کجا یادم یگهساعت د یمزنگ زده بود که ن ینآرم

 دنبالمون؟ یادکه م  یممگه خودمون فلج -

 نه؟  یا یای. میناو ا ینه و معا  یسسرو یرو بابا برده برا ینماش -

 :یدمپرس یاوشس از 

 خونه؟   یمنو برسون  یتون  یم یگهساعت د یمتا ن -

 .یکیمآره. نزد -

 :گفتم  یننوش به



 

 
108

 (zygopteraشاپرک )|  یگر بازرمان 
 

 .ساعته اونجام یمن -

رفت  یادمزنگ زده بود.  یشپ یقهدق یستب یه ینآرم یجون  یلداشرمنده  -
 ی؟رس یم یا یقهزود تر بهت بگم. ده دق

 .رسه یمن که باالخره که امروز دستم به تو م یعنی -

 .شه  ی. واسه تو که بد نمیاب یاوشخوب با س -

دست هم لباس  یهتر نکن.  ینکه هست سنگ  ینیمجازاتت رو از ا یننوش -
 .بهت بدم یفیتخف یه  یدمن بردار شا یبرا

 بردارم؟  یچ  -

 .مناسب یز چ یه. دونم ینم -

 .باشه -

 .یراسم یخونه  یریمها. گفتم م یند یمامان سوت  یجلو -

 .باشه حواسم هست. خوش بگذره -

که خودم را   یقطع کرد. در حال یمبگو یزیکه بتوانم چ  ینرا گفت و قبل از ا این
زده بود کامال به آن راه زده  یاوشدرباره من و س ینکه نوش  ییحرف ها  یدرباره 

 :بودم گفتم

 ین؟ آرم یخونه  یمنو برسون  یتون  یم -

 .حتما -
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که   ی. طبق آدرسیمبابا حرف زد   یتدرمورد وضع  یکم  ینآرم  ی به خانه    یدنرس  تا
  .را نگه داشت ینماش ینارم یگفتم مرا تا مقصد رساند. دم در خانه 

 .یمممنون که رسوند -

 .یدخر یاومد  من ممنونم که باهام -

  ی هوا   یشوم که مچ دستم را گرفت. سرم را به طرفش برگردوندم. تو  یادهپ  خواستم
نگاهش کردم. لب   یواضح بود. با حالت سوال  یلخ  یشبرق چشم ها  یکتار  یمهن

باز شدن دروازه آمد.  یکه صدا ید بگو یزی هاش را از هم باز کرد و خواست چ
 :کرد و گفت  داد. دستم را ول یروننفسش را با صدا ب

 ی؟به بابا سر بزن  یایفردا م -

 یکه م  یبخونم که حرف  یشچشمها یکردم از تو  یم یطور که داشتم سع همان
 :نه گفتم یابوده  ینخواسته بزنه هم

 .یامم -

خانه  یهبود.  یا یمیدنج و صم یرفتم و وارد خانه شدم. جا  یرونب یناز ماش بعد
  ی پرتغال  یاز نارنج   یبیخانه ترک  یرونیب  یها  یوار . دیککوچ  یاطح  یکدوبلکس با    ی

  ین بود که از آخر یاطح یپاکوتاه تو یدرخت گردو یکبودند.  یشکالت  یو قهوه ا
شد   یبلند تر شده بود. البته با توجه به نژادش نم  یبودمش فقط کم  یدهکه د  یبار

 خانه یدر ورود یدرخت مو هم به داربست جلو  یکازش داشت.  یادیانتظار ز
حشره   یک  یهوتازه و سبز در آورده بود.    یشده بود که با آمدند بهار برگ ها   یچیدهپ

 :افتاد یسوسک  یتزایبه پ  یادمکه از کنار کفشم رد شد.   یدمرا د
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بعد از ) به  ینکنکور آمد و من و نوش  یجهکه نت  ینبود. بعد ا یشسال پ 4 همین
قرار شد جمع   یم&&& دانشگاه&&& قبول شدیخر زدن مهندس ی( کلینقول آرم

  ی و حامد تو ین. آن روز آرمیریمبگ یکجشن کوچ یک یما دور هم ی خانه  یمشو
شد  ینکردند. ا  ین کار میشاها یشنامهاز نما  یکی یداشتند رو یناا ینآرم یخانه 
سال  یلیاز خ ینما. حامد و آرم یحامد را هم آورد خانه  یادبا اصرار ز ینکه آرم

.  یمبچه بود یلیخ ینکه من و نوش  ییبا هم دوست بودند. از آن موقع ها شیپ
که داشتند مثل دو تا برادر با هم دوست    یدوتا پسر بچه که با وجود اخالق متفاوت 

شر و پررو و طنز بود حامد مودب و آقا و آرام بود. آن   ینکه آرم  ر بودند. هر چه قد
  یک که به خاطر   ینما بود. قبل از ا  یکوچه   یهم تو ینا حامد ا ی وقت ها خانه 

بروند. آن  یگرید یمسائل مجبور شوند خانه شان را بفروشند و به محله  یسر
  ینها حامد ا یکه وقت   یدآ  یم یادمقشنگ  ینهم یموقع ها حدود ده سالم بود برا

  ینم یسر به سر کس یگر خودش بود و د یتو یتا چند روز حساب  ینرفتند آرم
 یاز خانه  یباانجمن تئاتر بود که تقر یککردند.   یداپ یکه راه   یگذاشت. تا وقت 

 یکل زندگ   یگر داشت. بعد از آن د  یمساو  یما فاصله    یو محله    ینهاحامد ا  یدجد
رشته قبول   یکخواندند، با هم  یهم درس هم م اشان شد تئاتر. گرچه بعد ها ب 

 یشتر ب ینهنوز عشق تئاتر بودند. آرم یشدند، با هم ارشدشان را رفتند کانادا ول 
 ی نامه م یشهم با هم نما یتر را. گاه  یجد یکرد. حامد نقشا  یم یباز یکمد

کردند.   یاجرا م  یواقع  یزندگ   یهاشان را تو  یشنامهوقت ها هم نما  ینوشتند. بعض
سوسک گنده را    یکحواسش نبود در فر را باز کردند و    یکس  یمثل آن شب که وقت 

  یتزا پ یر پن یش کم هم رو  یک. یمپخته بود ین که من و نوش  یتزاییگذاشتند وسط پ
  ی جلو یشه هم ینکه من و آرم   ینشود. با ا یتزا پ یر ناپذ  ییکه جزء جدا   یختندر
ظاهر  ت یگر آن شب د ی ول تنفریمکه انگار از هم م  یمکرد  یرفتار م یطور یگراند
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همه به او گفتم   یو جلو  یشچشمها  ینبود. حداقل از طرف من که نبود. زل زدم تو
صدا شو   یمسخره اش متنفرم. بعد از پله ها رفتم باال ول یها  یکه از او و شوخ 

 !که من چقدر ناراحت شدم  یکه  گفت: وا  یدمشن

 

به در   یاطتنبود. با اح یاطدر ح یکه در را باز کرده بود گشتم اما کس  ی کس  دنبال
بپرد و   یمجلو  یدادم کس یشدم چون هر لحظه احتمال م یکخانه نزد یورود
داخل  ینبود. سر و صدا یاما هنوز خبر یدمرس یکند بترساندم. تا در ورود  یسع

 .خانه توجه ام را جلب کرد

 ین  از خود متشکر  خودب ی  گن برادر؟ خودخواه  از خود راض یبه تو هم م -
 ...خود

است بروم داخل. در را باز  یدهته نکش ینلغات نوش ی یرهتا دا یدکردم با  حس
پشتش به من بود و  ینکردم و بدون فکر کردن به عواقبش وارد خانه شدم. آرم

نا  یءداد و ش یجاخال ینکرد. آرم  یرا به طرفش پرت م یزیداشت چ یننوش
به   یمکه پا  شمکنار بک  یرشخواستم از مس یمعلوم درست به طرف من آمد. م

 .ینزم یگرفت و با آرنج افتادم رو  یزیچ

قدم به طرفم برداشت   یک  ینبه طرفم برگشتند. آرم یشانافتادنم هر دو یصدا از 
سر جاش   ینهم  یکند. برا   ینقش باز  یننوش  یجلو  یدافتاد که با  یادشو بعد انگار  

 :به طرفم آمد و گفت یعسر ین. نوشیستادوا

 ی؟ شد یدستتو؟ چ  ینمبب ی؟خوب  یلدا -

 .. خوبمیستن یچیه -
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 :گفت  آرمین

 تو؟  یاومد ی. بادمجون بم آفت نداره. تو اصال چه جوریستن یزیچ -

 .یددروازه رو خودتون باز کرد -

 :با هم گفتند همزمان

 .یمما دروازه رو باز نکرد -

 :دستم گفت یدر حال بررس  نوشین

 یکه پرت کردم طرفت خورد به در باز کن. وا  ییاز اون بالشتا یکیفکر کنم  -
 ینیبتاد یخراب شده ات باند ینتو ا ینچه قدر خون اومده! آرم ینرو بب ینجاا
 هست؟ یزیچ

 !نبود  یشتر تعجب به دستم نگاه کردم. دو سه قطره ب با

 یبگردد با لحن ب  یهاول یکمک ها یرفت دنبال جعبه  یکه م یدر حال آرمین
 !که نخورده  یر گفت: شمش  یتفاوت 

  :تو گوشم گفت نوشین

 نه؟  یدذاشت یما رو سر کار م یطور ینهم یشههم -

 :بهش کردم و گفتم اخمی

 .یدون  یگم که م  یبهش م -

به ظاهر مظلوم    یقمن باش که خان داداش و اون رف  یمالزم نکرده. فعال تو ت -
 .صفتش هر دومونو سر کار گذاشتن یطانو در باطن ش
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 شده مگه؟  یچ  -

خونه. نصف  ینتو ا یومدهکس ن  یچ نگاه به دور و برت بنداز! سه ساله ه یه -
 !یگاریها تو کارتنه. ما رو دعوت کردن واسه ب یلهوس

 !!!یگاری؟ب -

  :بلند شدم و گفتم یمجا از 

 !بده یگار  ینشونش بدم که تا آخر عمرش صدا یا یگاریب یه -

 :بسته چسب زخم در دستش بود گفت یککه   یدر حال آرمین

 !یشهحرص نخور دختر خاله. پوستت خراب م -

 .گذاشت  یندست نوش یزخم را تو چسب

 ین؟؟ هم -

 !یارمرم ب  یهم هست االن م  یکیو شوک الکتر   یجراح   یزاتتجه  یسر  یهنه   -

 .شد  یدهشن یچند ضربه به در ورود صدای

 :گفت  آرمین

 .تو یاما رو با اون ادبت. ب یحامد جان خفه کرد -

 :گفت  یندر را باز کرد و آمد تو. نوش حامد

 !یطانمدافع ش یلوک ینما -

 !هستم یننوش یمت یآمد که تو یادمدارد آخر. اما  یچه ربط  یمبگو خواستم
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 یننوش  یمنگاه کرد که خواستم از ت  ینکه با تعجب و مظلومانه به نوش  یجور  حامد
 :گفت  ینو بروم کمکش. آرم یایمب یرونب

 .خودش بود ی. از اول نقشه یدمظلومش نکن ی یافهنگاه به ق -

 :گفت  یگناهینگاه به دور و برش کرد و با تظاهر به ب یه حامد

 رو؟  یهمه چ  یخودت جمع و جور کرد یمگه نگفت   ینطوریه؟ا ینجاچرا ا -

 :نگاهش کرد و گفت ینیبا حالت غمگ آرمین

نقشه   یشههم ی؟از پشت بهم خنجر بزن  ینطوریا یتون  یچه طور م حامد؟ -
 ...یکش  یشوم رو تو م یها

 :زانو زد و گفت ینزم یتونست وزنش را نگه دارد. رو ی. انگار نمیدهاش لرز زانو

 !یدهرو برات انجام م یفتکث  یمن کار ها یدستها یشههم یول -

 !هاشان تنگ شده بود یبازمسخره  یلبم آمد. دلم برا یرو یار اخت یب  لبخندی

 یوار که به د  یکرد. چوب پرده ا  یبهش نگاه م  یاحساس  یبا حالت خشک و ب   حامد
را   یشدستش گرفت بعد انتها  یعصا تو  یکداده شده بود را برداشت و مثل    یهتک
 :گذاشت و گفت  ینآرم یشانه  یرو

  ین هم  ی. برایفاش کرد  یهبق  یشراز رو پ  ینو ا  یتو عهدت رو با من شکست  -
 .کنم  یم یلسخن گو تبد یقورباغه  یکمن تو رو به 

کرد و    ینآرم یبه سر تا پا یبرداشت، نگاه  ینشونه آرم یعصاش را از رو  بعد 
 :گفت
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 !به استفاده از جادو باشه یازیکنم ن  یگرچه فکر نم -

 :را صاف کردم و گفتم گلویم

 .یشهکار ها جرمتون سبک م  ینبا ا یدفکر نکن -

 :گفت  حامد

زنگ زد منو دعوت کرد. گفت  ینمن روحم هم خبر نداشت. آرم یلدا یآبج  -
 .شما رو هم من دعوت کنم

دونم فکر هر   ی. من که میاریددر ب یبد باز یسخوب، پل یسخواد پل ینم -
 .دوتون بوده

 :شونه حامد  یبلند شد و دستش را گذاشت رو ارمین

 .دستمون رو شده داداش یگهد -

 :زد و گفت یلبخند حامد

 !یم؟از کجا روع کن ید خوام. خوب حاال با یعذر م ینمن از طرف آرم -

 :فرصت بود گفت ینکه منتظر ا  آرمین

رو هم خودم شستم. فقط مونده پهن کردن  یناومده. زم یشوییامروز از قال فرشا
 .یلفرش و جابجا کردن وسا

 خان داداش؟ ینفقط هم -

 .. دستتون درد نکنهیگهآره د -

 ی؟بکش یگاریازمون ب یخوا یم یکش  یخجالت نم -
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دفترند      یک یآدم اعضا یگفته بن  ینزم یرانشاعر بزرگ ا یاولندش که سعد -
کار   یعنی یگاری. بیستن یگاریکه ب  ینکفترند! دومندش ا  یک ز  ینشکه در افر

 .شامه یکار در ازا  ینجابدون مزد. ا

 :گفتم  شد. ی داشت پررو م دیگر 

 یرانا یاتمادر ادب یاثان یم،اون شام رو نخور یاهصد سال س یمخوا یاوال م -
 .یمبر ین! نوشیتشعر خوان ینبه عذاش نشست با ا ینزم

و   ید تنها بزار یله همه کارتن و وس ینمنو با ا یاددلتون م یآخه چه طور -
 یم؟انجام بد یهمه کار رو دونفر ینا یمتون یم یمن و حامد چه طور ید؟بر

 :دور شد و گفت ینقدم از آرم   یک یدحرف را شن ینکه ا  حامد

 !!!رسونمتون یخانم من م یننوش -

کرد. حس کردم به اندازه    ینگاه م  یمچشم ها  یشرک تو  یداشت مثل گربه    آرمین
 :شده است. گفتم یهتنب یکاف   ی

 یم؟شروع کن یدخوب از کجا با -

 !یعنیمرامتم  ینمن عاشق ا -

کرد که خودش را به آن    یننگاه به نوش  یکداده،    یباشد که سوت   یدهانگار فهم  بعد
  ین به من نگاه کرد. منظورش ا  ی. بعد با حالت سوالیدهنشن  یزیراه زده بود انگار چ

تکان دادم. چشمانش به حالت   یید دونه؟  منم سرم را به نشانه تا یبود که م
تکان    یید: واقعا؟ من هم دوباره سرم را به حالت تایدبگو  تعجب در آمدند. انگار که

 ینو بعد به من نگاه کرد. منظورش ا ینکرد و به نوش   یکاخم کوچ یکدادم. بعد 
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متاسفم. حامد   یعنیسرم را به چپ و راست تکان دادم که    ی؟بود که چرا بهش گفت 
. دست یاوردب یرونخاموش ب یکرد تا ما را از آن حالت گفت و گو  یا یسرفه الک 

 :گفتم  یدمشکش   یکه دنبال خودم از پله ها باال م  یرا گرفتم و در حال شیننو

 .یایمم یم. ما لباس عوض کنیدشما شروع کن -

کلمه هم حرف نزده بود. به نظرم    یکهنوز  ینباال و نوش یطبقه  یمبود رسیده
 :گفتم  ینهم یبود. برا یبواقعا عج

 شده؟  یزیچ یننوش -

 خانم؟ یننوش یگهبه من م یول  یلدا یآبج  یگهچرا حامد به تو م -

 داره؟ یخاص یمعن  یعنیدونم.  یتو. نم یدار یچه دقت  -

خاک   یه ال یک یز همه چ  یرو یاز اتاق ها را باز کردم. کتابخانه بود ول یکی در 
. کنجکاو شدم به دوتا اتاق  یشوییداد قال یرا هم م ینجافرش ا یدنشسته بود. با

هم سر بزنم. اتاق دوم اتاق خواب بود. به طرف اتاق سوم رفتم. اما هر چه   گر ید
 یهم که کنجکاو شده بود بعد از من سع  ینرا فشار دادم در باز نشد. نوش  یرهدستگ

 .کرد در را باز کند اما موفق نشد

سه سال  یادتهاتاق هست.  یندر مورد ا یبیعج یز چ یهمن مطمئنم  یلدا -
 !درش قفل بود ینجاا یمهم که اومده بود یشپ

 .بوده یحتما اتفاق   ینماییه؟س یلممگه ف -

 یدی؟ اتاقو د ینا یاصال تا به حال تو -

 .نه -
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 .کنم  یهست. االن بهت ثابت م یخبر  یه. پس یدممنم ند -

 :داد زد 

  اتاقه کجاست؟ ینا یدکل  ینآرم -

 .گم شده -

 نشده؟  یداتا حاال پ یشاز سه سال پ -

 .شد بعد دوباره گم شد یداپ -

 .گم نشده  یدشدونم کل یدرو باز کن من که م ینا یاب -

 :گوشام بود گفتم  یکه انگشتم تو  یحال در 

 ید؟زن یمگه چه قدر فاصله است که داد م -

 :بود گفت یدکه از او بع  یتیاز پله ها باال آمد و با جد آرمین

 .یدنداشته باش یاتاق کار ینبا ا -

 :که گفتم  یدبگو یزیخواست چ شیننو

 .یهولش کن بابا انگار اتاقش چه تحفه ا -

کم   یلیخ  ینارم  ی  یافهکشاندم. ق  یاتاق دوم  یو دنبال خودم تو  یدمرا کش  دستش
 !است  یواقعا جد  یهبود که قض  یمعن  ینشد به ا  یم  یجد  یشد. اما وقت   یم  یجد

عوض کردم.  یو شال مشک  یزرشک  یکو تون  یمشک  یشلوار راحت  یکرا با  لباسم
. مطمئن بودم تا آخر یدپوش یدسف یو شلوار و روسر یموییبلوز ل  یکهم  یننوش

 !شود یم یمانپش یحساب  یدامروز به خاطر انتخاب رنگ سف
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  یم. گرچه از حق نگذریمکرد  یها را جابه جا م یلهوس یمساعت نه شب داشت تا
 یمداد ینظر م یشتر ب یند. من و نوشکردن  یها را خودشان جابجا م یلهوس یشتر ب

 :گفت  ینباالخره کار ها تمام شد آرم ی. وقت یدیمکش  یو گرد و خاک را دستمال م

 !ید روز سخت کنارم بود ینا یواقعا از همه تون ممنونم که داوطلبانه تو  -

 !!!زمان سه تا بالش به طرفش پرت شد هم

  ی . تویمتهران خورد  یسقف آسمان کم ستاره    یر پشت بام، ز  ی شب شام را رو  اون
بود    یزیجمع دوستانه و شاد چ  ین. ایدمد  یرا م  یشاد  یستاره ها  یدنقلبم اما تاب
 .کند  یداخواست تا ابد ادامه پ یکه دلم م

------------------------------------------ 

! یصورت شدم. همچنان پلنگ  یدار ام از خواب ب یشش صبح با آالرم گوش ساعت
  ی آمد برا  یادمبه ساعت کردم و خواستم خاموشش کنم و دوباره بخوابم که    ینگاه 

بلند شدم. امروز قرار   یمبه بدنم دادم و از جا یام. کش و قوسشده یدار ب یچه کار
 یروشن برداشتم با شال آب  یموییمانتو ل یککمدم   یباشد. از تو یبود روز پرکار

  ی با طرح ها  یموییل یونیپاپ یتل پارچه ا یک. یجذب سورمه ا یو شلوار ل ینفت 
 یال خ یگرفتم ب   یمبه خودم نگاه کردم و تصم ینه آ  ی. تویدمهم پوش ینفت  یآب 
نبود.    یین طبقه پا  یرفتم. کس  یین از پله ها پا  ین پاورچ  ینکردن شوم. پاورچ  یشآرا
 ینماش  یدخوردمش کل  یکه م  یخودم گرفتم و در حال  یبرا  یر نان و پن  یلقمه    یک

  یم رفتم. تا عمارت بابا حدود ن یرون برداشتم و از خانه ب ینتکاب  یمامان را از تو
کم   یدافتادم شا  ینم  یکتراف  یآشنا بودم و تو  یرشساعت راه بود. البته اگر به مس

باز کردم و    ید . دروازه را با کلدخلوت بو  یشهمثل هم  یابانشان. خ یدکش  یتر طول م
  یاط ح یر بهم احساس شعف دست داده بود مس یدبه خاطر داشتن کلکه   یدر حال
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آمدند.   یقبل ترسناک به نظر نم یمثل دفعه  یگر تا خانه را رفتم. درخت ها د
داد که   یبودند تا ترسناک. در داخل خانه هم قفل بود. نشان م یز اسرار آم یشتر ب

  ی دور الک  یکدم. وارد خانه ش ینپاورچ ین نشده اند. پاورچ بیدار هنوز از خواب 
را باز نکردم. وارد آشپزخانه شدم و  یاتاق  یچسالن و راهرو ها زدم اما در ه یتو
آشپزخانه رها شده اند.    یز م  یرو  یها همانطور  یدخر  یشتر بابا! نصف ب  یکه ا  یدمد

خچال گذاشته بود. چند  ی یکه احتمال خراب شدن داشتن را تو  ییها یز البته چ
همه    یکردم و بعد که جا  یخچالها و    ینتکاب  یتو  یاول را صرف فوضول  ی  یقهدق
باز کردم و شروع کردم   یمرا جلو  یزجونعز  یفرن   یدستورالعمل سر  یادگرفتمرا    یز چ

ها  ینتکاب  یخوشگل از تو یا یشه. هم زمان چند تا ظرف شیبه آماده کردن فرن 
کردم که   یدابزرگ هم پ ینیس یک. یدمرا توشان چ  نهصبحا یلدر آوردم و وسا

خانه را برداشته بود. سرم را بردم  یفرن  ی . بوینمها را توش بچ ینا یبتوانم همه 
 یف. تعریدمگاز برش داشته بودم و نفس کش  یکه تازه از رو  یا یظرف فرن  یباال

تا  گذاشتمو   یختمسه تا کاسه جدا ر یرا تو  یشده بود! فرن  یاز خود نباشد عال
 یختفرصت به جمع و جور کردن ر  ینکنم. در ا  ینرا تزئ  یشخنک شود تا بعد رو 

 یکرده بودم مشغول شدم. داشتم ماه   یفکه کث  ییو شستن ظرف ها  یمو پاش ها
 یاز فاصله  ییشستم که صدا یرا داخلش تفت داده بودم م یرا که فرن  یتابه ا

 :شم گفتبه گو یکنزد یلیخ

 ی؟کن  یکار م  یچ  ینجاتو ا -

 :افتاد. به طرفش برگشتم و گفتم ینکس یتابه از دستم تو یو ماه  یدمکش  جیغ

 .یاوهون  یاهن یه! یدمترس -

 .حق با توئه -
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گفت: اهن   یافتاد حتما م  یم  ینبا ارم  یاتفاق   ینجان چه مودبه بچم! اگر همچ  ای
 یگه؟اوهون. امر د

آب را   ییظرفشو یتو  یاز کاسه ها یکیکه با   یدرس یم ییهم کار به جا  آخرش
 .کردم  یم یسرش خال یرو

 ی؟ خند یم یبه چ  -

 .یمصبحونه رو دورهم بخور ی! گفتم روز پنج شنبه اینجوری. همیچیه -

نگاهم   یداده بود و با حالت خاص یهتک ینت که آرنجش را به سنگ کاب  یحال در 
 :کرد گفت  یم

 !روزا پنج شنبه بود یکاش همه  -

 :داغ شدند. ادامه داد یمکردم گونه ها  حس

 که خونه رو برداشته؟   یهخوب چ یبو ینا -

 .جون یز عز یفرن  -

 جونتون پختن؟  یز عز -

شن؟ داشتم   یم  یدار ب  یاونه. بابا ک   یجونم فوت شده. دستور پختش برا  یز عز -
 .تو اتاق بابا یمکردم که صبحونه رو ببر  یرو اماده م ینیس

خونه.   یکم کتاب م  یه.  یشهم  یدار فکر کنم. معموال صبح ها زود ب   یداره االن ب -
 .بره یکم بعدش خوابش م  یهخوره   یبعد که با صبحونه قرصش رو م

 .دلم نشست یبه خاطر حال بابا غصه تو دوباره
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 ی؟خوا یکمک م -

 .سر به بابا بزنم یهتمومه. من برم  یبانه. تقر -

 یق. چند تا نفس عمیستادمرا گفتم و به طرف اتاق بابا رفتم. پشت در اتاقش ا  این
به چشمش زده    ینکع  یک . لبخند زدم و بعد از در زدن وارد اتاق شدم. بابا  یدمکش

 .دستش بود یبود وغرق کتاب تو

 !گل خودم  ییسالم بر بابا -

 :زد و گفت یلحظه با تعجب نگاهم کرد بعد لبخند  چند

 !یاومد یمن. چه خوب کرد یز سالم دختر عز -

 .پالسم  ینجاا یشهبه بعد هم ینباباجون من از ا -

 :دستشش گرفت و گفت یرا تو دستم

 .ینممن که از خدامه هر روز صورت ماه تو رو بب -

  یی تنگ شده بود. بابا تا جاپر محبت بابا    یحرف ها  یکردم که چه قدر دلم برا  فکر 
  ی کرد. تمام حرف ها  یبود. محبتش را ابراز م یآدم ینهمچ یشه هم یادمهکه 

گفت:   یهم مامان به او م یشهبود. هم یادمزد را  یکه به مامان م  یعاشقانه ا
عشق رو از مامان باباش   دخترمگفت: بزار   یزشته جلو بچه! بابا هم در جواب م

 !یادبگیره

 یک سخت بود...  یم بود که رفتنش انقدر برا یشمحبت ها ینر همبه خاط شاید
 یم. بگویو من ومامانو تنها گذاشت  یکنم که چرا رفت   یهخواست گال یلحظه دلم م
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خودم را  ی. اما جلوی رفت  یو م یکرد  یها را در مورد مان باور م یز آن چ یدنبا
 .نبودخوب  یشگرفتم. قرار بود حرف گذشته را نزنم. برا

 ینیکه س  یاوشاز در آمد تو. بعدش هم س ینیس یکباز شد و  یبه طور ناگهان  در 
 .دستش بود آمد یتو

 .زحمت یب  ینور بکش ا  یزو اون م یلدا -

گذارند گوشه   یم یشرا رو یضمر یکه غذا  یمارستانب یتو یها یز م یهشب یز م یه
 .را روش بگذارد ینیس یاوشبردم تا س یاوشرا به طرف س یز اق بود. مات

 یاوش؟س یهچ ینیس ینا -

 .یلداستدستپخت  -

 :به بابا گفتم رو

 .پختم یدجون که دوست داشت یز عز یها یاز فرن  -

 یلرا که کل فام  ییرفته باشد روز ها  یادمنگاهم کرد. انتظار داشت    یحالت خاص  با
 پخت؟  یخوشمزه م یها یز چ یکل  یمانجون و او برا یز خونه عز یمشد یجمع م

که روبه    یطور یدرا جلو کش یز تخت بابا را به حالت نشسته در آورد و م سیاوش
کرد و دو طرف    یدادانم از کجا پ  یبلند هم نم  یهپا   یبابا قرار گرفت. دو تا صندل  یرو
  .بابا گرفتم و دستش دادم یلقمه برا یکقرار داد.  یز م

 .درد نکنه دخترمدستت  -
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کرده   یر گ  یشگلو  یشروع کرد به سرفه کردن. انگار لقمه غذا بدجور تو  یاوشس  یهو
نه؟ بابا   یاپشتش    یزدمم  یدچه کار کنم. با  یددانستم با  یبود. هول شده بودم و نم

 :گفت

 بزن پشتش -

است. بعد هم از   یبار محکم پشتش را زدم که با دستش اشاره کرد که کاف  چند
 .رفت تا آب بخورد یروناتاق ب

 یعسل یز م یخانه بکشم. رو یبه سرو رو یدست  یکگرفتم   یماز صبحانه تصم بعد
سطل زباله. بعدش   یرفتن تو یم یدکردم که با  یداپ یتزاکنار مبل چند تا جعبه پ

 .کردم  یریو شروع به گردگ  دستمال گرفتم دستم یک

 .کنه  یجمع م یادم یخانم یه یگهزحمت نکش. چند روز د -

 !یاد؟بار م یه چند ماه  -

 :زد و گفت پوزخندی

 .بار یه یهفته ا -

  یاوش س یتونست برا یکرده بودم که فقط م  یداخانه پ یتا لباس از گوشه  چد
 باشد 

 رو کجا بزارم؟  یناا -

 .. ولش کنیشهزحمتت م -

 نه بابا بگو کجا بزارم؟  -
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 .بابا یاتاق کنار -

  یه در اتاق را باز کردم تا چند ثان یها را برداشتم و به طرف اتاقش رفتم. وقت  لباس
 یدسته  یکرد. لباس ها را رو  ینم یز اتاق را تم ینماتم برد. فکر کنم آن خانوم ا

وسامان بدهم. خواستم کم به اوضاع آنجا سر   یکگرفتم   یمگذاشتم و تصم  یصندل
.  یدمد یرشز یمیپاکت قد یکبود بردارم که  یز م یرا که مچاله رو یاوشبلوز س

 یار اخت  ینوشته شده بود ب   یشگاهاسم آزما  یشکنم اما چون رو  یقصد نداشتم فضول
 ی  یجهنگاه مختصر به عنوان و نت یکبود.  یشدرش را باز کردم. جواب آزما

 ی،ان ا ید یشدور سرم. آزما یدنع کند به چرخشرو یابود تا دن یکاف   یشآزما
بود که   یهمان سال یکردم. برا  یشآزما یخبه تار ی! نگاه ی: منف یشجواب آزما
. یفتمن  ینزم  یرا گرفتم تا رو  یصندل  یاز من خون گرفته بود. دسته    یاوشمامان س

 .آمدم یروناز اتاق ب یبا حالت کالفه ا

 ...یـب یمناهار بر یلدا -

 .برم یدنه من با -

 افتاده؟ یاتفاق  -

 .شده یرمبرم خونه. د یدبا ینه ول -

 .رسونمت یباشه م -

 .آوردم یننه. ماش -

 :مبل برداشتم و گفتم یرا از رو کیفم

 .کن  یمن از بابا خداحافظ  یبه جا -
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  ی که م  یسرعت  یشترین. بعد هم با بیدمدو  یبا تقر ینآمدم و تا ماش یرونخانه ب از 
چشمم   یجلو یشآزما یآن برگه  یر به سمت خانه راندم. همه اش تصوتوانستم 
 یککوچه که  یتو یچیدمپ یخانه بودم. داشتم م یکساعت بعد نزد یمبود. ن

که راه من   یچیدپ ریآمد. انگار عمدا جو یروناز کوچه ب یدسف یشو ش یستدو
حرف   ین بوق تا کنار بکشد. اما انگار پررو تر از ا یبسته بشه. دستم را گذاشتم رو

 شد. با تعجب به او زل زده بودم یادهرا باز کرد و پ ینها بود. در ماش

 ین؟آرم -

 :که گفت  یینرا دادم پا یشهزد. ش یشهو با دست به ش یکمنزد آمد

 حالت خوبه؟  -

 بعدش؟   یا یببندکه راهمو    ینقبل از ا -

و  یداز دلت پر کش یادن یغم ها یمن همه  یدندونم با د یبعدش رو که م -
 !رفت. قبلش رو منظورمه

 خودت کو؟ یندونم... ماش ی... چه مینبردار ا یاخوبم. ب -

 .رخشو گرفتم ینرفت. به جاش ا  یگه. تورنادو دینهخودم االن ا ینماش -

 منفجر شد؟ یمزه گفت   یجوک ب  یه یا یوار تو د یچرا؟ باهات رفت  -

 .فروختم. پول الزم بودم -

 .خوام برم خونه یاز سر راه؟ م یبرش دار یشهمبارک باشه. حاال م -

 افتاده؟ یشده؟ اتفاق  یا؟چیاعصاب معصاب ندار  -
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 .شاخ و دم راهمو بسته  یب  یتگزم  یهآره.  -

 :که سوار شود گفت  ین رفت. قبل از ا ینشهاشو باال انداخت و به طرف ماش شونه

 !یستن یمهست. فکر نکن حال یتمرگ یه تو  یول -

 .بود وارد کوچه شدم  یم. بدون توجه به نگاهش که هنوز رویدرا کنار کش  ماشینش

 :بلند گفتم یخانه و با صدا یتو رفتم

 !مامان -

 ی؟داشت  ی. چه انتظاریگرخاله است د یه . با خودم گفتم: خانیومدن صدایی

 :باال آمد که گفت یمامان از طبقه  صدای

 .ترکه یسرم داره م یاری؟م ینفناستام یه یایم یدار یی؟تو  یلدا -

تختش بود.  یآب برداشتم و از پله ها باال رفتم. مامان تو یوانل یکقرص و  یه
 یز شده بود. همه از تب قرم  یشهم دور سرش بسته بود و لپ ها یروسر یک

 :رفت. رفتم کنارش و گفتم یناز ب یمها  یدو ترد یتعصبان

 کرده؟   یتتاذ یدبابا حم  ی؟شد ینطوریمامان جون گل من چرا ا -

 یچیزیشمامان ما هم    ینگفتم. ا  یچ   یدمشد. تازه فهم  یدذره سرخ و سف  یک  مامان
 .کند  یمنظور برداشت م یعاست ها. سر

زنگ   ی؟سر صبح  یکنه. تو کجا رفته بود  یکم سرم درد م  یه یستن یزیچ -
 .یهم زدم جواب نداد

 .را چک نکرده بودم یمصبح اصال گوش از 
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 .سر دانشگاه رفتم کار داشتم یهنبود.  یخاص یز مامان جون. چ یدببخش -

 ی؟داشت  یکار  یصدام زد -

 .زدم  یحرف مباهاش    ید. بایمنگو  یزیتوانستم هم تا ابد چ  یگفتم اما نم  ینم  باید

 مگه من دخترش نبودم؟  ینه؟ که منو بب  یومدوقت ن یچمامان... بابا چرا ه -

 ی کداممان حرف   یچبهم زل زد. سال ها بود که ه  یحرف   یچ بدون ه  یهچند ثان  مامان
چهارده سال   یدمکه ازش در مورد بابا پرس  یبار ین. فکر کنم آخریماز بابا نزده بود

 یگر کس صحبت نکند. بعد از آن بار د  یچوز با هبود که باعث شد تا چند ر  یشپ
 .مبود  یاوردهن یشوقت اسم بابا را جلو یچه

 :لب گفت یر . زیدندهاش لرز لب

 ی؟پرس یم ینو ا یهوییچرا  -

اگه رفته بود هم باز به خاطر    یکه بابا رفته خارج از کشور. حت   یدشما بهم گفت -
 ...یـدخترش با

 .یستمن حالم خوب ن یم؟حرف بزن یگهوقت د  یه یشهم یلدا -

خواستم  به خاطر   یقشنگش جمع شده بود. م یچشما یکردم. اشک تو  نگاهش
 ی کنم؟ آن هم تو  یینبود ازش بازجو  یشاسمم هم رو  یکه حت   یش جواب آزما  یک
 حال؟  ینا

 :را گذاشتم تو بغلش و گفتم سرم

 .. کال فراموشش کنیدم. من اشتباه کردم که پرسیببخش مامان  -
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 .یدقطره اشک از چشمانش چک یه

 دکتر؟ یمبر یخوا یم -

 .یشمکم بخوابم خوب م  یهنه دخترم.  -

-------------------------------------------- 

فرستادن اشارات ابرو به بابا   که مامان شروع کرد به  یمشام نشسته بود یز م سر 
  یش ر ینبه ا یعنیکه   یششته ر یرو یدکش  یهم دستش را م ید. بابا حمیدحم

  ی نم یممشغول بودم و اصال شاخک ها یمشو. منم کال با غذا یالخ یقسم منو ب 
و خودش سر حرف را   تاسف تکان داد ی. آخرش مامان سرش را به نشانه یدجنب

 .باز کرد

 جان دختر گلم؟ یلدا -

 بله مامان جونم؟  -

گفت داره   یزنگ زده بود، م   یشمون چند وقت پ  یخانوادگ   یاز آشناها  یکی -
 یدا رو پ یکس  یچمن ه یلدایگرده و بهتر از   یدختر خوب م یهپسرش دنبال  یبرا

 .ینیدرو بب یگهخونه مون که همد  یانبار ب یهخواست که  ینکرده. اجازه م

 یو در حال یینشومشان را شروع کردند! سرم را انداختم پا یباالخره نقشه  پس
 :گفتم  یارمتوانستم نگاهم را باال ب ینم یحت  یاکه مثال از شرم و ح

 .یدشما بگ یهر چ  -

 :آب دستش داد و گفت  یوانل  یکشروع کرد به سرفه کردن. مامان    یدبابا حم  یهو

 یهو؟  یشد یچ  -
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 :کم سرفه داشت گفت  یککه هنوز   یدر حال یدحم بابا

 بابا؟  یندار یجان تو مخالفت  یلدا -

 باشه؟ یدوم ینرو حرف شما حرف زدم که ا یمن ک  -

 .یقصد ازدواج ندار ی. بگ ینخوا یحق دار  ییخودته بابا یزندگ  -

) که مثال هول شده ام و استرس    یچیدمپ  یرا دور انگشتم م  یمکه ته موها  یحال  در 
 :دارم( گفتم

 .نداره یرادیبار اومدنشون که ا یه -

 :لبش گفت یرو یروزمندانه لبخند پ  یکبا  مامان

. برنامه یانب یگهگم هفته د  یخودم برم! پس من م ی یدهقربون دختر فهم -
 بعد؟  یهفته  یبرا یکه ندار  یا

 .نه -

 !پس مبارکه -

لحظه مور مورم    یکحرف را زد که    ینا  یا   یطور جد  یکن  را مبارکه؟ ماما  ی چ   چی
 !استعداد داشتند یگریما در باز یخانواده   یشد. چه قدر اعضا

بابا   یهر روز به خانه  یبامدت تقر ینهفته به سرعت برق و باد گذشت. در ا یک
. مامان در مورد رفت  یمبا هم ناهار و شام خورد یزدم. چند بار یسر م یاوشو س

پا  یادز گذاشتیرو نم یشپ یخواستگار یجانکنجکاو شده بود اما ه  یمو آمد ها
خاله. باالخره روز    یمامان خانه    یاما بود    یخاله خانه    یاشود. همه اش هم    یچمپ

 یلی خ یاسیبا شلوار و شال  یدمپوش یاسیکوتاه  یمانتو یک. یدموعود فرا رس
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گذاشتم.   یرونب یور  یک را  یمخورده از موها  یک ردم و ک  یمختصر یش روشن. ارا
گرفتم. در اتاقم را باز کردم و   یلیدل یزنگ در آمد استرس ب  یکه صدا  یلحظه ا

  ی شد ول   ینم  یدهد  یین پا  یقسمت از راه پله از طبقه    ین. ایستادمرفتم سر پله ها ا
ها قرار است آن دانستم که  یبودند. نم ینا . خاله ایدصدا ها را شن یشد همه  یم

که   یشتر آمد. ب یمرد سن و سال دار هم م یککلفت   یهم در مراسم باشند! صدا
گفتند.   یاو خان عمو م بهبود.  ینآرم یبابا یرا شناختم. عمو یشفکر کردم صدا
را تعارف کرد تا بروند و   ینارم یبود. بابا خان عمو و بابا یلفام یتو یآدم محترم

  ی پله ها داشتند حرف م   یکو مامان و خاله هنوز نزد  ین. ارمینند بنش  یرایی پز  یتو
سالم کردنش را  یبار صدا یکدانم کجا بود. از اول فقط  یهم نم ینزدند. نوش

 .بودم یدهشن

 .ید. خوش اومدینیدبش یید: شما هم بفرمامامان

 انگار؟  ید. شما هم مهمون داریمش یمزاحم نم یاد. زیمسر بزن یه یم: اومدآرمین

 : چطور؟مامان

 یهمن که نگفتم بق یزن  یمرتبه... آخ مامان چرا م یلی: آخه خونه تون خآرمین
 .یستوقت ها مرتب ن

خان عموت.  یشپ ین. برو بش یستکس در امان ن  یچ: از دست زبون تو هخاله
 .زشته

 . خاله دختر لوست کو؟یگهد  یششه: بابا پآرمین

 .یاد. اونم مینیدباالست. شما بش ی: دختر گلم طبقه مامان
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  یین رفتند. از پله ها پا یراییکه همه به پز  یدمشد. فهم یفو صدا کم کم ضع سر 
 .مهمان ها یشربت داد دستم و گفت که ببرم برا  ینیس یکآمدم که مامان 

 ی؟خواستگار ها برسن چ  یهو یرن؟م یک   یناا -

 .شربتو تعارف کن فعال ینتو برو ا یشه؟م یرسن مگه چ ب -

همه ساکت شدند و سر   یکدفعه شدم.  یراییدستم وارد پز یشربت تو سینی
 :به طرفم برگشت. خاله گفت یشانها

 .به به عروس منم که اومد -

شد خاله مرا عروس خودش صدا نزند.   یمامان و خاله باعث نم ینقشه  انگار 
 یک کرد    یکه مو شکافانه نگاهم م  یان عمو گرفتم. در حالخ  یشربت را جلو  ینیس
 ینمبش یمرفتم سر جا یهم تعارف کردم. داشتم م یهرا برداشت. بعد به بق یوانل

 :که خان عمو گفت

 هستن؟   یشونعروس خانم ا -

 .مبل کنار خودش نشاند یشدم. مامان دستم را گرفت و رو یخکوبم یمجا سر 

 :گفت  خاله

 .عکسش رو که نشونتون داده بودمبعله عمو جان.  -

 :عمو رو به من گفت خان

 .خدا حفظت کنه دخترم -
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 یرسم  یبود کردم و بعد به لباس ها  یز م  یکه رو  یا  یرینینگاه به دسته گل و ش  یه
سوال    ینهم بود که هم  یگه نفر د  یک چه خبر بود؟ انگار    ینجابودند. ا  یدهکه پوش  یا

 .را داشت

 :رو به خاله کرد و گفت آرمین

 چه خبره؟ ینجامامان ا -

 :بازوش زد و آرام گفت یتو  یسقلمه ا باباش

 .یدهنقشه رو چ ینکشم هم مامانتو که ا  یهم تو رو م یاریصداتو در ب -

  ین خان عمو سنگ یهم با همان تن صدا جوابش را داد. فکر کنم گوش ها  آرمین
 .یدشن یرا خوب نم یفضع یبود و صدا ها

 یگی؟م یدار یبابا چ  -

 یمبزار. اگه خان عمو فکر کنه مسخره اش کرد یگر ج یساعت دندون رو  یه -
 .کنه  یاز ارث محرومم م

 ...تونم اجازه بدم یبابا جان من نم -

 .کنم  یپس منم تو رو از ارث محروم م -

 !اجازه ما  هم دست شماست -

 :بلند تر بود به بابا گفت یمقدار از حالت عاد یککه   ییخان با صدا شاهرخ

 .دو تا جوون برن حرف هاشون رو بزنن ین ا یداگه اجازه بد یدخانحم -

 :نگاه به من کرد و گفت یک یدحم بابا
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  .بخواد یلداهر جور که  -

واقعا آخرش بود.    یگر د  یننشان بدهم. ا  یچه عکس العمل  یددانستم با  ینم  واقعا
زد. فکر کنم  ینم ی حرف  یچ بود و کال ه یین کردم که سرش پا  یننگاه به نوش یک
چشمام نگاه کرد و   یتو   یه ثان  یک نگاهم را حس کرد و سرش را باال آورد.    ینیسنگ

 ینکرد. نوش  یت داشت به او نگاه میهم با عصبان یننگاه کرد. آرم ینبعد به ارم
  یم از جاش بلند شد و آمد روبه رو ینگردوند. آرم  یا یگر نگاهش را به طرف د

کردم بلند نشوم که آبروشان   یبلند بشم. داشتم فکر م  یم. منتظر بود که از جایستادا
 :گفت  یآرام یلیخ یبا صدا ینخان عموشان برود. آرم یجلو

 یلدا؟  -

 یانگار تو یشنگاه کردم. آرامش چشم ها یشچشم ها یرا بلند کردم و تو سرم
 یش هم گذاشت و دوباره باز کرد. چشم ها  یرا رو  یش . آرام پلک هایختم روجود

 .یفتدتواند ب  ینم یاتفاق بد یچگفتند که ه  یم

 یستادما یمذره دور شد یککه   ینخارج شدم. هم یرایی بلند شدم و از پز یمجا از 
 :و گفتم

 ...کـ  یها چه فکر ینا ینآرم -

 :گفتم  یدمشجو یکه م  یدهنم. در حال یموز حلقه شده رفت تو یک یکدفعه

 ی؟از کجا اورد ینوا -

 .بابا برداشتم یدست  یشاز جام که بلند شدم از تو پ -

 .رفت تو گلوم یم ید! شایوونهد -
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 :قدم به طرف راه پله ها رفت و گفت یه

 یای؟. نمیفعال که سالم -

 ی؟که چ   یامب -

کرد و   یکگرفتن بهم نزد  یشگونن یهشب یا حالت شست و اشاره اش را ب انگشت
 .مکث کرد یهچند ثان

 ی؟کن  یکار م  یچ  -

 .گردم  یمناسب م ینقطه   یهدارم دنبال  -

مانتوام   ینآست  یکرد. با دو تا انگشتش گوشه    یدامناسب را پ  یانگار که نقطه    بعد
 .یدرا گرفت و دنبال خودش کش

  ی؟کن  یکار م  یچ  یه  -

 .یگهبه زور ببرمت د یشممجبور م یایخودت مثل بچه آدم نم یوقت  -

 :گفت  یمبگو یزیکه چ  ینرا باز کردم که اعتراض کنم اما قبل از ا دهنم

پله ها   یزارم و تا باال یپا م یر رو ز یماصول اخالق یحرف بزن  یگه کلمه د  یه -
 .برمتا یم ییهوا

 یه؟ چ ییهوا -

  یرا گرفته بود مرا دنبال خودش تا تو  ینمستکه هنوز آ   یرا تکان داد و در حال  سرش
است! در اتاق را  یچ  ییراه انقدر فرصت داشتم که فکر کنم هوا یاتاقم کشوند. تو

 :بست، با خنده گفت
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 !االن مثال ما رو تو عمل انجام شده گذاشتن -

  یره ت یلیخ یکت و شلوار طوس  یککم با آرامش نگاهش کنم.   یکتونستم  تازه
  یلی حال خ ینو در ع یرسم یادیز یشروشن. لباس ها  یتنش بود با بلوز طوس

  یمتا آسمان تفاوت داشت. از حق نگذر ینزم یاتشکه با روح  یزیروح بود. چ یب 
  ید پوش یم گارنگ رن یها یز چ یشهشد. انقدر هم یمتفاوت م یلی خ یرسم یپبا ت
  یشقد و باال   یقربان صدقه    یدلم کل  یفراموش کرده بودم. تو  یباحالتش را تقر  ینا

دختر خوب  یکخودم  یدتورش نکرده با یکردم که تا کس  یرفتم و داشتم فکر م
که   یدد یکند. وقت  ینگاهم م یدارد با حالت سوال یدمکنم که د  یداپ یشبرا

 :متوجهش شدم گفت

 یپ؟خوشت یا  یدیدخوشگل ن ی؟ کن  یچته همه اش سر تا پامو برانداز م -

 یرفتیم یکردم که مگه داشت   ی. داشتم فکر میدمد یهر دوشو به اندازه کاف  -
 مجلس عزا؟ 

 .انداخت و متوجه منظورم شد یشبه لباس ها نگاهی

 یرمو نشناخته معلوم نبود دارم م یده رفتم سر قبر خودم! ند یآره. داشتم م -
 .یا یانگور یلکدوم گور  یخواستگار

  :زمه وار گفتاش را زم بقیه

 !خودم یآمازون  یمونبه م یدمآخرش هم که رس -

 االن؟ یگفت   یچ  -

 :تختم و ادامه داد یداد رو لم
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دونم  ینم یزیتم ینبه ا یخوب سر کارمون گذاشتنا! نقشه  یگم. میچیه -
 .یدهچش سف یدختره  ینسر ا یر . همه اش هم زیدهبه ذهنشون رس یچه طور

 کار کرده مگه؟  یبه من که از پشت خنجر زد. با تو چ  یگی؟م ینونوش -

 یمبدن برام که بر یشنهادرو پ یدختر یککه   یختننقشه ر یناگفت مامان ا -
خوام. من  یدختره رو نم ین. که من تهش مجبور بشم بگم نه من ایشخواستگار

 .خوام یدختر لوس خاله رو  

 :ه کرد و گفترا جمع کرده بود به من نگا ینیشکه ب  یدر حال بعد

 !انگار عقلم کمه -

 !دلتم بخواد یهو -

 خواد که دلم بخواد؟ ینکنه دلت م -

 .گم شو -

گفتم منم   ی. داشتم میخر بابام شو...اصال هر چ   ید،زن بابام شو... نه ببخش -
 یام من م یدگ یشما م یشون کنم گفتم باشه هر دختر یعخواستم ضا
 یه. مامان یخواستگار یادمو باهامون ب. امروز هم قرار بود خان ع یشخواستگار

  یدی رو هم که د شا یه. بقینجاا یایماز خودش جور کرد که اول ب یالک  یبهونه 
 ی؟ خودت. تو چ 

تا بابات حرف ارثو   یدیخجالت نکش ینمها. بگو بب یهما ینتو هم یزیچ یه -
 ی؟شد یزد راض
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شم   ینم  یرو هم بهم بدن من به وصلت با تو راض  یانشدم که. کل دن  یراض -
بود که  ینام هم ا یگهراحت. خواستم آبرومون جلو خان عمو نره. قصد د یالتخ
 .بندازم یرتگ  ینجاا

 چرا؟  -

 :گفت  ینگاه موشکافانه ا با

. همه اش یعوض شد یلیخ یتاومده تو زندگ یاوشپسره س ینا یاز وقت  -
چشمات غم داره. ما قبال همه   ی. ولیچیه یگیپرسم چه مرگته م ی. میتو خودت 

تو  یزیر یو م یگ   ینم ی؟گ   یهست که نم ی. چ یمزد یحرفامونو به هم م ی
 خودت؟

  ین شک دارم به ا  یمبگو  یم؟ چه طور بگو یم؟ چشمام. از چه بگو یپر شد تو اشک
  یم بگو یارا؟  یزیچ ینهمچ یماست؟ چه طور بگو یمکه فرهاد مهربان پدر واقع

متناقضش، با توجه کردن ها و توجه نکردن هاش باعث  یبا رفتار ها یاوشس
 :صادقانه گفتم ینهم یتوانستم. برا یشود؟ نم یم یمآشفتگ

 .تونم بگم ینم -

 :نگاه کرد و بعدش گفت یمدر سکوت فقط به چشم ها یهثان چند

  ی نگران چ  ی؟بگ  یتون  ی. چرا نمیکه باشه من کنارتم. هر چ   یهر چ  یلدا -
 ی؟ ست ه

را به دستم  یشانیمبود. پ یم زانو یکنار تخت. آرنجم رو  یصندل یبودم رو نشسته
 .یندصورتم را بب ییننگفتم. سرش را خم کرد تا از پا یزیدادم و چ یهتک
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 ...یلدا -

داخل شد. انتظار داشتم  یچا ینیس یکباز شد. خاله با  یا یکدفعه یلیاتاق خ در 
اما تو همان حالت   یردعکس العمل نشان بدهد و از من فاصله بگ یعسر ینآرم

 :رفت گفت یم  یرونخاله داشت از اتاق ب یماند و وقت 

 !فهمم  یهمه اصرارتون رو نم  ینا  یلکنم دل  یکه نگاه م  یا  یهمامان از هر زاو -

 .رفت و در را بست یرونجوابش را نداد. از اتاق ب خاله

 ...یلدا -

 .یمحرف بزن یگهد  یز چ یهدر مورد  یاخوب؟ بتونم بگم.  ینم -

 :باال آورد و گفت یمرا به حالت تسل دستاش

 یه؟تو چ یمورد عالقه  یباشه... باشه... غذا -

 چه طور؟  -

 !!!نه یا یمبا هم تفاهم دار ینمخوام بب یم -

گرفت.   یشبالش را به عنوان سپر جلو  یکپرت کنم طرفش که    یزیچ  یک  خواستم
  ی جد  یگرفت و با لحن  ییننکردم. او هم سپرش را پا یدات کردن پپر  یبرا یزیچ

 :گفت

خونه تونو   یدیدشما هم که زحمت کش یم،همه راهو اومد ینحاال ما که ا -
 ... یدآماده شد ید،مرتب کرد
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اوج  یگر د ینکردم. ا  یکه از تعجب گرد شده بود نگاهش م  ییبا چشم ها داشتم
حرفش را   ی. با همان حالت جدیاوردتوانست درب یبود که م یا یمسخره باز
 :ادامه داد

 ی؟بد یجواب منف  یخوا  یحاال واقعا م ... -

 :تاسف تکان دادم و گفتم یرا به نشانه  سرم

 ی؟ کن  یشوخ  یبا همه چ  یدواقعا با -

 :کرد و گفت  یخنده ا تک

 میکه به هم داد  یجون و قول یز عز یت. فکر کن اصال وصیهچ ینه بابا شوخ  -
ها ما رو به هم برسونن. ما هم   یوونهخواستن مثل د ینبود. مامان هامون هم نم

. یمشناس  یرو م  یگههمد   یکاف   یو به اندازه    یلیمکه با هم فام  یمبود  یدو تا آدم عاد
 ...یدنها چ نوادهکه خا  یهخواستگار یجلسه  یه یناالن هم ا

مسخره  یادیز یشوخ  ینشود. ا یحس م یدارد ب  یمکردم دست و پا  یم حس
 ...یادیرحمانه بود. ز یب  یادیبود. ز

 ...فکر کن منم موافق باشم -

ناخودآگاه مشت    یمرود. دست ها  یم  یجشود و گ  یم  ینکردم سرم دارد سنگ  حس
 .شده بود

 ی؟فکرکن یشتر کم ب  یه یخوا  ینم یه؟اونوقت بازم جوابت منف ... -
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 یشتر دانم ب یکرد. نم  یدست مشت شده ام داشت دستم را سوراخ م یها ناخن
نبودن   یمسخره اش و ترس از شوخ  یاز شوخ  ی. عصبان یدهترس  یا بودم  یعصبان 

 .یشحرف ها

 .لحظه نگام کن  یه یلدا -

 :کردم. با خنده گفت  نگاهش

.  یرهتو رو بگ  یادکه ب  یاون بدبخت   یچاره. بیرونب  یزنهم  یشداره از چشات آت -
 .یکن  ینابود م  یسوزون  یمردمو با اون نگاه اژدهات م یبچه  یزن  یم

 .کردم  یداشتم با همان، به قول خودش، نگاه اژدها نگاهش م هنوز 

 .کردم. تابلو بود که خره  یم یبابا داشتم شوخ  -

. یدمرا به هم مال یمدست ها یمبگو یزیکه چ  ینرا از او گرفتم و بدون ا نگاهم
 :بلند شد و گفت یشسردم بود. از جا

 .یمرو کم کن یهقض ینشر ا  یعسر یمپاشو بر -

 .مسخره اش بودم ینشان ندادم. هنوز در شوک شوخ  یالعمل عکس

 .یمجنبه خانم! پاشو بر یبا تو ام! ب  یهو -

--------------------------------------- 

 :چشمش به ما افتاد گفت . شاهرخ خان تایمخانواده بود یروبه رو  باالخره

 !یدنعروس و دوماد هم که رس-
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 یناز او دست زدند. داشتم به ا یتهم به تبع یهشروع کرد به دست زدن. بق بعد
فکرم را   یادنبود ز یازیچه کار کند. اما ن خواهدیم ینکه االن آرم  کردمیفکر م

سط و دارد با که افتاده و  یدمرا د ینبعد آرم یهثان یکمشغول کنم چون کمتر از 
او زل زده بودم. آخر االن وقت  هب یت. با عصبانرقصدیدست زدنشان م یتمر

 بود؟  یمسخره باز

 ...تو بغلش و گفت: قربون عروس گلم یدبلند شد و به طرفم آمد. مرا کش خاله

 یهوکه   کردمیم ینتو دلم هر چه فحش بلد بودم نثار ارواح جد و آباد آرم داشتم
رو    ین. آرمیایمب  یرونشد و باعث شد از بغل خاله ب  یدهکش  یگریبه سمت د  یمآست

 :به خاله گفت

 .یممامان جان! عروسم مروسم ندار -

 ی؟ چ  یعنی -

 .یمما با هم تفاهم ندار یعنی -

 ...پس تو چرا -

 .ذره مجلسو شاد کنم که خبر بد ناراحتتون نکنه  یهمنم گفتم    یدشما دست زد -

و با دستش  کردیداشت به خان عمو اشاره مخان با چشم و ابروش  شاهرخ
زد  یلبخند ین. آرمدادیرا نشان م یرهپول، قطع کردن سر و غ یهشب ییهاعالمت

 :و گفت  یدخان عمو. خم شد و دستش را بوس یو رفت جلو

 .اما قسمت نبوده انگار یدعمو جان ممنون که امشب اومد -

 :زد و گفت یلبخند  ید،سرش کش ی رو یعمو دست  خان
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پسرم تو مو   یتونه؟فقط خودتون حال کنیدیفکر م یامروز یهاشما جوون  -
 .مو یچشو من پ بینییم

 :بلند شد و گفت یشبه من کرد و با لبخند سرش را تکان داد. از جا ینگاه  بعد

 .یمبهتره بر یگه. ما هم دیدانشاهلل که خوشبخت بش -

هم از جاشان بلند شدن و بعد   ینشاهرخ خان، خاله و نوش  ین،از او، آرم  یتتبع  به
خان عمو هم آدم   ینبه سمت خانه شان رفتن. ا های از کوتاه کردن خداحافظ 

 !بود ها یمرموز

 ینگاه مامان را رو ینی سطل آشغال بندازم که سنگ یرا تو یز م یرو یهاگل  رفتم
 :لب گفت یر خودم احساس کردم. خودم را زدم به آن راه. ز

 ...پاشدن از اصفهان اومدن یرو بگو که الک  یناا یار مه -

 اومدن؟  یناا یار مه ییمگه دا -

 .یمبعله برون دور هم باش یبرا خواستیمیاره. تو راهن. مثال م -

  !مـ....ا مـ....ان -

دو خواهر    یناز دست ا  ید زود با  یا  یر چه بود آخر؟ حس کردم که د  یگر برون د  بعله
زنگ در از   یساعت سه نصفه شب با صدا یحس وقت  ینبگذارم. ا یابونسر به ب
  ین و مهسا فقط به ا  یننازن  ییو زندا  یار مه  ییهم شد. دا  یدتر شدم شد  یدار خواب ب

گرفته بودند    یمبود تصم هاین خاله ا یقبل از خانه یابانخ یما تو  یکه خانه  یلدل
 چپاند ی بغلم م  یکادو را تو  یبسته   یکه کل  ی در حال  ییما بمانند. زندا  یرا خانه شب  
را به سمتم روانه کرد. هر  یکاتشلپم نشاند و تند تند تبر  یبوس آبدار هم رو یک
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  سوء و از  یایدکه جلو ب کردمیبه مامان التماس م یمهاچه قدر هم که با چشم
 هاینا یانگار همه  کردینگاهم م ینداشت. طور اییده فا یاورد تفاهم درشان ب
وقت قبول نکرده بود که من بزرگ شدم لپم را  یچکه کال ه  یار مه ییحقم است! دا

آنوقت   دانمیو مرا عروس خانم خطاب کرد. نم یدکش  یگریتر از هر وقت دمحکم
ساعت    که انگار واقعا متوجه  ی. تنها کسآوردندیرا از کجا م  یشب آن حجم از انرژ

هاش پف داشتند و  . چشمآمدیخوابش م یبود مهسا بود که معلوم بود حساب 
با حالت  ییگفت و دا  یزیچ ییگوش دا  یمامان آرام تو یقرمز شده بودند. وقت 

 یی که آنقدر متعجبش کرده را به زندا  یزیتعجب به من نگاه کرد و بعد خواست چ
 بغل کردمشمردم و مهسا را محکم  یمتفرصت را غن  یدهم بگو

 قرمزه؟  یقدر گل من چه طوره؟ چرا چشمات ا  ییدختر دا -

به هم   یلیجونم. خ یلدا. من خوبم. مبارک باشه یستن یچی... هیچیه -
 ...یایدم

 .ناراحت است یزیکردم از چ  احساس

 .یستخبرا ن یناز ا -

 ی؟ چ  یعنی -

بودن و دوخته   یده . واسه خودشون بر شناسییدو تا خواهر رو که م ینا -
 .یدیمبودن. ما هم نپوش

 ی؟ چ  یعنی  یدید؟نپوش یوچ -

 یارم. چمدونت کدومه برات بکنمیم یفبزار فردا برات مفصل تعر یاخسته -
 باال؟ 
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 .خوادی. نمیارمخودم م -

. برو اتاق من. منم بارهی. خواب داره از چشمات میاخسته  یزمنه عز -
 .یارمم هاتو یلهوس

که حدس   یمتوسط  یها باال رفت. چمدان سرخاب از پله  یگریبدون حرف د مهسا
ها باال بردم. در اتاق را که باز کردم  مهسا باشد را برداشتم و از پله  یبرا یدزدم با

 ینترو خوابش برده است. خواستم با آرام یدهتختم دراز کش یمهسا رو یدمد
  یک گرفت و نزد  یزیچ   یک به    یم پا  د بو  یکت ممکن داخل شوم اما چون اتاق تارحال

بخورم. به زور تعادلم را حفظ کردم اما چمدان از دستم افتاد و قفلش باز    ینبود زم
 .شد

 .هم حسن خطام امشب ینا -

چمدان چپاندم و درش را   یرا تو هایشیله وس کردمیلب غرغر م یر ز کهیحال در 
کردم   یآوردم و سع یرون کمد رخت خواب مخصوص مهمان را ب  یبستم. از تو

 .که افتاده بود بخوابم  ییهابدون فکر کردن به اتفاق

شدم مهسا و چمدونش آنجا   یدار از خواب ب یاوشبا زنگ س یروز بعد وقت  صبح
 یاآن روز را به بابا سر بزنم و مجبور شدم خالصه تونمینبودند. به او گفتم که نم

نبود که عکس   ینکنم. گرچه اصال قصدم ا  یفتعر  یشرا برا یروز د یاز ماجرا
احساسش نسبت به خودم    از بخواهم    یاموضوع را بسنجم    ینالعملش نسبت به ا

چشمم به    کردمیم  ی باز  یمپا  یهاداشتم با انگشت  کهی! در حالیارمسر در ب  یزیچ
رفتم و   تر یک تخت افتاده بودند. نزد یر قلم افتاد که ز یاهس یچند ورق کاغذ نقاش 

خوب   یلیمهسا خ  یافتاده بودند. نقاش  یرونبرشان داشتم. حتمًا از چمدان مهسا ب
را   یافهپسر خوش ق یک دستم گرفته بودم هم عکس  یکه تو غذیکا یبود. تو
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 ینرا نگاه کردم. ا یورق بعدخودمان بود.  ینآرم یهنمه شب یکبود که  یدهکش
 ید آب بود. شا یقطره  یجا یهشب هایییره کاغذ دا  یبود. رو ینارم یقینا یگر د یکی

 ...باشد شتهدا تونستیم یمعن یکاشک بود فقط  یاشک. اگر قطره  یهم قطره 

بروم که چشمم به   یروندستم گرفتم و خواستم از اتاق ب یرا تو ینقاش یبرگه
اتاقم. خواستم بدون  یافتاد. حتما مامان گذاشته بودشان تو ییزندا یکادوها

 هاییکه در اتاق را باز کردم مدل نقاش  ینها از اتاق خارج شوم اما همتوجه به آن
 ین اول کهیروش بستم و در حال تویدر را  یع. سریدمخودم د یمهسا را روبه رو

 :گفتم  انداختمی سرم م یرا رو یدکه به دستم رس  یشال

 است ؟  یله طو ینجامگه ا زنی؟یچرا در نم یاح یب  یپسره  -

 را باز کردم. آمد تو و در را پشت سرش بست  در 

 گنینم دارنیکه توش گاو نگه م ییمگه به جا یست؟ن یلهبابا...طو یا -
 یله؟ طو

کنم بشه بهش  فکر   یاالن که تو اومد یاتاق خواب من بود ول ینجا قبال که ا -
 .یلهگفت طو

 یاد؟م یرونب بینییمنو م یچرا؟ گاو درونت فقط وقت  -

 ینجا؟ا یکار دار  یاه! چ  -

 .ییممائن. فقط منو تو یخونه  ینا نزن منو. مامانت ا -

 شده؟ ی . چ یگهاز اول بگو د -

 .حالت چه طوره ینماومدم بب -
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 ی؟ چ  یادب یکیخب. االن  زدیی زنگ م -

رفتارهاشون رو   ینتحمل ا یگه. دیلداآب از سرم گذشته  یگه. من دیادب -
 .یدهبه تهش رس یگهندارم. د

 .گرد شده نگاهش کردم  یهاچشم با

 ی؟کرد  یمپشتت قا یه... اون چیدهرس ینجامبود که به ا ینمنظورم ا -

. مامان یشبآورده بود د  ییزندا  یدی؟کادوها رو د  ینا  ی. راست یچیپشتم؟ ه -
 !یرم اتاقم که عذاب وجدان بگ یگذاشته تو

 یکیکردم.    یمقا  یرو تخت   یر را ز  هایمشغول ور رفتن با کادوها بود نقاش  کهیحال  در 
 :ها باز کرد و گفتاز کادو

 ...بلوز عروس ینا -

 .پس بدمشون ید. فکر کنم بایستباز نکن. درست ن -

 ها ندادن؟ کادو  ینست رو باش... چرا به من از ا یمن -

 ...رو کادو کنم هاین دوباره ا یدباز نکن. من با یگمم -

 .یهکنجکاوم توش چ  یلی. خینمرو هم بب  یکی ینبزار ا -

 یمکه قا  یزیبود که فکرش از چ ینا اشی. خوب شدمیبشر نم ینا یفکه حر  من
 .کردم منحرف شده بود

 ...نشده فکرش تا کجا رفته یچیه ینهم بب ییزندا  یننوچ نوچ نوچ. ا -

 مگه؟ یهچ -
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 :را گرفت باال و گفت یکوتاه قرمز  لباس

 ...عروس یلباس برا همینا -

 ی تو یدمکردم را کوب  یداکه پ  یبالش ترینیک کردم تا بنا گوشم سرخ شد. نزد  حس
 :سرش و گفتم

 .ینچشمام خفه شو آرم یفقط از جلو -

 بخره؟  یزهاچ یناگفتم از   ییخوب بابا. مگه من به زندا -

 یرون برو ب -

هم خوب نبود اصال... اگه وصلتمون    اشیقه. تازه سلیگهخوب. نزن... رفتم د -
 ...اومدیمن اصال خوشم نم یشدم

و رفت پشت   ید. دوزنمیکتکش م  خوردی اگر دستم به او برسد تا م دانستمی
 .تخت

 ...رسهیمن که باالخره دستم بهت م -

 ییه مالفه در آورد و گرفت باال و باعث شد نتونم بق  یر را از ز  مهسا  ینقاش  هایبرگه
نگاهش کردم تا   یحرف  یچکار از کار گذشه بود. بدون ه یگر . دیمام را بگوجمله 

کم کم   یاش گرفت ولخودش خنده  ینقاش یدن . اول از دینمعکس العملش را بب
 .نشست اشیشانیپ یرو یاخم

 .یدیرو تو نکش هاینا -

کشف کرده باشد    یزیکه انگار چ  یشد و بعد طور  یرهخ  یدر سکوت به نقاش  دوباره
 :گفت
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 !نه -

 نه؟  یچ  -

 مهسا؟ -

 .نگفتم چیزی

 بود؟ ینهم یپس برا -

 ی؟ چ  -

 :گفت  یعاد خیلی

 !کم برخورد کردم بهش  یه. سر صبح یچیه -

 .یچیدام به هم پمعده  یهوکردم   حس

 ید؟کار کرد  یشما... چ  -

شده بودم، هنوز لود نشده بودم.  یدار نبود. من تازه از خواب ب یخاص یز چ -
هول شد و   یدا. اونم شدیکیآشپزخونه که محکم خوردم به  یتو رفتمیداشتم م

که من    یشداپن و رسما داشت کله پا م  ی رفت و پاش گرفت به لبه و صندل  یعقبک 
 .مثل سوپرمن قهرمان نجاتش دادم

 شد؟  یبعد چ  -

 ترسیدمیولش کنم م تونستمیشک بود. نم یتو یقها تا چند دق بنده خد  -
که    ین به خودش آمد، بدون ا یهوییتعادلش رو از دست بده. آخرش هم انگار 

 .و رفت طبقه باال یدبزنه دو یحرف 
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 یشه؟ م یاالن چ  -

 .یچیه -

 :یدم در را ببندهد پرس ینکهسمت در رفت. قبل از ا به

 چرا؟  -

 .یشهنم یچیکه ه  ین. اینهطرفه باشه هم  یه یدوست داشتن، وقت  یبد -

********* 

 :گفتم  کردمینگاه م   رفتندیما راه م یو مهسا که جلو ینبه نوش کهیحال در 

 یاوش؟س -

 جانم؟ -

 .شد یجور یک دلم

 کار کنه؟   یچ  یدطرفه بشه با یهاحساس  یه یر درگ یکیبه نظرت اگه  -

 :س کردم الزمه اضافه کنمنگاهم کرد. ح یطور خاص یه

 .پرسمیاز آشناهام م یکی یبرا -

 .کنه جاده رو دوطرفه کنه  یسع یدبا -

 یشه؟م -

 چرا نشه؟  -
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  یه؟باشه که آدم نفهمه فازش چ ی طور یشهاگه طرفش هم ی؟اگه نشه چ  -
 ...فراموش کنه یادوست داشته باشه   یدندونه با

 !زنمیورد خودم حرف ملحظه احساس کردم دارم درم یهچرا  دانمنمی

که واسه   یزیطرفه باشه تنها چ یهدو طرفه باشه. اگه  یددوست داشتن با -
 ییر تغ  یزیکه چ  ینبدون ا  یدرد بکش  یخودیکه ب  یهچ  اشیده درده. فا  مونهیآدم م
 کنه؟

از پشت   یکنزد یلیخ یاز فاصله ینآرم یکه صدا  کردمیبه حرفش فکر م داشتم
 :سرم باعث شد از جا بپرم

 .سالم بر دو کفتار عاشق -

 .ییمساعته معطل شما یمسالم و درد. ن -

 :گفت  حامد

 .یمکرد  یر گ  یک تو تراف یلدا یآبج  -

و   ینبا آرم یکو مهسا هم که جلوتر بودند برگشتند و مشغول سالم عل نوشین
ضربه زدم.  ینمتوجه نشود با کفشم به کفش آرم یکه کس  یحامد شدند. طور

بود که شما با   ینمتوجهم شد اول به او و بعد به مهسا نگاه کردم. منظورم ا یوقت 
 یشرک کرد. اخم یهمثل گرب یطور نامحسوس یکهاش را . چشم یدهم قدم بزن
ه  کرد و دوباره به من نگا   یاوشنگاه به س یک. یاوردرن یمظلوم باز یعنی کردم که 

نگاه به سرتاپاش    یک" من هم  رید؟یبود که "شما دو تا با هم م  ینکرد. منظورش ا
و حامد نگاه کرد و بعد   ینوسط؟" بعد به نوش ینا یباش ی"شما ک  یعنیکردم که 

بود که "اگه من و مهسا با هم   ین به من نگاه کرد. منظورش ا  یابا حالت طلبکارانه 



 

 
152

 (zygopteraشاپرک )|  یگر بازرمان 
 

با هم برن!" االن مثال  یدو حامد هم با ین نوش ید،هم با هم بر یاوشتو و س یم،بر
 .باال انداختم و با خنده نگاهش کردم یمهاشانه یشد؟م یرتیداشت غ

 !شهی بد نم  یدهم بزار  یرنویسز -

 ینبه من و آرم یبه طرفش برگشتم. داشت با حالت عصب  یاوش حرف س ینا با
بگذارم فکر  توانستمیده بود. نممدت ما ش ی. متوجه نگاه طوالن کردینگاه م
 یه که فکر کنم دستش را گرفتم و رو به بق  ینقبل از ا ینهم یبکند. برا یاشتباه 
 :گفتم

 .کمکم  یفتید. شما هم راه بریمیکم جلوتر م  یه یاوشمن و س -

  ی و تو  ید کش  یروندستم ب   یدستش را از تو  یاوشکه س  یمنرفته بود  یشتر متر ب  صد
 .گذاشت  یبشج

 شده؟ ییزچ -

 ی؟داد یچرا بهش جواب منف  -

 .سوالش اشتباه بود یاست ول ینمنظورش آرم دانستممی

 .یمندادم. ما هر دو مون مخالف بود یمن بهش جواب منف  -

 .یادطور به نظر نم یناصال ا بینمیکه من م  اییه از زاو یول -

در موردم   یاوشس  خواستمی. نمکردمیحل م  یشهرا از ر  یهقض  ینحاال ا  ینهم  باید
 .بکند یفکر ینهمچ

 یاد؟به نظر م یچه طور -
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 ...زدیدیهاتون حرف مبا چشم یدانگار شما داشت -

 :گفتم  یعسر یحشتوج برای

 .زدیمیدر مورد مهسا حرف م -

 یم خراب کردم. فکر کنم واقعا مطمئن نبود که داشت یدمشد که فهم یطور نگاهش
 .زدیمیحرف م

رو   یگه. همدیمبا هم بزرگ شد یکه از بچگ  ینهبه خاطر ا اینا یهمه -
 .ین. فقط همشناسیمیم یادیز یحت  ید. شاشناسیمیم

چه    یمنشانش بدهم که برا  خواستمیم  ی نه ول  یاداشتم که کارم درست است    شک
طور که قدم  شدم و همان   تر یک به او نزد  یبود که کم  ینهم  یدارد. برا  یتقدر اهم

 یزی. چیاوردن  یرونب  یبشدستم را دور بازوش حلقه کردم. دستش را از ج  زدیمیم
قرار  دانستمی. میمادامه داد نبه قدم زد یحرف  یچ طور بدون ههم نگفت. همان

 کنمیم  یدوطرفه باشد. پس من سع  یدرهاش کنم. گفت دوست داشتن با  یستن
 .جاده را دوطرفه کنم ینا

********** 

 یکم  خواهدیخانه. مهسا گفته بود که م  یدیمو حوش هشت شب بود که رس  حول
 یباز کرده بودم. وقت  ید. دروازه را با کلیامدبا من به خانه ن ینهم یقدم بزند برا

 یآرام مامان و بابا باعث شد مشکوک شوم. ب  یگفت و گو  یوارد خانه شدم صدا
 اشیو بابا داشت دلدار  کردیم  یهان داشت گرشدم. مام  یکها نزدسر و صدا به آن 

 :دادیم

 یم؟کار کن  یچ  یداگه بفهمه با -
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 بفهمه؟ خوادیچه طور م یاریخودت ن یاگه تو به رو  یزم؟از کجا بفهمه عز -

 یزیشچ  یهبفهمم    تونمی. از چشماش میهطور  یه. چند وقته  یدحم  فهمهیم -
 یمو واقع  یبرم بابا  خوامیبار گفت م  یه  یش. چند وقت پیچ   دونمی نم  یهست ول

 .کردم  یکنم! بعد گفت شوخ   یداپ

 گفت؟   ینوا یلداواقعا   -

 ...بخشهی وقت منو نم یچبفهمه ه یتوواقع  یلدااگه  یدحم -

 ...به خاطر یمکرد  یماهرخم ما هرکار -

 یخودی ها بسال  ین که اون تموم ا  ینه. مهم ایمکرد  ینکاروچرا ا  کنهی نم  یفرق  -
 .منه یر منه... تقص یر اش تقصو دلتنگش بوده. همه ینهنتونسته فرهاد رو بب

بابا؟ حس کردم   یخودی؟دلتنگ بابا فرهاد بودم؟ ب  یخودیها را بسال  ینتمام ا  من
که    یحالت  ترینیعقدم به عقب برداشتم و با سر یک . چرخدیدارد دور سرم م  یادن
رفتن از در با او برخورد    یرون که موقع ب  یزدم. اصال به کس   یروناز خانه ب  متوانستیم

مانتوم محکم به عقب  ینادامه بدهم که آست همکردم توجه نکردم. خواستم به را
 :که برگردم گفتم  ینشد. بدون ا یدهکش

 .ولم کن ینآرم -

 یری؟کجا م -

 :از قبل گفتم بلندتر 

 .گفتم ولم کن -

 یلدا؟  -
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 :گفتم  یصالحالت است با

 .یستم. خوب نینولم کن آرم -

به زور وزنم را نگه داشته  یم . زانوهادیدمی تار م یمهااشک یرا از پشت پرده  دنیا
 .بودند

 .ینمت... ببیلدا -

قدم به   یککه باعث شد برگردم طرفش و   یطور ید،کش  یشتر را ب یممانتو آستین
 :نگاه کرد و گفت یمهاچشم  یتو یهثان ک یرا ول کرد و   ینمبشم. آست تر یک او نزد

 .رسونمتی. میمبر -

 ینشدنبالش راه افتادم و سوار ماش صدای. فقط ب یدکجا. اون هم نپرس  نپرسیدم
تهران راند. من هم زل   هاییابانخ یتو یمقصد یچ را بدون ه یساعت  یکشدم. 

که    یزنگ  ین لرا با او یلمموبا ی. گوشریختمیاشک م صدایو ب  یشهزده بودم به ش
همچنان  ین. آرمامی پشت  هکول  یگذاشتم و پرتش کردم تو  یصدا حالت ب یزد رو

 .راندیداشت م یحرف  یچ بدون ه

 شده؟  یچ  پرسیینم -

 ی؟د یاگه بپرسم جواب م -

 .فکر نکنم -

 خونه؟ گردییبرم -

 .نه -
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 یرا؟خونه سم  یری؟کجا م -

 .یشهم یت. اذیرنگ  یلیاش خنه. خانواده -

 پس کجا؟ -

 .یاوش... خونه سیدشا -

 .ترمز یپاش را گذاشت رو یهو

 !یخودب -

 یاری؟در ب یباز یرتغ خواییاالن م یه؟چ -

 !لحظه خودت فکر کن  یه یلدا -

 .خونه تو یامخوب. م -

معذب   ینقدر . خونه خودتونه. ا یددختر خاله؟ راحت باش  کنیدیچرا تعارف م -
 !تو رو خدا یدنباش

تو   یرمم خوایی... اصال اگه نمیستحالم خوب ن بینیی مرض. حاال خوبه م -
 .شم یادهپ خوامی. نگه دار ممونمیپارک م

 :گفت  مظلومانه

 .کردم خوب  یشوخ  -

 ******** 

 یدعواها  شدیباعث م  یدنش. گرچه کمتر ددیدمی نم  یادبود که بابا را ز  ی وقت   چند
کوچه   یتنگ شده بود. داشتم تو  یشاما باز دلم برا  ینمرا هم کمتر بب  شانیشگی هم
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چرا خودم را به او نشان ندادم.   دانمی. نمیدمشکه د  کردمیم یبا دوستانم باز
مرا    ینکهبود که کنارش بود. بدون ا  یاهس  تویبه خاطر آن خانم قد بلند با مان  یدشا
 :گفت  یم یزیابا چشدم. خانمه داشت به ب یکها نزدبه آن   ینندبب

 خودتو حفظ کن. باشه؟ یفرهاد خونسرد -

 .و سرش را تکان داد یدکش  یقینفس عم بابا

 اییده فا دونیمیکه م  یزهاییکه هست؟ االن حرف زدن در مورد چ  یادت -
 یب آس یشتر اون بچه ب یمو باعث بش یمکار رو به دادگاه بکشون  یستنداره قرار ن

 . مگه نه؟ ینهبب

 .رو تموم کنم یاشتباه  یزهایکه چ  میر من فقط م -

را گفت و مصمم از دروازه داخل شد. آن خانم هم پشت در منتظرش ماند.  این
. ینمبابا را بب خواستمیبخواهم از آنجا فرار کنم اما م شدیترسم از آن زن باعث م

داشتم از در رد   یبروم تو اما وقت   یندکه مرا بب  ینسرو صدا و بدون ا  یکردم ب   یسع
 یدم کش  یغرا گرفت. با تمام توانم ج اسملب ییقه از پشت  یدست  یکدفعه  شدمیم

باز بود. همان طور که از ترس بلند   یاطشان. در حیدمخاله دو یو به سمت خانه 
 ی بستن در صبر کنم. از در وسط  ینتونستم برا یتو و حت  یدمپر کردمی م یهبلند گر

 کردمیخانه. حس م یخودمان شدم. بعد هم رفتم تو یاطوارد ح هایاطح ینب
 کردمی حس م  یچرا ول  دانمی. نمیستمبا  توانستمی. نمیادزن دارد دنبالم م  ن هنوز آ 

بود باال رفتم. در اتاقم  یها را با هر سخت به اتاقم برسم که در امان باشم. پله یدبا
لباسم را گرفت.    ییقه  یست که خواستم وارد اتاقم شوم دوباره د  ین را باز کردم و هم

 .ریدمو از خواب پ یدمکش  یبلند یغج
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آمد  یادم. به دور و برم نگاه کردم. زدمیتخت و نفس نفس م یبودم رو نشسته
 ی اصول اخالق  یدنشده بود؟ شا یدار ب یغمج ی. از صداینمخانه آرم یکه تو

  یده کش  یغخواب ج  یهم فقط تو  ید. شاامیده کش  یغچرا ج  یندبب  یایدب  گذاشتینم
کردم.  یهو گر زانوهایم یخودم گرفت. سرم را گذاشتم رو ییبودم. دلم ار تنها

مامان را. از  ی. بعد هم صدایدمبابا را شن یهقم صداهق یصدا  یاناز م یکدفعه
رفتم.  یین ها پابلند شدم و به طرف در رفتم. در را آرام باز کردم و آرام از پله  یمجا

  ی که از کلماتش که البه ال  یزی. تنها چکردی م  یهو گر  ینزم  ینشسته بود رو   مامان
 :بود ینا یدمفهم شدندیم حوم یهگر

 ...ال اقل بگو چرا-

. رفتی که به پشت سرش نگاه کند داشت م  یننگاهش نکرد. بدون ا یحت  بابا
به   یگر مسافرت؟ د رفت یبود. داشت م یک ساک کوچ یکدستش هم فقط  یتو
 :بودم. داد زدم یده ها رسپله  یینپا

 !بابا -

کردم   یشصدا یگر لحظه مکث کرد. بعد دوباره به راهش ادامه داد. چند بار د یه
رفت و در را پشت سرش بست. با   یروننشان نداد. از خانه ب ی اما عکس العمل

که بدانم    یندر را باز کردم او نبود. بدون ا  ی اما وقت   یدمسرعتم دنبالش دو  یشترینب
 :کردمیها را پشت سر هم تکرار مجمله ینداشتم ا

 .یبر یدمن دخترتم.. نبا یری؟چرا م -

 یکوچه را اما نبود. نشستم رو  یتو  ی. همه جا را نگاه کردم. حت یاطح  یتو  دویدم
 یم را باز کردم. توام را تکان داد. چشمانشانه یکردم. دست   یهو بلند بلند گر ینزم
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زل زده بودند. احساس   یمهاچشم یبودم و دو تا چشم نگران تو یکاتاق تار یک
  .کردمیصورتم حس م یرا رو هایماشک یسی. خسوزمیدارم از گرما م کردمیم

 ی؟دختر. خوب  یتو که منو نصفه جون کرد -

که فکر کنم   ینا  بود. بدون  یواقع  یخواب باشد. واقع  ییهبق  توانستینم  یگر د  این
 :گفتمیم هایمیهکردم. وسط گر  یهدستانم را محکم دورش حلقه کردم و گر

 چرا رفت هان؟ مگه من دخترش نبودم؟من دخترش نبودم؟  -

 :و گفت یدپشتم کش یرا آرام رو دستش

 ...اش خواب بودجان آروم باش. همه یلدا -

صداش کردم اما  نگاهم   ... خواب نبود. اون واقعا رفت. من  ینخواب نبود آرم -
 ...نکرد. واقعا رفت. واقعا

کم آب    یهبرات  یرمم ی،کارو... فکر کنم تب هم دار  یننکن با خودت ا یلدا -
 ...یارمب

هم   امیهتر کردم. گررا محکم  یمهادست  یمرا از خودش جدا کند اما حلقه  خواست
 .شد یدتر شد

 ...یریاره؟ تو هم م یبر یخوا یتو هم م -

 :گفت  یصالحالت است به

 ...برات یارمآب ب یرمبه خدا فقط م -
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. آن لحظه آنقدر از تنها ترسیدمیباعث نشد فشار دستانم را کم کنم. م حرفش
 .کردمیفکر نم کردمیکه داشتم م  یکه به کار  ترسیدمیماندن م

 !یاخودت خواست -

را دورم   اشیگر رد کرد و دست د یمهازانو  یر دستش را از ز یکرا گفت و  این
کردن را فراموش کردم.   یهکه گر  یگذاشت و بلندم کرد. از حرکتش شوکه شدم. طور

  یرون. از اتاق که بزدمینفس مهر چند لحظه نفس  یادمز  ییههنوز به خاطر گر   یول
کردم تا    یکاسش نزدچشمم. صورتم را به لب  یراهرو خورد تو  ینور المپ تو  یمرفت

 یشدم یدار کم داشت ب. گرچه ذهنم کمریمیکجا م  دیدمیچشمم نزند. نم ینور تو
کردم چشمانم را باز   یلحظه سع یک. کردیم یابیرا ارز یتموقع  یواش یواشو 

 ی که تو یدممجبورم کرد چشمانم را ببندم اما فهم ید کنم. دوباره نور شد
چشمانم را  توانستمیم یگر برق را زد و المپ را خاموش کرد. د ید. کلیماآشپزخانه

 یکی  یپاش را رو یکرا باز کرد و کف  ییظرف شو یر ز ینتباز کنم. با پاش در کاب
نشاند و    ینتکاب  ی. بعد مرا رویاددر ب  یهاش گذاشت تا پاش به حالت افق از طبقه

که بعد از به    یزیچ یناول .مبه او زل زده بود یحرف  یچ آب را باز کرد. بدون ه یر ش
 !سرم نبود یبود که روسر  ینا یدمکار افتادن ذهنم فهم

  ی سرد نبود اما باعث شد کم یادصورتم. ز یرو یدرا پر از آب کرد و پاش دستش
قطره آب را حس    یکبه صورتم آب زد.    یگر بار د  یکتر کرد و  گرم  یبلرزم. آب را کم

... آن لحظه بود که تریین خورد و رفت پا رفت و آروم سر  یینکردم که از گردنم پا
تنم است. هر چه ناسزا بلد بودم نثار  ییویمل یاحلقه ینبلوز آست یکافتاد  یادم

  یزها چ یناما بدون توجه به ا ینکردم. آرم یاحلقه ینروح مخترع  لباس است
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شد  امیره متوجه نگاه خ ی. وقت کردیصورتم را خشک م یداشت با دستمال کاغذ
 :گفت

 االن؟ یبهتر -

 یکلمات   ینرا که در ذهنم بود با اول یزیکه متوجه سوالش شده باشم چ  ینا بدون
 :کردم به زبان آوردم  یداکه پ

 ...یتاصول اخالق ینآرم -

 :خنده گفت با

 .یمن باش یاالن به فکر اصول اخالق  خوادینم -

 :زه گفتم خجالت

 ...آخه من -

 ییه. بقیی. اصل دوم و سوم هم توییول تواصل ا یه؟چ دونییاصال م -
 ی؟هم فرعه! بهتر هایز چ

 .تکان دادم ییدتا یرا به نشانه  سرم

 ...یا یتا اتاقو راه بر تونییم -

 :به خودش گرفت ی لحن شوخ  صدایش

 !!دارن؟ ینیتزئ یپاها صرفا جنبه  ینا یا ... -

را به  ینم توسط زمشدن  یدهبلع یکه من قصد ندارم اوج خجالت و آرزو  ییجا آن
شلوارک   یک یدمگرفتم و فهم یینسرم را پا یکه وقت  گویمی اشتراک بگذارم نم
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که   گویمیحد م ینبهم دست داد. فقط در ا یاست چه حس یمچهارخانه کوتاه پا
رفتم! در را پشت سرم بستم    مسرعت به اتاق  یشترینو با ب  یینپا   یدماپن پر  یاز رو
در   یاهمبلند س یاتاق بود به خودم نگاه کردم. موها یکه گوشه  یقد ینه آ  ی و تو
از تب قرمز شده بود. بلوز   یمهابود. لپ یختهحالت ممکن دورم ر ترینیده ژول
هم که نگو.  یدمو سف یاهس یشلوارک چهارخانه یزد،چشم م یتو یادیز یموییمل

 ی ژست عاد یدم،پوش یلباس مناسب یعزدم تو سرم و بعد سرچند بار  یدو دست 
 یپشت در منتظرم بود و داشت با حالت نگران  ینرفتم. آرم یرونگرفتم و از اتاق ب

 .. به سمت سالن رفتم. او هم همراهم آمدکردینگاهم م

 ی؟خوب  -

 .تا خوابم ببره بینمیم یونکم تلوز  یهبخوابم.  تونمیآره. فقط... نم -

 .یبخور یارمم یزیچ  یهرو کاناپه  نیبش -

 .. خوبم. برو بخوابخوادینم -

 .یافتمعلومه از ق -

  یک نکرد و    یداپ  یچیها را عوض کرد. آخرش هرا برداشت و شبکه   یونتلوز  کنترل
 .گذاشت  دییس

 یلمیه؟ چه ف -

 !یا زوتوپ -

 .نگاهش کردم یحرف  یچ ه بدون

 رو بزارم؟  ینارنج  یفبرات هفتاد ط ینکنه انتظار دار -



 

 
163

 (zygopteraشاپرک )|  یگر بازرمان 
 

 .رو بزار یامن اشتباه کردم داداش تو همون زوتوپ -

آورد و جلوم گذاشت و خودش    یر و ماست موس  یپسبسته چ  یک از آشپزخانه    بعد 
 .هم کنارم نشست

 ی؟تب ندار یگهد ینچک کن بب -

تب خودم رو بفهمم! اگه تب داشته باشم  تونمیاوسکول جان من که نم -
 .دستم هم باالئه خوب یماد

 :را به چپ و راست تکان داد و گفت سرش

! یدهاالن درسته آدمو قورت م مردیداشت م یشپ یقهدختره ده دق ینبب -
 !...قدرت خدا

  .شد و رفت طبقه باال بلند

چه قدر   یدمدهنم. تازه فهم یماست و گذاشتم تو یرا زدم تو یپسدانه چ چند
 یمها را برااز بالش  یکید با چند تا بالش و پتو برگشت.  بع  ییقهام! چند دقگرسنه

 .اش گذاشتدسته یکاناپه گذاشت و پتو را هم رو  یرو

 ی؟ پس تبم چ  -

  یه آخر ینتاون کاب ینگران خودت  یلیاگه خ ی. ولیترتو االن از منم سالم -
آت آشغال هست، ممکنه  یسر یهدومش  یطبقه  یوار،توید یهست گوشه 

 .دماسنج هم باشه

کار را نکرد. فکر کردم که احتماال   یننه اما ا  یاخودش چک کند تب دارم    توانستمی
 !شوند یتازه دارند لود م یشاصول اخالق
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  .یدو پشت به من دراز کش یونفرش وسط سالن و را به تلوز یرو رفت

 .دم امشبمزاحمت ش یکاف   یتو برو تو اتاقت. به اندازه  -

تا حاال با منم تعارف   ی! از ک یمزاحم شد یشتر هم ب یکاف   ینه بابا؟ از اندازه  -
 کنی؟یم

 :وار انگار که با خودم باشم گفتمبالش گذاشتم و زمزمه یرا رو سرم

 ...باشم یخواستم دختر مودب  یمبارم من تو زندگ یه -

 :آرام گفت یهم با صدا اون

 بینهیشبا کابوس م یوقت  دونمیانگار من نمات مودب باش. برو واسه عمه-
 بخوابه ییتنها ترسهیم

 ...ترسمینم یگهاون موقع ها بچه بودم. د -

 .ات بگودروغات رو هم به عمه -

 :. لبخند زدم و گفتمشدیداشت گرم م چشمانم

 .شد شهیهم که نم یتزبون نه متر یفحر -

 .کنم همون موقع بود که خوابم برد  فکر 

 !شدم یدار از خواب ب یتابهبرخورد قاشق با ته ماه یبعد با صدا  روز  صبح

 !شو خرس تنبل یدار ب -

 .آمدیآشپزخانه م یاز تو یشرا باز کردم. صدا چشمانم
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 .کردم دوباره بخوابم  یسرم و سع یرو یدمرا کش پتو

 .یشهسرد م یمروتشو. ن  یدار با توام. ب یاوهو -

 .یادخوابم م -

زنگ زد. چند بارشو خاله بود چند بار عمو   بار ی س یستهم ب یتتازه گوش -
جات   ینجاشون گفتم ا. اصال نگران نباش به همه یاهم داش س  یشتر از همه ب  یدحم

 .خوبه

 .یمنشستم سر جا سیخ

 ی؟کار کرد  یتو چ  -

 !کردم  یدار خرس تنبلو از خواب ب یه. یچیه -

به گردنم  ی. دست گرفتمیم حالش را یطور یککل کردن نداشتم و اگرنه کل  حال
 :و گفتم یدمکاناپه خشک شده بود کش  یرو یدن که به خاطر خواب

 سر جام؟ یمنو ببر  تونستیینم -

 !!یگه؟ د یش! فرمایانوکر بابات غالم س -

اش همه ییدستشو یبه سروصورتم بزنم. تو یآب  یکبلند شدم و رفتم  یمجا از 
نشستم  یز رفتم آشپزخانه و پشت م یوقت  ینهم یبود برا یشبد یر فکرم درگ

 :یدمپرس

 تونستی؟ یم یدمکابوس د  یچه طور وقت  -

 .یمدار یخودمون اصول یبود. باالخره ما هم برا یاضطرار یط اون موقع شرا  -
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 :گفتم  کردیم ییداشت بازجو یوقت  ینکردم و مثل نوش  یکرا بار چشمانم

 !ییتو ... اصل دوم و سوم همییاصل اول تو  گفتییتو که م -

 :دستم داد و گفت یداش مشد یلقمه یه

تان. به شما تو مدرسه  ها پنج . واگرنه اصولیگفتم معذب نش  یزیچ یهمن  -
 .پنج بود... دانستنش گنج بود ینندادن؟ اصول د یاد

گفت با قاشق    یشبمد یهادر مورد لباس  یزیکه اگر چ  کردمیفکر م  ینبه ا داشتم
  ینفرصت به نوش ین. به خودم قول دادم که در اولسرش اما الزم نشد یبکوبم تو

آمد که هنوز با  یادمچند دست لباس از خانه برام کش برود. اما بعدش  یمبگو
مهسا   یادشد که    ینطوری. ایرمبگ  کبتوانم از مهسا کم  یدقهرم! فکر کردم شا  یننوش

 .افتادم

 ی؟گفت   یبه مهسا چ  یراست  -

 .یقتوحق -

 ناراحت شد؟  -

خودشو    یبپره ماچم کنه به زور جلو  خواستینه اتفاقا خوشحال هم شد. م -
 .گرفت

 ی؟ حرف بزن  یبار هم که شده بدون مسخره باز یه تونیینم -

 .یگمجان تو راست م یه؟چ یمسخره باز -

 بهش؟ یگفت   یمگه چ  -
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 .یمقبول کردم با هم باش  ییجورا یهفکر کنم  -

نبود که  یاداش زافتاد. شانس آوردم اونقدر فاصله یز م یوآب از دستم ر  لیوان
توانستم خودم را   ی. باالخره وقت کردمینگاه م ینبشکند. با تعجب داشتم به آرم

 :جمع و جور کنم گفتم

 واقعا؟  -

 به جون تو قسم دروغ خوردم؟  یمن ک  -

 یچیه  یبود؟ گفت   یچ   یطرفه گفت   یه که در مورد دوست داشتن    یزاییپس چ -
 .یشهنم

 ...فکر کردم یشتر ب یراستش، وقت  -

گفته بود که از صبح چند بار زنگ    ینبود. آرم یاوش روشن شد. س یمگوش  یصفحه
را برعکس گذاشتم و منتظر  ی... گوشافتادینم یکه اتفاق   یشتر ب یکبار زده بود. با 

 .شدم ینآرم یهاحرف یادامه

به دوست داشتن   یدبا  یدکه شا  یدمرس  یجهنت  نیفکر کردم به ا  یشتر ب  یوقت   -
. ییمهمن فقط دختردا یفرصت داده بشه. بهش گفتم که اون برا یهطرفه هم  یه

هم گفتم.  اییگهد هاییز نه. چ یاکنه  ییر تغ تونهیحسم م دونمیگفتم که نم
 یدنشرس یجهبه نت الرابطه، احتم ینکه ا یشهم یناش اکه خالصه یزهاییچ
 .صفره یکنزد

 گفت؟  یاون چ  -

 :زد و گفت  یتلخ  لبخند
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 !قبول کرد -

 :بلند شدم و گفتم یز برداشتم، از سر م امگوشی

 بگم؟  یکتبر یداالن با -

 .یجمع کن  یزوم ید. االن بایرخ -

 !مثال مهمونما -

برم سر کار وگرنه   یدبا تو. منم با  یز . پس میاشما صاب خونه  یه؟ حرفا چ  ینا -
 .کنهیمو محامد کله

و   یطراح  یکشرکت کوچ یهچند وقت را مشغول راه انداختن  ین و حامد ا آرمین
 .بودند یمعمار

، شلوار  یکامال رسم  یپبا ت ینبعد آرم یقهشدم. چند دق یز جمع کردن م مشغول
 یدستش انداخته بود در آستانه   یکتش را هم رو  کهی و بلوز مردونه درحال  یاپارچه 

 !آشپزخانه ظاهر شد

 دونستیم؟یما نم پوشیدییلباساهم م ین! تو از اینبب یپشوگاد! ت  یاوه ما -

برم سرکار، کارمندا از من حساب  ینارنج  یشرتبه نظرت اگه با ت ی؟پس چ  -
 برن؟یم

 یگه؟ د  یهو خانم منش یآبدارچ  یمنظورت آقا یگیاالن کارمندا که م -

ما هر کدوم دو سه تا   یو منش یآبدارچ  ین. همیفیتهمگه به تعداده؟ مهم ک -
 !و فوق دارن یسانسمدرک ل
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 .گذاشتم  ییظرفشو  یظرف را هم تو  یننگفتم. آخر یزیچ دیگر 

 .سفره یدستت درد نکنه برا  -

 !...متقابل لباس بر انسان  یراتچه قدر مودب شده است. تاث امبچه

 .کنمیخواهش م -

 :بود. گفتم یستادهآشپزخانه ا یورود یوت هنوز 

 شده؟ یزیچ -

 .یادب یادمکه   کنمیبهت. دارم فکر م گفتمیم  یدبا یزیچ یهآره.  -

 .هاکردم به شستن ظرف   شروع

 .شورمی. شب خودم میبشور خوادینم -

 یومد؟ن یادت. شورمی. میستن یادز -

 .کردیداشت به ظرف شستنم نگاه م یطور خاص یه

 یومد؟ن یادت یگمم یی؟عامو کجا -

 .اپن یرو ذارمیدره. م یدک یدکل  ینآها! آره. ا -

 .خوب -

 .کردیرفتن دست دست م یچرا برا دانستمیبود. نم یستادهجا اهمان  هنوز 

 ی؟بر خوایینم -
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  یطراب دارم براکم اض یه. یمقرارداد مهم دار یه. فقط... امروز یرماالن م -
 .رفتنش یشخوب پ

 .یستادما یشروبه طرفش رفتم و روبه  یکف   یهاطور با دست  همان

ها  دانشگاه یناز بهتر یکی یتو هایی،یناز بهتر یکیخودت  یرشته یتو تو -
بگم.   یزیچ  یستهم الزم ن  یگریتو باز  یزبون باز  یها. از مهارتیهم درس خوند

چشمام گم شو   یاز جلو یع... حاال سریرهم یشخوب پ یمن مطمئنم که همه چ 
 ی رو پاشمیدستمو م یرو یهاکف یهمه یستیوا ینجاا یگهد یهثان یهکه اگه 
 .لباست

 :و گفت خندید 

 !رفتم. خدافظ  یگهباشه. د -

ود. خاموش ب  اشیزنگ بزنم. گوش   یاوشرا برداشتم تا به س  امی از رفتنش گوش  بعد
 :فرستاده بود  یامکپ یک یمبرا

 "ی؟هاش رو بهش بدقرص  تونییبابا. م  یشبرم پ تونمی من امروز صبح نم"

 خواستیو تنها بود. دلم نم  یدار زمان ممکن خودم را به بابا رساندم. ب  ترینیعسر  در 
. نشستم کنار یدمامان و بابا حم یهاحرف  یدنحرف بزنم. آن هم بعد از شن یادز

 یقتچه کار کنم. مامان گفته بود که اگر من حق یدفکر کردم که با ین به اتختش و 
دلتنگ بابا   یخودیها را بسال  ین. گفته بود که من تمام ابخشمشیرا بفهمم نم
به جز درست    یبرداشت   یشد بکنم؟ م  توانستمی م  یها چه برداشت حرف   ینبودم. از ا

 .اش را گرفتم. خاموش بودکرد؟ دوباره شماره  یاوشس یهابودن حرف 

 دخترم؟  شدهیچ  -
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 .یشمکجاست؟ دارم نگرانش م  یاوشس  یددون یبابا شما م -

 .یادب یر ها دکه صبح  یادم یشپ یاد نگران نباش بابا. ز -

 یده؟ م یشما رو ک  یهاپس قرص  -

. دخترش ینجاا یومدهر روز م یشچند وقت پ ینبود تا هم یپرستار یه -
 .یادب یگهپرستار د یک  یگه. قرار چند وقت دیادنتونست ب یگهشد د یضرم

مربوط به شما رو انجام   یکارها  یخودش همه  یاوشس کردمیمن فکر م -
 .یدهم

از قبل   یشتر ب ی تو اومد ی . اما از وقت کشهی زحمت من رو م یلیخ یاوشس -
 .ینجاا یادم

 کنم؟  یداشپ تونمیکجا م  دونیدینم -

 خبر یب  یادقبلش بهش بگو. فکر نکنم خوشش ب یشرکت. ول یاشه خونه  یا -
 .یبر

 ید؟ آدرسش رو بد یشه. مگفتمیکه بهش م  دادیرو جواب م یشاگه گوش -

********** 

 یتهران بودم. آسانسور در طبقه   یهاآپارتمان  ترینیک از ش  یکی  یاسانسور تو  سوار 
جلف  یخنده ینهم متوقف شد. به طرف در رفتم و خواستم زنگ بزنم که صدا

 تر یک که هر لحظه نزد ییهاپاشنه  یتوجهم را جلب کرد. بعد هم صدا یازنانه 
. در خانه باز  یستادمپاگرد ا ین اول یکه کنار در بود باال رفتم و تو  ییها. از پله یشدم

آمد. پشت   یرونجق وجق از خانه بو سرو وضع ع یغج یشدختر با آرا  یک شد و 
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 یدر ظاهر شد. دختر دستش را رو یآستانه یکه تو  یدمرا د یاوشسرش هم س
هم   یاوش. سگفتیم  یزیگوششش چ  یر گذاشته بود و با عشوه ز  یاوشس  یشانه

و به سمت اسانسور   یدرا بوس یاوشس ی. در آخر دختر گونهدادیسرش را تکان م
دهانم گذاشته بودم که  یشده بود. دستم را رو یخال یرپایمز ینرفت. انگار زم

به داخل خانه برگشت و در را   یاوشکه س  یناز آن خارج نشود. بعد از ا ییصدا
نم چه دایگذاشتم. نم  یمزانو یها نشستم و سرم را روپله  یپشت سرش بست رو
  ها یابونخ یتو هدفیکه بعدش چه قدر ب   دانمینم ینطور قدر آنجا نشستم. هم

مدت    ین کنم. من تمام ا  یهگر  توانستمینم  ی شوک بودم که حت   یقدم زدم. انقدر تو
گرفتم    یدمکه د  یزرد  ینماش  یناول  یرا دوست داشتم؟ دستم را جلو  یآدم  ینهمچ
 :و گفتم

 .دربست -

  ی وارد خانه شدم. حت  حوصلهیبودم. ب  ینآرم یخانه یساعت بعد جلو  نیم
انگور هم نتوانستند   رسیمن یهاخانه و دانه  یرونب یو شکالت  ینارنج  یهارنگ 

 یچی گفت ه  یشدهم که م یخچالش یخانه نبود. تو  ینحالم را خوب کنند. آرم
 یک تمشک بود که    بایمر   یشهش  یککنم    یداکه توانستم پ  یزی. تنها چشدینم  یداپ

را روشن کردم. طبق معمول   یون قاشق برداشتم و بدون نون افتادم به جانش. تلوز
ها نشستم. مورچه  یزندگ   یمستند و به تماشا  ینداشت. آخرش زدم شبکه  یچیه

 یسخت  ی. هر چه قدر هم زندگ یشدم یمها هم حسودمسخره است اما به مورچه
 .زنگ زدم ینو به آرم را برداشتم ی. گوشدنداشتن یداشتند الاقل مشکالت عشق 

 یید؟ بفرما -

 .یلدام -
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 یید؟ بله بله جا آوردم. امرتون رو بفرما -

 .گرفت  بغضم

 .. خدافظ یچیه -

 ...لحظه  یه یداجازه بد -

 :قطع کنم که گفت خواستممی

 یه؟ جور یهچرا صدات  ی؟خره جام بد بود. خوب  -

 شد؟  ی. قرارداد چ یچیه -

 .حله یهاصل قض یول یمکن  یتا شنبه بررس یدرو با یزاچ یسر یهخوب بود.  -

 یی؟کجا -

 :را آرام تر کرد و گفت صدایش

. نخواستم بفهمه ییناهار. االن هم مثال اومدم دستشو یمبا مهسام. اومد -
 .حرف زدم یجلوش اونطور ینهم یبرا ییتو

 .. برو نوش جونتونیدمباشه فهم -

 .ها  شدهی چ  ینگفت  یلدا -

 .. برو منتظرهیستن یزیچ -

 .شده یاول بگو چ  -

 .من خوبم. خوش بگذره -
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  یتور مان  یساعت بعد بود که زنگ خانه را زدند. تو  یکرا قطع کردم. کمتر از    گوشی
کاناپه   یباز شدن در را زدم و دوباره رو یبود. دکمه یننگاه کردم. آرم یفونآ 

 .وارد خانه شد یلکسخرت و پرت و نا یبا کل یننشستم. آرم

 ی؟ناهار که نخورد -

 .یستام نگشنه -

 :دستم کرد و گفت یتو یمربا ییشه نگاه به ش یه

 هنوز؟  یگشنه باش  تونییمگه م یمنو خورد یننازن یکل مربا -

 !یگمابهت م یزیچ یهاعصاب ندارم   ینآرم -

 ی؟بگ  خوایی م یچ  ینمبگو بب -

 :داد زدم تقریبا

 ی خونه آدم زندگ   ین گار نه انگار تو ا. انشهی نم  یداکوفت هم پ  یخچالت  یتو -
با مهسا  موندییم ی؟. حاال چرا زود اومدشهینم یدانون هم پ یکهت یه. کنهیم

 یبعد ناهار گفت  جوریین. همرفتیدیم یشاپ یکاف   یه زدید،یم یدور یه جونت 
هم     یعوض  یاوشبکن. اون س  یدوست دار  یخدافظ؟ اصال به من چه؟ برو هر کار

. یستمردمم؟ اصال برام مهم ن  یوص  یلدوست داره بکنه. مگه من وک  یبره هر غلط 
 .یهچشم گاو یلب شتر یهمون دختره یاقتشل

ام را   یه گر  یجلو توانستمی سر باز کرد. نم یهوکه از صبح نگه داشته بودم   بغضی
را  ییاج یهبلند نشود. دلم  امیهگر  یدهانم گرفتم که صد ی. دستم را جلویرمبگ
 :اتاقم که صدام کرد یکنم. خواستم بروم تو  یهکه بتوانم بلند بلند گر  خواستیم
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 !یلدا -

 یبخش ینانباز کرد و سرش را به حالت اطم یرا کم یشهااو نگاه کردم. دست به
 یطرفش و سرم را رو  یدمشک داشتم. بعد دو  یهچند صدم ثان  یتکان داد. فقط برا

  .کردم  یهاش گذاشتم و بلند بلند گرشانه

حالم بهتر شد مرا از خودش جدا   یکردم. وقت   یهگر  توانستمیرا تا م اییقه دق چند
 :کرد و گفت

 .ینم. خرس گنده! برو دست و روتو بشور ببیگهبسه د -

 ییافه به ق ینهآ  ی. تویدمچند مشت آب سرد را به صورتم کوب ییدستشو توی
که   ییقرمز شده بود، دماغم هم. از دستشو یمهاچشم یدیخودم نگاه کردم. سف

 :نوشته بود یشکه رو  یدمد یوار د یرا رو یآمدم کاغذ یرونب

 .پشت بوم یاب -

 بسوزونه؟  خواستیم یشیرا تکان دادم. باز چه آت سرم

برداشته    کباب همه جا را  ی. بویدمباال رفتم و به پشت بام رس  یاطح  یتو  یهاپله  از 
 .بود

رو بردار پهن   یوار کنار د  یرانداز اون ز کنی؟یبروبر منو نگاه م یستادیچرا وا -
 .کن

 .یستام نمن که گفتم گشنه -

 .بارهیداره از چشمات م یگ ! گشنهیغلط کرد -

 !اشکه باره یکه داره از چشام م  یناییا کردمیبابا منو بگو که فکر م یا -
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 .پهن کن اندازویر بحثو عوض نکن. برو ز -

 .رو برداشتم و پهن کردم زیرانداز 

 .نبود یچیکه ه  یخچالتتو  ی؟رو از کجا آورد یناا -

 .یدمرس یر د ینهم ی. برایدمخر یتو راه اومدن  -

 .قرارتون رو خراب کردم ینمهسا ناراحت نشد؟ فکر کنم اول -

 .یشهگفت که ناراحت نم -

  یعنی  شهیناراحت نم یگهم یتیموقع یندختر تو همچ یه یبه نظرت وقت  -
 شه؟ی واقعا ناراحت نم

 یشهمعلومه داره منفجر م یخوبم ول یگهدختر با بغض م یه یبه نظرم وقت  -
ات پهن کردنت به درد عمه  یرانداز کبابا. ز  ینباال سر ا یستاوا یا. بیهبدتر یتوضع

 .خورهیم

داشت پهن  مترییمحصار ن یکبام که شتپ یرا کنار لبه  یرانداز آمد و ز خودش
 .داد به حصار یهکرد. دو تا بالش هم تک

 .ییناز پا یارمب یلهکم وس  یه یرمها. م ینسوزون  -

در   یخودش کمتر مسخره باز  یاز حد عاد  ینانصافا خوب شده بودند. آرم  هاکباب
 .آورد

 .از کباب را دستم داد یگهلقمه د یه

 .ترکمیدارم م یگهبسه د -
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 .هنوز ینخورد یزیتو که چ -

بمونم چاق   ینجاا یگه . چند روز دخورمیغذا نم ینممون نصف امن تو خونه  -
 .شمیم

 ی؟ زنگ بزن  یخوا  یتون نمبه خونه  -

 .نه -

 .نگرانت بودن یلیخ -

 خونه؟  یرفت  -

 .نه -

 ی؟دون  یپس از کجا م -

 .کرده باشم  یکم آدم فروش  یهمن  یدراستش... شا -

 !ی؟؟کار کرد  یتو چ  -

سکته  یزنگ زد. داشت از نگران  یدعمو حم یدیکه خواب  ینبعد از ا یشبد -
 .کردیم

 .اعتماد کردم یواقعا که. منو باش به ک  -

 .ینو مطمئنم جات امنه. هم ییکجا  دونمیفقط بهش گفتم من م -

 ید؟نپرس یچیه  یگهاونوقت اونم د -

 .یدنپرس -
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سراغ منو از تو   زنهی شده؟ زنگ م یکیو پوکتون  یکاال انقدر ج تا ح یاز ک  -
... نکنه کنهی قبول م یاضافه و سوال و جواب  یحتوض یچ. حرفتو بدون هگیرهیم
 ...که ما  دونهیم

 .بهش نگفتم یزیدونه. حداقل من که چ ینه. نم -

 یه؟ چ ینتونپس ب -

 .جور درک متقابل یهفکر کنم  -

 ی؟ چ  یعنی -

که جات امنه    گفتمی. اگه بهش نمترهیزمشفضولو بردن جهنم گفت ه  یعنی -
 .شد یتر م. کارت سختدادنیخبر م یستا االن به پل

 !یلو داد یدکه منو به بابا حم  یحق با توئه. مرس -

 !کنمیخواهش م -

**** 

 

 نیگذراندم. با آرم  یاطح یوقتم را تو یشتر نرفتم. ب یرونب یناز خانه آرم فردایش
مان بود که آبغوره  ینپنهانمان ا یت! البته نیریمکه آبغوره بگ  یمبود یدهنقشه کش
کداممان   یچبه شربت انگور شود. ه یلتبد یمکه ما بخواه  ینو بدون ا یاشتباه 
نه! درست فکر  یاممکن است  یزین چیهمچ یکه از نظر تئور  دانستیمیهم نم

.  دهدیرخ م یفتندکنار هم ب  یوانهد دو تا یاست که فقط وقت  یاتفاق  ینا کنید؛یم
 یهاکدام از تماس  یچروز بعدش باالخره رفتم تا به بابا سر بزنم. از دو روز قبل ه
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 گفتیم یننداشتم. آرم یارتباط  یچرا جواب نداده بودم. با خانه هم ه یاوشس
  ی برا یتنگرانم است. آخر وضع یلیبه حرفش اعتماد دارد اما مامانم خ یدحم بابا

نفر که بهش اعتماد  یکبه مامان گفته بود که  یدمبهم بود: بابا حم یشتر مامانم ب
امن است. بنده خدا حق داشت نگران   یممن کجا هستم و جا  داندیدارد گفته که م

صبح روز جمعه بود که از خواب   صهندهم. خال  یتیشود. من هم حق داشتم که اهم
 یمگرفتم و مستق  یتاکس یکرفتم.  یروناز خانه ب  ینپاورچ ینپاورچ شدم و  یدار ب

 .بابا یشرفتم پ

 !طرف ها ینچه عجب. از ا -

 .نگاهش هم نکردم حتی

 .ینماومدم بابا رو بب -

 .ینیمنو بب یبابا بهم گفت اون روز اومد -

 .زل زده بودم یمروروبه  یوار د ینقطه رو  یکبه  فقط 

 .یمواجه شد یحدس بزنم با چ  تونمیم -

 خوب؟ -

 .یچرا ناراحت شد فهممینم یول -

گرفته    یاد یز چ یبود که کل یبود. آنقدر طوالن  یطوالن  یادیمن ز یدو روز برا این
به من جرئت   ینشود. هم ینبدتر از ا تواندیاوضاع نم یگر د کردمیباشم. حس م

 :چشمانش و گفتم ی. زل زدم تودادیم

 .واضحه. چون دوستت داشتم  یلیبه نظر من که خ   ی؟بفهم  تونییواقعا؟! نم -
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نبود.  کردمیکه فکر م  یجمله به آن آسان  ینزد. گفتن ا یداشت تند و تند م قلبم
 .. به طرف اتاق بابا رفتمیاوردمخودم ن یاما به رو یدکش  یر ام تمعده 

  ...یلدا -

 .، صدام نهاما نگاهم نه یدلرز دلم

دوستت داشتم! ...االن؟   ی؟گفتم؟ به زمان فعلم دقت نکرد  یچ   یدیمگه نشن -
 .ینجامصداتو بشنوم. فقط هم به خاطر باباست که ا خوامینم یحت 

تختش   یکنارش نشستم و سرم رو رو  یصندل  یاتاق بابا شدم. خواب بود. رو  وارد
. کردینگاهم م  یحرف   یچه  داده بود و بدون   یهبه چهارچوب در تک  یاوشگذاشتم. س

  .زنگ در به صدا در آمد

 .باز کنم یرم. میتزاییهپ -

را نگاه کردم.    یاطح  یاتاق قدم زدم. بعد رفتم کنار پنجره و تو  ی تو  یشدم و کم  بلند
دار کاله لبه   یک  کهیرستوران مشهور در حال  یکپسر نسبتا قد بلند با لباس فرم    یک
را    یتزا شد. پ  یاطگرفته بود وارد ح  تر یینعمول پاسرش بود و سرش را از حد م  یرو

 یکه آمده بود را برگشت. داشتم به صدا  یریبعد مس  وداد    یلتا دم در آورد و تحو
حرکت  یکباغ  یکه تو کردمیگوش م خوندیآواز م یاطح یکه تو یاهپرند 

  ی را البه ال یبا لباس نارنج  یکه دقت کردم حرکت کس یشتر . بیدممشکوک د
کار را  یناما ا یمدر موردش بگو یاوشدادم. خواستم به س یصها تشخدرخت

  یش برا خواستیحتما م  پلکید یم یواشکی یاوش س یاطح یکه تو  ینکردم. کس
 تر یک نزد یتزاییکه موفق شود. پسر پ  آمدیدرست کند. من هم بدم نم یدردسر

لحظه   یک.  ینماش را ببچهره  نستمتوایکه اگر کاله سرش نبود م  یکشد. آنقدر نزد
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بدهم دوباره سرش   یصاش را تشخکه بتوانم چهره  ینسرش را باال آورد اما قبل از ا
 کردمیداشتم احساس خطر م  یگر به طرف من آمد. د  یقاگرفت. بعد هم دق  یینرا پا

را صدا   یاوشس یداز اتاق خارج شوم و بابا را تنها بگذارم. با توانستمیاما نم
را    یتزاییاو، پسر مشکوک پ  یبه جا  دادمیم  یحاما هنوز هم به نظرم ترج  ردمکیم
 یسکته  یکپنجره بود. سرش را که باال گرفت حس کردم  لویکامال ج  یگر . دینمبب

 :بودم گفت یدهکه تا به حال ازش د  یحالت  ینترناقص را زدم. با خشک

 یا  کنییکار م یپسره چ  ینا یخونه یکه تو یبد یحتوض خواییاالن م -
 بعدًا؟ 

 ی؟جا زد یتزاییپ یخودتو جا ی... من... تو اصال چه جورینآرم -

 ی؟کار دار  یچ  ینجاا یبگ  یکه بحثو عوض کن  ینا یبه جا یشهم یلدا -

 یشترین . داشتم با بیمرا بگو یقتحق توانستمی. نمکردمیم یداپ یهیتوج باید
 :ابا گفتکه ب  گشتمیسرعت ممکن دنبال بهانه م

 پشت پنجره؟  یهآقا ک یندخترم ا یلدا -

 .با تعجب اول به بابا و بعد به من نگاه کرد آرمین

 !نه -

چسباند تا بتواند بابا را بهتر   یشهشد و سرش را به ش یککامال به پنجره نزد  بعد
 .یندبب

 شدن؟  یدار ! بابا بیلدا -
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پنجره نشست تا   یر ز ین. آرمیشدم یکبود که داشت به اتاق نزد  یاوشس صدای
  یاوش بابا نگاه کردم که به س  یهاچشم  ینشود. من هم با التماس تو   یدهاز داخل د

خودش را به خواب زد.   یا  یدخواب  دانمیرا بست. نم  یشها. بابا چشمیدنگو  یزیچ
 .یستادپنجره ا یآمد و کنارم جلو یاوشس

 یزی. چیناراحت بود یزیانگار از چ یششپ یاومد یروز وقت بابا گفت اون  -
 شده بود؟ 

 .اون روز نبود یبدتر از اتفاقات ادامه -

 مربوط به گذشته بود؟ -

 :گفتم  شنودیرا م  یمانهاتمام حرف  ینآرم دانستمیم چون

 .درموردش حرف بزنم خوامینم -

 . نه؟یدیمن رس  یهاباالخره به حرف  -

 .یدشا -

 ینیشون؟ هر روز بب تونیی االن چه طور م -

 .بینمشونینم -

 ی؟کن  یکار م  یپس چ  -

 یگه. من دکنمیپخش م یابفضول  یتراشه یط مح ی و تو گردمیدوره م -
  .برم خوامیاالن م ینبرم. هم یدبا
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 ی گورش را از تو  تر یعهم سر ینکه آرم  کردمیم یدرفتن تاک یمخصوصا رو  داشتم
 :گم کند. ادامه دادم  یاطح

 .کم آب بخورم  یه خوامی قبلش م -

درست بود.  امیشبینیرا از پنجره دور کنم. پ یاوشبود که س ینا یهم برا این
 .آشپزخانه آمد یدنبالم تا تو  یاوشس

 ی؟مون  یخونه، شب کجا م رییاگه نم -

 .نداره یبه تو ربط  -

 .یستادم ااز آشپزخانه خارج شوم که آمد و روبه رو خواستم

 .برو اونور -

بده.  یحتوض یمام دار و برابه زور نگه  گفتینگذار بروم. م گفتیدلم م ی. ولگفتم
 .کنار  یدچشمانم کرد و کش ی تو ینگاه طوالن  یک

 !گردییباالخره که برم -

 :اما گفتم یمرا بگو هاینا خواستی. دلم ممالحظهیب  یپررو عوضی

 .نه به خاطر تو یآره. ول -

  ینش ماش  یته کوچه تو  ین. آرمیامدزدم. دنبالم ن  یرون آشپزخانه و بعد از خانه ب  از 
را روشن کرد و دنبالم حرکت   یننشسته بود. به جهت مخالفش حرکت کردم. ماش

 :و گفت یینرا داد پا یشهکرد. ش

 .یلدا -
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 .هم نکردم نگاهش

 .با تو ام -

 .هم محلش نذاشتم باز 

 ی؟لطفا سوار بش یشه. مخوامیباشه. اصال من اشتباه کردم. عذر م -

 .شدم سوار 

 .کارت اصال خوب نبود -

 .دونمیم -

 ی؟پس چرا انجامش داد -

دردت  گیی. چون خودت نمینمغمت رو بب تونمی. چون نمیچون برام مهم -
 .یهچ

 .بفهمه یکس  خواستمیکه نم  ینهبه خاطر ا یدشا -

طور  یهو اون  یکرد  یداچند ماهت بود؟ باباتو پ ینغصه خوردنا ا یلدل ینا -
 یشه؟ مربوط م یاوشبا س یمرموز

 .آره -

 ین؟هم -

 .آره -

 گم شده هست؟   یوسط چند تا تکه  ینا کنمیچرا حس م -
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هر   یاتو  خوامیهستن که نم ییها  یز ها مربوط به چچون هست. و اون  -
 .مثل امروز انجام نده یکار  یگها د. پس لطفیددرموردش بدون اییگهکس د

 ...یلدا -

. من ینبفهم آرم ینوا یکه باشه. ول  یبه تو بگم. هر چ  تونمیکه م  دونمیم -
 .خوامیبگم. نم ینوا خوامینم

 .ی تو بگ  یباشه. هر چ  -

************ 

 یگفته بود که م  ین. آرمیاورندلباس ب یمبرا یمبگو یننوش یابه مهسا  نتوانستم
خواستم از او کمک   ینم   ی کم لباس آماده کند ول  یکبرام    ید بگو  یدتواند به بابا حم

 یز رفت همه چ یاگر لو م یکار را بکند ول  ینتوانست ا یهم م ین. خود آرمیرمبگ
  یک بلند و    ینبلوز آست  یکسر کمدش و    فتمخانه نبود. ر   ینرفت. آرم  یبا هم لو م
حوله   یکدنبال  یدحاال با شد؟یه برداشتم. ناراحت که نمکال  یکو  یشلوار راحت 

  ی حوله تو یک  یتو رو کردم و در نها یر را ز یشها. چند تا از کشوگشتمیم یز تم
 ی. صدایدمشکش یروناز کشو ب یکردم. با خوشحال یداکشو پ یناعماق آخر

  ی تک  یدکل  یکام را جلب کرد. افتاد توجه ینزم یکه رو  یزیچ یرینگج یرینگج
شده بود و به نظر من   یکشو مخف   ترینیین اعماق پا یکه تو  یتک  یدکل  یکبود. 
بازش    یهر کس  خواستی دلش نم  ینباشد که آرم  ی مربوط به قفل  توانستیفقط م
 یطانیش  یجرقه   یک  دفعهیک قفل بود.    یشهاتاق سوم افتادم که درش هم  یادکند.  
که معموال    یبه وقت  یاد!  زدیدمیآن اتاق را م یتو یدم زده شد: من باذهن یتو
وقت   یکرا سر جاش بگذارم و  یدکل  توانستمی نم ینمانده بود. ول آمدیم ینآرم
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را  یدکه کل  یشدکه حوله را برداشتم متوجه م  دیدیم یبرش دارم. چون وقت  یگهد
 :. با خودم گفتمدادی م ییر . آنوقت جاش را تغامیده هم د

 !وقت یچه یااالن  یا -

آمدم و به سمت   یروندستم بود از اتاق ب یها و حوله توهنوز لباس کهیحال در 
 یجاناتاق کشف شود! انقدر ه  ینا  یاتاق سوم رفتم. بعد از چند سال قرار بود معما

 یش را رو یمپا یعبلند شد. سر یشاز دستم افتاد. دوباره صدا یدزده بودم که کل
 :تممتوفق شود. به خودم گف یشگذاشتم تا صدا

ساده است.  یز راز شگفت انگ یهقفل ساده و  یهساده،  یدکل یهفقط  ینا -
 !خودت رو حفظ کن یخونسرد

قفل چرخاندمش.   یراحت تو یلیقفل انداختم. خ یرا برداشتم و تو یدکل  دوباره
بود هولش بدهم   یف . کایدمکش  یین را پا  یره. دستگیدمباز شدن قفلش را شن  یصدا

امروز   یوقت  یچید؛سرم پ یخودم تو یصدا یهو باز شود.  یمشکل یچتا در بدون ه
 :صبح گفته بودم

 .خوامیبگم. نم ینوا خوامیمن نم -

. گفتیبهم م یستمن بدانم داخل آن اتاق چ خواستیدرست نبود. اگر م کارم
 :لب گفتم یر نه. ز یاحقش بود که انتخاب کند رازش را نگه دارد  ینا

 .ی تو بگ  یباشه. هر چ  -

آوردم و برگشتم تا به اتاق خودم بروم که  یرونرا ب یدرا دوباره قفل کردم. کل در 
 .بود یستادهبه فاصله چند قدم پشت سرم ا یننفسم بند آمد. آرم
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 .دم اما بازش نکردم. باور کن... من بازش نکردم. وسوسه شین... ببیزهچ -

 .دونمیم -

نگاه   یمهاچشم یبود. تو یطور خاص یک اشیافه شدم. ق تر یک قدم به او نزد یه
 .کردینم

 ینجایی؟ ا یتو از ک  -

 .ینرو زم یو انداخت  یدکل  یاز وقت  -

 .بود ینسنگ یادی. جو زکردیهم نگاهم نم هنوز 

 .شده؟ من که نرفتم تو یچ  ی؟خوب  ینآرم -

 .اتاقش یتکان داد. بعد خواست برود تو یینرا به باال و پا  شسر 

 !یه  -

 .طرفم برگشت به

 .به من نگاه کن -

حالتش را  ینچه. ا یعنی ینا دانستمی. نملرزیدیکرد اما چشمانش م نگاهم
 :را به طرفش گرفتم و گفتم ید. کلشناختمینم

 .نکنم یداشکن که پ  یمشقا  ییجا یه دفعه  ینا -

اتاقش برود    یدستش گذاشتم. خواست تو  یرا تو  یدرا به طرفم گرفت. کل  دستش
 ی تو ینبا کف زم یدبرخورد کل یبار صدا ینسوم یاز دستش افتاد. برا یدکه کل

 .یشرورا بردارد. من هم نشستم روبه ید. نشست که کلیچیدگوشم پ
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 چته؟ ینآرم -

 .نگاهم کرد یحرف  یچ ه بدون

 شده؟  ی. بگو چ یکن  یم امیوونهد یدار ینآرم -

که انگار داشت با   یآرام طور  یرا باز کرد و با صدا یشهالب یهاز چند ثان بعد
 :گفت  زدیخودش حرف م

نکردم   یسع ی... حت کردمیتو. من... داشتم نگاه م رفتیی... میتو... داشت  -
 ! من چمه؟یرمجلوتو بگ

اتاق خودش رفت و در را بست.   یتو یگریحرف د یچرا برداشت و بدون ه کلید
به هم  یزیچ ینانقدر به خاطر همچ کردمیمن؟ رسما هنگ کرده بودم. فکر نم

است.  یختهبه هم ر یزیچ ینکه چرا به خاطر همچ  کردمی. اصال درک نم یزدبر
 .داشتم یدیفقط احساس عذاب وجدان شد

. من یاوردودش نخ  یاتاق را به رو  ییهاصال قض  ینآمدم آرم  یروناز حموم ب  وقتی
  یش و رو یمپخت یرزاقاسمی. با هم میمنگو یزیکه در موردش چ یدمهم بهتر د

کنار هم باشند   یوانهدو تا د یاست که وقت  یهم جزء اتفاقات  ین. ایختیمر یرپیتزاپن
که    ین ا یاما به جا یزیم بر یشتو مخودمان ه یاز آبغوره  یم. خواستدهدیرخ م

و   یکش  ییشهش  یک  یتو  یختشر  ینتلخ بود. آرم  و  یریناز ش  یبیترش باشد ترک
افکار   یکاناپه و هر کدام تو  یرو یم! بعد از شام نشسته بودیترینو یگذاشتش تو

 .یمخودمان غرق بود

 !ینآرم -

 ها؟  -
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ازش دست   ی نتون  یاشتباهه ول ی حس یه  یتا به حال شده مطمئن باش -
 ی؟بردار

 .اره -

 ی؟کار کرد  یچ  -

 .ازش دست برنداشتم -

 یه؟ به نظرت عشق چ -

 .فکر کنم یپاشو برو بخواب. رد داد -

 .یگهجواب بده د -

  !عشق زهرماره -

  .نشدم و به سوالهام ادامه دادم یالخ یب  بازهم

 ی؟ شده تا به حال عاشق بش -

 .آره -

 شد؟  یچ  -

 .چلو شد یدیمآبشو کش -

 :گفت  کردیرا عوض م نیوتلوز یهاکانال   یداشت الک  کهی درحال بعد

 .بخواب یر دخترم! برو بگ یرد داد -

 :طور که غرق در افکار خودم بودم گفتمبرنداشتم. همان دست
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 ما؟ یزندگ  ییچیدهکالف پ  ینآخر ا یشه؟م یبه نظرت آخرش چ  -

قبل از   یرا خاموش کرد و بلند شد که برود بخوابد ول یونرا تکان داد، تلوز سرش
 :که برود گفت  ینا

. که یندیشمدگر ن یانمگه تو مدرسه به شما فروغ درس ندادن؟ "من به پا -
 "!یباستدوست داشتن ز ینهم

************* 

 توانستمی. اگر مکردمیکار را م  ینحتما ا  توانستمیدست بردارم. اگر م  توانستمنمی
آن قسمت   توانستمی. اگر مکردمیلحظه به او فکر نم یک  یوقت، حت  یچه یگر د

 یتو کردمیو پرت م بریدمی نوشته شده بود م یاوشاز قلبم را که روش اسم س
 یشدهفته م  یه.  لرزیدیقلبم م  یدنش. باز با هر بار دتوانستمی. نمشدیجوب. اما نم
 یدانشگاهم را هم به خانه   یهاوکتاب  یمهالباس   یحت   یگر بودم. د  ینکه خانه آرم

 ی برا  آلییده ا  یط ترم هم شروع شده بود. شرا  یهاقاچاق کرده بودم. امتحان  ینآرم
واردش   یکه وقت  ینداشت. ا یخوب  یک ینآرم یدرس خواندن نبود اما خانه

است که آنجا   یوستهبه هم پ یمجموعه یک یادن یهمه کردمیشدم حس میم
  ی عاد ینبود که از قوان یاالصاق شده به دن یتکه  یکا انگار . آنجیستجزءش ن

که   یزهاییکدام از چ  یچبه ه توانستمیم یها حت وقت ی. گاه کردینم یرویپ یادن
بود که  ییهابه وقت  وط مشکل مرب  یاز آن خانه وجود داشت فکر نکنم، ول یرونب
 خواستینگرانم است. دلم نم یلیکه مامان خ گفتیم ین. آرمتوانستمینم

  .برگردم توانستمینم  ینگرانش کنم ول

 یلدا  -



 

 
191

 (zygopteraشاپرک )|  یگر بازرمان 
 

 ها؟  -

 خونه تون؟  یریم یک  -

 جاتو تنگ کردم؟  -

  تونم ی. اصال نمکنمیخونه احساس کمبود جا م  یاش توآره. چند وقته همه  -
 !پامو دراز کنم انقدر که جا کمه

 .ینآدم بش یبچه ینپس پاتو دراز نکن. ع  -

حرف    ی که از خونه رفت   یاومده بود شرکت. در مورد اون روز  یدمروز عمو حما -
و احتماال تو   زدنی اون روز داشتن در مورد گذشته حرف م گفتی. میزدم

 بوده؟ ینطوری. ایدیهاشون رو شنحرف 

 چه طور؟  -

 .بده  یحبرات توض یدبا گفتیم یدعمو حم -

 .بشنوم یحیتوض یچه خوامیمن نم -

 .یقضاوت کن تونییکه نم  یهاشون رو نشنوحرف تا  یول -

 .یدمشن یکاف   یبه اندازه  -

به نظرم کارشون فقط به خاطر خودت  کنمینگاه م اییهمن از هر زاو یول -
 .بوده

 فقط به خاطر خودم بوده؟  کارشان

 ی؟چه کار -
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ها آدرسش رو  و اون  کنهیم یتهران زندگ  یکه بهت نگفتن بابات تو  ینا -
 .یکه بهت گفتن رفته خارج تا تو دنبالش نگرد  یندارن. ا

 زدن؟ی حرف م ینها داشتن در مورد اگفت که اون  یدبابا حم -

  ین هم ی. براینه تو رو بب خواستهیرو هم گفت که بابات خودش نم  ین آره. ا -
ساتت ضربه  که به احسا  ینا  یبرا  یشش؛پ  ی وقت نر  یه ها بهت دروغ گفتن تا  اون

 .نخوره

و   ینمنتونستم بابامو بب یخودیها بسال  ینمامان گفت که من تموم ا -
 ها نذاشتن؟ اما اون ینمشبب تونستمیبوده که م یندلتنگش بودم. منظورش ا

 داشته باشه؟  تونستهیم اییگه مگه چه منظور د -

 .یختهکم ذهنم به هم ر  یهذره فکر کنم.  یه ید. من بایچی. هیچیه -

 !زودتر فکراتو بکن که جام تنگه یباشه. ول -

صبحانه  یز بودم. سر م ینآرم یروز د یها حرف یر آن روز هنوز درگ یفردا صبح
 .زل زده بودم یر بود که به ظرف پن یقهچند دق دانمینشسته بودم و نم

 دختر خاله؟ ییکجا -

 .جواب دادن نداشتم یحوصله

 . با مهسا چه خبر؟ جاینهم -

 ی؟کن  یبحثو عوض م -

 آره. با مهسا چه خبر؟ -
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 !. دستم خشک شدیر لقمه رو بگ یناول ا -

  ی شدم که به طرفم گرفته بود. با حالت منگ  یاگوجه  یر نون پن یمتوجه لقمه  تازه
 :گفت  یننگاه کردم. آرم یناول به لقمه و بعد به آرم

  !ینگا! خوردنیرینگانون پن -

 .زدم یکگاز کوچ  یهلقمه را از دستش گرفتم و  .نخندیدم

 .یست. تشکر الزم نکنمیخواهش م -

 .حوصله ندارم -

 یامهم نم یمنه که به فکر تو ام. اصاًل اگه ُمرد  یر باشه بداخالق لوس. تقص -
 .پخش کنم ینزر یر سر قبرت نون پن

 !بهتر -

 ینهم ی. براکردیم تمیکه برقرار شده بود اذ  یام زدم. سکوت به لقمه  یگهگاز د  یه
 :گفتم

 ی؟نگفت  -

 .یمبذار یمونو چ اسم بچه کنیمیفکر م یم. داریهعال یمهسا؟ همه چ  -

 !مثل خر کنییم یشوخ  -

 بری؟یبه کار م یهچ  یکالفاظ رک ین! اهایقشنگ معلومه سگ  -

 یست؟سگ ن  یول یکهخر رک -

 !بله -
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از  یلی" خیدبزار  خوایدی م یتون رو چ "خوب باالخره اسم توله  یجمله  یعنی -
 " بهتره؟  ید بزار خوایدیم ی تون رو چ "خوب باالخره اسم کره یجمله 

و انگار داشت با خودش   دادیسرش را تکان م کهیبلند شد و در حال یز سر م از 
 :گفت  زدیحرف م

 !از اون روزاشه یکیانگار امروز  -

که   یحرفش را درک کنم. بعد بلند شدم که آن کتک   یتا معن  دیلحظه طول کش  چند
 .را دارد را نثارش کنم یاقتشل

********** 

کرده بود.   یشهذهنم ر  یاما انگار شک تو  رسیدیبه نظر م  یمنطق   ینآرم  هایحرف 
زود برگردم خانه    یا  یر د  یدبا  دانستمیخودم را از شرش خالص کنم. م  توانستمینم

. آن روز رفته بودم که به بابا سر  اندازمیاتفاق را عقب ب  ینا  تخواسیاما دلم م
وارد خانه شدم خواستم بدون    یبود. وقت   دهبود که حالش بدتر ش  یبزنم. چند وقت 
 :به اتاق بابا بروم که گفت یاوشتوجه به س

 .صبر کن -

 .بابا یشپ یرمم -

 .صبر کن یگمم -

 چرا اونوقت؟  -

 .چون دکتر باال سرشه -

 !دهانم دوخته شد یعنی
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 .نگاه کردم یمو به روبه رو  یوار دادم به د تکیه

 .یمبا هم حرف بزن یدبا -

 .با تو ندارم  یمن حرف  -

 .یدرا گرفت و تا اتاقش دنبال خودش کش دستم

 ی؟ ادامه بد ینطوریا تونییم یتا ک  کنییفکر م -

 .ندارم یمن مشکل -

 .یدهنشون م  یگهد  یز چ  یه رفتارت    ی . ولیندار  یگهاالن د  ی؛دوستم داشت   یگفت  -

 .خورد یچپ اممعده 

 .کنییاشتباه م -

  یه که با   ین. اونم سر اکنهیهفته قهر نم یهکه دوست نداره   یآدم با کس -
 !یدتشد یگهدختر د

 .. ازت متنفرمیستممن با تو قهر ن -

 .هام و بگوچشم یپس نگاه کن تو -

 :آن حرف گفتم یبه جا یول یشهاچشم یکردم تو  نگاه

 نه؟  یستین یمونذره هم پش یه یحت  -

 .نبوده که منو ملزم به متعهد بودن کنه یزیما چ ینب -

 :خوداگاه پوزخند زدم. ادامه داد نا
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هامو باور  که حرف   یاون قدر منو قبول ندار یتو حت  یباشه ول  تونستیم -
 یفرشته یهمن و مادرم رو خراب کرده  یکه زندگ   یذهن تو مادرت، اون  ی. تویکن

دوست  یرو از خانواده  یو نقصه. البد من و مادرم هم خوشبخت  عیبیپاک و ب 
  یره گناه کب  یرونب یادمن ب یدختر صبح از خونه  یهکه   ین! ایدیمشما دزد یداشتن

 ی باش ینپسره آرم اون یتموم هر شب خونه  یهفته یهکه تو  ینا یاست ول
 ...یچ  ینتونهمه مدت ب ینا یستنداره؟ معلوم ن یاشکال

بود که آن لحظه مغزم   یحرفش را تمام کند. دست خودم نبود. تنها کار نذاشتم
که دست   ی. طوریرگوششمحکم خواباندم ز  ییده کش  یکفرمان به انجامش داد.  
نگاه کرد.    یمهاشمچ  یتو  ی عکس العمل  یچ بدون ه  یهثان  یکخودم هم درد گرفت.  

 یرا نداشتم. خشک شده بودم. ذهنم اصال کار نم یعکس العمل یچانگار قدرت ه
 :نگاه کرد و گفت یمهاچشم یکرد. خودش از من فاصله گرفت، تو

 !کنهیمنو متعهد م ینا -

 :آمد که گفت یروناز ب یکس  صدای

 بزرگمهر؟ یآقا -

خجالت بکشم.  یدکه با  فهمیدمی. انگار تازه داشتم میمرفت یرونهم از اتاق ب با
 :و گفت یستادا یمانرونگاه کنم. دکتر روبه یاوشس یهاچشم یتو توانستمینم

اصال   یمارتونرو بگم. حال ب یقتبراتون سخته اما من مجبورم حق  دونمیم -
 .یستخوب ن

 :گفت  سیاوش

 .یدبد  ییر . دوزش رو تغیدداروهاش رو عوض کن -
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 رفت یکه انتظار م  یاز اون  یشتر ها گذشته. تا االن هم بحرف یناز ا یگهکار د -
 .مقاومت کردن

 ...که   یگیدم یددار یعنی -

 .متاسفم -

 یم؟چه قدر... چه قدر زمان دار -

 .به فردا برسه دونمیم ید... بعیگفت ول  یقدق  شهینم -

 یبا و سرم را گذاشتم رواتاق با یتو یدمسرم آوار شده بود. دو یرو یادن انگار 
دست را   یک ینیگذشته بود که سنگ  یقهچند دق دانمیکردم. نم  یهاش و گرشانه
 .ام حس کردمشانه  یرو

***** 

 یرا تو  یمو زانوها یوار کنار د  ینزم یچه قدر گذشته بود. نشسته بودم رو دانمنمی
به بابا نگاه   یسمخ یهاچشم  یناز ب یشکمم جمع کرده بودم. هر از چند گاه 

که   ی. به حرکت کردمی نگاه م اشینهرفتن س یین بود. به باال و پا یده. خوابکردمیم
 امیگوش  ییبره فکرها بودم که و ینهم تویادامه دارد.  یگر چه قدر د دانستمینم

 !Mr Ghozmit :ه کردمرا نگا یگوش  یمرا به خودم آورد. صفحه

 یحالم را از او پنهان کنم. زنگ گوش  توانمینم  دانستمیجواب بدهم. م  خواستمنمی
اش روشن شد. دوباره زنگ زده  . صفحهینزم یرا خاموش کردم و گذاشتمش رو

 .کندی تا جواب ندادم ول نم دانستمیبود. م

 بله؟  -
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 .سالم -

 ی؟داشت  یسالم. کار -

 ی؟کرد  یهگر -

 .نه -

 یا؟داش س یخونه  یی؟شده؟ کجا یات. چ جون عمه  -

 ی؟کار دار  یمن خوبم چ  -

 ی؟دعوا کرد یاوشبا س -

 .نه -

 یست؟حال بابات خوب ن -

 .یهگر  یر که گفت دوباره زدم ز  اینو

 .اونجا یاممن االن م -

 .یان -

 .. حرف نباشهیامدارم م -

 .یایب خوامی. نه. نمیننه آرم -

 .شده یکار کنم؟ الاقل بگو چ   یپس چ  -

 .یمیرهبابام... داره م -
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که از اونور خط   شنیدمیرا م یشحرف بزنم. صدا توانستمینم یهاز زور گر دیگر 
 :هقم گفتمهق یان. به زور از متوانستمی آرامم کند اما نم کردیم یسع

 .ینجاا یایب یحق ندار -

 .. تو آروم باش فقط یامباشه. نم -

 .بکشم یقنفس عم یککردم   یدادم و سع یهپشت سرم تک یوار را به د سرم

 ین؟آرم -

 ها؟  -

 کار کنم االن؟  یچ  -

 یش به جا  ی"مگه من چند بار تا حاال بابام مرده" ول  یدکردم االن است که بگو  حس
 :گفت

اون  نیها نرو. نگاش کن، باهاش حرف بزن. ببعزا گرفته  ین. عیششبرو پ -
 .خوادیم یچ 

 .یمرس -

در   یجلو یاوشبابا. س یش را قطع کردم. بلند شدم که بروم پ یرا گفتم و گوش این
رد شوم و بروم تو که   یش. خواستم از جلویزدقدم م یااتاق داشت با حالت کالفه

 .مچ دستم را گرفت

 !نرو -

 شده مگه؟  یچرا؟! چ  -
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 .کنییم یدارش. نرو تو. بیچیه -

 .نگاش کنم فقط  خوامیم -

 .بازوم را گرفت بار ین کردم بروم تو که ا  یرا گفتم و سع این

 .یستپس به حرفاش توجه نکن. االن هوش و حواسش سر جاش ن -

 گفته؟  یمگه چ  -

 یمهنگفت. فقط آرام دستم را ول کرد. با عجله وارد اتاق شدم. چشمانش ن چیزی
. به پشت خوردندیآرام تکان م  یشها. لبکردیداشت نگاهم م  یباز بود. به سخت 

کردم    یک . سرم را به بابا نزدکردینگاهم م  یطور خاص  یک  یاوشسرم نگاه کردم. س
 :گفت  یایده بر  یدهبر ی. با صداگویدی که بشنوم چه م

 .بشه یت...وش! پسرم... نذار...اذیاس -

 .دستم گرفتم یبه طرفم گرفت. دستش را تو لرزیدیرا که م دستش

 ....اهـ....رخمـ. -

 مامان؟ -

 .یادبگو... ب -

 ینی؟مامانو بب خواییم -

انداخت.   ییننگاه کردم. سرش را پا  یاوشبه س  یتپلک زد. برگشتم و با عصبان  آرام
  یرون سخت بود که اسم مامان مرا از زبان بابا بشنود. از اتاق ب یشفکر کردم؛ برا
 :گفتم  یاوشرفتم و به س
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  ...ید. ما بایشآخر زندگ یها... تو لحظهخوادیکه بابا م   یزیهچ ینا -

 دونم؟ی به نظرت خودم نم -

 ...یبرات سخته ول دونمیم -

 .دونیینم -

 :دستم و گفتم یرا گرفتم تو دستش

 .کنمیم یموبفهمم. باور کن سع کنمیم یسع ی. ولدونمی اره نم -

 :زد و گفت یلبخند عصب یک

 ینجا؟ ا یادپاشه ب یبهش بگ  خواییم -

 یم؟بکن تونیمیهم م اییگهمگه کار د -

 :کند گفتم  یکه مخالفت   یناز ا قبل

 .اش باشهخواسته ین آخر ینا یدشا -

باز شدن   یو رفت. صدا یدکش  یروندستم ب ینگفت. دستش را از تو یگرید چیز 
موافقت  یقدم بزند. سکوتش را نشانه  یاطح ی. فکر کنم رفت تا تویدمدر را شن

 .مامان زنگ زدم. بعد از چند بوق جواب داد گرفتم و به

من دلم هزار راه   گیینم یی؟مامان! کجا یتو که منو نصف جون کرد یلدا -
 ...شده بود که یمگه چ  یره؟م

 !مامان -

 جان مامان؟ -
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 .یست. حال بابا خوب نفرستمیکه م  یآدرس ینبه ا یاب -

 بابا؟  -

 :گفتم  توانستمیکه م  یلحن ینتررا قورت دادم. با خشک  بغضم

 .ینهتو رو بب خوادیبه فردا نرسه. م  یدشا -

 ....یشپ  یتو رفت  یلدا -

  ی اش را تمام کند تماس را قطع کردم. دوباره رفتم توکه بتواند جمله   ین از ا قبل
  ی را روام کنار تختش و چانه   یصندل یاتاق بابا. چشمانش بسته بود. نشستم رو

 .نگاهش کنم توانمیتا م خواستمیدستانم گذاشتم. م

*** 

چشمانش را باز  یناگهان  یساعت نگذشته بود که زنگ در را زدند. بابا با حالت  یک
کرد. بعد هم    یشموها یتو ی. دستش را با حالت عصبیدکش  یپوف  یاوشکرد. س

دستم و   یگرفتم توبلند شد تا در را باز کند. تنفس بابا تند شده بود. دستش را  
  یره رو خبهبه رو  یشها. چشمیدنکردم آرامش کنم. بعد شروع کرد به لرز  یسع

لحظه انگار  یک ی. تودادیجواب نم کردمیم یشمانده بود. هر چه قدر که صدا
همان حالت مانده بود.   یهاش تو. چشملرزیدینم یگر تمام شد. د هاینا یهمه
و   یرهت یمهاچشم یدارد جلو یاحس کردم دنو بعدش  یدکش  یر لحظه سرم ت یک
که   یزیچ  ینرا باز کردم. اول  یمهاچه قدر گذشته بود که چشم  دانمی. نمشودیتار م
 ی خانه  یکم حواسم را متمرکز کردم. هنوز توبود. کم  یننگران آرم  یهاچشم  یدمد

 .بابا... حالش بد بود کرد؟یکار م  یچ  ینجاا ینبابا بودم. آرم

 بابا؟  -
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نگاه کرد. چشمانش داشت جواب  یمهاچشم ینگفت. فقط همان طور تو هیچی
 .فهمیدمیداشتم حرفش را م یلعنت  ی. من هم با همان ارتباط چشمدادیم

نگام     یگمنشده که بدونم. م یچیبدونم. ه خوامی نگام نکن. چشماتو ببند. نم-
خوام  یبکشم. م یقنفس عم خوامیروم باشم؟ نمکه آ  یچ  یعنی... ینکن لعنت 

کنم.   یهتونم گر  یم  یخوام بگ   یبکشم.  نگاهم  نکن... نم  یژنخودمو با کمبود اکس
 ...کنم  یهخوام گر ینم

و به  یین . سرش را انداخته بود پاکردینگاهم هم نم یگر . دگفتی نم یزیچ هنوز 
با   یت بغلم کند وللحظه ساکت شدم. خواس یکشده بود.  یرهفرش خ یهاگل

بلند شدم. به طرف اتاق   یمزدم و از جا  اشینه س  یتمام توانم چند مشت محکم تو
تشک   یرا رو اشیشانی. پبودنشسته  یصندل  یبابا رفتم. مامان کنار تخت بابا رو

داده بود به   یهکف اتاق نشسته بود. تک  یرو یاوش. سکردیم یه گذاشته بود و گر
سوز    یمن  یگار س  یکشده بود و    یرهنقطه خ  یکبه    یعکس العمل  یچو بدون ه  یوار د
. زدیگذاشتم. قلبش نم  اشینه س  ی. سرم را رویدمدستش بود. به طرف بابا دو  یتو

 .بود  تهتمام شد! او رف

*** 

و  ترینیبعج یمبرا یشتا چند وقت پ یمشام نشسته بود یز که دور م  ینفر چهار 
! از یاوشو س یدجهان بود: من، مامان، بابا حم یهار نفرچ یبترک ینترنا محتمل

از آن  یاز چهل. ول یشتر چند روز ب ید. شاگذشتینم یلیبابا خ یروز زندگ  ینآخر
 ید که فکرش را بکن  یزیکرده بود. مراسم ختم زودتر از چ  ییر تغ یزهاچ یلیروز خ

که بدون    ینو آرم یاوشنبودند. به جز من، مامان، س یادیز یهاتمام شد. آدم 
 ی توجه به عواقبش خودش را نخود آش کرده بود چند نفر از همکارها و دوستا
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 یاوشآمد. س یتگفتن تسل یمراسم برا یآخرها یدبابا بودند. بابا حم یمیقد
 یهم موفق شد. تو یبانشان بدهد. تقر یخودش را عاد کهرا کرد   یشسع یهمه

مراسم،  یها، کارها. رفت و آمد آدمفهمیدمیحال خودم را نم یادچند روز ز ینا
بعد از مرگ  یاوش. مامان و سفهمیدمیرا نم کدامیچانگار ه ها،یهگر  ها،یت تسل
که از مامان   یانهیبا آن همه ک یاوشس دانمی با هم جور شده بودند. نم یادیبابا ز

عوض   یزیچ  یکشود. انگار    یمیاو صمانقدر راحت با    توانستیداشت چه طور م
که چرا   ینا  یبرا  یشده بود. از همان روز که بابا رفت من هم به خانه برگشتم. کس

را  یاوشبار سراغ س یکنکرد. مامان هر چند وقت  یچماز خانه رفتم سوال پ
 ین ا یکه از او برا  یدمبار شن یک یکرد. حت   وتشدوبار هم شام دع یکی. گرفتیم

  یلی نکرد. خ یهبعد از مرگ بابا اصال گر یاوشکه مراقب من بوده تشکر کرد. س
  یکزنده کنم، خالصه  یشها را براکردم در مورد بابا با او حرف بزنم، خاطره   یسع
روز    چندنداشت. حاال،    یریکند تا حالش بهتر شود اما تاث  یهکنم که گر  یکار  یجور

با آرامش  یمو داشت یمنشسته بود یز م یک ر بعد از چهلم بابا، هر چهار نفرمان دو
شام را قبول کرد.   یدعوت مامان برا   یمقاومت   یچبدون ه  یاوش! سیمخورد  یشام م
چرا  دانمیکرد. نم یدست داد و احوال پرس ید وارد خانه شد با بابا حم یوقت 
شده است.   یستشان رکردند که انگار حافظهیرفتار م  یاطرافم همه طور  یهاآدم
  ی هاحرف  رسیدیکه به ذهنم م  یلیدارد و تنها دل  یلیحتما دل  ییر تغ  ینا  انستمدیم

بودم.  خبر یاز داستان که من کامال از آن ب  یآخر بابا قبل از مرگش بود. آن قسمت 
 رستجواب د یکس  کردمی بابا سوال م یآخر زندگ  یهاهر چه قدر در مورد لحظه

که من به خاطر تشنج    ینگفته بود که بعد از ا  ین. فقط آرمدادیبهم نم یو حساب 
 یاوشکه س  گفتی. میششبابا از حال رفتم بابا بهوش آمد و مامان ماهرخ رفت پ
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 ییهادر مورد حرف   یتو. ول   رودیبوده و آخرش هم م  یستادهکالفه پشت در ا  یلیخ
 .تدانسینم یزیآن اتاق زده شد چ یکه تو

بلند شد. مامان  یز بابت شام از پشت م یبا تشکر ینخورده بود ول یادیز یز چ
به سمت اتاق من  ید بگو یزیکه چ  ینجواب داد. بدون ا یتشکرش را با لبخند 
هم رنگش  یباتقر یو شلوار  یرهت یشده بودم. بلوز طوس یرهرفت. به رفتنش خ

از چهلم  تر بود. بعدروشن  یدرجه از مشک  یکفقط  یدکه شا  یزیبود. چ یدهپوش
. بدون  یمرا در آورده بود هایمانیاهبه اصرار مامان لباس س یاوشس یبابا همه حت 

 یگر د بار ین. ازدمیبا او حرف م  یدبلند شدم و دنبالش رفتم. با یز حرف از پشت م
به در زدم و وارد اتاق شدم. رو به   یااز حرف زدن طفره برود. تقه توانستینم

. کردیاز پنچره فوت م  یرونرا به ب  یگار بود و داشت دود س  هیستادا  قمباز اتا  یپنجره 
شده بود. دستم را به سمتش بردم  یدتر اما بعد بابا شد کشیدیم یگار تر هم سقبل
که   یختنگاهم ر یتو ی. نگاهش را با چنان خشمیرمرا از دستش بگ یگار تا س

 :آوردم و گفتم یینخودم را باختم. دستم را پا

 .یستنکش. برات خوب ن -

اش شده بود. حالت چهره  یرهشب خ یکیدر تار ینامعلوم ینداد. به نقطه جوابی
است. مثل  یدنکه از درون در حال فروپاش  دانستمیبود اما م حسیخشک و ب 
 یلبه  یکه رو  یگرشدست د یبعد از بابا. دستم را بردم جلو و رو یتمام روزها

و چند روز ازش بپرسم که    هلبپرسم. خواستم بعد از چپنجره بود گذاشتم. خواستم  
را داشتم. گرچه   یدنشبابا چه طور بود. آن لحظه جرئت پرس  یآخر زندگ   یهالحظه

. آن لحظه فقط دنبال کلمات دهدیو سوال و جواب آزارش م ینا دانستمیم
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خسته و خش دارش ذهنم را از  یبه زبان آوردنش اما صدا یمناسب بودم برا
 .نگه داشت حرکت

 !یلدا -

 یبود. آرام و خونسرد، حت   یرهشب خ  یاهیقلبم را احساس کردم. هنوز به س  لرزش
کرده بود. انگار از ازل به    یمکه واقعا صدا  ینکه شک کردم به ا  ی. جوراحساسیب 

 :جواب دادم یدزل زده بود. با ترد یاهیس ینهم

 بله؟  -

 :تر از قبل گفتخسته  ییصدا با

 .یمازدواج کن یدفکر کنم با -

نگه   امینهس یقفسه یهنگ کرد. قلبم به زور خودش را تو یه ثان یک یبرا مغزم
شب گرفت    یکیقلبم گذاشتم. نگاهش را از تار  یداشته بود. ناخودآگاه دستم را رو

که    یدمرا پرس یسوال ید. با ترس و تردیختچشمانم ر یچشماش را تو یاهیو س
 .ها آزارم داده بودمدت

 ی؟تم داردوس -

پوزخند بود   یهشب یشتر که ب  یقفل شده بود. لبخند یمهاچشم یهنوز تو نگاهش
 :زد و گفت

 !نه. ازت متنفرم -

که بر   فهمیدمیاما آنقدر م دانستمی و ساکت نم یاهس یهاچشم یناز ا یادیز چیز 
  یتو یعسر ی. دستم را با حرکت یزدهاش، نگاهش واقعا داشت لبخند مخالف لب 
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دستش بود را مقابل انگشتم گرفت   یتو  یاز ک   دانمیکه نم  یات. حلقهدستش گرف
 :و گفت

 قبول؟  -

 :. آرام گفتمکردیذهنم درست کار نم یجانشدت ه از 

 ...... آخه مایدمامان... بابا حم -

 :گفت  ینانقاطع و مسخ کننده بود. با اطم ی،ادامه بدهم. نگاهش جد نگذاشت

 .اونا رو بسپر به من -

 :نگاه کرد و گفت یمهاچشم یتو یبه انگشتر کرد و سوال نگاه یک

 خب؟ -

 :جواب دادم آهسته

 !خب -

ابرها   یطرف انگار رو یکداشتم. از  یبیانگشتم انداخت. حس عج یرا تو انگشتر 
داشتم. چند لحظه بدون حرف   یو مرموز یبعج یدلشوره  یگر بودم و از طرف د

  ین به من و انگشتر نگاه کرد. دستم را رها کرد و دوباره رو به پنجره کرد. انگار ا
گرفت.   یگار از س یقیعم  نفسروشن کرد و  یگاریدرست نبود. س یزیچ یکوسط 

. گفت یشدذهنم تکرار م یتو وقفهیجمله ب  یندوستم نداشت. دوستم نداشت. ا
نبود. واقعا دوستم نداشت. اشک جمع شده پشت   یشوخ  که از من متنفر است.

بود.  اشینهس یگرفته بود هنوز تو  یگار که از س  یکرد. نفس  یدنپلکم شروع به چک
بود.  یعصب یشهاپنجره خاموش کرد. حرکت دست یرونیب یرا با لبه یگار س
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ره از پنج یرونرا به ب یگار . دود سریختیام مگونه   یداشت رو صدایب  یمهااشک
 ...نشان بدهم در آغوشم گرفت یکه بتوانم واکنش  یاز آن  تر یع فوت کرد و سر

خوب بلد بود  یاوشموضوع صحبت کرد. س ینا یام درباره شب با خانواده همان
  یاوش س یهاحرف  یدن حرف بزند. مامان بعد از شن بخشینانقانع کننده و اطم

ثابت ماند. انقدر  یدبابا حم یکرد و نگاهش رو  یدبه من و بعد به بابا حم ینگاه 
 :به حرف زدن کردثابت نگه داشت که شروع   یدبابا حم ینگاهش را رو

بهتر   یدموضوع شا یندر مورد ا یول  یهست  یز عز یلیما خ  یپسرم، تو برا -
 یم تصم نداره و یخوب  یکس اوضاع روح   یچ. االن هیمبعد صحبت کن یباشه مدت 

 ... یزمان  ینگرفتن تو همچ

از نگاهم  یدپسرم از زبون بابا حم یکلمه   یدنکنار لبش با شن  یعضله  یعصب پرش
  ی نداره. با لحن  یخوب   یکس اوضاع روح   یچگفت ه  یدور نماند و برق نگاهش وقت 

 :و خشم کالمش را بپوشاند گفت یمحترمانه بود که دلخور یکاف   یکه به اندازه 

  یلدا . من و یمنگرفت یزمان  ینرو در همچ یمتصم ینان، ما اگلست یآقا -
شما هم متاسفم که در  ی. در مورد اوضاع روح یمهاست که به هم عالقه دارمدت
  ی اوضاع روح  ینجاا کنمیفکر نم یمساله رو مطرح کردم ول ینا یزمان  ینهمچ
 .من بد باشه یبه اندازه  یکس

 :مانع شد و گفت یاوشکه س  یدبگو یزیدهانش را باز کرد تا چ مامان

 ید؟ پرس یرو نم  یلداها نظر حرف ینا یچرا به جا -

 ین اعتراف کردن به همچ یمن برگشت. دوستش داشتم ول یها رونگاه  یهمه
تکشان  صورت تک ینبود. نگاهم رو یپدر و مادرم، کار آسان  یآن هم جلو یزیچ
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  یچ بود. بدون ه یثابت ماند. نگاهش به من خال یاوشصورت س یو رو یدچرخ
که   یاحساس  ه. انگار شک داشت به احساسم. انگار انتظار داشت هر لحظه بیحس

از   یشه هم یبه او دارم پشت کنم. احساس کردم اگر به احساسم اعتراف نکنم برا
 .دستش خواهم داد

 :یدپرسارام  ییبا صدا مامان

 ی؟جواب بد یکه کامل فکرهاتو کرد  ینبعد از ا خوایی جان م یلدا -

 ینهم  یتیموقع  یندر همچ  یبیدار و نج. هر دختر خانوادهکردمیکار را م  ینهم  باید
کنم    یو ترس از دست دادنش باعث شد کار یاوشس ی. اما نگاه خالکردیکار را م
به آن بود باال   یاوش. آرام دستم را که انگشتر سکردمیفکرش را هم نم یکه حت 

 :آوردم و گفتم

 !کنمی من... قبول م -

 یمان. پشکردینگفت. قلبم داشت تاالپ تلوپ صدا م  یزیکس چ  یچه  یهچند ثان  تا
کدام نبودم. دستم را آرام    یچ بودم و ه هاینا یبودم؟ عذاب وجدان داشتم؟ همه

انداخت. مامان  ییناز من گرفت و سرش را پا  نگاهش را یدآوردم. بابا حم  یینپا
 :مبل بلند شد و گفت یاز رو یاوش. سکردیم یباز یشهاداشت با انگشت 

 .یشمتون من مرخص مپس با اجازه  -

االن مرا تنها  یدنگاه کردم. االن چه وقت رفتن بود؟ نبا یشهاچشم توی
  ی برا ینخند زد. همکرد و لب   یمهاچشم  ی تو یقیآخر نگاه عم ی. لحظهگذاشتیم

 .بود یگرم شدن دلم کاف 
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ها باال رفتم گفتم و از پله   یریقصد حرف زدن با من را نداشت. شب بخ  یکس  انگار 
تا بتوانند در مورد اتفاقات امشب با هم صحبت کنند. حدسم درست بود؛ قبل از  

تخت خوابم  ی. خودم را رویدمپچ پچشان را شن یکه در اتاقم را ببندم صدا  ینا
چشمم زنده   یامشب جلو هایصحنه یرا که بستم همه یمهاپرت کردم. چشم

را برداشتم   ی. گوشکردمیم  یفتعر  یکس  یحتما برا  یدشد. نه طاقتش را نداشتم با
. آمدیخوشش نم  یاوشاز س  یادز  ینشدم. آرم  یمان. پشیرمرا بگ  ینآرم  یتا شماره  

را گرفتم و منتظر  ینآرم یشماره  یتاما در نها یرمرا بگ یننوش یخواستم شماره
 یمهااز دلهره  یگوشم انگار کم  یتو  یچیدشنگولش که پ  یبدهد. صدا  ابماندم تا جو
 .کاسته شد

 ی؟از ما کرد یادی شدهیگرام. چ   یبه به به به عجب دختر خاله -

 :را بستم. آرام گفتم یمهاتخت و چشم یرو یدم پشت دراز کش به

 .ینآرم -

 ها؟ چته؟  -

الاقل قسمت ناراحت   یاخودش را از دست داد.  یت. انگار مساله اهمخندیدم
 :اش را. با خنده گفتمکننده 

 .بگم یکیبه  یدزدم حتما با یگند  یک ینآرم -

 !هات بودم بگو راحت باشمخزن الگند  یشهبگو دختر خاله بگو. من هم -

 :راحت گفتم خیلی
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بعدش به مامان   یقهکرد. منم قبول کردم. بعد دو دق  یازم خواستگار  یاوشس -
 .من گفتم موافقم  یول  یناو ا یمفکر کن ید بگن با خواستنیم یناگفت. مامان ا  یناا

داشتم.  یبهتر یلیاش را گفته بودم. حاال احساس خ. همهیدمکش  یقیعم نفس
 .سکوت شد یه پشت خط چند ثان

 یی؟ اونجا ین؟آرم -

 ی ا. باالخره با خشم کنترل شدهشنیدمیرا م  یدنشنفس کش  یصدا  ید ولنز   حرفی
 :گفت

 ی؟کرد  یتو چه غلط  -

 اشی بغلم جمع کرده بودم به پشت   یرا تو  یمهازانو  کهیتخت و در حال  یرو  نشستم
 :دادم. مستاصل گفتم یهتک

 گند زدم؟   یلیخ -

 :که خشونتش از هزار بار فحش دادن بدتر بود گفت  یمتیمال با

  یه پسره  ین. هزار دفعه بهت گفتم ایدخترم. تو خراب کرد یتو گند نزد -
 ...هست. بهت گفتم تند نرو گفتم یشمرگ

... تو واقعا در موردش اشتباه  یول  یادخوشت نم  یاوشتو از س  دونمی! مینآرم -
 .کنییم

جواب مثبت  یقهو تو دو دق یباشه من خر، من گاو. تو چرا انقدر هول شد -
 بشه؟  یمونپش ترسیدییخونوادت؟ م یاونم جلو یداد
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 یمانپش ترسیدمیواقعا م یشود. من لعنت  یمانپش ترسیدمیکردم. واقعا م   بغض
 :گفت  ین. آرمیدصورتم چک یرو  یکی یکیاشک  یهاشود. قطره 

  یمون آخه احمق اگه طرف بخوادت مگه با دو سه روز معطل شدن پش -
  یشه؟م

 :و گفتم یدمرا باال کش دماغم

 .اخالقش فرق داره. مغروره یاوشس -

 :گفت  کالفه

  یه شو بندازه دور... استغفراهلل! حاال گر یاون غرور لعنت  یداگه عاشق باشه با -
  یه سه زدن. فقط از من به تو سرت. گندو گذاشتن وا ی. فدایکه زد  یهنکن. گند

 .یحتنص

 ی؟ چ  -

 .خسته خودتو نشون نده! جمع کن خودتودل یمثل عاشقا -

**** 

از  یاد شده بود. مامان اما انگار ز ینکم سرسنگ  یکبعد از اون روز باهام  ید حم بابا
. یدرس کردمیکه فکرش را م  یزینبود. مراسم عقد زودتر از چ یوصلت ناراض ینا

و فقط  یمخانه پهن کرد ی عقد تو یسفره یک ده بود که صرفا مراسم سا یک
دنبال   یاوشعقد بود، با س ز و عاقد حضور داشتند. صبح رو یکنزد هاییلفام
چند   بردی م یشگاهمرا به آرا یدکه با  ی. هنوز تا زمان یمجشن بود یکارها  ینآخر
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فرمان را به سمت عمارت خودش  ییچهار راه آشنا ی. تویموقت داشت یساعت 
 .چرخاند

 ریم؟یکجا م  یاوشس -

 .ما یخونه  -

 .شد. بعد از بابا اصال به آن خانه نرفته بودم یته دلم خال یهو

 .ندارم یتتا قبل عقد کار ی؟نگران  -

 یاز نگران  یلبش باعث شد حرف  یاز خجالت سرخ شد. لبخند محو گوشه صورتم
  یشه درندشت و هم یاطح یت توقف کرد. با هم از تودر عمار  ینزنم. جلو امیاصل

همه  یمامده بود ینجابود که با هم به ا یمثل روز اول یز چ . همهیممخوف رد شد
 یاوش. سیستمبا  یماحساسات دردآور باعث شد سر جا  یبه جز... هجوم ناگهان   یز چ

 :صورتم جا خورد. آرام گفتم یرو یها اشک یلس یدنبه طرفم برگشت و از د

 .یماز دستش داد یشههم ی! برایاوشس یمما از دستش داد -

 :گفت  یحس  یچاما بدون ه ینماش ببدر چهره یحالت  یر داشتم تغ انتظار 

 .یه. امروز روز شادیمکرد  یعزا دار یکاف   یتموم شد. به اندازه  یگهد -

 :به دستم داد و گفت یدستمال کاغذ یک بعد

 تمومش کن. خب؟ یگهد -

را تکان دادم. دستم را گرفت و دنبال خودش به داخل عمارت برد. دستش را   سرم
 .را داشتم یاوشهنوز س یتر گرفتم. بابا رفته بود ولمحکم
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به خاطر حضور دوباره در    امی که متوجه تنفس عصب  ینبدون ا  یدیمخانه که رس  به
د او هم  شد چون قرار بو  یلشمکان باشد مشغول برداشتن کت و شلوار و وسا  ینا

که حواس خودم را پرت کنم   ینا یو برا یدمکش  یقیبرود. نفس عم یشگاهبه آرا
 :گفتم

 یشگاه؟ آرا یریم  یچ  یتو برا یاوشس -

 چه طور؟  -

 :گفتم  یکارتون   ییکردم و با صدا  یارا طور بامزه  امقیافه 

 .یپیخدا خوشت ییشه اخه تو که هم -

 :گم کردم. آرام گفتم  را یمشد. دست و پا یرهصورتم خ یلحظه تو چند

 گفتم؟  یبد یز چ -

 :نشان ندهد گفت کردیم یکه به زور داشت سع  یلبخند با

 !یبامزه گفت  یلیخ -

بود و نگاهش که  یکامال واقع  ینبار خورده بود. لبخندش ا ینچشمش چ یگوشه
 تر یک قدم به او نزد  یکبود.    یگریتر از هر زمان دبود شفاف  یمهاچشم  یتو  یممستق

 :گفتم  یکارتون   یرا گرد کردم و با همان صدا یمهاشدم، چشم

 !یگهد یپهخوشت یشهمن هم ییخوب آقا -

 :و گفت یستادا یمروبه رو  یقاتمام صورتش. آمد و دق یپخش شد رو لبخندش

 .بگو یگهبار د یه -
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 ینهمچ  ها بود که دنبالندادم. مدت  یتیاهم  یول  یشدداشت خطرناک م  موقعیت
را کنار بگذارد و   اشیشگیهم تفاوتیینقاب ب  یاوشکه س  یابودم. لحظه یالحظه
 .نگاه کند یمهاچشم یتو یممستق

 .یپیخوشت یلیگفتم خ -

 :گفت  یالحن مست کننده  با

 .نه. اول  جمله تو بگو -

  ین هم ی. براکندیرا تمام م  یبزنم باز یخودم را به نفهم یشتر اگر ب دانستممی
 :گفتم

 !من ییآقا -

 :قفل شده بود گفت یمهالب  یکه رو  ینگاه  با

 .بگو  یگهبار د یهحاال  -

 ی باز ین تا آخر ا توانستمیاما نم شودیبا دوباره گفتن آن عبارت چه م دانستممی
بدون   یاوشکه س  یابودم. لحظه  یالحظه  ینها بود که دنبال همچبروم. من مدت 

  یشهاچشم   یزل زدم تو  ین هم  یباشد. برا  یستاده ا  یمروروبه   یتظاهر و نقاب   یچه
 :و گفتم

 ی؟! تو، واقعا دوستم داریاوشس -

 یو خشم تو یهقدم عقب رفت. بعد دوباره برگشت و با گال یکو  یدکش  پوفی
شفاف نبود. مثل قبل شده بود. درست به همان   یگر نگاه کرد. نگاهش د  یمهاچشم
. سرم را  کردی را سوراخ م یمهاداشت چشم  گرش انگار قبل. نگاه مواخذه  یکیتار
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هم قفل شد.  ینگاهمان تو بارهام را باال آورد. دوانداختم. با دستش چانه یینپا
 :آرام گفت

 !کنمینه! ازت متنفرم! چون ازت متنفرم دارم باهات ازدواج م -

 :کرد و گفت  یمکث  بعد

 .یلدارو  هایبچه باز  ینتموم کن ا -

وقت احساسش را به من نگفته   یچ. اما او هدانستمیرا خراب کرده بودم. م  لحظه
 .رفتیحاال هم داشت طفره م یبود. حت 

 ...که  یوقت بهم نگفت  یچ... تو هیخراب کردم ول دونمی. میدببخش -

 !یلدا -

 .شدم ساکت

 یتبه عشق بچگ یدنبا یدوست داشت  ی. اگه بچه بازیلدا امینطوریمن هم -
 .که هستم  ینم! من همدادییم یف جواب من

 ی. محکم لبهیردبگ  اییقهدوش پنج دق  یکحمام. قرار بود    یرا گفت و رفت تو   این
عشق  کرد؟یمتهم م یزی. داشت مرا به چه چیفتمن ینمبل را گرفته بودم که زم

 یاوش . سخندیدیحرف مسخره م ینبود چه قدر به ا ینجااگر ا ینآرم ی! وایبچگ 
به خاطر دوست داشتن  فتارشر  ینا کردمیحس م یبود. از طرف  رحمیب  یادیز

 یهاقضاوت ینهمچ یدناما تاب شن ی. از طرف یشدگرم م یاست و دلم کم
  ین زده بود اما ا ییهاحرف  ینتر چند بار در مورد آرمرا نداشتم. قبل ایرحمانهیب 

 .رحمییحد از ب 
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تخت  یخودم را رو خواستمیمبل را رها کردم و به سمت اتاقش رفتم. م یلبه  
 یکیفکر نکنم. در تار امیکدام از مشکالت زندگ   یچبه ه اییقهرها کنم و چند دق

تخت بود باعث    یکه رو  یتخت خوابش پرت کرم اما چند برگه کاغذ  یخودم را رو
. دادمی وقت انجام نم چیه کاش  یکه ا  یشد بلند شوم و المپ را روشن کنم. کار

از خانه خارج شدم. دم در چشمم به کاور  یمهحمام بود. سراس یهنوز تو یاوشس
 یز همه چ  توانستمیبود افتاد. نم  یاوشس  ینعقب ماش  یصندل  یلباس عقدم که رو
 ین که همچ  آوردمیخودم نم  یبه رو ید. باآوردمی طاقت م یدرا به هم بزنم. با

 یو در زدم. صدا  یستادمبه خانه برگشتم. پشت در حمام ا  دوباره.  امیدهرا د  یزیچ
 :پشت سرم گفت یکینزد یاز فاصله یاوشس

 .یمبر -

مرا ترسانده    یقلبم گذاشته بودم به طرفش برگشتم. حساب   یدستم را راو  کهیحال  در 
 .بود

 شده؟ یزیچ -

 .یدمتختت رو د یرو یهابرگه -

. الزم نبود امروزمون  دادمی خودم چند روز بعد نشونت م کردییاگه صبر م -
 .خراب بشه

 .دونمیآره. م -

روش   یاطالعات کامل نداشتن. اسم کس یدیمقبل د یکه دفعه   ییهابرگه -
  ی و چشماتو رو یکرد  ییدتو تا یزندگ  یفرشته  یشهتو مثل هم ین هم ینبود. برا
کردم.   یدارو پ  یشگاهن آزمااو  یشچند وقت پ  ی؟آخرش که چ   ی. ولیبست   یهمه چ 
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پول خرج   یکل  اب ینهم یسوابق قبل رو داشت. برا یآدرسش عوض شده بود ول
  ی االن نشونت بدم. ول خواستمیگرفتم. نم  یشاز جواب اون آزما یکپ  یککردن 

 .یمکار دار  یلیبهش فکر نکن. امروز خ یگه. حاال دیخوب. خودت خواست 

 ***  

. شدندیور ممختلف مدام به ذهنم حمله یفکرهانشسته بودم و  یشگاهآرا توی
نشان بدهم.  یچه عکس العمل یدبا یدمرا د یدمامان و بابا حم یوقت  دانستمینم

 یهگر  یدکنم. امروز نبا  یهگر  توانستمینم  ی کرده بود ول  یر گ  یمگلو  یتو  ینی بغض سنگ
 یشرا گرفتم. صدا ینآرم یشماره ار ب ینهزارم ی. کالفه و سردرگم براکردمیم

 :یچیدپ یگوش  یتو یگرفته و شاک 

هر   یدبار اومدم شهر  دوست دخترم عشق و حال، تو با یه من  یه؟ها؟ چ -
 ی؟ زنگ بزن  یقهدق

 ...یخودب یلیتو خ -

سر ها به سمت من برگشته بود.  یبلند گفته بودم چون همه یلیکه خ  ینا مثل
 :آوردم و گفتم یینرا پا یمصدا

عشق و   یرفت  یهفته مونده به عقد من پا شد یک یکرد  خودیب یلیتو خ -
 نه؟  یاتهران  یدیرس ی؟هست  یحال. االن کدوم گور

  یمن، عروسک زشتم، حرص نخور پوستت خراب م یدوست نداشتن  یز عز -
 ...کرده تو رو گرفته  ی. اون بدبخت مگه چه گناه یشه دم عقد

 :حرص گفتم با
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 !ینآرم -

 .زودتر راه افتادن یناا یی. دایمبه خدا. من و مهسا تو راه یمتو راه -

 زنی؟؟یحرف م ینجوریا یمهسا دار یجلو -

 .یدماز پوزخندش را شن یتنفس ناش صدای

 یم؟باش یز عز  یتنگران وص یدهنوز با یه؟آره. مگه چ -

الزم نبود    یگر د  ینجنبه از ماجرا فکر نکرده بودم. من و آرم  ین. به اگفتیم  راست
لبم نشست. چه قدر ما در طول   یرو یتلخ  ی. خنده یاوریمرا در ب یر کارد و پن  یادا
نقش. آرام  ینکردن ا  یدرست باز یبرا یمها خودمان را عذاب داده بودسال  ینا

 :گفتم

 .تموم شد ی. همه چ هایگی اره راست م -

 :از من گفت تر آرام

 !آره. تموم شد  -

 

*** 

برگشته بودم.   یشگاهکه از آرا  یشدم  یساعت   یمود. نساعت تا مراسم مانده ب  یه  فقط 
داشت و   یباییز هایینبودم که دامنش چ یدهبلند پوش ی لباس نقره آب  یک

بودم    یختهصاف و لختم را دورم ر  یبود. موها  یبابودن ز  یدهپوش  یناش در عباالتنه 
 یخودم زل زده بودم. من کجا هایمبه چش ینهآ  یبودم. تو یستاده ا ینهو روبه آ 
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. مطمئن بودم؟ بودم و  شدیمیمحرم م  یاوش بود که با س  یبودم؟ امروز روز  یزندگ 
 .به در خورد یانبودم. ضربه

 یه؟ک -

 .به در خورد اییگهد یضربه  دوباره

 یه؟گفتم ک -

 دانستمیور رفتم. من که م  یم. خودم را زدم به آن راه و با موهایومدن  یهم جواب   باز 
لبم اومد.  یرو ی! ناخودآگاه لبخندریزدیها مکرم  ینپشت در از ا یکدام جانور
حرکت   یکپشت در رفتم و در را با    ینپاورچ  ینبه در خورد. پاورچ  یادوباره ضربه 

 :باز کردم و گفتم یناگهان 

 !!!!پخ -

اخم  یک آمد  یروناز شوک ب یروبه رو شدم. وقت  یاوشمتعجب س بار با نگاه یک
 .نشست اشیشانیپ یرو یفخف

 ی؟بچه شد -

 ...ییتو دونستمی. نمیدببخش -

 .لبم را گاز گرفتم ناخودآگاه

 یه؟ک  یپس فکر کرد -

 زدی؟ی حرف نم یول زدییولش کن. چرا همش در م یچیه -

 .زنگ زد رفتم جواب دادم یمدر زدم. گوش -
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  .آها -

 :یدمپرس یدکردم. با ترد  ینهآ  ینگاه به خودم تو  یه

 خوشگل شدم؟  -

 .ثابت موند یمهالب  یو رو یدام چرخچهره  یتک تک اجزا یرو نگاهش

 .یشد یخوردن  -

نشست   یاوشگذشته بود. س  کردمیکه فکر م  یزیزود تر از چ یلیخ یقهدق چند
  یشم آرا یبابه خودم نگاه کردم و آه از نهادم برآمد. تقر نهیآ  یتخت. تو یلبه  یرو

  ین ا یطور یک  ید. با یشمآرا یلوسا یخراب شده بود. شروع کردم به گشتن تو
 :کرد و گفت  اشچیبه ساعت م ینگاه  یاوش. سکردمیافتضاح را درست م

 ی؟عجله کن تونییشده. م یر د یلیخ -

 یر من است که د یر مگر تقص یمبگو خواستمیمغزم. م یتو یدلحظه خون دو یک
مشغول گشتن شدم. باالخره   یشتریخودم را گرفتم و با سرعت ب یشده. اما جلو

اتاق شروع به زنگ   ییگهد یاز گوشه یمکردم. گوش  یدارا پ خواستمیکه م  یزیچ
 ین . نگاه خشمگبودیم یفمک  یتو یدزدن کرد. شروع به گشتن به دنبالش کردم. با

را در آوردم   یشده بود. با عجله گوش  یر . دکردمیخودم احساس م  یرا رو  شیاوس
  ی را دوباره تو ینبود. گوش ینآن بود نگاه کردم. آرم یصفحه یکه رو  یو به اسم

 :یدپرس یاوشبرگشتم. س یشمآرا یز قطع شد. سر م یشانداختم. صدا یفمک

 بود؟  یک  -

 .دونمینم -
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  یبیطور عج یک مانده باشد.  یادمبودم که  یاز آن  تر ی. آن لحظه عصبدانستمنمی
 :نگاه کرد. صادقانه گفنم یمهاچشم یتو

 .نموند یادم. دونمیباور کن نم -

 :شد و گفت تر یقعم یکم  اشیشانیاخم پ خط 

 نبود؟ یپس... ک  -

تا به حال انقدر باهوش شده بود؟ خودم  یاز ک  یاوشدهانم را قورت دادم. س آب
 :م و گفتمزد یرا به نفهم

 .نبود  یبود. از کجا بدونم ک   یدونم ک   یواسه خودت؟ من نم  یگیم  یدار  یچ  -

 یز م یرژ لبم را از رو یرملرزشش را بگ یداشتم جلو یکه سع  یی با دست ها بعد
کرد که   یمچشم ها یتو یتخت بلند شد. نگاه  یبرداشتم و مشغول شدم. از رو

زد   یته شده بود. پوزخند واضح واضح تو آن نوش یلیخ یخر خودت  یانگار جمله 
 .و از اتاق خارج شد

بسته شدن در از جا  یکه با صدا  ینگاه کردم. به دختر ینها ی خودم تو یر تصو به
کردم خراب کرده ام. احساس عذاب وجدان داشتم. عذاب  ی. احساس میدپر

 .وقت مرتکب نشده بودم یچکه ه  یگناه   یوجدان برا

 

*** 

 ییکردم. دا  یخودمان نگاه م یر به تصو  ینه آ  یعقد. تو یبودم سر سفره  نشسته
و مهسا قرار بود با هم  ینبودند. ارم یدهشد رس یم یساعت  یک  ییو زن دا یار مه
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کرد که عقد را بخواند.   یازشان نبود. عاقد داشت شروع م یهنوز خبر  یول یایندب
. به او یدرا بگو ینهته گل بچرف وسعر  یبود تا جمله  یستادهسرم ا یباال یننوش

 :گوشش گفتم  یشود. آرام تو یکماشاره کردم که نزد

 .مردن یکدوم گور  یناا ینارم ینزنگ بزن بب -

 .کردن  یر گ  یکزنگ زدم مهسا گفت تو تراف -

  یطنت شده بود. با ش یرهبهم خ ینها یاز تو  یاوششروع به خواندن کرد. س عاقد 
نگاهش کردم.  ینداد. با حالت سوال نشان یچشمک زدم. عکس العمل یشبرا

 :که فقط او بشنوه گفتم  ی. آرام جوریشدمداشتم نگران م یگهافتاده بود؟ د یاتفاق 

 شده؟ یزیچ -

 .نه -

 ی؟بهم زل زد یطور یهچرا  -

 .زل زدم؟ حواسم نبود -

لحظه  ین. او هم به خاطر استرس ایرمکردم به دل نگ   یسع یشدم. ول یطور یه
انداخته بود   ییننگاهش کردم. سرش را پا ینها یرفتار کند. تو یبحق داشت عج

  یال شانه ام زد. از فکر و خ یبا انگشتش رو ینکرد. نوش  یم یو با انگشتاش باز
 ؟یلمبود وک یدهبار سوم پرس یآمدم. عاقد برا  یرونب

 یگر د یلحظه شک داشته باشد.  ول هم در آن یگریهر کس د یدشک داشتم. شا
 .را گرفته بودم. من انتخابم را کرده بودم یمموقت فکر کردن نبود. من تصم

 .بله -
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 یاوش و هورا کردند. س یغدست و ج یرفت!  همه کل یادمداد اجازه بزرگترها  ای
زود تمام شد. بعدش به   یلیساده بله گفت. جشن ساده ما خ یلیهم مثل من خ

گفت که کار   یمرا تا دم خانه رساند ول یاوش. سیمعکس انداخت یو کل یمرفت یهاتل
لباسم   یرو یر بلند حر یک مانتویکه   یبرود. در حال یدشرکت دارد و با یتو یمهم
خواستند به  یلفام یو چند نفر از جوان ها ینبودم وارد خانه شدم. نوش یدهپوش
گفتم و از جمعشان   یدی. حوصله نداشتم ببخشیموسط که برقص یاندازندمزور ب

 گفت  یکآمد و بهم تبر یرونکه از اشپزخانه ب  یدمفاصله گرفتم. مهسا را د

 کجاست؟  ینارم  یدید؟رس یممنون. ک  -

 .داند یبهم کرد و گفت که نم یهنگاه عاقل اندر سف یه

روشن کنم  که المپ را   ین حوصله وارد اتاقم شدم. بدون ا یپله ها باال رفتم. ب  از 
تخت    یو رفتم که با صورت خودم را رو  ین زم  یو مانتو ام را پرت کردم رو  یروسر

 .از گوشه اتاق آمد یسرفه ا یکه صدا  یاندازمب

 اهم اهم! مبارک باشه -

. ینمبود که کامل صورتش را بب یتر از آن  یکنگاهش کردم. اتاق تار یتعصبان با
 :تخت و آرام گفتم ینشستم رو

 .ه و مرض مبارک باش -

گرفته   ی. با صدایدمشد  یبهتر م  یکنار تخت نشست. حاال کم  یصندل  یو رو  آمد
 :گفت  یا

 .یتو که امروزم سگ  -
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ذهنم   یگرفته اش که تو  یاما تن صدا یبود یتا االن کدوم گور یمبگو خواستم
 .شد نگذاشت یداشت اکو م

 شده؟  یصدات چ  -

 :خنده گفت با

  .بابا. دست گل به آب دادم یچیه -

که   یزیچ  یندستش را به طرف چراغ خواب کنار تخت برد و روشنش کرد. اول  بعد
قرمز احتماال دردناک پر شده بود.   یدستش بود که با نقطه ها یدمنور چراغ د یر ز

قرمز   ینبود اما چند دانه  یزیصورتش چ یچهره اش بردم. رو یبعد نگاهم را رو
 .شده بود ملتهبهم قرمز و  یششد و چشم ها یم  یدهگردنش د  یرو

 !ی؟شکالت خورد -

 :که منتظر جوابش بمانم ادامه دادم  ینا بدون

بود که مزه   یچ   یشکالت تو  یری؟م  یم  یافت   یم  ینگفت   ی؟مگه تو عقل ندار -
 ی؟نداد یصرو تشخ یبه اون واضح  ی

 :را از من گرفت و گفت نگاهش

 یاداش س یستی؟. ولش. تو چه خبر؟ چرا مثل تازه عقد کرده ها نیگهشد د -
 کجاست؟

 :بغض گفتم با

 ی . انتظار نداشتم عادیهپات  یذره اوضاع قات   یهکار داشت. من...    ییرفت. جا -
 ...باشه اما
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 یر گ  یمگلو  یبود تو یگفتم که مدت   یزی. بعد چیدگونه ام چک  یرو یاشک  ی قطره
 .بپرسم یگریکس د  یچتوانستم از ه یکه نم  یزیکرده بود. چ

 به نظرت... اشتباه کردم؟ -

 :نگاه کرد و گفت یمچشم ها یتو موشکافانه

 یمونی؟پش -

 .نگاهش کردم غمگین

 .یمرو انتخاب نکرد ی... زمان خوب یدشا یگمدونم... نه! م ینم -

 :گفت  یآرام تر  یتر به تخت کرد و با صدا یکنزد یاش را کم صندلی

دونن. خودتون   یرو همه م ین. اید رو انتخاب نکرد یلومه که زمان خوب مع -
 .یستن  یشحال  یعشق زمان بند  ی؟دوسش دار  یگ   یمگه نم  ی. ولیددون  یهم م

کردم. چند لحظه مکث کرد و ادامه   یم یذهنم حالج  یرا تو یشحرف ها داشتم
 :داد

شناسمت  ی. اونقدر میمون  یدلت هم م ی. پایتو به حرف دلت گوش داد -
 .یمون  یکه مطمئن باشم م

 :وار گفت زمزمه

 .کنه  ینگرانم م ینمهم  -

 .بود یشگلو  یککرد که به خاطر التهاب الرژ  ینگاهش کرم. سرفه ا سوالی
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تونه    ینم  یشکیاشتباه. ه  یاتونم بگم درسته    ی. نمیراهو با دلت رفت   ینتو ا -
خانواده   یه اشتباه بوده  یدیتونم بگم که هر وقت هر وقت فهم یم ینو ا یبگه. ول

 .که پشتتن  یدار

عوض شد و با لحن شوخ و   یونش دفعه کانال تلوز یکانداختم.  یینرو پا سرم
 :اش گفت یشگیشنگ هم

 ینجامرد نامحرم ا یگ   ینم یا؟نه شرم و ح یتهدختر تو نه حجاب مجاب حال -
 ی؟نشست واسه خودت ازاد  ینجورینشسته هم

 .کرد  یم یز چهره ام را آنال یکردم. نگاهش داشت اجزا  نگاهش

 یدی؟خوشگل ند یهچ -

 :داد گفت یکه سرش را تکان م  یبلند شد که برود. در حال یصندل یرو از 

 !یشکل عن شد -

*** 

هفته از روز عقدمان گذشته بود. اوضاع هنوز به همان منوال قبل بود.   یکاز    بیشتر 
بخش   یک  یکرد و من گاه   یقسمت م  یگار و س  ییهاش را با تنها  یدلتنگ   یاوشس

 یدوارم که ام  یدمد یم یزهایینگاهش چ یتو یاش بودم. گاه  یاز زندگ  یککوچ
 ین شدم. آن روز آرم  یم  یدنا ام  مکردن ه  یاما از زندگ   یکرد به ادامه دادن، گاه   یم

از    یاوشس  ید که شا  ینا  ید تئاتر دعوت کرده بود. من هم به ام  یش نما  یک ما را به  
قبول کرده بودم. آن  یایدب یرونکه بعد از فوت بابا داشت ب  ینیغمگ یحال و هوا

را   ه. پنجر ینیمرا بب  ینهاا  ینتئاتر آرم  یمدنبالم و با هم برو  یادب  یاوشروز قرار بود س
  یم چشمها  یچشمم را زد. وقت   یادز  یصورتم و روشن  یباز کردم که سوز هوا خورد تو
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کردم   یمپا یدشلوار سف یکرا کم کم باز کردم ناخوداگاه لبخند زدم. برف آمده بود! 
شال   یکداشت تنم کردم و آخرش هم  یدنرم سف یرا که خز ها یدمسف یو پالتو

ام را  ی. گوشیدمرا هم پوش یدمگردن سف  لانداختم سرم. و کاله شا یمخمل یدسف
 زدم یاوشزنگ به س یکبرداشتم و 

 دم درتونم  یگهد یقهپنج دق -

. یدممال یمبرق لب هم به لبها یکصورتم و  یکرم ضد آفتاب زدم رو  یک سریع
 یکردم. صدا  یمرا هم پا یدمسف یبوت ها یمرا نداشتم. ن یناز ا یشتر ب یحوصله 
برق  یول ی. نگفت خوشگل شدینماش یآمد. نشستم تو یاوشس ینبوق ماش

 .بود یکاف   ین. همیدمنگاهش د یرا تو ینتحس

سالن هنوز    یدرها  ی گذشت ول  یم  یدنماناز رس  یقهبه سالن تئاتر. پنج دق  رسیدیم
که    یمبود یستادهباز شدن در ها منتظر بودند ا یکه برا  یتیجمع  ینبسته بود. ب

 :زد یمانصدا ینآرم

 !یا! سیلدا -

به   یتجمع یناز ب یننشست. ارم یاوشس یلب ها یرو یزیتمسخرآم لبخند
 .طرفمان آمد

  ی که سوت   ید شد و فهم  یاوشمن... )و بعد انگار متوجه حضور س  یبرف   یدبه به سف -
 !جمع کرد. ( ...گوله دار یطور  یکحرفش را  ینهم یداده است. برا

 .کالهم اشاره کرد  یبه منگوله  و

 .یدارداماد. مشتاق د یمحکم دست داد و گفت: سالم اقا یاوشس با
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و بلوز   یدرا برانداز کرد. شلوار کتان سف ین آرم یسرتا پا یبا اخم آشکار سیاوش
 !یدو شالگردن سف یدسف

 ید من که نبا ی یژهو یداخل سالن برد و گفت: مهمونا یگر در د یکما را از  آرمین
 یزدید ن. زنگ مپشت در بمون

 .یدمرس  یخدمت م زودتر 

 یشنگفت. فقط اخم ها یزیکرد. و چ  ین آرم یبه سرتا پا یگرینگاه د سیاوش
کرد که من   یآمد. حتما االن فکر م  یم  یشپ  یتر شد. داشت سوء تفاهم بد  یقعم

که انگار متوجه شده بود مشکل کجاست   ین. آرمیمبا هم ست کرده ا ینو آرم
 :گفت

به خاطر    یدیمپوش  یدکه ما سرتا پا سف  ینخان فکر کنم سوء تفاهم شده. ا  یاوشس -
 .رسمه یک

 :ادامه داد ینجا خورد و آرم یبه طور واضح  سیاوش

  ین خونواده ب یبرف سال اومده بود ما بچه ها یناول یوقت  یشسال پ یلیخ -
بزرگتر  یکم کم حت   ی خودمون بود ول ینفقط ب یل. اوایمترسمو گذاش ینخودمون ا
 .یوستنکم بهش پ   یهها هم 

تنشون   یدلباس سف یکهت یهکه فقط   ینما. در حد ا ینه به سفت و سخت  البته
 ...گاها لباس  یشالگردن، جوراب حت  یهاگه شده   یباشه. حت 

 .کردم که ادامه نده  یمصلحت  یسرفه  یه
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  ی؟ بد دل  ینقدر گفت: داداش تو چرا ا  ینکرد. آرم  یم  هنوز با شک نگاهمان  سیاوش
 .یستا لحظه وا یهاصال 

 یی؟حامد. حامد. کجا -

 .آورد یرونسن ب یباال یسرش را از کنار پرده  حامد

 یه؟ چ -

 ی. مگه لباس ندارینهعمو بب ینور ا یار از پشت پرده ب یباتوز یکلتدقه اون ه یه -
 ی؟شد یمقا یرفت 

اومد و با ما سالم و   یرونب یدکش  یخط و نشان م ینآرم یکه برا   یدر حال حامد
 .بود یدهپوش یدکرد. او هم سرتا پا سف  یاحوال پرس

 .یبندهما پا یحامد هم به رسوم خانوادگ  ینحاال؟ ا یدیخوب. د -

 :گفت  یآشکار یطنتبا ش بعد

 .یستن یمکنه من حال  یچسبونه. فکر م یما م یهمه اش خودشو به خانواده  -

  ید لحظه خون دو  یکحس کردم    ینگاه کرد. حت   ینلحظه با بهت به آرم  یک  حامد
 .صورتش یتو

 :رو کرد به حامد و گفت آرمین

که. اگه گلوت   یبکشمت. گناه نکرد یرمبشم بگ  یرتیغ یستپسر عهد هجر که ن -
 یرننه بزرگ من گ یشپ

 بهتر از تو؟ یندارم. اصال ک  یباشه من که حرف  یبگو. اگه خودش راض یاب کرده
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 یطور خاص یکهم داشت  ینزل زده بود. آرم ینآرم یچشمها یهنوز تو حامد
آمد باعث شد به آن سمت   یکه از سمت در سالن م  ییکرد. سر و صدا  ینگاهش م
وارد   یکه برا  ییآشنا یبود و صدا یستادهدر ا ی جلو ی . نگهبان بلند قامت یمنگاه کن

 :داد زد مین. آر یدرس یکرد به گوش م  یار مشدن قبل از موعد اصر 

 !عمو فالح  -

 .نگاه کرد ینبه سمت آرم نگهبان

 .تو. دمت گرم یادخانم ما ب یآبج  ینبزار ا -

  ید پاشنه بلند سف  یبا مانتو شلوار و کفش ها   یندر کنار رفت و نوش  یاز جلو  نگهبان
دست تکان   یماندستش گرفته بود و داشت برا  یرا رو  یدشسف  یکه پالتو  یدر حال

دو چندان شده   یدسف یچهره اش در لباس ها یذات  یتداد وارد شد. معصوم یم
که   یکرد و در حال  یاوشبه س یدی؟حاال خودت د یبه نشانه  ینگاه  ینبود. آرم

  :دست حامد را گرفته بود گفت

  .یشهم یاالن کرگردن عصبان  یمبر یاب -

 .گفتم: منظورش کارگردانه  یاوشگوش س  یتو آرام

 ی دستم را م ی. هنوز هم وقت یمها برو یدستم را گرفت تا به سمت صندل  سیاوش
 :صورتم. زمزمه وار گفت یتو یددو یگرفت خون م

 .هم تو راهه یگهجشن د یهفکر کنم  -

 :گوشش گفتم  ی. آرام تویمدوم نشست یفرد  یصندل یهم رو کنار 

 !یاوشس -
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 هوم؟  -

 .خواستم اضطرابم را نشان بدهم  ینکنم. نم  یدستم باز  یا انگشت هاکردم ب  سعی

 نبوده مگه نه؟  یزیچ  ینمن و آرم ینوقت ب یچکه ه  یدون  یم -

 .صحنه زل زده بود. منتظر بود ادامه بدهم یسکوت به پرده ها  در 

  یگه که قبل از دست چپ و راستمون همد  ینهمون به خاطر ا  یادیز  یمیتصم -
کال با همه    ین. آرمینهگرم ارم  یتخورده اش هم به خاطر شخص یه. یمرو شناخت

  یه  ی به اندازه  ینگم. آرم  یعمو فالح رو م یادته؟ نگهبان دم در رو  ین. ایمیهصم
 یها یلمها. داشتم ف ینطوریها مهطنز با عمو فالح خاطره دارد. کال با ه یکتابچه 

  ی کالسشون موقع خدافظ  یبچه ها یدم،د یشون رو م یلیجشن فارغ التحص
 .کنه  یهگر  ینهکردن. خودشم کم مونده بود بش  یم یهباهاش گر

 :زدم که گفت یتند تند حرف م ینطور هم داشتم

 !یلدا -

 :گرفتم و گفتم  نفسی

 بله؟  -

 .هیمن کاف یاش برا یده. چکیبد یحکتاب توض  یه یبه اندازه   یستالزم ن -

چشمش نگذاشت.  یمحو گوشه  ینخورد اما برق نگاهش و چ یبهم بر م داشت
 .داشت یر تاث یمحرف ها

ساله با    12پسر بچه حدودا    یک صحنه باال رفت.    یموقع ها بود که پرده ها  همان
  ی آبپاش تو یک هوا مانده بود با  یکه پشت سرش رو  یبور و شالگردن  یموها
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شازده کوچولو    یشنما   یاصل  یش صحنه بود. هنوز هم قبل از شروع نما  یدستش رو
نماد بود   یک نبود.  ایشنم یکشازده کوچولو در اصل  یشکردند. نما  یرا اجرا م

پنج   یشنما ینا یگر د یها یشنما یگروه تئاترشان. معموال قبل  از اجرا یبرا
انجمن   یش را خود اعضانامه    یشکردند. نما  یاجرا م  یتراژ را به عنوان ت  یا  یقهدق

نوشته بودند و قرار بود نماد عشق باشد. ماجرا مربوط زمان بعد از برگشتن شازده  
 یگرفته بود که گلش با همه    یادسفر شازده    ینا  یبود که تو زمینکوچولو از سفر  

بود که  یکس  یناول یناز گلش محافظت کند. آرم یدفرق دارد و او با یادن یگل ها
  ی مانده بود و بچه ها یش اسمش رو ین هم یکرده بود. برا یزنقش را با ینا

 ...یشکردند. فکرم رفت به ده سال پ  یم یششازده صدا یانجمن گاه 

*** 

گذشت.   یجون م یز از چهلم عز یموقع ها تازه چهاده سالم شده بود. چند روز آن
جون  یز عز ی. خانه یمجون جمع بود یز عز یخانه  یناا یار مه ییو دا یناما و خاله ا

 یو مهسا، تو  ینصد و چند ساله. من و نوش  یخانه باغ بزرگ بود با درخت ها  یک
  یش نما یمان داشت برا رمیندرخت و آ  ی کنده  یک یرو یم باغ نشسته بود

نقش   یدداد که با یر تمام شد مهسا گ  یششکه نما  ینکرد. بعد ا  یاجرا م یمپانتوم
 .کند  یشازده کوچولو را باز 

 یلی خ یکرده ول  یفبرام تعر  ین. آخه نوشیگهشازده کوچولو رو اجرا کن د ینآرم-
 ینمخواد بب یدلم م

 شه  ینم -

 ی؟ برام اجرا نکن یاد یاصفهان. دلت م یمگرد  یبر م یمشه؟ ما فردا دار یچرا نم -
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  ی ول یکندو دارد خودش را لوس م یستدانستم واقعا ناراحت ن یکه م ینا با
 :گفتم  ینهم یبد برود. برا یدوست نداشتم با خاطره 

 مگه؟  یشهم یخوب اجرا کن براش. چ  -

کنه.   یر تغ یدالزم داره. نور صحنه با یصحنه پرداز ی. کلیستکه ن  یآخه الک  -
شاخه گل هم  یه ید. بایادباد ب یدجا هم با یه پخش بشه. تازه  یدمتن با یقیموس

  یست کردم تا حاال قدم ب  یکه اون نقشو باز  یوقع. بعدشم من از اون میمداشته باش
 کوچولوئه؟   زدهشا یهمن االن شب یسانت بلند تر شده. کجا

 .گفت خوب  یخنده. راست م یر ز یمزد همه

 .دارم یمتو گوش یلمشو که ف  یشانس آورد یول -

نشسته بود.  ینرو داد دست مهسا که وسط من و نوش یکرد و گوش  یپل فیلمو
 یآبپاش تو یکشد. شازده کوچولو با  یشروع م یمشاد مال یقیموس یکاولش با 

 ی طور ینور پرداز ییر داد. تغ یکرد و بهش آب م  یدستش دور و بر گل حرکت م
شد و به   یادنور صحنه ز یهوداد. بعد  یروز و شب را نشان م   یعبود که حرکت سر

نکند.  شیتگل گرفت تا آفتاب اذ  یرو یدچتر سف یک زد. شازده کوچولو  ینارنج 
  ید فلش شد  ینو  یکزد و بعد    یکیآهنگ ترسناک شد و هوا رو به تار  یتمر  یهوبعد  

 یافتد طور  یرعد و برق. همان لحظه چتر از دست شازده کوچولو م  یبمه  یبا صدا
 یبکه دست آس  ی که انگار رعد و برق به چتر خورده بود. شازده کوچولو در حال

حباب   یک نه. بعد  یا سالمه  ینهخه تا ببچر  یماله دور و بر گل م یش را م یدهد
که خودش  ینکند. در حال یتشاذ یدگذارد تا باران شد یگل م یرو یا یشهش

وزد و شازده کوچولو را   یم یدشد یلیباد خ یک یتشده. در نها یم یسداشته خ
و بعد شازده   یدآ  یم یشهشکستن ش ی. صدایا یشهحباب ش یرو میکنهپرت 
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قلبش رفته باشد. از   یتو  یشهتکه از ش  یککه انگار    یشود در حال  یکوچولو بلند م
 یشهتکه ش  یگرددکه با نگاهش دنبال گلش م  ی و در حال  یندنش  یم  ینزم  یدرد رو

خورده    ی. از الرساند  یخودش را به گل م  ی. بعد به سخت یکشدم  یرونرا از قلبش ب
گلبرگ هاش    یکه ساقه اش شکسته و همه   یلدر حا یکشدشم یرونها ب یشهش
در حال پخش شدن است. شازده کوچولو با تکه  ینیغمگ یلی. آهنگ خیختهر
کند و   یگل را جدا م  ی  یدهد یبآس یکه از قلبش در آورده قسمت ها  یا یشهش

کارد. بعد از    یخاک م یرا تو آن آورد و بعد دوباره  یقلمه درش م یکبه شکل 
شود.    یم  یک دارد و بعد صحنه تار  یشود و دوباره آبپاشش را بر م  یجاش بلند م

آن بار هم مثل دفعات  یبودم ول یدهرا د یشنما ینکه تا به حال بار ها ا  ینبا ا
کنده   یکنار من رو  یدانم از ک  یکه نم  ینجمع شد. آرم یمقبل اشک تو چشم ها

  :گوشم گفت  ینشسته بود تو

 ی؟کن  ی یهنشد عروسک من، چرا گر یزیمن که واقعا چم -

  :و آرام گفتم یشبازو  یآرنج زدم تو با

 .بزرگ شدم یگهبگم به من نگو عروسک؟ من د یدچند بار با -

کرد که    یم یفچهار سالش بود. خودش تعر ینآمده بودم آرم یامن به دن وقتی
چند ماه بعد از من به  نیعروسک است. نوش ینا یگویدم یبیندبار که مرا م یناول
  ین  یدعروسک بگو یگرفته بود که بهتره به جا  یاد ینآمد و تا آن موقع آرم یادن
عروسک و   ید به من بگو یگاه   ه باعث شد که هنوز هم که هنوز  ینکوچولو. هم  ین 

 .کوچولو  ین  ین   یدهم بگو ینبه نوش

 :قرار گرفته بود گفت یر تحت تاث یلیکه خ  مهسا
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کرده   یخوب نقشو باز یلیبود. خ ی. عالییییلی. خینخوب بود آرم یلیخ -
 .یرهگ  یام م یه. انقدر که داره گریبود

افتم که تو و   یم یآن روز  یاد ینمب یم یشو نما ینگفت: من هر دفعه که ا  نوشین
که مثال   حامد سشوار رو روشن کرده بود یادته. ینکرد  یم ین تمر ینحامد داشت
با  ی. ولینکن  یم یطنز باز ینکردم دار  یباور کن اون موقع فکر م یاد؟داره باد م

 .مشیدد یشد وقت  یجور یهوجود منم ته دلم  ینا

جنبه ها. شما از   یب  ین؟ همه تون عزا گرفت یهبلند شد و گفت: چ یشاز جا ینآرم
 یدکنن؟ پاش  یم  یهزار زار گر  یشیننم  یبیننم  یهند  یلمف  یکه وقت   یدهست  ییاون ها

 .یمکار باحال بکن  یکتا   یددماغاتونو پاک کن

 یم؟کار کن  یچ  – مهسا

 یمکن  یموشک باز یمقا - آرمین

 یست؟ کم بچگونه ن  یه -من

 یما قد  یادبه  -آرمین

 من که موافقم -مهسا

 منم هستم  -نوشین

 .باشه قبوله -من

 .یدبش یمقا یدره وقت دارتا صد شما یزارمدرخت چشم م ینهم یمن رو -آرمین

 ... ... دو ... سهیک
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 یهوشوم.  یم. مانده بودم من کجا قایدندطرف دو یکو مهسا هر کدام به  نوشین
 ییباال  یخانه بود که طبقه ها  یدر ورود  یگنجه جلو  یک.  یدبه ذهنم رس  یفکر  یک

  ی جادار بود ابزار و خرت و پرت ها  یلیکه خ  یینشپا  یبود و طبقه    یاش جا کفش
 .یینشپا یطبقه  یم تویدگذاشتند. درش را باز کردم و چپ  یرا م یگر د

 .... هشت... هفتادونه.... هشتاد هفتادو

 آمد یم ینمامان و خاله مه یته کمد. صدا یوار دادم به د تکیه

 .و هشت... نود و نه .... صد. اومدم نود

دانست    یم  یقاکرد انگار دق  یم  یدا اول از همه مرا پ  یشههم  یول   یدانم چطور  نمی
 .کردم  یداتکجا هستم. آرام در کمد را باز کرد و گفت: پ

داخل. با  یایددماغم و اشاره کردم که ب یسکوت گرفتم جلو یرا به نشانه  دستم
بپرسد خم شد و آمد تو و مثل   یزیکه چ  ینبدون ا که تعجب کرده بود اما  ینا

آمد.    یصحبت بزرگ تر ها االن واضح تر م  ی. صدایوارمن گوشش را چسباند به د
جون   یز آخر عز یروز ها طراتانگار که صحبتشان اوج گرفته باشد. داشتند از خا 

بل  قا یمکه اصال برا  یدمشن یزیچ ینگفتند. آن لحظه بود که از زبون خاله مه  یم
چشم در   ینبا آرم یهو تا  یینپا یاندازمکه باعث شد سرم را ب  یزیهضم نبود. چ

  ی نم  یگر تنگ شده است. د یلیاطرافم خ یکردم فضا  یچشم نشوم. حس م
در کمد را باز کردم  ینهم یباشم. برا یکیآن کوچ به یجا یتو  ینتوانستم با آرم

 یاز باغ هم خارج شدم. تو ی. آنقدر که حت یدمتوانستم دو یو تا م  یرونو رفتم ب
  ی م  یهو گر  یدمدو  یشد م   یکه از وسطشان جوب آب زالل رد م  یمیقد  یکوچه ها

. ورشقط  یدادم به تنه    یهو تک  یستادمبلند ا  یدرخت گردو    یککردم. آخرش کنار  



 

 
238

 (zygopteraشاپرک )|  یگر بازرمان 
 

آمد. خواستم دوباره بدوم که گفت: ترو خدا   یکه داشت دنبالم م  یدمرا د ینآرم
 !یستاظه والح یه

 .را نگاه کردم و منتظر ماندم تا برسد یگر طرف د یه

 شده؟  یمگه چ  ی؟کن  یخانم چرا فرار م  یلدا -

 .یدیمگه خودت نشن -

  یک که هنوز داشتم    ی. در حالیدمکش  یتوانستم نگاهش کنم. واقعا خجالت م  نمی
 کردم گفتم  یرا نگاه م  یگر طرف د

 .یرنبگ یمما تصم ی ینده اونا حق ندارن در مورد آ  -

 .جونو گفتن یز آخر عز ینگفتن. فقط حرفا یزیاونا که چ -

 زده؟  یحرف  ینجون چرا همچ یز آخه عز -

با خودش برداشت   یمخوب  یلیما با هم خ  یده. اونم البد دیلدا  یر بابا سخت نگ -
 .بکنه یر کرده. خواسته مثال کار خ  یا یگهد

 ...بخو یر کار خ -

 .زنه یحرفا نم ینآدم پشت سر مرده که از ا یلدا -

کنن    ییدتا یدچرا با یهگفته. بق  یزیچ یه یخواه  یر خ یجون از رو  یز حاال عز -
 .یدوننو به به و چه چه راه بندازن؟ اونا که م

 دونن؟  یم یوچ -

 .یستیمن یدونن ما اونطور  یم -
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 یستیم؟ن یچطور -

خواست بحث را   یکشم و م  ین خجالت مدانست که م یبدجنس م  ی پسره 
 .باز کند. جوابش را ندادم یشتر ب

 ی؟ کن  ینگاه م یوارودرز د یزنیباهام حرف م یچرا وقت  یلدا -

 .. جوابش را ندادمیمچشمها یجمع شد تو اشک

 .لحظه یهنگام کن  یلدا -

 .نگاه کنم یشچشمها یتوانستم تو  یسخت  به

 یم؟هست یمن و تو چطور -

 .یتو مثل داداشم -

 :و گفت یدکش  یقنفس عم یه

 ی؟ نکن یهگر  یگهحاال د یشهمونم. خوبه؟ م یداداشت م یشهپس هم -

 .تکان دادم ییدتا یرا به نشونه  سرم

 .یهکه تو فکرشونه نشدن  یزیچ  ینکه اونا هم بفهمن ا  یمکن  یم یکار  یه -

 کار؟  یچ  -

 :زد و گفت یز آم یطنت لبخند ش یه

 .یمکن  یم یکم واسشون نقش باز  یه -

*** 
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  ی خلوت و دنج  یانجمن تئاتر. جا یاختصاص یبه کافه  یمرفت یاز تئاتر همگ  بعد
  یم زد یحرف م یشنما یدرباره  یمو داشت یمکنار پنجره نشسته بود  یز بود. دور م

 :و گفت یستادا یاوشسر س ی. باالیدقهوه رس یر ش ینیس یکبا  ینکه آرم

 !یا! سیا! سیاس -

 :گفت  یبامزه ا یبا صدا ینبا تعجب نگاهش کرد. آرم سیاوش

 .خاره ی! به خدا دماغم میاس یر رو از من بگ ینیس یندقه ا  یهپاشو  -

 ینرا از دست آرم ینی بلند شد و س یدخند  یواقعا م ینبار که ا  یدر حال سیاوش
 :گفت  ینبگذارد که آرم یز م  یرا رو ینیگرفت. خواست برگردد و س

 !نصبر ک -

شالگردن  یننگاه کرد. آرم ینو با تعجب به آرم یستادخود ا یسر جا سیاوش
هم که دست   یاوش. سیچیدپ  یاوشرا از دور گردنش باز کرد و دور گردن س  یدشسف
  ین توانست مانع شود هم یمشغول بود و نم ینیبه خاطر نگه داشتن س یشها

شالگردن را دور گردنش مرتب کرد،   ینشده بود. آرم یرهخ ینطور با بهت به آرم
 :زد و گفت یبعد لبخند

 .داداش ی. خوش اومدیخانواده ا  یناز ا یتو هم عضو یگهحاال د -

  یش آمد و سر جا  ینکرد. آرم  ینگاه م  یننگفت. هنوز با بهت به آرم  یزیچ  سیاوش
  ینبار خودش برگشت. ا  ی گذاشت و به صندل  یز م  یرا رو  ینیهم س  یاوش نشست. س
 .تر یر و فکرساکت ت

**** 
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 یادی ز یمان فاصله  یو جشن عروس یتمحرم ی یغهخواندن ص یننبود ب قرار 
داشت را   ی وقت خال یاوشکه س  یبعد از عقد هر زمان  یروز ها ینهم یباشد. برا

 یاوش. سیمطال رفته بود  یسسرو  یدخر  ی. آن روز هم برا یمکردن بود  یدمشغول خر
  یس سرو  یکو من    بود  یدهو زشت )البته به نظر من( را پسند  ینسنگ  یسسرو   یک

آن ها را   یو قرار بود هر دوتا یممغازه بود ی. تویو دوست داشتن یفنسبتا ظر
تلفن همراهم شروع به زنگ زدن کرد.  یهوکه   یمرا انتخاب کن یکیامتحان کنم تا 

از او نداشتم.   یبود که خبر  یبود. چند روز  ینکردم. آرم  یگوش  یبه صفحه    ینگاه 
 .رفتم یرونب زهگفتم و از مغا  یدیببخش

 ی؟از ما کرد یادیشده  یسالم. چ  -

 شده؟  ی. بگو چ یکوول کن سالم عل یلدا -

 !نشده یزیچ -

 .شده یخنگ خدا. بپرس چ  -

 شده؟  یاها. چ  -

 یم یمداشت یمکرده بود  یلتعط یگه. دیممن و حامد امروز با هم شرکت بود -
 یرفته بودم که کس  ینششد منم تا دم در ماش  یم  ینسوار ماش  . حامد داشتیمرفت

 .ندزدتش. بگو خوب

 :گفتم  یجانزدم. با ه یم ییداشتم حدس ها دیگر 

 خوب؟ -
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باز بود. منم حس کرده بودم که   ین. هنوز در ماشینماش یاول نشست تو -
 .بودم یستادهوا ینشهنوز کنار در ماش یشه،مرگ یه

 شد؟  یخوب بعد چ  -

همه    ین. نگو ایاح  یب   یبوسم کرد رفت. پسره    یرون . اومد بیگهد  یچیبعد ه -
 .مدت چشمش دنبال من بوده

 :حرص گفتم با

 !ییییینآرم -

 .کند  یحساس ماجرا شوخ  یعادت داشت جا ها همیشه

 یندفعه از ماش یهبزار راستش رو بگم.  یر نم یقهدق یهکردم.   یخوب. شوخ  -
طلبکارانه گفت: " من اگه بخوام   یلیو خ  یکوچه بازار  یشد و با لحن الت ها  یادهپ

 "ینم؟بب یوک  یدبا یرمننه بزرگ شما رو بگ

بود را به روم و داشت با   یستاده وا یاوشاز تعجب چهار تا شده بود. س چشمام
 :ادامه داد ینکرد. آرم  یاش نگاهم م یشگیاخم جذاب هم

. مونده ننه باباش!"  یدیگفتم: " منو که د  منم صدامو مثل خودش کردم و -
حامدم چه   ین! ببیلداگازش رو گرفت و رفت.   ین،که گفتم نشست تو ماش  ینوا

 یهاز صبح  یدیدمگرفت. م یشآت یگرمبگه. به خدا ج ینوا یادب یدهکش یفشار
 .اشتمز  یم یشدونستم انقدر سختشه خودم پا پ یها. اگه م یشهمرگ

 :خنده گفتم با
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 یزد یتئاتر اون حرفو نم ی. اگه اون روز تو آمف یرو تمام کرد یتو که برادر -
 .اومد بگه یکه نم

 یگه پره ها. د یبچه با دختر مخترا نم ینا یدیدمسال ها م ینواهلل من تو ا -
و جمع   یرانا یمبرگشت یوقت  یداره. ول یزیچ یکردم مشکل  یکم کم داشتم فکر م

دل داداش مارو   یدهورپر یدختره  یندل غافل! ا یکه ا  یدممدور هم فه یمشد
کنارت داره    یستادهاالن وا  یاس  شخانم. حتما دا  یلدا  یرم! خالصه وقتتو نگیبرده. ه  

  .کنه  یبا اون ژست دختر کش جذابش نگاهت م

 :کردم و گفتم  یاوشبه ژست دختر کش جذاب س نگاهی

 .یقااره. دق -

 .کارت  یپس برو پ -

 :و گفت یکمامد نزد یاوشرا گفت و قطع کرد. س این

 .یگهوقت د یه باشه  یسسرو  یداومده. خر یشپ یکار -

قبول   یمها رو بردار یساز همان سرو یکیو  یماصرار کردم که بر یروز هر چ  اون
توانست صبر کند.    یهم نم   یقهدق  یک  یدانم کار واجبش چه بود که حت   ینکرد. نم

راه هر چه قدر   یکرد. تو  یم یهتنب ینرف زدن با آرمح یهم داشت مرا برا یدشا
نداشت.  یا یده کنم فا  رجاش خا یکردم او را از حالت ساکت و جد  یم یسع

 .آخرش خودش شروع به حرف زدن کرد

 .یششپ یریمم یمبابا زنگ زده بود. دار یلوک -

 چرا؟  -
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 .بابا رو برامون بخونه ینامه  یتخواد وص یم -

*** 

 یلدانم چرا انتظار داشتم وک ی. نمیمبابا رفت یلوک یشپ یاوشه سروز به همرا آن
باشد اما برخالف تصورم    یصحر  یپهن و چشم ها  ییمرد چاق کم مو با لب ها  یک
باکالس بود که معلوم شد از دوستان    یتنها   یو ب   یماخانم جوان خوش س  یک  یلوک

 یچون در دستش حلقه ا ودکنم مجرد ب  یاست. فکر م یاوشمادر س یخانوادگ 
 .راد یمیداشت. خانم نغمه صم یزبینر یو چشمان  یفنبود. صورت ظر

تا   ینیدبش یقه. لطفا چند دقیدبزرگمهر، خانم مهربان. خوش اومد یآقا -
 .یارمنامه رو خدمتتون ب یتوص

پوشه    یکبعد با    ی  یقه. چند دقیمنشست  یلراحت دفتر خانم وک  یها  یصندل  روی
 .آورد یرونب یو از داخل آن برگه ا در دستش برگشت

مرکز  یکفرهاد مهربان به  یاز اموال آقا یمینامه ذکر شده که ن یتدر وص -
 .یشهاهدا م یکمک به کودکان سرطان 

چشم  یبود افتادم  و اشک تو یدهاش کش یآخر زندگ  یکه بابا سال ها  یدرد یاد
 .حلقه کرد یمها

مهربان و دو ششم به   یلداه خانم ششم اموال ب یک در ادامه ذکر شده که  -
 .یرهگ  یبزرگمهر تعلق م یاوشس یآقا

به  یخالص یر ت ینو تار شد. انگار ا یرهت یمدر مقابل چشم ها یادن یلحظه ا برای
 یاوشاز سهم س یبود. سهم من حت  یقتذهنم در برابر حق یمقاومت ها ینآخر

 ...که  ینکه... به خاطر ا  ینهم کم تر بود. به خاطر ا
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 یاوشداشتم. س یاجتازه احت یرفتم. واقعا به هوا یرونگفتم و از دفتر ب  ببخشیدی
 یاوشدادم. س یهکردم تک  یداکه پ  یوارید یناز دفتر به اول یرونهم دنبالم آمد. ب

 :و گفت یستادا یمروبه رو

 یقتحق  ینحرف هام ع  یدون   یخودت خوب م  یگهبهت که گفته بودم. االن د -
خرده سهم   یه  ین. همیستیروز براش روشن بود که تو دخترش ن  ینبود. بابا هم ع

 ...بهت داشت یتکه تو بچگ  یرو هم از سر محبت 

کردم   ی. قلبم در حال مچاله شدن بود. حس میدمشن یرا نم  یش حرف ها ی بقیه
راه تنفسم   یدمانتو ام چنگ زدم تا شا  ی  یقهشده اند. به    یخال  یژناز اکس  یمها  یهر

از حجره ام خارج کنم  ییکه بتوانم صدا  یننداشت. بدون ا یا  یدهباز شود. اما فا
که انگار   یاوشنشستم. س ینزم یرفت رو یم یاهیس یمکه چشم ها  یو در حال
نشست. اول چند بار با   یماست را به رو یمواقعا وخ یتبود وضع یدهتازه فهم

زند.   یکه اسمم را صدا م یدمشن ینداشت. م یا یده زد اما فا دست به پشتم
داشت از مقابل  یرشواقعا نگران بود. تصو یشچشمانش نگران بود. چشم ها

  یلی خودش نگه داشت و س  یشد. صورتم را با دست محکم روبرو  یچشمانم تار م
دست از تقال  یلحظه ا یوارده برا یبه صورتم نواخت. از شوک ضربه  یمحکم

  یم ها یه ر یدوباره تو یژن. اکسیدمکش یقیرداشتم و بعد ناخودآگاه نفس عمب
  ین زم  یرا گرفت و از رو  یم بازو  یاوشکردن کردم. س  یهشد و بعد شروع به گر  یجار

 .ببرد ینو خواست مرا به سمت ماش ردبلندم ک

 .نه صبر کن -

 شده؟  یچ  -

 .خوام یمن اون سهمو نم -
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 ی؟ چ  یعنی -

 :شدم و گفتم یلرا ندادم. وارد دفتر وک جوابش

 .یدبد یریهمن رو هم به همون مرکز خ یشمش یک -

برگه اورد و شروع   یک  یل. خانم وکیامدکجا مانده بود که دنبالم ن  یاوشدانم س  نمی
 .به نوشتن کرد

فرهاد مهربان را به مرکز    یسهم خود از اموال آقا  یمهربان تمام  یلدا  ینجانبا -
انتقال اموال به صورت کامل به خانم نغمه    یتکنم. مسئول  ی.... اهدا م..  ی  یریهخ

 .گردد  یم یضراد تفو یمیصم

مکث خودکار را برداشتم و  یرا مقابل دستم گذاشت. بدون لحظه ا یخودکار بعد
امدم  یروناز دفتر ب یبرگه گذاشتم. وقت  یامضا کردم و بعد اثر انگشتم را هم رو

  .دم در بود یاوشس

 ی؟ر خودت رو کردکا -

  یح توض  یاحرف زدن    یرفتم. واقعا حوصله    ینتوجه به حرفش به طرف ماش  بدون
  ید از همه مامان و بابا حم  یشتر . بینمکس رابب  یچخواست ه  یدادن نداشتم. دلم نم

 ی هم فکر کنم. دوباره هم نم یاوشتوانستم به ماندن در عمارت س یرا. اما نم
. یمنامزد بود یاوشکه با س  پالس شوم. آن هم حاال ینآرم یخانه  یتوانستم تو

  ی دادم و تو یبه ناچار دوباره به خانه رفتم. جواب سالم مامان را سرد و سرسر
سقف زل   یرو یدنیناد ی. فقط به نقطه یدار. نه خواب بودم و نه بیدماتاقم چپ

نگ  ز  یوقفه درباره  یساعت تمام ب  یکهم که زنگ زد و  یننوش یزده بودم. حت 
حرف زد نتوانست مرا از آن حال و هوا    یخواستار  یمدار ها  رار زدن مادر حامد و ق
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ماجرا   یشد اما از ابتدا  یدردودل کنم خوب م  ینتوانستم با آرم  یخارج کند. اگر م
خوستم تصور او را از   یبه او نگفته بودم و خوشحال بودم که نگفته ام. نم یزیچ

و خواست با من صحبت   داتاقم ام  یچند بار توخانواده و خودم خراب کنم. مامان  
توانم صحبت   یگفتم سردرد دارم و نم  یاخودم را به خواب زدم و    یاکند اما هر بار  

 .گفتن نمانده بود  یبرا یحرف  یگر کنم. د

*** 

توانستم بدون فکر کردن به  یهفته به سرعت برق و باد گذشت. هنوز نم چند
گرچه هنوز    یاوشخانواده ام نگاه کنم. س یاکدام از اعض  یچه یگذشته به چهره 

کرد مهربان تر باشد تا مرا    یم  یسع  یبود اما گاه   یشگیه  یهمان سنگ نرم نشدن 
 یعقد کردند. برق خوشبخت   هو حامد همان هفت  یناز آن حال و هوا خارج کند. نوش

هم به خاطر ان  ین. آرمیدد یشانهر دو یچشم ها یواضح تو یلیشد خ یرا م
 یتوانستم نگران  یم یمداشت یخوشحال بود اما هر بار که با هم برخورد یلیدو خ

که   یاز وقت  یشتر مدت ب ینکرد احساس کنم. در ا  ینگاهم م ی را وقت  یشچشم ها
خواستم حرف    یشدم چون نم  ی. من دور تر میمبود  رفتهنبود از هم فاصله گ  یرانا

کرد به خاطر   یچون فکر م یدشد شا یدور تر مخواستم بفهمد و او  یبزنم، نم
 یمخواست اوضاع را برا یو نم یرمگ  یدارم از او فاصله م یاوشس یها یتحساس

و   ینهاا ینما و خاله مه یسرد بود. خانواده  یجمعه  یکسخت کند. آن روز 
هم به اصرار   یاوش. سیمروزه به شمال رفته بود  یمن  یکو  یحامد، در سفر  ی  نوادهخا
پدر و مادرم  یخوب را برا یدانم چرا هنوز نقش داماد ها یان آمده بود. نممام
دانستم هنوز از آن ها دارد. بدون  یکه م  ینفرت  یکرد. آن هم با همه   یم یباز

 یرو یوان ا یمنقل کباب بود، تو یپا یاطح یکه تو  یو همهمه ا یاهوتوجه به ه
کنارم   یدانم از ک  ینم  ینبودم. آرم یچیدهپتو دورم پ یکنشسته بودم و  ینزم
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نگاهم کند استکان را به سمتم گرفت.  یا یندکه کنارم بنش  ینبود. بدون ا یستادها
 .مدهوشم کرد یچا یندارچ یبو

 یه؟چ ینا -

 یست؟از بوش معلوم ن -

  یده انقدر تابلو بودم که فهم یعنیاز صبح امانم را گرفته بود.  یدیشد ی یچهپ دل
 :یدمپرس بود؟ محتاطانه

 به من؟ یشد یم یچ  یبرا -

 :نگاه کرد و گفت یمچشم ها  یتو باالخره

 یبخورم. اگه نم یدنکش یلمسردم بود. به مامان گفتم درست کنه. بعد م -
 .تو باغچه یزمبر یخوا

 :را از دستش گرفتم و گفتم یواناز بابت آن موضوع راحت شد. ل خیالم

 .خوام. دستت درد نکنه یم -

برود سرش را به   یینکه از پله ها پا  ینبرود اما قبل از ا یهبق یشافتاد که پ راه
 :طرفم برگرداند و گفت

 .ینسرد نش ینرو زم -

  یاوش انقدر تابلو بودم؟ نگاهم به س ی. من  لعنت یدخجالت خون به صورتم دو از 
 یهبق یشبه کنار منقل و پ یگر د ینکرد. آرم  یافتاد که داشت با اخم به من نگاه م

به    یزیدستش را گرفت و چ  ینکه آرم  یایدخواست به طرفم ب  یاوشبود. س  یدهرس
 .ق تر به طرفم آمدیعم یدستش را پس زد و با اخم یاوشاو گفت. س
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 که همه بفهمن؟  یانقدر ناله کن ید. حتما بایهبق یشپ یاپاشو ب -

من انقدر باهوش    یزندگ   ید. چرا مرد هافکر کنم از خجالت کل صورتم قرمز ش  اینبار 
 :و گفتم ینداختمشده بودند؟ خودم را از تک و تا ن ینو نکته ب

 من چه قدر درد دارم؟ یدون  یناله کردم آخه؟ تو اصال م یمن ک   -

 :دستم کرد و گفت یتو یندارچ یبه چا نگاهی

 ی؟ خوب نشد یخورد یندارچ یچا -

 .بلد بود آدم را بسوزاند خوب

 چمه؟ یدونست  یتو از صبح م -

زهرمار  یکه چرا برات جوشونده و چا یدونستم. طلبکار یکه م یریمگ -
 یاوردم؟ ن

 :زد و گفت ی. پوزخندیستادما یشبلند شدم و روبرو  یمجا از 

 ...خواست یها م یلوس باز یناگه دلت از ا -

 یتو یمکه مستق  یحکم و شمرده در حال م ی حرفش را ادامه دهد و آرام ول نزاشتم
 :زل زده بودم گفتم یشچشم ها

 .خواست یفکر کنم تو دلت نم یخواست. ول ی نه! من دلم تو رو م -

 یدانستم مغرور تر از آن  یکه جوابش را بشنوم. به داخل خانه رفتم. م  نایستادم
  ی نداختم و رو کردم ا  یداکه پ  یاتاق خال یناول ی . خودم را تویایداست که دنبالم ب

 .کردن نداشتم  یهگر  ی. حوصله یدمدراز کش ینزم
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با لبخند   ینرفتم. نوش  یرونشده بود. از اتاق ب  یکرا که باز کردم هوا تار  یمها  چشم
 :گفت

 یهجونم؟ مامان بابا ها رفتن واسه خودشون بچرخن. بق یلدا  یشد یدار ب  -
 یم خوا یحامد( م ی یکه) خواهر کوچ یهم فکر کنم تو باغن. من و حامد و ناز

 یای؟. تو هم مینیمب یلمف

  یی نبود اما پچ پچ اشنا یباغ انگار کس یرفتم. تو  یرونآوردم و از خانه ب یا بهانه
و   یاوشس یباغ رفتم. صدا یسر و صدا به سمت انتها  ی. ب یدرس یبه گوش م

خودش را حفظ کرده  یرا که معلوم بود به زور خونسرد ینآرم یبود. صدا ینآرم
 :که گفت  یدمشن

 یگی؟م یچ  یهست دار یتخان خودت حال یاوشس -

رو خر فرض  یه. فقط بقیتونه. شما هم حالیمه. خوب هم حالیمهمن حال -
 .یدکرد

چرت و پرت   ین باهات حرف بزنم که ا یومدم! من امشب نیاداش س ینبب -
من  یانداخت  یا یکهت یهبار  یه. یرو به من بگ  یزاچ ینا یستن هارو بشنوم. الزم

توانستم ازتون   یکه م ییکه بعدش تا جا یدیخودم تا تهشو گرفتم. خودتم د
  ی م یکه هر چ   ینجاا  ینمیستمفاصله گرفتم که برات سوء تفاهم نشه. االن هم وا

 .بهت بگم یز چ یهخوام  ی. فقط میبارم کن یخوا

 :گفت  یارام تر یصدا با
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رو تحمل  یزیهر چ یاره،خودش نم ی. نگاه نکن به رویهدختر حساس یلدا -
 ی. تو میشیادم زندگ ینتر  یکتو نزد ی؟دون  یداغونه م یلیکنه. چند وقته خ   یم
 .به احساساتش ینیکه بر  ینا ی. حالش خوب کن به جایحالشو خوب کن  یتون 

شوم. همان   یمقا یید که جا. فرصت نبویدمرا شن یشخرچ خرچ قدم ها صدای
. نگاهمان قفل نگاه هم ید. چند قدم که به طرفم آمد مرا دیستادما یمجا سر جا

 :گفت  یکه با حالت مسخره ا  یدبه گوش رس یاوشس یبود که صدا

جلز و ولز    یوسط دار  ینکه ا  یکاره ا  ی. تو چ یشمادم زندگ  ینتر  یک من نزد -
 ی؟کن  یم

پوزخند و لحن سرد   یبود. صدا یمنگفت. هنوز نگاهش در چشم ها یزیچ آرمین
 باعث شد به خودم بلرزم  یاوشس

 !ینزن.  بدبخت تابلوئه خاطر خواش یوار به در و د یخود یب  -

عالئم   یشکه دستگاه نما  یی. از همان سوت هایدسوت کش ی لحظه ا یبرا مغزم
آمده   یز من گرفت. قدم هانگاهش را ا  ینکشد. آرم  یبعد از مرگش م  یمار ب  یاتیح

زد و   یتوانست صدا یکه م  یدمشن ییبرگشت و بعد صدا  یاوشرا به سمت س
 :با تمسخر گفت یاوشنداشت. س یخورد باشد. اما ادامه ا

. تا ته یاسوخت یلی. معلومه خیگهبزن د یابزن. ب یاب ی؟بزن  یخوا یم یه؟چ -
 .یته سوخت 

از مغزم  یشتر ب یلیشده بود و قلبم خ قفل یم. پا هاینمتوانستم صحنه را بب نمی
 :سکوت گفت  یبعد از مدت  یندرحال کار کردن بود. آرم
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مثل تو بتونه تصور   ی... عوضیهکه   یاز اون  یشتر ب یلیآره. خاطر خواشم. خ -
 ینمبر  یاماست ن  یگهد  یکیدونم دلش با    یم  یهست که وقت   یماونقدر حال  یکنه. ول
و  یکه دوره بگرد  ینا یجمع کن. به جا یتوزندگ ی. تو هم اگه مردیشتو زندگ
ماهه خنده رو لبش   یهه که یزنت دردش چ ینبرو بب یریو اونو بگ ین ا یپاچه 

 .. راه بازه جاده درازیشهم گند نزن تو زندگ یستی. اگه مردش نیومدهن

نشان    یلنکردم عکس العم  یسع  یحت   ینبار . ایدمشدنش را شن  یکنزد  یصدا  دوباره
تر شد.   یکبه من نزد ینبدهم. مغزم هنوز در حال پخش سوت ممتد بود. آرم

دقت  یشتر توانست. ب یباشد. نم یتوانست واقع یچشمانش قرمز شده بود. نم
که در   گاهشداد. اما ن یبودنش را نشان م یعصب یدنشکردم. حالت نفس کش

کرد.   یکنار لبش پرش کوچک   یکرد. عضله    ییر نگاهم گره خورد حالت چهره اش تغ 
  یر زد و دستم را گرفت و ز یخنده اش را گرفته باشد. چشمک  ی انگار که به زور جلو

 :گوشم گفت

 همزمان با من قدم بردار -

  ی متوجه حضورم در انجا نشود. از در پشت  یاوشبا او قدم برداشتم تا س همزمان
شنود راحت   یرا نم  یمانصدا  یکه کس  یناز بابت ا  یالشخ  ی. وقت یمخانه وارد شد
  ی خنده. شکمش را گرفته بود و داشت قاه قاه م یر و زد ز ینزم یشد نشست رو

 :یدمپرس یدشوک بودم. با ترد  ی. من هنوز تو یدخند

 ی؟گفت   یم یبود داشت  یاون مزخرفات چ -

به خاطر تو او اون شوهر لندهورت    ین. ببیگهخندم د  یبه همون مزخرفات دارم م -
(  یشدم یدهبر یدهرو تحمل کردم... )به خاطر خنده جمالتش بر یچه خفت و خار
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( یدخند یشتریاش و با شدت ب یشانیپ  یمن خاطرخواتم! )بعد زد رو یلدا یوا
  .یرو شدیا زن اون  یخوردم وقت  یا یکه من چه شکست عشق   یوا

 یگه مرض بسه د  -

کرد   ینگاه کرد. سع  یمچشم ها  ینشستم. تو  یشهم خندم گرفته بود. روبرو  خودم
  یادی ز یکه به خاطر خنده   ییو بعد با چشم ها یردبه خودش بگ یجد ی یافهق
 :شده بودند گفت یسخ

 کنم؟  یدرد زندگ  ین تا آخر عمر با ا یحاال من چطور یلدا -

که داشت   ی. در حالیدیم هر دو باهم خند   ینبار زدم و ا  یضربه ا  یشمشت به بازو  با
 :کرد گفت  یرا پاک م یشچشم ها

 .رفتار کنه یزادآدم ینع  یگهتا اون باشه د -

 !ینآرم -

 یه؟ چ -

 ی؟گفت   یبهش چ   یدستشو گرفت  یوقت  یشم،پ یومدداشت م یاوشس یظهر وقت  -

. من اصال منظورم ید ببر با هم بخور یگر ج یخس یه یریم یبابا. گفتم دار یچیه -
 .گفتم  یم ینوهم بود باز ا ینبود. اگه حالت عاد یخاص یز به چ

 یگر فرو بروم اما انروز انقدر تابلو شده بودم که د  ینزم  یداشت که از خجالت تو  جا
 .نداشتم یدنحال خجالت کش

*** 
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 یگرفتم جواب   ی. هر چه قدر هم شماره اش را میدمرا ند یاوشس یگر شب د آن
رد تماس گذاشت. تا صبح هزار بار مردم و زنده    یداد. آخرش هم انگار مرا رو  ینم

  یال و ینگ پارک یهم تو ینشماش یاز او نبود. حت  یشدم. صبح که شد باز هم خبر
 یشبه همه گفتم که برا ودآمده نش  یشمتوجه کدورت پ  یکه کس  ینا ینبود. برا

ظهر بود که به تهران  یکآمده و مجبور شده است برود. نزد یشپ یار واجبک
بود که پشت فرمان نشستم و به طرف عمارتش    ینکه کردم ا  یکار  ین. اولیدیمرس

باز شد. فاصله   یقهداد. زنگ در را زدم. بعد از چند دق  یرفتم. هنوز تلفنم را جواب نم
 یهمه  یدکردم. با  یتوانستم ط  یمکه   یسرعت  یشترینرا با ب هتا خان یدر ورود
به خاطر اشتباه نکرده ام   یکردم. حاضر بودم حت   یآمده را برطرف م یشکدورت پ
توانستم    یاو را نگه دارم چون نم  یمتیداشتم به هر ق  یمکنم. آنروز تصم  یعذرخواه 

 .از دستش بدهم

انداخته  یگرشد یپا  یرا رو یشنشسته بود. پا یمبل دونفره ا یسالن رو توی
پر شده بود. انگار او هم شب    یگار س  ی. کل خانه با بویدکش  یم  یگار بود و داشت س

مبل  یهم نگفت. رفتم و کنارش رو یزیرا گذرانده بود. نگاهم نکرد. چ یسخت 
غرور   یمانده ها ی. باق رفتگ  یم یدهدونفره نشستم. باز هم داشت حضورم را ناد

گذاشتم. سرش را به طرفم گرفت و    یشپا یوو خجالتم را کنار گذاشتم و سرم را ر 
داد اما نه آنقدر که سرم را    یرا آزار م  یمها  یهر  یدداد. دود شد  یرونرا ب  یگار دود س
زل زده بودم. او هم به چشم  یشچشم ها یتو یینبردارم. از آن پا یشپا یاز رو
  یچ هوا پ یدود که تو یها یه از پشت ال یش چشم ها یر کرد. تصو  یم ه نگا یمها
 .بود یشهتر از هم  ییشدند تماشا یخوردند و محو م  یم

 ی؟ اومد یچ  یبرا -
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معمول   یو بهانه ها و حرف ها یلجا خوردن باعث شد تمام دال ینخوردم و ا جا
 :برود. فقط گفتم یادماز 

 .چون دوستت دارم -

 .مدت هنوز باورم نداشت ینزد. باورم نداشت. بعد از تمام ا  پوزخندی

 ی؟کن  یچرا باورم نم -

 گفت  ارام

 .بزار نگم -

 :گفت اما گفتم  یکه نم  یاز حرف  یدمترس می

 بگو -

 :کرد و گفت  یتلخ  ی خنده

 .یچون تو دختر همون آدم -

 .یدمکش  یقیام گذاشتم و نفس عم ینهس ی. دستم را رویچیدقلبم پ یتو دردی

 .گم  یمن راست م یول -

 :را تکان داد و گفت سرش

 .تونم ثابت کنم ی. میلدا یگ   یراست نم -

 .گم  یمن راست م یول -
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کردم. همانطور که مرا در تصرف گرفته    یبارمان نبود اما هنوز احساس شرم م  اولین
خورد و اضطراب    یچتر برد. معده ام پ  یینپا  یمشانه ها  یرا از رو  یشبود دست ها

کردم.   یخواستم بلند شوم اما مقاومت م ی. موجودم را فراگرفت. مور مورم شد
توانستم. شوکه و مضطرب از او جدا و بلند  یتوانستم. آن لحظه واقعا نم ینم

 :مبل بلند شد و گفت ینگاه کرد. از رو یمچشم ها یتو  یشدم. با پوزخند

  ینگران چ  یگه. دیدیانکار نکن. تو که اون شب اعترافش رو شن یخود یب  -
 .ییاش هم تو یگهطرف د یهکه حله.   یهطرف قض  یه  ی؟هست 

بود که من آنجا بودم. سرش را به نشانه تاسف تکان    یدهنگاهش کردم. فهم  شوکه
استکان کوچک   یکبا  یا یشهش یخچال یداد و به سمت اشپزخانه رفت. از تو

 ی. اشک تویدنفس سر کش یکگذاشت. بعد استکان را پر کرد و   یز م یآورد و رو
 .جمع شده بود یمچشم ها

تمومه. الزم  یز از نظر من همه چ ی؟کن  یبر و بر منو نگاه م یدار یچ  یبرا -
 .شناسم ی. من شما ها رو خوب میکن  یمعصومو باز ینقش دخترا یستن

 :گفتم  یتعصبان با

 !یاوشس -

  ی؟االن بهت ثابت نکردم دوستم ندار ینمگه هم ی؟دار یاعتراض یه؟چ -

 .کنه  یاون فرق م -

 :و گفت یدسر کش یگر استکان د یک
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. از یخانم. تو شرعا زن من یلدا یمکنه؟ من و تو به هم محرم  یم یچه فرق  -
 ی؟ ترس یم یچ 

  .بزند یحرف  ین. حق نداشت همچیدصورتم دو یخون تو  یتعصبان از 

خودت و  یثابت کن. اگه ندار ی. اگه داریگم ندار  یمن م ی؟دوستم دار -
 .منو ازار نده

نخورده بودم   یشتر . دو قلپ بیدمرا برداشتم و سر کش یشروبرو یرفتم. بطر جلو
اما تا به حال   یستدانستم چ  یاز اندازه اش شدم. م یشکه متوجه تلخ بودن ب

نگران بود.   یکم  نبار یرا از دستم گرفت. نگاهش ا  یمزه نکرده بودم. بلند شد و بطر
نشوم. که هنوز تالش    یدشد نا ام  یبود که باعث م  یش نگاه ها  ینشفاف. هم  یوکم

مانتو ام را خودم باز  یدکمه ها یعقب رفتم. باق  ینگه داشتنش. قدم یکنم برا
توانست سخت باشد؟ مگر سخت تر از از دست دادنش   یکردم. مگر چه قدر م 

 .توانست سخت تر باشد یبود؟ نه نم

*** 

لرزان    یمو دست ها  یدکش  یم  یر سوزاند. مغزم ت  یرا م  یمداشت استخوان ها  سرما
  ی مگر مهم بود؟ اصال چه اشکال   یبود که بتوانم فرمان را ثابت نگه دارم. ول  یتر از آن 

هم بهتر بود. اصال آرزو    یلیخ  یدرا کنترل کنم؟ شا  یلتوانستم اتوموب  یداشت اگر نم
 ینماش یاز آسمان رو ی سنگ  یاا درجا سکته کنم ی رخ بدهد.  یکردم که تصادف   یم
را  یانیشود. ان لحظه حاضر بودم هر نوع پا یامتدانم اصال ق یچه م یا. یفتدب

  یچ خواستم ه یتجربه کنم تا الزم نباشد به خانه بروم. خانه؟ نه فقط خانه نه. نم
 تمخواس یروبرو شوم. م یموجود زنده ا یچخواستم با ه ی. نمبروم یگرید یجا

از آن   یکاف   یمحو شوم، تمام شوم. همان طور که درونم تمام شده بود. به اندازه 
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  یی به آدم ها یشهکردم. از ش  یت را به کنار جاده هدا ینخانه دور شده بودم. ماش
بود. انگار  یعاد یز چرفتند نگاه کردم. همه  یروزمره شان م یزندگ  یکه داشتند پ

 ینماش ی یشهش یبازتاب محو خودم رو  یمرخ نداده بود. به ن یفاجعه ا یچکه ه
 :نگاه کردم و گفتم

 کار کنم؟  یاالن من با تو چ  -

خودم نگاه کردم. حالم  یحلقه کرد به عکس چشم ها یمچشم ها یاشک تو بعد
 یخورد. من مقصر بودم. من خودم مقصر واقع ینمناکم به هم م یاز چشم ها
 یهگر  یگذاشت حت   یحس ازار دهنده نم ینشدم. و ا یمجازات م یدبودم پس با

 .کنم

افتادم. چشم  یاوشس  یپوزخند ها یادزدم.  یخودم پوزخند یز حال رقت انگ به
زدم.   یزار م  یابانوسط خ  ینجاا  یدشکستم. نبا  یم  یدنبا  یتر شدند ول  یسخ  یمها
توانستم تنها و بدون   یم یرا روشن کردم و فرمان را به سمت تنها مکان  نیماش
 .زار بزنم چرخاندم ینگران 

 ی خانه اش هنوز همراهم بود. وارد خانه شدم. م  یدخانه اش توقف کردم. کل  جلوی
است.   یافته  یاناول پا  یبود انگار تازه جنگ جهان   ی. خانه طوریستدانستم خانه ن

پر از آت و اشغال خانه اش باال رفتم و   یند. نگاهم را از زمبهتر هم بو  ینطوریا
مانتو ام را جابجا بسته بودم   یافتاد. دکمه ها یمرو به رو یقد  ی ینه چشمم به آ 

تر شدم.    یکنزد  یینهسرم بود. به ا   یحالت ممکن رو  ینام در نا مرتب تر  یو روسر
کنار لبم پوزخند زدم. امروز چه   یلبم پاره شده بود. به خون خشک شده  یگوشه 

 .مسخره شده بود یز قدر همه چ
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 یا یبه . غریدمد یرا م یبه غر یکشدم. انگار داشتم  یرهخودم خ یچشم ها یتو 
 یا یبهخورد. غر یبدنش به هم م یکه حالم از بو  یا یبهکه از او متنفر بودم. غر
گردنم گذاشتم. چندشم شد. پوست    یشد. دستم را رو یکه از پوستش چندشم م
پوستم را خراش   یمبود. به گردنم چنگ زدم. ناخن ها  یفگردنم چندش آور بود. کث
خواست پوست   یافتاده بود. دلم م یشکه از قبل رو  ییداد. کنار همان خراش ها
 یه  بود. هم  یفهم کث  یمکردم. دست ها  یمبه دست ها  یگردنم را بکنم. بعد نگاه 

 ینتر یعرا با سر یمخورد. لباس ها یبود. حالم از تمام خودم به هم م یفبدنم کث
 یر کردم. ز  یم یز خودم را تم ید. بایدمحمام چپ یکندم و تو  نستمتوا یکه م  یحالت 

 .داشت ینه حمامش هم آ  یتو یرا باز کردم. لعنت  یمدوش آب چشم ها

محو  یر . تصویدمکش  یینگذاشتم و پا  ینهآ  یدختر تو یر تصو یرا رو یمناخن ها 
  ی هنوز به من زل زده بود. حالم از حالت نگاهش به هم م یشد. دختر لعنت  ینم

به صورت   ینبار خورد. دستم را باال اوردم و به صورتش ضربه زدم. نه درد نداشت. ا
به  یا یلیو با تمام توانم س بردمبهتر شد. دستم را باال  یخودم ضربه زدم. کم

دختر  یاستخوان فکم احساس کردم. ول یدرد را تا تو ینبار خودم نواختم. اصورت 
 یفیکث  ینا  یدنشستم. چه طور با  ینزم  یرو  یدانهبود. نا ام  یفهنوز کث   یینهآ   یتو

چشم   یجلو  یشپ  یگذاشتم. اتفاقات ساعت   یمزانو ها  یکردم. سرم را رو  یرا پاک م
  ی نم یروناز ذهنم ب یر . تصاودمیانداختم و کش یمبه موها یشد. چنگ  زنده  یمها

 ی . سرم را تویدمام کوب ینهرا محکم به س یم. مشت هایدمکش  یغصدا ج یرفت. ب 
شد. ان  ینداشت. تمام نم یا یدهفا یکردم ول  یهگرفتم و بلند بلند گر  یمدست ها
 یفیداشتم، آن احساس کث  ودمکه به خ  یو آزار دهنده ا  یقآن نفرت عم  ی،درد لعنت 

 یدوش آب داغ رفتم پوستم داشت م یر شد. بلند شدم. ز یو چندش تمام نم
کردم زار   یکه در دلم احساس م  یسوخت و من با تمام سوز یسوخت. پوستم م
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 ی بکشم. صدا یغبه در حمام باعث شد شوک زده ج یضربه ا یزدم. صدا یم
 :نگرانش گفت

 ی؟کن  یم یهگر  یشده؟ دار  ینترس منم. چ  یلدا -

کنم اما   یرا عاد یمکردم صدا  یرا کم داشتم. سع ینرا کم داشتم. فقط هم همین
 یهشب ییاز کار افتاده بود. با صدا یباتقر یادیز یو زجه  یهحنجره ام به خاطر گر

 :جوجه کالغ گفتم یصدا

 .یرونب یام. دارم میستن یزیچ -

 بهت بدم؟  یخوا یم یزیچ -

  یم صدا  ید کردم تا شا  ینداشتم. سرفه ا  یچاره ا  ی خواستم با او روبرو شوم ول  نمی
 .باز شود یکم

 ی؟د یحوله بهم م یه -

 .نزدو بعد از چند لحظه دوباره به در ضربه زد حرفی

 .حوله رو ینا یر بگ یاب -

 :حوله را گرفتم و گفتم یعبردم و سر یروندر ب یرا از ال دستم

 .تو اتاق خودم یرمم ینی؟دور بش یجا یه یر یم -

 .یزن  یم یخاتاقتو روشن کنم.  یلحظه بمون اون تو بخار یه

که حوله را در  ی. درحالیایمب یرونتوانم ب یبعد بهم گفت که م یلحظه  چند
  یکراست آمدم و    یرونبودم از حمام ب  یچیدهتوانستم دورم پ  یکه م  یحالت   یشترینب
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در   یقهاتاق رفتم. خوشبختانه هنوز چند تکه لباس آنجا داشتم. بعد از چند دق  یتو
هم نداشتم.  یبهانه ا یول یندخواستم حالم را بب ینگفتم. نم یزیاتاق را زد. چ
تخت و   ی. من هم سرم را به طرفش بر نگرداندم. همان طور رویامدداخل اتاق ن

که نگران بود و    یی. صداگوشم نشست  یتو یشپشت به او نشسته بودم. صدا
 .ینغمگ

 !یلدا -

نشست اما عکس   یمگلو  یحلقه زد و بغض دوباره تو  یمچشم ها  یدوباره تو  اشک
  یصال و است  یکالفگ   ینبار داد. ا  یرونب  یعصب  ی نشان ندادم. نفسش را با حالت   یالعمل
 .زد یموج م  یشصدا یتو

 ...یاچه مرگته  یگ   یبا توام. م یلدا -

نشست و بعد به    یمچشم ها  یتو  یهرگرداندم. نگاهش چند ثانرا به طرفش ب  سرم
نشستنم و   یشد و بعد از آن توجهش به حالت مچاله  یدهلبم کش  یزخم گوشه 

 یگونه ام و شلختگ   یبودم جلب شد. بعد به قرمز یچیدهکه محکم دورم پ  ییپتو
کرد. نگاهش را از   سرخم نگاه یادیز یو بعد دوباره به چشم ها  یسمخ یمو ها

  یمکث کرد و بعد دستش را به چهار چوب در گرفت و درحال یمن گرفت. لحظه ا
 :کرد گفت  یفرش نگاه م یکه به گل ها

 .ندارم  یگهرو د یکی ین. طاقت ایخواد بگ  یکه هست... نم  یهر چ  -

هدف   یدانم چه قدر ب  یرفت. نم یدبگو یزیچ یاکه نگاهم کند   ینبعد بدون ا و
گذشته بود. دستمال  یادیدانم که مدت ز یتخت نشستم. فقط م یروآن جا 
نگاه    یمروبرو  یدستمال کاغذ  یشد. به تپه    یداشت تمام م  یگر کنار تخت د  یکاغذ



 

 
262

 (zygopteraشاپرک )|  یگر بازرمان 
 

بعد خوابم برد. با   یگذاشتم و مدت   یمزانو ها یکردم و مچاله تر شدم. سرم را رو
که داخلش    ینیس  یک  ینرمرا باز کردم. آ   یمکه به در اتاق زده شد چشم ها   یضربه ا
نان بود مقابلم گذاشت و خواست که از اتاق خارج شود.   یکاسه سوپ و مقدار  یک
 :کردم  یشصدا

 !ینآرم -

 :گفت  یفیضع یصدا با

 ها؟  -

 :که نگاهش کنم گفتم  ینا بدون

 ی؟دار یگار س -

 .یدمنکش یگهد یسالگ  یست بعد ب -

 ینی؟ کنارم بش  یشهپس... م -

داد و  یوار اش را به د یهتخت نشست. مثل من تک یو با فاصله، کنارم رو آمد
گذاشت و به    یشزانو  یرو  یکوریشکمش جمع کرد. بعد سرش را    یرا تو  یشپاها

 یم  یدهد  یگریاتاق طور د  یکتار  یمهن  یفضا  یانگار تو  یشمن نگاه کرد. چشم ها
به طرف صورتم   رابود. دستش    ینگاهش طور خاص  یشد. نگاهش، غم نشسته تو

  یباشد همه    یدهکه تازه مادرش را د  یا  یزخم  ی. مثل بچه  ید آورد کنار زخمم کش
  ین ا  یدکنم تا شا  یهتوانم گر  یخواست کنارش تا م  یزنده شد. دلم م  یمبرا  یمغم ها
کرده   یشکه مهمان چشم ها  یغم  ینکردم. هم  یکم تر شود اما خود دار  یدرد کم
کرد    یکوتاه   ی. خنده  یدلبم زده بود را بوس  یگوشه    که به  یبود. انگشت   یبودم کاف 
 :و گفت
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 خوب شد؟  -

فرستاد تا خوب  یبوس م یم شد برا یزخم م یمافتادم که هر جا یم ها یبچگ  یاد
هم  یتنها یآمد و ب  یکه از عمق جانم م  یکوتاه   ی. خنده یدمشود. من هم خند

 :گفتم  ینتلخ بود. غمگ

 کار کنم؟  یقلبمو چ  -

 :کرد و گفت  یرا طور با مزه ا صدایش

 !اونم بده بوسش کنم -

 ی خنده ام گرفت. دستم را رو  یشمسخره بودن حرفش و بامزه بودن لحن صدا  از 
و چند لحظه بعد متوجه شدم دارم بلند بلند   یدمصورتم گذاشتم و بلند بلند خند

. دستش  شده بود  یه به گر  یلخنده ام تبد  ی دانم چه طور و از ک   یکنم. نم  یم  یهگر
که به خاطر    یواکنش یدم؛کش  بو عق یدمشانه ام گذاشت. ناخودآگاه لرز یرا رو
  :بود که پشت سر گذاشته بودم. آرام گفت یاتفاقات 

 .یرمخوام دستات رو بگ یم -

 یب  ی یهگر  ینداشتم. حت  یواکنش عصب ینبار را گرفت. ا یمبعد مچ دست ها  و
چشم   یرا از صورتم جدا کرد. نگاهم تو یم قطع شد. دست ها یلحظات  یامانم برا

خواست اما  یکردن در آغوشش را م یهگر یطوالن  یکرد. دلم مدت  یر گ یشها
بود.  یاوشس یمعن یب  یبه خاطر حرف ها یددانم شا یکردم. نم  یم یخوددار

چشمم  یمدام جلو یاپی،پ ییافتاده بودم. دوباره صحنه ها یادشدوباره  یلعنت 
 یم دوباره لرز گرفته بود. دست ها  یمآمد. نگاهم را از نگاهش گرفتم. دست ها یم

رفت. بعد دوباره نگاهم را از او گرفتم.   یششانه ها  یرا محکم تر گرفت. نگاهم رو
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  یم گرفت. دست هاتر شد و تمام بدنم را فرا   دید بود ش  یمدست ها یکه تو  یلرز
 .دستش را گرفتم یعرا رها کرد. با ترس، بدون فکر و سر

 .خوام روت پتو بکشم  ی. میلرز یم یدار -

نگاه کردم. سرش را به   یش را رها نکردم. به دستش، شانه اش و چشم ها  دستش
 ی تر شد و با دست آزادش سرم را رو یکبه من نزد یچپ و راست تکان داد. کم

 یشتو یاز شوخ  ییکه به زور رگه ها  یینچ نچ کنان با صدااش گذاشت و  ینهس
 :بود زمزمه کرد

پشت سرمون    یکن  یکار ها رو م  ینخانومم. هم  یاختصاص  یانگار من بخار -
 .یگهد یارنحرف درم

زد.  یم یگریداد حرف د یدستش که سرم را فشار م یگفت ول  یرا م ینا زبانش
و بعد دست    یدباال کش  یمشانه ها  یتخت برداشت و تا رو  یاز گوشه    یگرید  یپتو
  یه گر  یر دل س  یکخواست تا    یانداخت. دلم آغوشش را م  یمرا دور شانه ها  یشها

  ی آمد. فقط رخوت و خوابالودگ   یام نم  یهگر  یگر کنم اما آن لحظه برخالف انتظارم د
ت و ذهنم  هم نشس یآرام رو ینمسنگ یوجودم را فرا گرفته بود. پلک ها  یبیعج

 .ذره ذره خاموش شد

*** 

بود.   یکتار یکبودم. اتاق تار یدهتخت دراز کش یرا که باز کردم تو یمها چشم
 ینبود. در حال  ینکورکورانه دستم را به طرف چراغ خواب بردم و روشنش کردم. آرم

سالن   یتو  یمبل یرو ینبودم از اتاق خارج شدم. آرم یچیدهکه هنوز پتو را دورم پ
بود.  یختهکاغذ و نقشه دورش ر  یبود و با لپ تاپش مشغول بود و کلنشسته 
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مطالعه اش   ینکبرگه ها بلند کرد و از پشت ع یتر شدم. سرش را از رو یکنزد
 :نگاهم کرد. آرام گفتم

 .کردم  یتتاذ  یلیامروز خ یدببخش -

  یگر جواب تعارف همد  یمکه بلد باش  یمنگفت. ما معموال با هم تعارف نداشت  چیزی
 . ادامه دادمیمرا بده

 .خوام برم خونه یم -

 .رسونمت یم -

 .هم گره کردم  یرا تو یمها انگشت

 .آوردم ینماش یرمنه خودم م -

کدام   یچراه ه  یندارد. تو  یا  یدهفا  ینحرف ها در مقابل آرم  یندانستم ا  یم  گرچه
تکان دادم و  یشا براشوم. سرم ر  یادهخانه نگه داشت تا پ  ی. جلویمنزد یحرف 

 یدر مقابلم ظاهر شد و خواست که حساب  یتوارد خانه شدم. مامان با عصبان
دانم مغزم آن   یوا رفت. نم دبازخواستم کند اما نگاهش که به حال و روزم افتا

دانم چه طور بدون   یداد. نم  یلش سر هم کرد و تحو  یلحظه چه طور داستان معقول
 یاوشآن روز تلفن س  یدانم چه طور فردا  ی. نمیدموابکنم آن شب را خ  یهکه گر  ینا

  یاورمب  یشدلم کاشته بود به رو  یکه تو  یاز نفرت   یزیکه چ  ینرا جواب دادم بدون ا 
را تمام کردم. انگار به طور  یعروس یها یددانم چه طور خر یبعد نم یو روز ها
  یشه که هم  یاوشس  یکه حت   یرا از دست داده بودم. طور  یمتمام حس ها  یناگهان 
باورش  یگر د یا یبه تمام معنا بود نگرانم شده بود. نگران  یقطب  یخچالتکه  یک
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عوض شده   یادیز ها نداشت. آن روز  یارزش یمبرا یگر که د  یا ینداشتم. نگران 
  .یدچهره ام د یتو یشد حت  یرا م  ییر بودم. انقدر وزن کم کرده بودم که تغ

را که باز کردم  یاط. در حیمدسته گل برو یدخر یدنبالم آمده بود که برا سیاوش
  .بود یمروبه رو

 .سالم خانم دسته گل -

تک تک لحظات آن روز را   یشچشم ها یدن توانستم با د یزدم. هنوز م پوزخندی
روز ها هر چه من از   ین برد. ا ین. دستم را گرفت و به سمت ماشیاورمبه خاطر ب

. به یزشد. مثل همان لحظات نفرت انگ  یتر م  یکگرفتم او به من نزد  یفاصله ماو  
آهنگ شاد   یکنشستم.    شینما  یحرف تو  ینشان ندادم. ب   یگرفتن دستم واکنش

رفت. حالم از نگاهش   یمپا  یآهنگ تکان دادم. نگاهش رو  یتمرا با ر  یمگذاشت. پا
نکرد. فردا روز  یر در چهره ام تغ یزیخورد اما چ یکرد به هم م  یبهم نگاه م یوقت 

 یکار  یمن و مشغله  یعالقه گ  یها به خاطر ب  یداز خر یلیمان بود و خ یعروس
ها را به خانواده و دوست و آشنا سپرده   یداز خر یلیبود. خ هعقب افتاد یاوشس
راه حرف   ی. تویمو قرار شده بود الاقل دست گل عروس را خودمان بخر یمبود
کردم.   یمن بودم که سر صحبت را باز م  یشهما دو نفر هم  ین. معموال بیمنزد  یادیز

روبرو نگاه    هام نشسته بودم و ب  یصندل  یخودش رو  یحاال من هم درست به سرد
 .کردم  یم

 ی؟ش یزنم م یچرا دار -

 :زدم و گفتم ینه. پوزخند یادوستم دارد  یدمپرس یافتادم که از او م یوقت ه  یاد

 .ازت متنفرمچون  -
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 :زد و به روبرو نگاه کرد و گفت ی. او هم پوزخندیدکالمم را فهم  ی تکه

 یم؟از اول شروع کن یه. نظرت چیمحاال برابر شد  -

  ی بود که واقع  ینگاهم کرد و همان لحظه کاف  یلحظه ا یکردم. او هم برا  نگاهش
حرف   ینکردم اگر ا  یم یکه چه ذوق   یبودن نگاهش در آن لحظه را حس کنم. وا

آن برق  یاداز نگاهش مرا  یحاال هر حالت  ی. ولیدمشن یم یشپ یرا چند هفته 
برد. نه از  یلذت م اشتبود. د یشچشم ها یانداخت که آن روز تو یم یانتقام
لذت   یممن و التماس ها  نیدافتاد. آن لحظه داشت فقط از زجر کش  یکه م  یاتفاق 
برد. سرم را به چپ و راست تکان دادم و افکار ترسناک را از ذهنم خارج کردم.   یم

 :گفتم  یبه سرد

 .دم ادامه بدم یم یحممنون. ترج -

 .قبل شد یاش فشرده شد و نگاهش دوباره به سرد چهره

 .دم ادامه اش بهتر باشه یبهت قول نم -

*** 

. بابا یدچرخ  یدستش دورم م  یتو  یبود. مامان داشت با اسفند  یروز عروس  صبح
 یاخم  ینکرد. خاله مه  یداده بود و متفکرانه نگاهم م  یهتک  یوار د  یبه گوشه    یدحم
کرد. هر چه باشد سالها    یم یبار غرولند  یکاش بود و هر چند وقت  یشانیپ یرو

کرد اما   ی. فضا را شاد مدیدخن یم ینکرد. نوش  یبود مرا عروس خودش صدا م
گرفتم   یمچش را م  یسر ذوق بود و گاه   یحساب   ینگاهش به من فرق داشت. گاه 

 ینهاا یار مه ییکرد انگار ارث پدرش را خورده ام. دا  ینگاهم م یداشت طور یوقت 
ها و  یکدندگیاز  یشده بود. خبر یگریا انگار ادم داز اصفهان آمده بودند. مهس
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بودمش چه   یده که د  یبار یندانم اخر ی اش نبود. نم یشگ یهم یها یبچه باز
  .قدر گذشته بود

کار بود. آنقدر که فقط   یر درگ یادی. انگار زیدمد ینم یادرا از آن روز به بعد ز  ارمین
زنگ زده بود. گفته بود  ی م تلفن. آن روز هیدپرس یو کوتاه حالم را م یتلفن یگاه 

تواند شرکت کند و خودش را تا شب خواهد رساند.    یصبح نم یکه در مراسم ها
و جوش بادند. زنگ در خانه را زدند.   جنببود و همه در  یهر کس در حال کار

بردن   یبرا  یدبود. خواستم از خانه خارج شوم که نگذاشتند. گفتند داماد با  یاوشس
  یل خ یشناختند. ممکن بود ب  یرا نم یاوشس ی . آن ها که غرور لعنت یایدعروس ب
فکرم  ینخانه دنبالم. به ا یتو یایدکه الزم نباشد ب  ینا یشود فقط برا یعروس

عذاب را ادامه دهد. بعد از  ین آمد تا ا یآمد. م ینه. حتما م یزدم. ول وزخندیپ
  .کنار رفته بود  یماچشم ه یاز جلو یآن روز انگار پرده ا

  ی م یگر هر حرف و نگاهش را بفهمم. حاال د یشناختمش که معن یانقدر م حاال
و عمق حماقت خودم را درک کنم.   ینمبب  یش چشم ها  یرا تو  ی توانستم نفرت واقع

وقت واقعا دوستم نداشت. من   یچه  یاوشروشن بود که س  یمرز برا  ینع  یگر حاال د
آن روز هنوز    ی. ولداشتمبا تمام وجودم دوستش  روز    یک دوستش داشتم؟ مطمئنا  

بود. آن روز هنوز تمامم نکرده بود. امروز فقط  یده تمام وجودم را به آتش نکش
که تا مغز    یقینفرت خودش. نفرت عم یدرست به اندازه  ینفرت مانده بود. نفرت 
. یتمام نشدن  یاز نفرت خال بود. خالئ  یشتر ب یکردم. ول  یاستخوان احساسش م

  .نمانده بود یزیچ یچنگار ها

کردم.    یخالص شدن تالش هم نم  یبرا  ی کرده بودم و حت   یر باتالق گ  یک  یتو  انگار 
من تمام  یها یانجات دادن نداشتم. رو  یبرا یزیچ یگر کردم چون د  یتالش نم
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توانستم   یکه نم  یخانواده ا  یبود. برا  یهبق   یایرو  یدادم برا  یشده بود. اگر ادامه م
من خوشحال بودند   یهمه برا امروز که   یشان شوم. خانواده ا یباعث سرشکستگ 

خواهند داشت. بازهم   یدانستم اگر موضوع را بفهمند چه عکس العمل یاما نم
دوباره مرا به    یهو تنب  یدبا تهد  یو وساطت و حت   یونیبا پادرم  یاماندند؟    یکنارم م
 یرفتم. انگار خودم م یباتالق فرو م یتو یتگرداندند؟ داشتم با رضا  یاو بر م

بود که  یبود که خودم رفته بودم. انتخاب  یراه  ینرا مجازات کنم. ا خودمخواستم 
  یشگاه آرا یصندل یزده بودم. رو  یمبود که خودم به زندگ یخودم کرده بودم و گند

 یککردم.   یرا احساس م یز بودن همه چ ینشسته بودم. انگار تازه داشتم واقع
شد   یباعث م  یچارگ   یبعد احساس ب   یو خال بودم و لحظه    یحس  یب   یلحظه تو
 یحوصلگ  یکرد ب   یم یکه سع  یبا لحن یشگر اشک از چشمانم بچکد. آرا یقطره ا

 :معلوم نباشد گفت  یشتو یتو عصباان

 یاممن م  یچشمتو انجام بدم. ه   یش تونم آرا  ینم  یادعروس خانم اشکت ب  -
کارم خراب   یهمه    یزیر  یقطره اشک م  یه لحظه حساسش شما  خطو بکشم    ینا
 .یشهم

اماده کردن   یبرا  یرفتم  یدبا  یگر او تمام شده بود. د  یشسرم. آرا  یآمد باال  نوشین
 :به من کرد و گفت  ی. نگاه نگران یشموها

 تو خودت؟ یریزیچرا همه اش م یلدا؟شده  یچ  یگ   یچرا نم -

 :فرو دادم و گفتم  یگر بار د  یکه ببرم. بغضم را  کردم دوباره به احساس خال پنا   سعی

 .کم استرس دارم  یه. یستن یزیچ -

 !کم؟  یه -
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  یشگر نشست رفت. آرا  یروش م  یدکه با  یا  یرا تکان داد و به سمت صندل  سرش
را   یش من نشسته بود تا ناخن ها یکنار صندل  ینرا تمام کرد. نوش یشمباالخره آرا

در مورد  یشد. سوال یممشغول فرم دادن به موها یگر د یشگر آرا  یککنند.   یطراح 
  ی که انگار نم  ینکند. نوش  ی نم یمورد نظرم کرد که به او گفتم برام فرق  یمدل مو

 :دوباره شروع کرد یندتوانست ساکت بنش

مثل ابر  ینیش یگوشه م  یهتا  یخوبم خوبم ول  یگیچند وقته همه اش م -
زن داداش  یا. کم بهت گفتم بیکرد  یخواست  یم ی. تو که هر کاریشیم یبهار

  خودم شو؟

داشت که  یخودش را باد زد. انگار حرف  یبرداشت و عصب یز م یاز رو یبادبزن  بعد
 .یردگفتنش را بگ  یتوانست جلو ینم

الاقل خوشحال باش آدم دلش  ی؟دوست دار یاوشوس یگفت   یحاال مگه نم -
 .نسوزه

 .داشت یدرد  یکواقعا  ین. نوشیدجنب یمها شاخک

  یبینینم  یندازی؟م  یکه مدته راه به راه به من ت  یهکه    یسوزیم  یتو از کجا دار -
 ام؟  یخودم تو چه وضع

 .خانم، هزار برابرش حقته یلدا یکه توش  یوضع -

 .نوبرش بود یگر د یکی یننگاهش کردم. ا شوکه

به تو    یتر  یزممگه من چه ه  ی؟زار  یسربه سرم م  یدار  ین؟نوش  یگیم  یچ  -
 م؟ فروخت
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. اونموقع خودم  یفروختیکاش به من م  ی. ولیبه من؟ نه به من نفروخت  -
 .یاز جات پاش یتو کاسه ات که نتون  یزاشتمچنان م

 گفته؟  یزیبهت چ یکس  ید؟مامانم؟ بابا حم -

 یدونستم. با اونا چ  یبوده من نم ینسنگ یلیکه تو بار گناهت خ  ینمثل ا -
 مگه؟ یکار کرد

 یگی؟ م یوچ یپس تو دار -

 یگم؟م یوچ -

دستش تند تند خودش   یبلند شد. با بادبزن تو  یصندل  یاز رو  یا  یحالت عصبان   با
 :گفت  یدکش  یهوا پوف م یرفت و تو یکه راه م  یزد. در حال یرا باد م

که   یخودت انقدر احمق  یبهت بگم. وقت  یامکارم که ب  یمن چ  یگم؟م یوچ -
اگه از وسط دوال بود هم تا حاال   تو یبگم؟ بابا دوهزار یمن بهت چ  یفهم ینم
 ...یدمفهم  یخنگ  ینافتاد. من به ا یم یدبا

مهم نبود که  یمبلند شدم. برا یصندل یرا گفت و پشتش را به من کرد. از رو این
 .کردند  یبرگشته بودند و ما را نگاه م یشگاهآرا یهمه تو

 یگی؟م یدار یچ  یننوش -

 :بلند تر از معمول گفت ییاز کنترلم خارج شده بود. او هم با صدا صدایم

 یرو ینگم. تو هم بش  یبهت نم یچیگم. ه  یبهت نم یچی. دارم هیچیه -
 .یو خوشبخت باش یکن لبخند بزن   یو سع یلعنت  یاون صندل
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 یکردن حرصم تمام موها  یخال یبرا یتوانستمبودم که م یلحظه انقدر عصب آن
 !سرش را دانه به دانه بکنم. "خوشبخت!" هه

به   ینوکه ا  یکاره ا   یلبخند بزنم و خوشبخت باشم؟ تو چ  یگی؟م یدار یچ  -
من  یکن  یزار بزنم؟ فکر م ینجاا ینمخواد بش یمن دلم م یکن  یفکر م یگی؟من م
  ی لعنت  یزندگ  ینکه مرگو به ا  یهجور یهوضعم  یفهمینم یم؟راض یتوضع یناز ا
 !دم؟ خوشبخت!... هه یم یحترج

بودم زل زد تو چشم   یدهکه تا به حال از او ند  یتیقدم به طرفم برداشت. با جد  یک
 :و گفت یمها

 .داداشم یبه زندگ  یگند زد  یپس غلط کرد -

. ماتم برد.  یمها یرگمو یم،رگ ها یهمه  یلرز افتاد به جانم. تو یک موج،  یک
  یدم فهم ی. نمیدگو  یچه م یدمفهم ی. نمیمهم زل زده بود یچشم ها یهنوز تو

. انگار تکه  یدملرز یبه خودم م یداما مثل ب یمفهم یاما لرز افتاده بود به جانم. نم
هزاران برابر سرعت حرکت   یبا سرعت   تندداش  یاتمپازل باور ها، تصورات و ذهن  یها

رفتند تا   یو م یدند لغز  یاز کنار هم م یبه طرز دردناک کردند؛   یقاره ها حرکت م
  ین را بسازند. مغزم تاب ا یگر شکل د یکتا  یرند،کنار هم قرار بگ  یگر طور د یک

که پازلم از هم   ینقبل از ا  یدکردم. با  یمتوقفش م  یدحرکت دردناک را نداشت. با
همان طور که   پازلم را یدها دروغ است. با ینکه تمام ا  یدمفهم یشود م پاشیده

 داشتم. به زور لب زدم یبود نگه م

 ...؟یچ  ین؟آ..رم -
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و اشاره کرد که کار ناخنش را ادامه  یصندل یتفاوت نشست رو یرا نداد. ب  جوابم
 ین قدر حرف زدن دلش خنک شده بود. انگار قصدش فقط هم  ینبدهند. انگار با هم

 یته ذهنم م  ییکه دلش خنک شود. صدا  ین. ایاندازدروز ب  ینکه مرا به ا  ینبود. ا
 ...یدباشم. شا یدنکش  ذابع ینا یقمن ال یدحق دارد. شا یدگفت که شا

 :یدمپرس ین. بدون توجه به او از نوشینمبنش یصندل یخواست که رو آرایشگر 

 شده؟  یچ  ینآرم -

  ی شدم. بدون توجه به حرف ها یداز جواب گرفتن از او نا ام یگر را نداد. د جوابم
 :گفت  ینکه نوش  یاید خواست به دنبالم ب یشگر به اتاق پرو رفتم. آرا یشگر راآ 

 .کم تنها باشه  یه یاحضرتولش کن. بزار اول -

 یرا گرفتم. جواب نداد. دوباره گرفتم. باز هم جواب   ینکردم و شماره ارم  یدارا پ  کیفم
 .خبر داشت یناز آرم یشهنبود. به حامد زنگ زدم. او هم

 ا یلد یبله آبج  -

 کجاست؟  ینآرم -

 چه طور؟  -

 شده؟  یزیشچ یگم... میزهچ -

 .کرد  مکث

 نه چه طور؟  -

 .راستشو بگو -
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 .یافتادهن یاتفاق  -

 .چش شده؟ راستشو بگو ی؟د یچرا مبهم جواب م -

 :یدمپرس یتآورم. با عصبان  یکردم دارم باال م  یم حس

 کجاست؟  یناالن آرم -

 .البد خونه اشه -

 یست؟ن  یهبق یشچرا پ یست؟ما ن یچرا خونه  -

. البد داره آماده  یادم یرتر کم د  یهخونه اشه.  ی؟چرا حساس شد یلدا یآبج  -
 .یشهم

 :یدمپرس یتدرنها ینه. ول یاداشتم که بپرسم  شک

 کار کردم؟  یچ  ینمن با آرم -

را هم  یدنشنفس کش یصدا یحت  ینبار قبل از جواب دادن مکث کرد. ا دوباره
 یدمشن

 بهت گفته؟ ینوا یک  -

 ی؟دون  یپس تو هم م -

. فکر کنم یمزن ی. با هم حرف میندنبال نوش یاممن االن دارم م ینبب یلدا -
 ...سوء تفاهم شده

سرم انداختم. و از  یکاور برداشتم و رو  یرا قطع کردم. شنل لباسم را از تو گوشی
 یکه کس  ینبرداشتم و قبل از ا یفمک  یرا از تو یدزدم. دسته کل یرونب یشگاهآرا
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ساعت رفتم.  یمساعته را تو ن یه شدم و حرکت کردم. راه  ینسوار ماش  یاددنبالم ب
باران  یگرفت. باد قطره ها  یشدت م داشتبود  یدنکه در حال بار  یباران نم نم

. یختر یکرد. پازل ذهنم داشت به هم م  یمختلف پخش م یرا در جهت ها
نگه دارم اما ذهنم  یشان کردم هر طور که شده تکه ها را سر جا  یم یسع داشتم

 .کرد  یم یریگ  یجهکرد و نت  یم یلرفت؛ تحل یم یشمن داشت پ یبدون اجازه 

فعال  یدابدنم هم مثل ذهنم شد ی یبودن در خال، حس ها یبعد از مدت طوالن  
 یاسترس را تا توو  ینگران  ید،کش  یم یر کرد، معده ام ت  یشده بود. سرم درد م

هر لحظه درحال زنگ زدن بود.  یباام تقر یکردم. گوش  یسرانگشتانم احساس م
خانه  یعقب. باالخره جلو یصندل یرا قطع کردم و پرتش کردم رو یشآخر صدا

خانه اش  یها یدشدم.  هنوز کل یماناش بودم. دست بردم که زنگ بزنم اما پش
  یبود. وقت  یک تار یکشدم. تار یاطقفل چرخاندم و وارد ح یرا تو  یددستم بود. کل

آمد.   یباال م  یاز طبقه    یفنور ضع  یکهم شد. فقط    یشتر ب  یکیوارد خانه شدم تار
جمع کردم و از پله ها باال رفتم. خوب بود که کفش  میدامن لباسم را با دست ک

آهنگ سوز داشت. آمد.    یم  یتار گ  یدر درآورده بودم. صدا  یپاشنه دارم را جلو  یها
که   یآمد. اتاق  یبودم. نور از اتاق سوم م یدهپله ها رس یبه باال یگر غم داشت. د

 یشتر اما می. شک داشتم. بیستادمباز ا یمهدرش بسته بود. پشت در ن یشههم
 .. هنوز پشت در بودمیدمترس

 یکه داخل را نگاه کنم گوش م  ینو بدون ا یوار داده بودم به د یهتک یکیتار یتو 
 یصورتم م یآرام رو یمکه بدانم چرا اشک ها  یندادم و بدون ا یدادم. گوش م

گوشم   یتو یچیدپ یش... سوز صدایششروع کرد به خواندن. صدا  یکباره . یدچک
خواندنش را تا به   مگین ام. غ ینهس یقفسه  یتو یهو یبدرد عج یک همان طور 
و در را باز کردم. نشسته بود پشت به  یدمکش  یقنفس عم یکبود.  یدهحال نشن
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اتاق با هر وزش   یتور  یکه هر دو لنگه اش باز بود. پرده    یقد  یدر و رو به پنجره  
 .کرد  یروشن م یو سرد آباژور فضا را کم یدخورد و تنها نور سف یباد تکان م

نبود.   یشه. نشستنش مثل همیزدم  یتار بود. هنوز داشت گ  یدهآمدندم را نشن   صدای
آمد گرم   یتنش بود که به نظر نم یطوس یشرتت یک. یتارگ  یشده بود رو خم

خواستم پنجره را ببندم و سرزنشش کنم که چرا    یلرز داشت. م  یشباشد. شانه ها
شد  یدهکه نگاهم کش  تمقدم به داخل اتاق برداش یکاست.  یدهلباس گرم نپوش

بچه   یلیاز خ یش،ها پ  وقت یلیمن بود. از خ یپر از عکسا یوار . تمام دیوارد یرو
شده بود   یقات   یتارشباد که با سوز گ  یداخل رفتم. صدا  یگر قدم د  یکتا االن.    یمگ
نگاه کردم.   یمپا  یر شود. به فرش ز  یدهفرش شن  یگذاشت خش خش دامنم رو  ینم

جانمازش آنجا پهن بود.   یشهکه هم  یز جون بود. همان اتاق یاتاق عز   یمیفرش قد
که پانزده شانزده سال    ی. دراوریدمرا د  یمیم چرخ دور خودم زدم زدم. دراور قد  یک
که   ینآرم  یاسباب باز  یشرو  یمیخرت و پرت قد  یعوضش کرده بودم با کل  یشپ
. یزاچ  یلیبودم... خ  یدهتولدش خر  یکه برا  ییشکسته بودم... کادوها  یبچه گ   یتو
هاشان را اصال به  یخاطره داشتم و بعض یادن یک یشانها یکه با بعض  یزاییچ

اورده بود و    یماز سفر برا  یزجونکه عز  یعطر   یهوا بو  یتو  یآوردم. حت   یخاطر نم
اتاق پر از خاطره بود... پر از من  ینآمد. ا یزدم م یم یلیمدت خ یکها  یمقد
 !بود

. دست ینمب یدارم خواب م یدداشته باشد. فکر کردم شا یتتوانست واقع نمی
  ین از من و آرم یعکس دسته جمع یکرا لمس کردم.  یوار د ی بردم قاب عکس رو

 یتمنگه داشتن ذهن ی. دست ازتقال برایبود، کامال واقع یو مهسا. واقع ینو نوش
برداشتم. پازل ذهنم منفجرشد و تکه ها با سرعت از هم فاصله گرفتند. صحنه 

که ازشان رد   ییبه هم وصل شدند. حرف ها و نگاه هاذهنم  ی از گذشته تو ییها
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باشم. تکه    یشانبرا  یا  یدنبال معن  یاکه درباره شان فکر کنم    ین شده بودم، بدون ا
گرفتند. هر   یکه از هم گسسته بودند داشتند کنار هم قرار م  یها به همان سرعت 

 یجادا یدیجد  یر تصو ینبار قرار گرفت و ا یشسرجا مختصر  یی جابجا یکتکه با 
آنقدر واضح   یز . همه چیدمشد یشناختم اما به وضوح م یکه نم  یریشد. تصو

  .بودم یدهبود که تعجب کردم که چرا تا آن لحظه نفهم

خوردم. قاب عکس  یدیتجربه کردم تکان شد یتکه به خاطر درک واقع  یشوک  از 
 یدنماز دداد. سرش را به طرفم برگرداند. به وضوح    یبلند  یافتاد و صدا  ینزم  یرو

شد.    ینم  یدهد  یباچشمانش تقر  یدیجا خوردم. سف  یدنشجا خورد. به وضوح از د
چشم  یتو یحرف  یچ. بدون ه درا رها کرد و از جاش بلند ش یتار سرخ سرخ بود. گ

. یشو زل زدم تو چشم ها  یستادما  یشروبرو  یقانگاه کرد. به طرفش رفتم. دق  یمها
 :لبخند تلخ زد و گفت یک ! یزدند... با من حرف نمیشچشم ها

 !یدختر؟ شکل عن شد یرفت   یشگاهکدوم آرا -

سال  ینشود. مثل تمام ا یمقا یشها یخواست پشت مسخره باز یهم م حاال
من   ینو لبخندش... تلخ تلخ بود. ارم  یدبار  یچهره اش م  یها. غم از تک تک اجزا

شدم طاقت   یم یوانهخند تلخ... داشتم دلب ینبود! و حاال ا یرین هم ش یشاخما
که   یینگاه کردم. چشم ها یشچشم ها یحالش را نداشتم. دوباره تو ینا یدند

  !زدند  یهنوز حرف نم

 .... اصال غصه نخوریگهد یشگاهآرا یهبرمت  یخودم م یمبر یاب -

 :یدمکش  یادفر یار اخت بی

 !بسه یگهد -
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 .شد و فقط نگاهم کرد ساکت

 .مونم یداداشت م یشههم یگفت  -

 :زمزمه گفت یهشب ییسوزاند. با صدا یانگار تا مغز استخونم را م نگاهش

 نموندم؟   -

رفت.  یم یجکرد و سرم گ  یدرد م یداشد. معده ام شد یداشت منفجر م سرم
سقوط کنم.  یتنها یکنار برود و تا ب   یمپا یر از ز یاکردم االن است که دن  یحس م

کردم اگر    یتوانستم. حس م یلحظه هم نم یک  یتوانستم بمانم. حت  ینم یگر د
که   ی. با تمام سرعت مشو یساکتش نگاه کنم نابود م یچشم ها یتو یگر بار د یک
پله    یین. پایمدو  ی. دامنم را جمع کرده بودم و با تمام سرعت میدمتوانستم دو  یم

 :یدمرا شن ینآرم یها بودم که صدا

 .یمصبر کن. بزار حرف بزن یلدا - .

را روشن کردم و با تمام   ینکه بتواند به من برسد ماش  ین. قبل از ایدمدو  یم  فقط 
 .سرعت راندم

*** 

اشک بار و اعصاب خراب تازه متوجه شدم که   یراندن با چشم ها  یقهاز ده دق  بعد
  ی سرخش دوباره تو  یجا گذاشتم. چشم ها ینآرم یخانه  یرا تو یمکفش ها

دانم چه  یخواستم به او فکر کنم. نم یتکان دادم. نم یذهنم آمد. سرم را عصب
ن مرا به خودم آورد. یماش یکبوق  یکردم. صدا   یبا آن وضع رانندگ  یگر قدر د
نمانده بود تصادف شود. راننده از   یزیفرمان را به سمت چپ چرخاندم. چ یعسر

  ید د  ی داد. بهت نگاهش را وقت   یآورد و فوحش بد  یروند و سرش را بکنارم رد ش 
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  ی اصال نم  یکردم حواسم را جمع کنم ول ی. سعیدمام د یدهلباس عروس پوش
 .شده بود ینکردم. نفسم سنگ  یتجاده هدا یهرا به حاش ینتوانستم. ماش

روم.به  ب  یرونتوانستم با لباس عروس ب  ینبود. نم   یژنیاکس  یچه  ینماش  یانگار تو 
زد.  یدیدادم. رعدوبرق شد یهدادم و سرم را به فرمان تک یینرا پا یشهش یشجا
کردم   یم  یهکرد. گر  یم  یهمن گر  یتر شد. آسمان هم داشت پا به پا  ید ام شد  یهگر
  یزی چ یچتوانستم به ه ی کردن. نم  لهنوز ذهنم شروع نکرده بود به استدال یول

 ی که نم  ینکرده بود. نه به آرم  یکه اونطور در حقم نامرد  یاوشفکر کنم. نه به س
متاسف. نه خانواده ام که االن   یا یعصبان   یادر موردش ناراحت باشم  یددانستم با

توانستم درست فکر کنم.    ی کدام نم  یچگشتند. به ه  یالبد داشتند در به در دنبالم م
درموردش فکر کنم  آمد و تا بخواهم یچشمم م یهر کدامشان جلو ی یافهفقط ق

 یکیکوچ  ی  ینهشوم. آ   یم  یوانهکردم دارم د  یشد. حس م  یظاهر م  یبعد  ی  یافهق
خراب شده بود. با نگاه کردن   یشمدرآوردم و به خودم نگاه کردم. آرا یفمک  یاز تو

چه قدر گذشت فقط حس کردم   دانم  یتر شد. نم  یدام باز هم شد  یهبه چهره ام گر
 ینکه تا آخر  یدر حال یتمحو شدند.  در نها یمشم هاچ یها آرام از جلو  یر تصو

 .از حال رفتم یختمر یلحظه داشتم اشک م

شدم. خانه   یدار از خواب ب  یینپا  یصحبت چند نفر از طبقه    یروز بعد با صدا   صبح
توانست همه اش خواب بوده   یم  یعنیتخت خودم.    یاتاق خودم و رو  یبودم. تو

آمد گوش دادم. داشتند   یکه م  یفیظع  یکرد. به صدا ها  یباشد؟ تمام بدنم درد م
آمد که با   یم ینآم یرفتم. صدا یینزدند. آرام از پله ها پا ی درمورد من حرف م

 :کرد  یم یفداشت تعر یحالت کالفه ا
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من.   یدونم چرا اومده بود خونه  یهزار بار گفتم. نم یشبمن که از د ... -
  یادی ز یز که چ  ین. بعدش هم بدون ایستفقط معلوم بود که حالش اصال خوب ن

بگه گذاشت و رفت. من هم رفتم دنبالش که کار دست خودش نده. بعدش هم که  
که قبلش    ین. ادمششما دا  یلاز حال رفت و اخرش هم که اوردم سرومروگنده تحو

 !دونم. خدافظ  یبوده رو نم یچ   یلششده  دل یچ 

  ی خارج شد و نگاهمان با هم تالق  یراییبودم که از پز یدهبه آخر پله ها رس دیگر 
 .کرد

 !یکه زنده ا  یبینمدختر خاله. م یچه طور -

  یدنم رفتم. مامان با د یراییرا ندادم. نگاهم را از او گرفتم و به سمت پز جوابش
کردند با من گرم برخورد کنند اما    یم یلم کرد. همه سع به سمتم اومد و بغ  یعسر

  یشب از من درمورد د  یکنم. مامان با نگران   ینگاهم را مخف   یتوانستم سرد  یمن نم
با من  یاوشکه س  یدنشدم. از من پرس یمانندادم. فقط گفتم پش یح. توضیدپرس

  ی هم آن شب به عروس یاوشکه س  یدمدر کمال تعجب فهم یت نبوده؟ و در نها
 :لب فوحش دادم یر است. ز یامدهن

 .کثافت آشغال -

داشتم به طرف   یتنها باشم. وقت  یخواهم کم یکردم و گفتم م  یعذرخواه  ازشان
توجه به او به اتاقم رفتم. خواستم در را ببندم   یزد. ب   یمصدا  ینرفتم آرم  یاتاقم م
 :گفتم  یتمانع شد. با عصبان یزیکه چ

 .پاتو بکش -

 .تو یاممنم بزار ب یلدا -
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 .شناختم یم یکه زمان   یی. چشم هایشچشم ها یرا باز کردم. زل زدم تو در 

 شما؟ -

را هم. سرش   یش. خاموش شدن برق چشم هایدم. وارفتنش را دیدرا فهم  منظورم
که   یکردم ادم  یحس م یتوانستم کنم وقت  یم یا یگر . چه کار دیینرا انداخت پا

 یمدت هاست که اصال نم یدمفهم یشناسم؟ وقت  یرا نم یستادها یمروبرو
بوده   دروغ  یز شناسمش چون تا االن همه چ یکنم م  یشناسمش و فقط فکر م

  یچ ه یگر د ینبود که بعدازا ینداد ا یآزارم م یشتر ب یکه حت   یگریاست. فکر د
که از دستش   ینخراب شده است، ا یز که همه چ  ینا یم،شو یوقت مثل قبل نم

 .ده امدا

 :بود گفت یدشام یفقط ته مانده ها یشکه تو  یبا لحن 

 .بدم یح. بزار توضیلدا یمبزار حرف بزن -

 یقبل  ینخواست االن آن آرم  ینگاه کردم. چه قدر دلم م  یشچشم ها  یبغض تو  با
توانستم فکرش   ینم یکه کنارم بود نه مثل االن که... حت   یشهکنارم بود. مثل هم
سال ها دروغ گفته بود؟ چطور    ینا  یانسته بود؟ چه طور همه  را بکنم. چه طور تو

 دروغ بود؟  یز همه چ  یاصال از ک   بود؟کرده    یمن هم نقش باز  یسالها جلو  ینتمام ا

 .فقط برو -

.  یاورمبود که تاب ب یتر از آن  یننگاه کرد. نگاهش غمگ یمچشما یحرف تو بدون
 .در گذاشت  یرا ال یشخواستم در را ببندم. دوباره پا 
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رو   ی و همه چ  یایب یرو فراموش کن. مگه من گفتم پاش ی اصال همه چ  -
تا آخر تو   یدیکه تو اون اتاق د  یگفتم. هر چ   یوقت بهت نم یچمن ه ی؟بفهم

 .موند یهمون اتاق م

 ی؟ که چ  -

  یت مده که شب عروسسرت او یبزار کنارت باشم. باهام حرف بزن. بگو چ  -
 ی. مگه مجبوریچند وقته باهام حرف نزد  یدون   ی. میرونب  یتک و تنها زد   یپاشد
 ...ییتنها

 .توانستم یخواستم. نم ینم یکرد. ول  یزد. داشت نرمم م یدوباره گولم م داشت

 .ام یگهد یرو دردا یدرد یهمجبورم. تو هم  -

 یا بشنوند آن لحظه صدار  یگر قلب همد یتوانستند صدا یاگر ادما م مطمئنا
قدم عقب    یک در برداشت و    یرا از ال  یشصدا پا  ی. ب یدمشن  یشکستن قلبش را م

  .یمدر را بستم هنوز زل زده بود تو چشمها یگریبدون حرف د  یرفت. وقت 

 

*** 

نداشتم. به  یاوشاز س یبود که خبر یگذشت. مدت   یم ییهفته از آن روز کذا دو
 یدش شرکتش سرزدم. گفتند شرکت واگذار شده است. در عمارت هم قفل بود و کل

رفته بود. انگار رفته بود.   ینزم یانگار اب شده بود و تو یاوشعوض شده بود. س
 یروناز شوک گم شدنم ب  یحساب   وواقعا رفته بود. مامان و بابا چند روز که گذشت  

  یتی برام اهم یگر ها د ین کدام ا  یچ کردنم. من؟ ه  یچآمدند شروع کردند به سوال پ
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 یخواست. دلم م ینمانده بود. دلم فقط سکوت م یباق  یمبرا یز چ یچنداشت. ه
  .یردسراغم را نگ یگر کس د  یچخواست ه

خواستم همه   یرا بسته بودم و از خدا م  یمتخت و چشم ها  یبودم رو   یدهکش  دراز 
 یچ بدون ه  ی،اتفاق   یچخواست بدون ه  یهمان لحظه تمام کند. دلم م  یرا تو  یز چ

 .بمانم یباق  یاهیآن س یتا ابد تو ییصدا

دلم   یدند فهم  یوارم را پاره کرد. چرا نم  یوانهافکار د  یکه به در خورد رشته    یا  تقه
 یدر آمد. جواب ندادم. دوباره صدا  یحرف بزنم؟ دوباره صدا  یخواهد با کس  ینم

 :گفت  یمقد  یزمان ها  یها  یکه با حالت داش مشت   ینآرم  یدر آمد و بعدش صدا 

 یاد. چادرتو سر کن حاج خانم. نامحرم داره میاهلل -

توانستم    یمن نم  یکرده بود با من صحبت کند ول   یسع  یلیخ  ینمدت آرم  ینا  توی
داشته   یباهاش چه برخورد  یدکه با  یندرمورد ا  یا  یدها  یچبا او حرف بزنم. واقعا ه

مدت حسش به من برادرانه   ین روز از او دلخور بودم که تمام ا یکباشم نداشتم. 
  ی خواست بروم کنارش و کل  یم مشد دل یتنگ م یش نبوده، روز بعدش دلم برا

دادنش سرش   یبعد اگر دست من م  یکنم، دو فردا  یهگر  یر دل س  یکحرف بزنم و  
 !کردم  یم دفن یشآن اتاق مخف یبردم تو یو م یدمبر یرا م

 یب آس  یاتمرو بشم روحروبه  یبعج  یتو با صحنه ها  یاممن ب  ی؟حاج خانم شنفت  -
 .ها ییمقصر شما ینهبب

 .را باز کرد و آمد داخل در 

 ینه سالم یگهداشتن. د یرو نگه م یبزرگتر یکتر ها حرمت کوچ یبعض یمهاقد -
 نه ینه خدافظ  یکینه عل
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 .بفرمایی

 .نگفتم چیزی

 یم یرتچشم بص ینم؟ب یداره که من نم یزیچ ییتروبه رو یوار اون د -
 کردم  یخواد؟...مگه من چه گناه 

 ی؟کن  یم ینطوریا که

 .حوصله ندارم. لطفا برو -

 یمبا هم حرف بزن ید ما با -

 .شو ندارم یآمادگ -

 ی؟ندار یکردم که آمادگ   یمگه ازت خواستگار -

نشسته بود آن   یخیالدش بخو ینگاهم را به طرفش برگرداندم. برا یتعصبان با
 یم قا   یشها  یهمه وقت پشت شوخ   ینکه ا  یاز ادم  یگریطرف تخت. چه انتظار د

. با یردبگ یموضوع را هم به شوخ  ینشده بود داشتم؟ طبق معمول قصد داشت ا
 :تخنده و گف یر که زد ز  یشچشم ها یزل زده بودم تو یتعصبان

ازم؟ بابا حاال من    یگیریرو م  ینطوریکه ا  یخواستگار  یامب  ینکنه واقعا انتظار دار -
باور کن من اصال قصد ازدواج    یشی؟م  یر شدم تو چرا جو گ   یکم احساسات   یکاونروز  
 ...ندارم

 یم یفداشت اراج ینجانگاهش کردم. مامانم خانه بود و او آمده بود ا سوالی
 بافت؟ 



 

 
285

 (zygopteraشاپرک )|  یگر بازرمان 
 

  یدم خواست ببنده پر  یکه دروازه رو م  ینهم  یرونرفت ب  ی. داشت میستخاله ن -
 یهتو  یامگفت ب  یداده بدم بهت. خاله هم داشت م یزیچ یه ینتو و گفتم نوش

 .ییم. منم درو تو روش بستم و االن هم که در خدمت شمایزیچ یا یراییپز

 :گفتم  ینکرد! سر سنگ  یمان کار م یلعنت  یکه هنوزم ارتباط چشم  ینا مثل

 ی؟دار یکار -

راشو    یبینهسرتق لوس بداخالقم چرا تا منو م  یدختر خاله    ینا  ینمآره. اومدم  بب -
 .کنه  یکج م

 ی؟دون  یتو خودت نم یعنیاخم نگاهش کردم که  با

 :را باال انداخت و گفت یشها شانه

 .چه بدونم -

 .. گفتم که حوصله ندارمیرونبرو ب -

 .حرفامو بزنم یفقط وقت  ی. ولیرمم -

 :تفاوت نگاهش کردم. خودش شروع کرد به گفتن بی

خوردم عاشقت شدم.   یشکر  یهسرتق لوس بداخالق، من    یدختر خاله    ینبب -
خودم بوده البد.  یت. از خریستیهم که ن یتحفه ا یندونم چرا. آخه همچ ینم

ده باشد کر   یریگ  یجهمن انداخت و انگار نت یمتفکرانه به سر تا پا ی)بعد نگاه 
تو حست به من   کهدونستم   یخودم بوده. بعدشم م یتگفت: ( صد درصد از خر

خواد. منم که از  یبگم؟ اون که منو نم  یامب یه. گفتم چه کاریستن یطور ینا
. یستهم که ن  یتر اشاره کردم تحفه ا  یشخوامش. همون طورکه پ  یکه م  یتمهخر
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 ین. ایادیهم برات از سرت هم زکه مثل داداشت باش  ینشد که گفتم هم  ینا  یجهنت
بره خونه بخت   یفرستمدختره رو م  ینا  خیششد گفتم آ   یداشکه پ  یعوض  یاوشس
. روز  یشهنم یشحرفا حال یندل که ا ی. ولیشمخالص م یریهخود درگ یناز ا

به او  یانداخت. ه  یمنو به چه روز یدون  یرم کرد. آقا نم یهو که شد   یتعروس
متانت   ینبه ا ییآقا ین. تو به ایستتو ن یگفتم بابا اون دختره اصال وصله   یم

رفت. اخرش هم به دلم گفتم باشه قبول    یرفت که نم  ی. تو گوشش نماروق  ینبه ا
خندم. خالصه   یبهت م  ینجاا  ینمش  یغصه بخور منم م  ین. بشیستیتو آدم بشو ن

با لباس عروس   یفن کنم وقت تورو ک یلدا ی. ولیهمون موقع ها بود که تو اومد
. باور کن داشتم پا یگه شد د یمونکه دلم هم پش  یانقدر زشت شده بود یدمتد
 ...برقصم که یبندر یتتو عروس یامب یشدمم

سال ها. تو   ینا ینقاب، باز هم نقاب. همه اش دروغ بود. مثل همه  نقاب،
کرد. ساکت شد. بدون   یم  یتنگاهم خودم را هم اذ  ینگاه کردم. سرد  یشچشمها
بود. نگاهش را از من  یدهکرد. باز هم حرفم را فهم  ینگاه م یم چشمها یحرف تو

 :و گفت یدکش  یقیگرفت. نفس عم

 .باشه -

 ینمثل جن ینبار تخت. ا یرو یدمرفت. دوباره دراز کش یگریحرف د یچه بدون
  یامک زنگ پ یسردم بود. صدا یلیرا بغل کردم. سردم بود. خ یم جمع شدم و پاها

 :بود یناز آرم یامکحوصله برش داشتم. پ یآمد. ب  یمگوش

کنارت بودن اون احساس رو   یکه برا یمن اونقدر مهم بود یجان تو برا یلدا"
 "یریش؟بگ یدهتو چه قدر مهمم؟ اون قدر هستم که ناد ی. من برا یرمبگ یدهناد
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. یچیدپ یذهنم م یخودش تو یبا صدا یهبستم. جمله اش هر ثانرا  یمها چشم
ها   یزامب یه. صورتم شبیستادما ینهآ  یتخت بلند شدم. رفتم و روبه رو  یاز رو

گود افتاده بود. کرم پودر را برداشتم   یمچشم ها  یر شده بود. رنگ به رو نداشتم و ز
رژ گونه زدم.    یرا بپوشانم. کم  ممچش  یر ز  یاهیکردم س  ی. سعیدمپوستم مال  یو رو

کردم پف   یسع یهزدم و با سا یمرژ مال یکآمدم.  یروح به نظر م یحاال کم تر ب 
 یدسته از موها  یکو    یدمرا پوش  یاهمرا بپوشانم. مانتو شلوار و شال س  یمچشم ها

 .کنم  یدایشتوانم پ یدانستم امروز کجا م ی. میختمر یرونرا ب یممشک

با   یدنمکردم برنامه اش دستم آمده بود. مامان با د  یم یزندگ  که با او  یآن مدت  
ذوقش و خوب رفتار کنم. فکر   یکردم نزنم تو  یذوق زده شد. سع  یحساب   یافهآن ق

لبش بود. تا انجمن  یکردم لبخند رو ی خداحافظ  یکنم موفق شدم چون وقت 
تر شدم. چند تا  . وارد سالن تئاردتئاترشان دربست رفتم. عمو فالح در را برام باز ک

شان بود.  یمثال مرب   ینکردند. ارم  یم ینساله داشتن تمر یستتا ب 15دختر پسر 
شالگردن پارچه   یک. یدبود با بلوز گل و گشاد سف یده پوش یشلوار کتان خردل  یک
  یشه شلخته تر از هم  یش بود و موها  یچیدهرا شلخته دور گردنش پ  یرهت  یسدر  یا

حالت تافت زده    ینتر  یختهباشدشان و تو به هم ر  یختهخودش به هم ر  بود. انگار 
بود. دست  یهنر یادیز یپشقاب گرد هم به چشمش بود. ت ینک ع یک باشد! 

داده بود به   یهتک یوار که به د  یشلوارش گذاشته بود و درحال یبج یرا تو یشها
 یهم جدا م  ز داشتند ا  یطنز بود. پسر و دختر  یشکرد. نما  ینگاه م  یشصحنه نما

 یار "بگو برو" از ماز یبند از ترانه  یک  یشها یالوگاز د یکیدر  یدشدن و پسر با
 .داد یکات م  ینآمد بخواند آرم یخواند. هر بار که م یرا م یفالح 

 .نشد -
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 .بابا خوب بود که یا -

 .نشد بگو چشم  یگهبزرگ ترت م یبچه وقت  -

 .استاد یستچشم. اصال من صدام خوب ن -

بگو برو    یگیبه دختره م  یجور  یه  یستادیپسرم. به حسه. وا  یستصدا نبه   -
 ی امروز یهم دم در منتظرتن. اصال شما جوونا یگهچند تا د ی،انگار از خداته بر
 .یتونهمگه عشق حال

 :که معلوم بود کرم دارد گفت  دختره

 .بخونه یچه جور یدخوب بهش بگ -

 یدون  یم یبگو برو ول یگیبخون انگار جونت بسته به جوابش. م یجور یه -
 .یریم یم یبر

 .یدااستاد عاشق -

 .برو بابا. عاشق عمه ته -

 .بخونه یچه طور یدبد یادخوب استاد بهش  -

 :بلند شد و گفت یصندل یکردند. آخرش از رو   ییدصدا تا یک همه

 یکروفونو اون م ینمبده من بب -

 :خواند را خواند یم ید که با  یتیاون ب بعد

 ی؟گرفت   یادخواد تو رو.  یو بازم دلم م یرمبگو برو... م -

 :صدا گفتن یک همه
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 .اش یهاش بق یهاش بق یهبق -

 .جوجه ها یناز دست ا -

 :کال تعارفو گذاشت کنار و از اول آهنگ شروع کرد  دیگر 

 یرم خوام تو رو باشه م ینم یگهد یبگ  اگه

 یرمو باشه مبر  یگهچشات بهم بگه د اگه

 چش من نگاه کن  تو

 برو بگو برو  بگو

 خواد تو رو  یو بازم دلم م میرم

 ی باشه ول یکه از خودت دورم کن  یخوا یم اگه

 یباشه ول  یمجبورم کن ییبه جدا یخاست  تو

 چشم من نگاه کن بگو برو بگو برو  تو

 خواد تو رو  یرم و بازم دلم م می

 یک. یمچشم ها یصاف زل زد تو یخال یآن همه صندل یانبرگشت و از م یهو
 :لبش و ادامه داد یلبخند نشست رو

 ازت جدا شم؟ یرو، دوست دارم چجور تو

 :داد یبود و داشت ادامه م یمچشم ها یشد هنوز نگاهش تو ینانگار سنگ نفسم

 .شه ینم یدون  یم خودت
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 گذشته  یرو دوست دارم مثل روزا تو

 یشهرو دوست دارم هم تو

خط نگاهش را دنبال کردند و    یکی  یکیدانم نگاهش چه طور بود که بچه ها    نمی
سرش  ینشان سوت زدند. آرم یشان افتاد و چند نفر یدوهزار یع. سریدندمرا د

کرد با حرکت   ی" تکان داد و سعیدنسل جد  یبچه ها  ین" از دست ا  یرا به نشانه  
برداشت  یگریرا طور د رکتشدستش توجه آن ها را از من دور کند اما بچه ها ح

 :کردند  یکردند و شروع به همخوان 

 یرمم یتو م یکه دوست دارم و از دور  ینا با

 یرمچشمات بهم بگه م اگه

 منو نگاه کن بگو برو  فقط 

 برو  بگو

 ...خواد تو رو یو بازم دلم م میرم

دست زدند. همان   ی ه بود که نگو. آهنگ که تمام شد همه کلشد یسرود گروه
 :دختره گفت

 !یداما عاشق تر یشما از عمه  یاستاد ول -

وگرنه پول  یمونزندگ یپ یمبر یدکن  یلتعط یگهسرت به کار خودت باشه. د -
 !یرمگ  یکنسرتمو ازتون م  یط بل

اش قفل کرده   هینس  یرا رو  یشکه دست ها  یها کم کم پراکنده شدند. در حال  بچه
 :که شد گفت  یکمداد به طرفم آمد. نزد یبود و سرش را به چپ و راست تکان م
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 .خانم؟ از االن بگم من قصد ازدواج ندارما یلدا یمنت کش یاومد -

 مسخره نشو  -

 :کرد و گفت  تعظیمی

  !یخی یچشم ملکه   یبه رو -

 :باشد خوند یفالح  یار ماز یهگرد شب  یم یکه سع  ییبا صدا دوباره

 ...تو فقط باش تموم کم و کسرش با من -

 خودت خوشت اومده؟  یاز صدا -

 :حق به جانب گفت یو حالت  یساختگ  یتعصبان با

آدم که خوش  یرم؟از تو اجازه بگ ید با  یادخودم هم خوشم ب یآره. از صدا -
  !یستاومدنش دست خودش ن

 .یماومدم حرف بزن -

 یهم مونده؟من که گفتم قصد ازدواج ندارم چرا اصرار م یمگه حرف  یگهد -
 آخه؟  یکن

 نبودم یمود شوخ  یتو  واقعا

 .خونه یرمپس من م -

. برو با خانواده ام صحبت کن اگه موافق بودن  یکن  یخوب حاال چرا قهر م  -
 .ام هم آماده است یزیهخوام. جه یهم نم یهندارم. مهر یمن حرف 

 :یدمرا بدهم. پرس یشها یجواب شوخ  بودم که یحوصله تر از آن  بی
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 ی؟آورد ینماش -

 غالف کنم؟  یمو زبون نه متر یعنی -

 یخانه  ی. جلویمشد ینشاکتفا کردم. با هم سوار ماش یجوابش به لبخند در 
 .یمپر از برگ رد شد  یاطح  یشدم. از تو  یادهپ  ینخودش پارک کرد. دنبالش از ماش

 یستی؟ نگران ن -

 ی؟از چ  -

 یی؟ با من تنها ینجاکه ا  یناز ا -

 .کردم و وارد خانه شدم  یتفاوت  یب  نگاه

 چرا باشم؟  -

 :که پشت سرم وارد خانه شد و در را بست گفت  درحالی

ام که  ی. منم کسیدفاع  یدختر تنها و ب  یه . تو یهخال یخونه   یه  ینجاچون ا -
 !وار دوست داره یوانه د یدیفهم یتازگ 

 یتو  ی. من حت یدوست داشتن حرف زد که تنم لرزوار د  یوانهدرمورد د  یعاد  جوری
پروا بهش فکر نکرده بودم. فقط هر بار که فکرش به سرم    یذهن خودم هم انقدر ب 

که   یکردم. لرزشم را اشتباه برداشت کرد. درحال  یفکرم را منحرف م  یعآمد سر  یم
اش را در آورد، شالگردنش را از  یهنر ینکقفل بود ع یمچشم ها یچشمانش تو

را دو طرف بدنم به   یشکرد. بعد دست ها  یشرها ینزم یردنش باز کرد و رو گ
 :به سمتم خم شد یداد و کم یهتک یوار د

 یدی؟ترس -
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تر آورد. شونصد درصد مطمئن   یک به او کردم. سرش را نزد  یهیعاقل اندر سف  نگاه
 :کرد و گفت  یکرا به گوشم نزد یش. لبهاآوردیدر م یبودم دارد مسخره باز

 ی؟ حاال چ  -

 :گفتم  مطمئن

 .نه -

 ذره؟  یه یحت  -

 چرا بترسم؟  -

هر چه   ی بود ول یبیعج یت. موقعیمچشم ها یزل زد تو یکهمان فاصله نزد از 
 .بود ترسناک نبود

 ی؟ چرا نترس -

 :مکث گفتم بدون

 .شناسمت یچون م -

  یالشدادم خودم را هم متعجب کرد. انگار که خ  یعکه بدون فکر کردن و سر  جوابی
گذاشته بود   یکه تازگ   یشیگونه اش با ته ر  یراحت شده باشد، لبخند زد. چال رو

قدم عقب   یکبرداشت و  یوار د یرا از رو یشآمد. دست ها یبه چشم م یشتر ب
 :گفت  یرفت و با لحن بامزه ا

 .""شما؟ گییتو چشام و پررو پررو م یزن  یزل م یکن  یپس غلط م -
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  یشترین مدت ب ینشانه ام برداشته شدد. انگار در تمام ا  یبار از رو یککردم   حس
 .یشناسمشنم  یگر که د  ینبود؛ ا  ینداد هم  یموضوع آزارم م  ینکه درمورد ا  یزیچ

 .یارمبرات قهوه ب ینبش -

 .نشستم یمبل تکنفره ا روی

 .تلخ باشه لطفا -

  یگری د  یگذاشت. مبل تکنفره    یمروبرو  یز م  یبعد دو تا فنجان قهوه رو  یقهدق  چند
از  یکیمن. کال به هم زدن ساختار ها  یرا از آن طرف سالن هل داد و آورد روبرو 

فقط به اندازه    ینمانگذاشته بود. ب  یمکه روبرو   یمبل  یعادت هاش بود. نشست رو
 یا راحت، طلبکار باشم  یام معذب باش یددانستم االن با یفاصله بود. نم یز م ی

تنگ   یشها بودم. نگاهش کردم. دلم برا ینا یهمه  یکجورهایی یشرمنده. ول
کرده   یر گ  یشکه تو  یتناقض  ینخواستم از ا  یشده بود و هم دلم از او گرفته بود. م
مثل آسمان بعد از باران.   یابرکه آرام بود.  یکبودم خالص شوم. نگاهش مثل 

 .ینمرا بب یگرید یز تو نگاهش چ گذاشتی نم یطنتشبرق  االنانگار تا 

. یگمبهت م  یبدون   یبخوا  یمبل صداقته. من هر چ   یمکه روش نشست  یناییا -
 .یبهم بگ  یدتو هم با ی. ولیو مسخره باز یبدون شوخ 

 بگم؟  یچ  -

 .تو خودت  یختیچند ماه ر ینکه تو ا  یزاییهمون چ -

 یهم قالب شده بود. مطمئن نبودم م یتو یمانداختم. انگشت ها یینرا پا سرم
 .نه یا یمتوانم بگو
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لحظه   ینتونستم کنم که تو همچ  یفکرش رو هم نم  ی! قبال حت ینمنو بب  یلدا -
خواد  یاالن که آب از سرم گذشته انگار دلم م یخوام بهت بگم. ول یم یچ  یا

 .بگو یت بگو. هروقت خواس یحرف بزنم. تو هم اگه خواست 

 .تکان دادم ییدرا به حالت تا سرم

 از کجا شروع کنم؟ -

 :پرسیدم

 دروغ بود؟ یهمه چ  یاز ک  ی؟چرا بهم دروغ گفت  -

ذره   یک یکه حت   یبودم و لحن آرام و شمرده ا  یده از او ند  یادکه قبال ز   یتیجد با
 :نبود گفت  یشوخ  یشتو

 ی؟ درمورد چ  -

 :جواب دادم یدش جدمثل خو یسخت بود ول یمگفتنش هم برا  حتی

 .درمورد دوست داشتنم -

 دوست ندارم؟  یکردم که فکر کرد  یکار  یاگفتم   یزیمن چ -

 ...ینه ول -

 کم تر دوست دارم؟  یکرد  یفکر م -

 ...یسوال هم نه بود ول یننگاه کردم. مسلما جواب  یشچشم ها  یبهت تو با

 ی؟شد یم یاوشزن س یکه داشت   ینخوشحال بودم از ا یکرد  یفکر م -

 ...ینا ینه ول -
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 :گفت  یآرام تر یصدا با

 ی؟ خونه کنارم باش ینخواست هر روز و هرشب تو ا یدلم نم یکرد  یفکر م -

  !ینآرم -

 .شد ساکت

 .دوست داشتن فرق داره ینجنسش فرق داره. جنس ا -

 :گفت  یمچشم ها یتو یدستش را به طرفم گرفت و با نگاه مطمئن 

 .دستتو بده به من -

 .تعجب نگاهش کردم با

 ی؟شک دار -

 !نه -

 .دستش گذاشتم یرا تو دستم

 . االن فرق داره؟ یدستو هزار بار تا به حال گرفت  ینا -

دانستم   یسالها م ینکه تمام ا  یبود. همان دست  یشگی همان دست هم دستش
 :کند. صادقانه گفتم  ینم یمرها

 .نه -

قلقلکم   یدستم گذاشت. آرام پشت دستم را نوازش کرد. کم  یاش را رو  یگر د  دست
 .شد
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 ی؟ االن چ  -

 .ذره یه یدشا -

  یعی سر یکنم بوسه   یکه بتوانم کار  ینبرد و قبل از ا یشرا به طرف لبها دستم
 .زد یشرو

 ی؟ االن چ  -

 :را از او گرفتم و با اخم گفتم نگاهم

 .بزنم تو صورتت یدهکش  یه یداالن با -

فرق   ییلیصادقانه بگو. با نوازش دستت خ ی،بزن ول یخوا یاگه واقعا م -
 داشت؟

 .نه -

 اصال فرق داشت؟ -

 .کم  یه -

 یق . دقیشافتاده بود وسط ابروها   یخط عمود  یک کم جمع کرد.    یک   یش ها  چشم
 :نگاه کرد و گفت یمچشم ها یتر تو

 فرق داشته باشه؟ یلیصورتتو ببوسم خ یکن  یفکر م -

. به دستم و بعد  یدمکش  یرونبرق بهم زده باشند. دستم را از دستش ب یانجر انگار 
 .داد یهمبل تک ینگاه کردم. عقب رفت و به پشت  ینآرم  یجد یبه چشما

 .قهوه ات سرد شد -
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خواهد   ی را  یچه منظور یدمفهم ی. میدمنفس سر کش یک ام را برداشتم و  قهوه
را گم کنم.   یمشد دست و پا  یباعث م  یادشصراحت ز  یحرف ها برساند ول  ینبا ا

 یز م یقهوه اش را خورد. فنجانش را رو یآرام و عاد ینبود. آرم یبیعج یتموقع
 :گذاشت و گفت

فصل  یک   یقادق یدون  یکنه. تو م  یآروم آروم فرق م یجنسش فرق داره ول  -
کدوم لحظه   یقادق  ی دون   یم  یرسه؟شه و فصل جوونه زدن گل ها م  یسرما تموم م

به   یل غنچه تبد یه کدوم لحظه   یقادق یدون  یم یده؟که روز جاشو به شب م  است
 یشه؟گل م

هم قالبشان کرده بود نگاه کرد بعد   یکرد. چند لحظه به انگشتاش که تو  مکثی
 :نگاه کرد و گفت یمچشم ها  یدوباره تو

 .عاشقت شدم یدونم از ک   یمنم نم -

را به   ینراحت ا ینقدر توانست ا یدانستم چه طور م ی. نمیدمبه خودم لرز دوباره
 .اصال راحت نبود یدنشمن که شن ی. برایاوردزبان ب

و جوب دادم اسمش   یه حس چ  یناسم ا  یدمبود که از خودم پرس  یروز  یه ...  -
 ی که براش دنبال اسم باشم شروع شده بود. نم  یقبل تر از اون  یلیخ یعشقه. ول

کردم، تو    ییر . من تغگذرهی م یلیخوام از خاطرات گذشته بگم. از اون موقع ها خ
 .دلم باهات موند یکرد. ول   ییر از عشق تغ یفمتعر ی،کرد  ییر تغ

 یباییزد! ز یقشنگ حرف م یبود. سخت بود ول یبو هضم کردنش عج شنیدن
ن کنم. م  یتوانستم کار ینم یکردم ول  یکرد را حس م  یم یفشکه توص  یحس
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که  یخواستم. همان  یخودم را م ینخواستم. من فقط آرم یخودم را م ینآرم
 :کاره گذاشت  یمهباشد. حرفش فکرم را ن  یشهکه قرار بود هم  یبود. همان  یشههم

تو چشام  یغروب زل زد ی  اون درخت گردو تو نارنج  یپا یکردم. وقت   یسع -
مونم.  یاداشت مد یشهبهت گفتم هم ی مونم؛ وقت  یمن مثل داداشت م یو گفت 
 ی کار  یدمبه بعد فهم  ییجا  یهاش االن روبروته! از    یجهنت  یکردم. ول  یموسع  یهمه  

 .یاداز دستم بر نم

 :را باال انداخت و گفت یشزد. شانه ها لبخندی

براش کنم. البته قصد هم   یهم ندارم که از االن به بعد بتونم کار یدیام  -
  ی هر روز برات از عشق سوزناکم بگم و سر راهت شاخه گل رز بزارم. م یامندارم ب

  .کنارت باشم  یشهخوام مثل هم

 :گرفت و ادامه داد  یکرد. نفس  مکثی

 ی هم برنامه ا  ینبعد از ا  یبودم. برا  ینهم  یشهعوض نشده. من هم  یچیه -
  .یمهم باشخوام مثل قبل کنار  یندارم. فقط م

شانه  یبار از رو یکبخش بود. حس کردم انگار  ینانو اطم یجد یارام ول لحنش
زمان  یشهضم کردن حرفا یرا بستم. برا یمام برداشته شده است. آرام چشم ها 

بدون   ی،نشسته بود. بدون شوخ  یمکه روبرو یباور کردن آدم یالزم بود. برا
 .بدون نقاب یشنامه،نما

 :پرسیدم

 سال ها؟  ینکردم؟ تو ا  یتتذا یلیخ -
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سرم دوست دختر داشتم،  یمن که به خودم بد نگذروندم. اندازه موها -
افتاد  یم یادم یمبار عشق افسانه ا یه یهم دنبال عشق و حال بودم. سال  یشههم

  ین رفت. االنم اگه پامو از در ا یکردم از سرم م  یبار که با دقت نگات م یه، اونم 
دم که دماغت  ینهاد ازدواج میشپ ینمکه بب  یدختر ینبه اول یرونخونه بزارم ب

 .بسوزه

 ی دسته  یمبل صداقت بلند شده بود! سرم را رو یرا باز کردم. از رو یمها چشم
 یبستم. انگار بعد از مدتها احساس ارامش م یممبل گذاشتم و دوباره چشم ها

 .کردم

 .رو مبل صداقت ینبش -

 :نشستنش آمد. گفت صدای

 خوشت اومده؟  یهچ -

 .آره -

 ی؟خواستگار یامب -

 .از صداقت خوشم اومده نه از تو -

 ی؟خواستگار یادصداقت ب -

 :شد. آرام گفتم یم ینداشت سنگ یمها  پلک

 ین؟آرم -

 ها؟  -
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 ی؟وقت بهم نگفت  یچچرا ه -

 .یدمد یالزم نبود. خودم جوابو تو چشمات م -

 یدم؟د یچرا من تو چشمات نم -

 .یچون خنگ  -

از وسط دوال بود هم تا به حال    یمهم گفت اگه دوهزار  ین. نوشیگیراست م -
 .افتاد یم یدبا

 کردم؟  یگرشکه بهت گفت چه قدر خون به ج  ینسر ا یدون  یم -

 :آلود گفتم خواب

 چرا؟  -

  یگه . تازه میدو هفته است جواب سالممو هم نداد  یکه جنابعال  ینبه خاطر ا -
 !یدنم دختر پسند ینبا ا یرمچرا! من برم بم

 االن به نظرت بهتر نشد؟  یول -

 چرا؟  -

 ی؟کن  ینم ی حس سبک  یماالن که در موردش حرف زد -

 .مبل آمد صدای

 .کنم فقط خودمو سبک کردم  یآره حس م -

 .تگف  یدروغ م داشت
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 .رو مبل ینبش -

 :یدمبل آمد. پرس یصدا دوباره

 ی؟بر یپا نشد یا یچرا قشقرق به پا نکرد ی؟چرا حرفامو قبول کرد  -

 (که گفته بود من برات چه قدر مهمم  یامکش)در جواب پ یمهم ینقدر چون ا -

 .کنم همان موقع بود که خوابم برد  فکر 

  ین آرم  یمهمان خانه    ی که وقت بودم    یتخت   یغروب بود. رو  یکه شدم دم دما  بیدار 
به خودم کردم.   ینگاه   ینه آ   یتخت بلند شدم و تو  یبودم تخت من شده بود. از رو

که   ییحرفا یادتخت چروک شده بود.  ی رو یدنام به خاطر خواب یمشک  یمانتو
مبل  یکردم که مرا از رو  شگوشم بود. تصور   یهنوز تو یشزده بود افتادم. صدا
تخت. سرم را به چپ و راست تکان دادم. انگار بخواهم  یبرداشته و آورده رو 

 .یدکش  یرونمرا از افکارم ب یننوش یام را پاک کنم. صدا یذهن یر تصو

 یداری؟جونم! ب یلدا ! یلدا -

دست   یدبود. تا مرا د  یستادهخندان روبروم ا  یبا لب ها  یناتاق را باز کردم. نوش  در 
 .طرفم و بغلم کرد  یدد و دورا باز کر  یشها

 ی؟گلم. خوب   یجونم آبج  یلدا -

 :صورتم پاک کردم و گفتم ی. بوسش را از رویرمفاصله بگ یکم  یککردم   سعی

 .خوبم -

  .یرونب یچه قدر خوشحال شدم که از خونه اومد یدون  ینم -
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 ی؟کن  یکار م  یچ  ینجاتو ا -

 .یادزنگ زد اومدم. حامد هم قراره ب ینآرم -

 :زد و گفت چشمکی

 !یدورهم یتزاپ -

آمده بود نگاه کردم. با    یرونکه تازه از آشپزخانه ب  ینبه آرم  یننوش  یشانه    یرو  از 
 :نگاهم کرد و گفت یطانیش یلبخند

 !سوء تفاهم بوده ینقبل از ا یها یتزاپختم که همه پ یتزاییپ یه -

 :گفت  ینمن نوش یگفتم. به جا  یم یزیچ یکداشتم حتما  یحال شوخ  اگه

 !خدا بهمون رحم کنه -

و حامد هم کال مثل تازه نامزد کرده  یننوش ینبعد حامد هم آمد. ا یقهدق چند
تابلو شرم زده و    یلیخ   یاکردند    یتابلو به هم محبت م  یلیاوسکول بودند. خ  یها

که  دوبار بهشان ت یکینبودم  یمود شوخ  یمن که تو یشدند! حت  یذوق مرگ م
پشت    یبود. رو  یتزاخوردن پ  وقعکه کامال  از خجالتشان در آمد. م  ینانداختم. ارم

 !را گذاشت وسط و گفت حمله یتزاپ ین. آرمیمبام نشسته بود

 قابل خوردنه؟  ینیمبب یممزه کن یه گفت: داداش بزار اول   حامد

شد دل و روده ام  یباعث م یشداشت. بو یمشکل یک یتزاپ یننظر من هم ا به
از تصور   یدهانش برد. حت   یکبرش ازش برداشت و نزد  یک  ین. نوشیچدبه هم بپ
بود. نگاهش    یختهر  یتزا پ  ین ا  یتو  یشد. مگر چ   یم  یجور  یکحالم    یتزاخوردن پ

لحظه از ذهنم گذشت که  یککرد. جا خوردم   ینگاهم م یکردم. داشت با نگران 
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  یتزا برش پ  یک  ینحواسش به من بوده است؟ نوش  ینقدر سالها ا  ین در تمام ا  یعنی
 :دهانم گرفت و گفت یرا جلو

 .بخور خوشمزه است یاب  -

کرد.   یم یتماذ یشتر ب یکاز نزد یشدهانم بود نگاه کردم. بو یکه جلو  یتزاییپ به
به   یعبلند شدم سر یمتحمل شده. از جا یرقابلمعده ام غ یچشکردم پ  یحس م

گفت:    یبا لحن قاطع ین. آرمیایدبلند شد که دنبالم ب ینسمت پله ها رفتم. نوش
 .. من باهاشمینبش

  ی و سع  ییدستشو یخودم را پرت کردم تو یعآمد. سر ییندنبالم از پله ها پا  و
معده  یزرد و ترشحات عاد یعنبود. فقط ما یچیمعده ام ه ی. تویاورمکردم باال ب
  ی به در م یهمه اش با نگران  ینسوخت. آرم یمعده م یدبه خاطر اس یمبود. گلو

 ی. نگران یستادمن آمدم و روبروش ایروب  یی. از دستشویدپرس  یزد و در مورد حالم م
 .زد یتو چهره اش موج م 

 ی؟ باال اورد -

 !بردم  ییننه پس پا -

  یگرش نخورم. با دست د  ینبلوزش را گرفتم تا زم  ینرفت. آست  یم  یجداشت گ  سرم
لقمه   یک.  ینمبنش  یصندل   یت آشپزخونه برد. و کمک کرد تا رومرا گرفت و به سم

 .گرفت و دستم داد  یر کوچک نون پن  ی

 .تونم بخورم ینم یمرس -

 :گذاشت گفت  یگاز م  یکوچک را رو  یقابلمه  یککه داشت   درحالی
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 !یکن  یخود م یب  -

 .به لقمه زدم. خوب بود گازی

 یختی؟ر یچه کوفت  یتزاتو اون پ -

 :و کالفه گفت یختقابلمه ر یوپ آماده را توپورد س ی بسته

 .یشگیهم یهمون کوفتا -

 بود؟  یچ  یطانیت پس لبخند ش -

 !گذاشتم  یسوسک مصنوع  یتزاپ یرفته بود. تو یادمهه! کال  -

بشر  ین. ایرمخنده ام را بگ یاز پشت بام آمد. نتوانستم جلو یننوش یغج صدای
 .به لقمه ام زدم یگر گاز د  یکشد.  یآدم نم

 ی؟االن خوب  -

 .بهترم -

 یم کاسه سوپ جلو   یک بعد  ی  یقهفکر بود. چند دق ینگفت. تو یادیز یز چ دیگر 
  یدم کاسه بلند کردم د  یگذاشت و مجبورم کرد تا تهش را بخورم. سرم را که از رو

 :گفت  یلباس عوض کرده. با کالفگ 

 .یرونب یمپاشو بر -

 چرا؟  -

 .یگمپاشو م -

 ...یتا نگ  -
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 ی را رو یشاز کاپشن ها  یکی یعبلندم کرد. سر ی صندل یرا گرفت و از رو دستم
کار را کرد که    ینا  یع. انقدر سریچیدشاگردن هم دور گردنم پ  یکشانه ام انداخت.  

را برداشت، دستم را گرفت و دنبال خودش برد.   ینماش  یچکنم. سو  ینتوانستم کار
دارد. بدون اعتراض دنبالش  یلیبودم که دل مخالفت نداشتم. مطمئن یحوصله 

را  یگوش یمکه حرکت کرد ینباز کرد. سوار شدم. هم یمرا برا ینرفتم. در ماش
  ید را به خانه برساند. بعد به بابا حم  ینبرداشت و به حامد زنگ زد که خودش نوش

 !زنگ زد 

 یم منه. دار  یشاالن پ  یلدا ... عموجان  ید؟سالم عمو... ممنون خوبم. شما خوب -
دونم چه  یخونه. ... نم یرسونمش. خودم میمکم صحبت کن  یک ییجا یک یریمم

 .عمو. خدافظ  ییآقا یلی. .... باشه. خیدقدر. شا

 .آوردم یاز تعجب شاخ در م داشتم

نبود    یبه طوره که اصال براش عجبهت اعتماد داره؟ چ   ینقدر چرا ا  ید بابا حم -
 راحت قبول کرد؟  ینقدر چرا ا یم؟ما با هم

 .نگاه کرد یش نگفت بعد دوباره به روبرو یزیلحظه نگاهم کرد و چ یک

 !!دونست؟ یم -

 .یدصدا خند بی

 یریم؟کجا م -

 .بام -
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را ساکت   یر . تمام طول مسیدیمکه رس  ید طول نکش یلیها خلوت بود خ خیابان
ها هم بلد بود  یجنتلمن باز ینباز کرد. از ا یمرا برا یندر ماش یدیمسر  یبود. وقت 

خلوت.   یمکت ن یک یدستم را گرفت و دنبال خودش برد رو یم؟ما خبر نداشت
. یددرخش یاز نور م ریاییشهر روشن بودند و تهران مثل د یچراغ ها  یمانروبرو

 .و گفت: حاال تو بگو یمچشم ها ینگاه کرد تو

افتاده بود نگاه  یشچشم ها یکه تو  ینور یای. به دریمکتن یدادم به پشت  تکیه
 :کردم و گفتم

 !یمکه مبل صداقت ندار  ینجاا -

 ی آن م یتو باشد نه در آنچه رو یمنگاهدختر خاله بکوش صداقت در نش -
 !ینینش

 !کنه  یخفه ات م یادامشب م یدروح آندره ژ -

 :تخنده گف با

 .! نخند. حرف بزنیلت. مثل ژیل. بگو ژیلنه و آندره ژ یدآندره ژ -

 از کجا شروع کنم؟ -

 .از اولش -

. از حرف  یمها و شک ها ید. از تردیدمرا د یاوش که س  یروز ین کردم. از اول  شروع
 یرا گفتم. بعض  یهمه چ   یم،ها  یمرگ بابا. ناراحت   یش،از گذشته، جواب ازما  یشها

 ی شانه  یگرفت. سمت چپم نشسته بود و دستش را رو  یمام  یهگر  یشجاها
شد فشار دستش   یم  دردناک  یموقت ها که حرف زدن برا  یراستم گذاشته بود. گاه 
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به جز آن روز   یز را گفتم. همه چ یز کرد. همه چ  یم یشتر ب یشانه ام کم یرا رو
 .یلعنت 

نگفت،  یزیرا پاش کردم. چ یمدر آورد دستم داد. اشک ها یبشدستمال از ج یک
شدند. شهر داشت   یکه کم کم خاموش م  یمنگفتم. فقط به چراغها نگاه کرد  یزیچ

 .رفت یآرام آرام به خواب م 

 .شده یچ  یاون روز... نگفت  -

 :دهنش را قورت داد و ادامه داد آب

 ...یبگ  یخوا یاگه نم -

 :یدمپرس سریع

 بگم؟ یخوا یم -

که    یتوانستم فشار یهم گره خورد. فکش محکم شده بود و م یتو ابروهایش 
 .اورد را احساس کنم یهم م یرو یشدندان ها

 .ترسم نتونم گوش کنم یم -

قدر ازارش بدهم. همان قدر  ینتوانستم ا یتوانست. من چه طور م یهم م نباید
قرار داده بودم  یشرا تو  نیکه آرم  یتیداد از موقع یاون روز عذابم م یاداوریکه 

 :رشته افکارم را پاره کرد یش. صدایدمکش  یعذاب م

 کنم درسته؟  یکه فکر م  یزیفقط... بگو همون چ -

کرد. فقط   ینگاه نم  یمچشم ها  ی. تویردگ  یدارد آتش م  یمکردم گونه ها  یم  حس
صورتش را نداشتم.  یزل زده بود به منظره روبرو. من هم شجاعت نگاه کردن تو
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  یین . سرم را پایشحرف چشم ها یدنحالش از فهم یدناز فهم یدمترس یم
 :لب گفتم یر انداختم. ز

 ...خواستم بهش ثابت کنم یخواستم... من... فقط م یمن نم -

  یده بر یده گذاشت حرف بزنم. بر   ینم هیکه هق هق گر  یدام گرفت. انقدر شد گریه
 :گفتم  یهگر  یاناز م

خواستم ثابت   یآشغال... م  یخواستم... ثابت کنم دوسش دارم... عوض  یم -
 یرون ب  یامخواستم ب  یتونم... م  ینم  یدمتونستم... همون اولش فهم  ینم  یکنم ول

 .... نزاشتی... ولیول

  ی شدن. معن  یذهنم کامل نم  یگفتم. جمله ها تو  یم  یدانستم داشتم چ   ینم  دیگر 
 ینهدادم به س  یهام را تک  یشونیتوانستم. پ  ینم  یگر کردند. د  یکلمات از فکرم فرار م

که تکان    ینشده بود. بدون ا  یره کردم. هنوز همان طور به روبرو خ  یهاش و بلند گر
  یهنداشتم. فقط همان طور سرم را به او تک  بخورد. جرئت نگاه کردن به صورتش را

 ی نشان بدهد؟ به دختر  یکردم. انتظار داشتم چه عکس العمل  یم  یهداده بودم و گر
  ...ندارد که یاشکال یدکه عاشقش بوده بگو 

کرد و   یشتر شانه ام بود را ب یاز او جدا شوم که فشار دستش که هنوز رو خواستم
تر شد. انگار که تا االن دنبال    یدام شد  یه. گردیکامل در آغوشم کش  یگرشبا دست د

کرد گونه   یکه آرام پشتم را نوازش م  یکردن بوده باشم. در حال  یهگر  یبرا ییجا
لحظه  یک. یدمشن یرا کنار گوشم م یشنفس ها یداد. صدا یهاش را به سرم تک

کردم. فقط   یهدانم چه قدر گر  ینگفت. نم  یول  یدبگو  یزیخواهد چ  یحس کردم م
 یسکردم که آرام شدم. مرا از خودش جدا کرد. چشمانش خ  یهدانم آنقدر گر یم
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به  ید د یرا پاک کرد. وقت  یماشک ها ینشقرمز شده بود. با آست یادیز ینبود ول
 :کنم گفت  مینگاه  ینشاست

 .دستام سرده -

همه سال  ینبه فکرم بود. به حماقت خودم پوزخند زدم که ا ینقدر هم همیشه
 .بودم یدهنفهم

 یم؟بر -

 کجا؟ -

 :باشد گفت یخواست با انرژ یکه به زور م   یلحن با

 رسونمت خونه؟  یخونه پسر شجاع! مگه به بابات نگفتم م -

 ساعت االن چنده؟  -

 !شد   یر ساعت نداره ه   یسه. عمو جان گفت اشکال  یشهم  یمدو بامداد. تا برس -

 اخه؟  یچه طور -

 !جور درک متقابله یهبار که گفتم  یه -

 یدارشرا نگه داشت. قبلش به بابا زنگ زده بود و از خواب ب ینخانه ماش جلوی
 :شوم که بلند گفت یادهکرده بود. خواستم پ

 !یلدا -

 .توانست یاما نم ید خواست بگو یم یزیچ یکطرفش برگشتم. انگار  به

 بله؟  -
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 .باشد  ی. انگار عصبیدمال یت چپش داشت گردنش را مدس با

 شده؟  یچ  -

 :گفت  یآرام یصدا با

 ی؟گم... ممکنه باردار باش  یم -

در  یعماتم برد. گفتم: نه! بعد سر یهثان یکباشند.  یختهسرم ر یرو یخاب  انگار 
  ی زنگ در را زدم. حت  یع و سر یرون ب یدمپر یرا باز کردم و بدون خداحافظ  ینماش

رفتم تو و   یبرنگشتم که پشت سرم را نگاه کنم. صبر کرد تا در خانه باز شود. وقت 
 .یدمحرکتش را شن یدر را بستم صدا

*** 

آورده    یشبرا  یلیدانم بابا چه دل  یخانه مامان خواب بود. نم  یدمرس  یشب وقت   آن
و   یدحالم را پرس فقط با لبخند یدمرس یشده بود. خودش هم وقت  یبود که راض

  یده خواب یشتر دو ساعت ب یستمبهم گفت که بروم بخوابم. از تمام شب مطمئن ن
 یرا برا   یاوشس  یکه ماجرا  ینا  ز شدم. ا  یپهلو به آن پهلو م  ینباشم. همه اش از ا

اخرش فکرم را به    یجمله    یکردم. ول  یم  یکرده بودم احساس سبک   یفتعر  ینارم
صبح بود که خوابم برد. ساعت هشت صبح هم   یمابود. فکر کنم دم د یختههم ر
آخر   یآوردم جمله  یادکه به   یزیچ ین. اولیدمکابوس از خواب پر  یک یدنبا د
سروصدا    یو ب   یدملباس پوش   یعکردم. سر  یل خودم را راحت میاخ  یدبود. با  ینآرم

در   ی. جلویدمرا خر یدکه با  یزیداروخانه چ ین تر یک زدم و از نزد یرن از خانه ب
دختره باز داشت   ینتکان خورد. ا یناتاق نوش یحس کردم پرده  یدمخانه که رس

و تست    مخودم را به خانه رساند  یعشدم و سر  یالشخ  یکرد؟ ب   یمرا م  یجاسوس
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  یوار تحمل وزنم را ندارند. دستم را به د یم کردم زانو ها  یرا انجام دادم. حس م
. دستم ینزم یبود. آرام نشستم رو یادز یمها زانو  یهنوز وزنم برا یدادم ول یهتک

 ینطور ا یدشکمم. تخت تخت بود. چه طور ممکن بود؟ اصال چرا با یرا گذاشتم رو
  یک   یانجام بدهم؟ برا  یکار  یککه بعدش    رسید شد؟ من احمق چرا به فکرم ن  یم
م که فکر کن  ینام را برداشتم و بدون ا  یبلند شدم و گوش  یعذهنم کار کرد. سر  یهثان
 را گرفتم یاوششماره س یم خواهم چه بگو یم

 ...باشد لطفا یمشترک مورد نظر خاموش م -

آن ها  یها را چک کردم. اکانتش را از همه  یامرسانپ ی یهتلگرام و بق واتساپ
 یندانشگاهش بود. بدون ا یمیلکه با او داشتم ا  یپاک کرده بود. تنها راه ارتباط 

فرستادم و بعد به   یشبرا یمیلیو امال و نگارش توجه کنم ا یکه به جمله بند
  ی دانشگاهش را چک نم ایمیلهم  یاهشدم. صد سال س یرهلپ تاپ خ  یصفحه 

به  یگریچه کار کنم. فکر د یددانستم با ی. نمیدلرز یداشت م یمکرد. دست و پا
ا  *ن ر یهمراهم را برداشتم و عبارات س*ق*ط*ج*ن* ی. دوباره گوشیدذهنم رس

سرچ را   یکه بتوانم دکمه   ینگوگل نوشتم. به نوشته که نگاه کردم قبل از ا  یتو
خورده   یککردم.   یهگذاشتم و زار زار گر  یم زانوها یرا رو سرمام گرفت.  یهبزنم گر

و بچه   یناز جن  یریسرچ زدم. تصاو  یکه آرام شدم شجاعتم را جمع کردم و دکمه  
ها شم که   یتاز سا یکیواستم وارد آمد. خ یگوش یتازه متولد شده رو یها

در  ییها یناز مادران باردار، جن یی" خورد. عکس هایردستم به "تصاو یاشتباه 
 یصفحه آمد. ناخوداگاه دستم را رو یگناه رو   یمراحل مختلف رشد و نوزادان ب 

بود.   ینزنگ خورد. ارم  یمشکمم گذاشتم. انگار که بخواهم از او محافظت کنم. گوش
داد: جواب   یگرید  یامداد: جواب بده کارت دارم. بعد دوباره پ  یامکردتماس زدم. پ

 .دوباره زنگ زد داونجا. و بع یامم یشمپا م یند
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 ی؟خوب  -

 .نه -

 .چرا یدخسته بود. نپرس صدایش

بهت بگم.   یزاییچ  یک  یکرد  یفتعر  یشبکه د  یزهاییچ  یدرباره    یدبا  یلدا -
 یرون؟ب یایب یتون  یم

کدامشان است و   یقادانستم منظورش دق یگفته بودم. نم  یزهاچ یلیخ دیشب
ربع بعد   یکرا قطع کردم.  یگفتم و گوش  یارام یهم نداشتم. باشه  یدنپرس یرو

که    ینشدم. بدون ا منتظرم نشسته بود. سوار  ینماش یرفتم. تو یروناز خانه ب
  یرون به ب ینماش یشه یکه از ش  یحرکت کرد. در حال ید بگو یزیچ یانگاهم کند 

انجمن تئاتر نگه داشت.   یبعد جلو  یقیزل زده بودم غرق در افکار خودم شدم. دقا
به  یدیباز کرد و دسته کل یمانانجمن بود. عمو فالح در را برا یلتعط یاز روز ها

  ین نشستم و آرم  یصندل  ی. من رویمانجمن رفت  یباال  یداد. با هم به طبقه    ینارم
  یز م یبعد دو فنجان قهوه رو ی یقهساز رفت. چند دق هوهبه سمت دستگاه ق

ساکت تر بود. حق هم داشت. خودش بدون مقدمه  یشهگذاشت. آن روز از هم
 :شروع به حرف زدن کرد

گفتم   یبهت م یزاییچ یه  ید با یدکر   یفکه تعر   ییها یز چ یدرباره  یروز د -
  ید خاله ماهرخ و عمو حم یگذشته   یدرباره  یزهاییچ یهنبود.  یتشاما موقع

 .یادجور در نم یکه تو گفت   ییها یز هست که اصال با چ

 یمن نم یدانست ول یم ینکه آرم  یگذشته ا  یعنیتوجه تمام نگاهش کردم.  با
 دانستم چه بود؟
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  یه . یدمسالها از بابام شن ین ا یتو یختهها رو من جسته و گر یز چ ینا ینبب -
که   یستنن یزهاییچ یکرده. ول  یفخودش برام تعر یدرو هم عمو حم یزاییشچ
هم    ین. مثال نوشیدونست   ی تو نم  ینهم  یگفته شده باشه. برا  یجمع خانوادگ   یتو
 .شه یدونه چون درموردشون صحبت نم ینم

 :عجله گفتم با

 ی؟دون  یم  یبگو چ بگو. لطفا  -

 .ازدواج کرده بود یا یگهقبل از خاله با کس د یدعمو حم -

 :. ادامه دادیاورممانده بود شاخ درب کم

 .یشنتونستن بچه دار بشن از هم جدا م یکه نم  یناون ها به خاطر ا یول -

 .داده ها کرد یلشروع به تحل یعسر ذهنم

 ...شه  یباعث نم ینا یول -

بوده. مادرت اون موقع تازه از دانشگاه  یدکل از عمو حممش یگنبزار بگم. م -
. یکم نداشته هم از کماالت و خانوم  یزیچ  یباییشده بوده. هم از ز  یلفارغ التحص

با شما داره. اون روز ها خاله رو بعد   یدور یلینسبت فام یدون  یکه م  یدعمو حم
که   ینمرحوم پدربزرگ به خاطر ا اما یشهو عاشقش م ینهب یاز مدت ها دوباره م

کنه. به خاله   یشده ردش م  یازدواج ناموفق داشته و بچه دار هم نم  یه  یدعمو حم
چون   یداشته ول  یدبه عمو حم  یگه. نگو خاله هم اون زمان عالقه ا  ینم  یزیهم چ

کنه. همون موقع ها    یبا گذشت زمان فراموشش م ینهب یاز طرف اون نم ییزچ
فاصله    یلو کال از فام  یگهشهر د  یه  یرههم م  یدکنه. عمو حم  یم  ازدواج هم با پدرت  
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  یدشد  ی و مادرت دچار افسردگ   یشنکه پدر و مادرت از هم چدا م  یتا وقت   یرهگ  یم
 .یشهم

 :تعجب گفتم با

 ید؟ شد یافسردگ  -

. یکه تو نفهم  یمکرد  یسع یلی. اون روز ها خیدشد یجان. افسردگ  دایل آره  -
  یش روان یروح  یتبردنش درواقع به خاطر وضع  یهر بار به اسم دکتر و درمون م

 .دونن یکه همه م  یزیهچ ینشد. مادرت واقعا عاشق پدرت بود. ا یم یبستر

 ...یشگفت... جواب آزما  یم یاوشکه س  یزاییچ یول -

 :و گفت یدنفس سر کش  یکاش را  قهوه

 ی؟ که اون برگه رو صادر کرده بود رفت   یشگاهیتا به حال خودت به اون آزما -

 .نه -

 .بار یههم  یونبار ش یه. مرگ یمپس قهوه تو بخور تا بر -

 ی و کم  یشگاهبه ذهنم فشار آوردم تا اسم آزما  یلی. خیدمام را مثل او سر کش  قهوه
  یک پرس و جو  ی. با کل یاورمبرگه نوشته بود را به خاطر ب یکه رو یاز ادرس

 یگریبه محل د یشگاه. گفتند آزمایمکرد  یدارا پ یبدرحال تخر یساختمان خال
 ید . بود. آدرس جددرست یاوشس یکار حرف ها  ینجایمنتقل شده است. تا ا

راه هم او ساکت بود هم من.   ی. تویمشهر رفت  یگر و تا طرف د  یمرا گرفت  یشگاهآزما
 یتو یادیز ییها یز و سکوت. انگار چ یتهمه جد ینبود ا یدبع یناز آرم
  یون با دکوراس  یکوچک ول  یشگاهآزما  یک  یشناختم. جلو  یبوود که نم  یتششخص
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ماجرا   ین. آرمیدلرز یداشت م یم. دست و پاشدیمو با هم وارد  یمتوقف کرد یباز
تواند در مورد   یان شخص گفت که نم  یکرد ول   یفرتع  ییمسئول پاسخگو  یرا برا

دست از  ینانجام بدهد. آرم یکار  ییبدون داشتن حکم قضا یمیقد یپرنده ها
را که کنار  یمرد جوان  ی یقه یمنتظره ا یر حرف زدن با او برداشت و در حرکت غ

 :کرد گرفت و گفت  یبود و با اضطراب ما را نگاه م یستادها یمنش

  ی . کسیشهاون آزما  یبرگه    یکه اسمش رو  یههمون  ینیب  یم  که  یخانم  ینا -
تونم حکم  یداشته باشه. من دوروزه م یکه حق داره به اون اطالعات دسترس

خانم   ینا  یشجواب بده که جواب آزما  یدنفر با   یهاون موقع    یول   یرمشو بگ  ییقضا
که ارام   یی. با صداارههم باهاش ند ینسبت  یچداده شده که ه یارویی یهچرا به 

 :گر و ترسناک بود گفت  یدتهد یول

 یارم؟ب  ییحاال انتخاب با خودته. برم حکم قضا -

لباسش را ول کرد. من عمال   ی یقه ینرا باال آورد. آرم یشجوان دست ها مرد
گفت و به قسمت   یزیچ یگوش منش  یآورم. مرد جوان تو یداشتم شاخ در م

برگشت. پوشه را   یمی قد یپوشه  یکبعد با  یرفت و مدت  یشگاهآزما ییانتها
 :مان گذاشت و گفت یروبرو

کرد. چند وقت    یکار م  ینجانفر ا یه. یستمداداش به خدا من دنبال دردسر ن -
بده. منم تا   یکیرو جعل کنه و به  یمیمدرک قد یهرشوه گرفته تا  یدمفهم یشپ

  ید نگاهش کن  یدتون  یاصل اون مدرکه. خدمت شما. م  یناخراجش کردم. ا  یدمفهم
  .یدخارجش نکن ینجااز ا یول
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  ی بود که تو  یبرگه ا  یهبرگه شب  ینپوشه را باز کردم. اول  ید لرز  ی که م  ییدست ها  با
ان  ی: عدم تطابق دیدمکش  یشجواب ازما یبودم. دستم را رو یدهد یاوشاتاق س

 یا

 ین تا زم را گرفت  یمبازو  یعسر یندور سرم به چرخش در امد. ارم یاکردم دن  حس
 :نشانم داد یزیکاغذ چ  یبرگه  ینخورم و بعد رو

 یاوشبرگه بودند اسم فرهاد مهربان و س  یکه رو  یبرگه نبود. دو اسم  یمن رو  اسم
  یگردنش م  ینگاه کردم. داشت دستش را رو ینبزرگمهر بود! با تعجب به آرم

اسم فرهاد مهربان    ینبار آن برگه بود. ا  یر ز   یگر د  یبرگه    یک. برگه را بلند کرد.  یدکش
افتادم  یزمان  یاد! ی خارج  یبرگه نوشته شده بود: نمونه  یرو یگر اسم د یو به جا

نگاه  یشآزما یجهبه نت یعپارک از من خون گرفته بود. سر یتو یاوشکه مادر س
کنارم نشست و رو    یننشستم. آرم  ینزم  یرو  یار اخت  یدرصد. ب   99.9کردم: تطابق  
 :گفت  یبه خانم منش

 ین؟آب قند دار ینجاخانم ا -

 :و گفت  یختر  یمچشم ها  ی. نگاه نگرانش را تویمبود  ینماش  یبعد تو  یقهدق  چند

 ی؟خوب  -

 :یدرا روشن کرد و پرس ینکردم. ماش  یید سرم تا با

 خونه؟  یمبر -

 .یمبر یدهم با یگهد یجا یهنه.  -
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درش بسته نبود. تعداد  ینبار . ایمبود یاوشرت سعما یبعد جلو ی یقهدق چند
 یتیامد مسئول یرا که به نظر م یکس  ینکارگر در ان مشغول کار بودند. آرم   یادیز

آنجا سوال کرد. مرد مسئول که انگار  یتوضع یکرد و درباره   یداداشته باشد پ
شده  یداریخر یشرکت برج ساز یکساخت بود گفت که عمارت توسط  یمانکار پ

. یدم در حال اجراست. به سمت عمارت دو یساختمان قبل یبتخر یاتو عمل
بعد    ی   یقهچند دق  ینشده بود. انگار سوخته بود. ارم  یاهکامال س  یدشساختمان سف

 :و گفت یدکنارم رس

ساختمون بعد از فروختنش کل عمارت   یکه صاحب قبل  یدهگفت شن  یمانکار پ  -
 .زده و از کشور خارج شده یشرو آت

 ین. آرمیدگونه ام چک  یرو یاشک  یمن. که اتشم زده بود و رفته بود. قطره  مثل
 :یدمکه نگاهم کند دستم را گرفت. پرس  ینبدون ا

 .یپرس ینم یزیچ یگفت   یموقع خدافظ  یشبکه د  یزیدر مورد چ -

 :و گفت یدکش  یقیهم رفت. نفس عم یتو یشها اخم

 .نوشتنصورتت  یجوابو انگار تو یچرا بپرسم؟ وقت  -

زد    ی عصب  یکرد. لبخند  ی. هنوز نگاهم نمیمچه بگو  ید دانستم با  یشدم. نم  ساکت
 :و گفت

 ی؟به باباش گفت  -

کردم   یاما سع  یرمهمانجا بم  یدردناک   یمکالمه    ینهمچ  یخواست به جا  یم  دلم
 .جواب بدهم یعاد
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 .زدم یمیلخاموش بود. بهش ا -

 :دستم را رها کند اما دستش را محکم تر گرفتم و گفتم خواست

 !ولم نکن -

سخت تر شده بود. ارام  یش. انگار خونسرد بودن برایدکش  یقیهم نفس عم باز 
 :گفت

دونم چند چندم با    ی. نمیشهچه طور م  یندونم بعد از ا  یکنم. نم  یولت نم -
 .کنه  یرو بهتر م یمطمئنم زمان همه چ  یخودم. ول

 .موجودو... سقـ ین... اینوا ید به نظرت من با -

 :کرد و گفت  یشتر حرفم را تمام کنم. فشار دستش را ب نزاشت

. بزار  یشنونما رو م یبچه ها از همون اول صدا یگن. میارنگو. به زبونش ن -
 فکر کن باشه؟ یشتر کم بگذره. ب  یه

*** 

 

 ینشت. آن روز ها اولگذ  یفرستاده بودم م یاوشس یکه برا  یمیلیروز از ا چند
هنوز   یبود. ول یمیلمکردم چک کردن ا  یشدن از خواب م یدار که بعد از ب  یکار
بار    یکاز دوستان دورم که کارش    یکینداشتم. از    یگرید  یاز او نبود. چاره    یخبر

کرده   یرا معرف  یده بودم. مرکزیموضوع پرس ینبود در مورد ا یده به س*ق*ط کش
قبلش   یدداد. فقط با یدادن و مدارک خواستن ان کار را انجام م یر بود که بدون گ

مرکز  یکبردم. از  یدادم و جوابش را همواه خودم م یانجام م یسونوگراف  یک
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آشنا دور بود وقت گرفته   یاز خانه و محل ها یکاف   یکه به اندازه   یسونوگراف 
چند روز هر روز چند بار    ین زنگ زد. در ا  نیشدم که ارم  یمترو م  وار بودم. داشتم س
  ی ها  ینبود، گرچه شوخ  یشگیهم یانرژ یشصدا یزد. گرچه تو یبه من زنگ م

نگران بود کار  ید. شایدپرس یزد و کوتاه حالم را م یزنگ م ی کرد ول  یمزه نم یب 
موضوع فکر کرده بودم. مثال  ین هم به ا یدست خودم بدهم. راستش چند بار

که افتاده ام   یه هنوز سوار مترو نشده بودم داشتم خودم را در حاللحظه ک ینهم
. معده ام دوباره کردمی تصور م یشودم یکو قطار دارد با سرعت بهم نزد یلر یرو
ام زنگ زد.    یمترو بهم نخورد. گوش  یاوردم که حالم تو  یشانش م  یدخورد. با   یچپ

 :حالم گفت یدناز سالم و پرس است. بعد ینمطمئن بودم آرم

 یی؟کجا -

 :را گفتم راستش

 .کار دارم  ییمترو. جا -

 :گفت  یاز مکث  بعد

 ی؟اون کارو کن یریم یدار -

 !بچه نفهمه؟ یگیم یاالن مثال رمز -

 .شده بود یابروز ها نا ینکه ا  یزیکرد. چ  یکوتاه   ی خنده

  یتو روش هم بگم نم  بگم.  یرمز  یستتو باشه الزم ن  ی  اگه به خنگ   یآره. ول -
 !جواب بده یری؟فهمه. کجا م

 .یسونوگراف  -
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 تنها؟  -

 .یمبر یرو هم م یینه. مامان و بابا و خاله و عمو و دا -

 .یمرفت یبا هم م یگفتیم -

. واقعا آن روز که به عشقش به من اعتراف کرد فقط یمبگو یلحظه ماندم چ  یه
 توهم من بود؟ 

 .ازت بخوام یزیچ ینچهنوز انقدر آشغال نشدم که هم -

 ی؟ شد یافتباز یدا جد ی،کال آشغال بود  یشهچرا تو که هم -

 .اش دوباره زنده شده بود یطبع حس شوخ  انگار 

 .ام یمنو باش به فکر احساسات ک  -

  ی جد یلیشدم تو هم خ یر کم جو گ  یهبابا احساسات کجا بود؟ حاال من  یا -
 !یاگرفت

 .مترو اومد. خدافظ  -

 .دنبالت یامسوار نشو م -

 .خوام ینم -

شد تحمل کردن همه  یم یقبل یناگر همان آرم ینلبم نشست. آرم یرو لبخندی
ساعت    یکتنگ شده بود.    یمانکل کل کردن ها  یآسان تر بود. دلم چه قدر برا  یز چ

و رفتم تو. همه اش   یین. سرم را انداختم پایدم مرکز سونوگراف   یدمبعد رس  یو اند
را از شال   یمتکه از موها  یکسبز شود.    یمآشنا جلو  یککردم ممکن است    یحس م
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معلوم نباشد. راهرو پر   یاد صورتم که چهره ام ز یتو یختمر یطور یکدرآوردم و 
 یبا هم حرف م یبود که با خوشحال یجوان و گاها سن و سال دار یاز زوج ها

گنده شده بود داشت به خام پشت    یادیام که شکمش ز یخانم کنار دست  زدند.
را   یگفت. همه انگار کس  یدوقلو هستند م یشکه بچه ها  یناش در مورد ا یسر

شکمشان ذوق    یکه تو  یآمدن بچه ا  یابه دن  یداشتند که همراهشان باشد. که برا
  یش که با آرا  یدمدختر تنها را د یک یتآن جمع  یانداشته باشد. دلم گرفت. از م

 یرو م. نگاه او هیدجو یداده بود و آدامس م یهستون تک یکو رژ قرمز به  یظ غل
اسمش را خواندند و   یوقت  یاز خانم هاست ول یکیمن بود. اول فکر کردم همراه 
مثل من است. بعد  ییجورها یکاو هم  یدمفهم یتنها رفت داخل اتاق سونوگراف 

  یش به نظرم فضا یآن دختر اسم من را صدا زدند. رفتم تو. کم آمدن یروناز ب
خانم تپل بود   یکبرد.  یناز ب راخانم دختر ترسم  یفظر یصدا یترسناک بود. ول

 .مهربان یبا لبخند تو دل برو و صدا

 دخترم بچه اولته؟ -

 .بله -

 .خنده گفت با

 .خورمت یدخترم. نترس نم ینجادراز بکش ا یاب -

 .یدمتخت دراز کش یو رو رفتم

 چند وقتته؟  -

 .سه هفته یباتقر -

 ی؟ ها. چرا تنها اومد یمراقب خودت باش یدبا یلیخانومم خ -
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  یاهس یر تصو یک. ید کم ژل به شکمم زد و دستگاه را روش کش  یکندادم.  جواب
باشد   یزادبچه ادم  یهکه شب  یصفحه ظاهر شد. هرچه نگاه کردم موجود  یلغزان رو
 :را بهم نشان داد و گفت یر تصو یتو  یدسف ینقطه  یکنکردم.  یداتوش پ

 !یارهداره زبونشو برات در م ینشماست. بب یکوچو  ینا -

 .باال بود ینالینشخانم دکتر هم انگار آرم این

 ی؟ ضربان قلبشو بشنو یخوا یم -

که دست و   ینجاستبودم که بدانم هم یدهد یلمف یکاف   یخواستم. به اندازه  نمی
  ی نه ول یمدارد. دهانم را باز کردم که بگو یو بچه را نگه م یشودآدم سست م یپا

گوشم گذاشت. ضربان قلبش    یتو  یگوش  یککه منتظر جوابم باشد    یندکتر قبل از ا
که االن به نظرم   یدسف  یتو دلم، تو وجودم. به آن نقطه    یچیدتو گوشم. نه پ  یچیدپ
 !من یمن بود. بچه  یبچه  ینم. اآمد نگاه کرد یزنده م یشتر ب

افتادم   یشد. داشتم م  یکچشمانم تار  یجلو   یاآن دن  یک آمدم    یروندر اتاق که ب  از 
افتاد که آدرس  یادم ی... ولینلب گفتم: آرم یر را گرفت. ز یمبازو یکه دست   ینزم

بود  یکه نگهم داشته بود نگاه کردم. همان دختر  یمرکز را به او نداده ام. به کس
که مثل من تنها آمده بود. همان طور که دستم را گرفته بود مرا برد به پارک کنار  

 .شکالت دستم داد یککرد و   یفشک  ینشاند. دست تو یصندل یمرکز و رو

 .بخور. فشارت رفته یاب -

 .نه ممنون -

 .نمده یباز کرد و گرفت جلو یمرا برا شکالت



 

 
324

 (zygopteraشاپرک )|  یگر بازرمان 
 

 .کنن  ی. مادرا اول به بچه شون فکر میستنقد نباش. مادرا قد ن -

حاال   یرا خوردم. خوشمزه بود. دختر در نگاه اول ظاهرش غلط انداز بود ول  شکالت
 .آمد یمهربان به نظر م

 .یبر  یتون  یدنبالت. تنها نم یادب یکیزنگ بزن  -

 :لب گفتم زیر 

 زنگ بزنم آخه؟ یبه ک  -

 پدره؟  یتو هم ب  یات. نکنه بچه بچه  یبه بابا -

 .چرا درد ودلم گرفت دانمنمی

 .یهکدوم گور  یستآشغاله که االن معلوم ن یهبچم  یبابا -

 ینه؟ اسمش آرم -

 :داد یحتعجب نگاهش کردم. خودش توض با

 .یصداش زد یرفت  یاز حال م یداشت  -

 .پسر خاله مه ینآرم -

 .ینفرو دار یهپس زنگ بزن به همون. بابا تو الاقل  -

 ی؟خودت چ  -

 .برات  یگمم  یزنگتو بزن دختر. تو زنگتو بزن، تا آقا آرمنتون برسه اگه خواست  -
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ام را درآوردم که به او زنگ بزنم. چهار تا تماس از دست رفته از او داشتم.  گوشی
 .را برداشت ی زنگ گوش ینبا دوم

 ی پاشد یوانیه؟عقل کود ح یتو واقعا تو کله ات به جا ی؟د یچرا جواب نم -
منم از تو احمق تر اصال حواسم نبود بهت بگم. مترو شلوغ نبود؟   ی؟با مترو رفت 

 بهت نخورد؟ یکس

فکرش تا کجاها رفته بود. به دختر که کنارم نشسته بود نگاه کردم. فکر کنم  این
 .که لبش به خنده باز شده بود  شنیدیآنطرف خط را م یصدا

 ...نه شلوغ نبود. فقط  -

نشون داد بچه ات مثل خودت زشت و خنگه؟ اشکال    یسونوگراف   ی؟فقط چ  -
 .یمکن  یم یشکار  یهاونم  یمبزرگ کرد ینداره تو رو چه جور 

 ی شناختم. با اعتراض یم یشهبود که هم ینیهمان آرم یناز ته دل زدم. ا لبخندی
 :گفتم  یساختگ 

 !ینآرم -

 هان؟  -

 دنبالم؟ یایم -

 :یدپرس ینگران  با

 ی؟شده؟ خوب  یچ  -

 ...هم خودم یتون  یرفت. اگه نم یجکم سرم گ  یهآره خوبم  -
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 .مدمبفرست او یشن. لوکیکن  یتو اشتباه اضافه م -

 .خوب -

 ...یشربت  یقرص یمردن  یخوردن  یارم؟ب یخوا ینم یزیچ -

 .نه -

 .کرد  یرا قطع کردم. دختر هنوز داشت با لبخند نگاهم م تماس

 یه؟چ -

 خاطر خواته؟  -

 .انداختم یینتابلو بود؟ ناخودآگاه سرم را پا انقدر 

 ی؟ دونن؟ با پسره دوست بود یم  ی؟. خانواده چ یستیپس اونقدرام تنها ن -

 :گفتم  یاورمکه از اشتباه درش ب  ینا برای

 ...یمکن  یدونستن. قرار بود عروس ی. خانواده میمعقد بود -

 .را گرفت. نتوانستم ادامه بدهم یمگلو  بغض

 .یستدختر وضعت از من بدتر ن یباش یهر چ  -

 چرا؟  -

 :گفت  زیرلب

 .یریبگ یوک  یقه یدبا یدون  یتو الاقل م -

 :کرد که گفت  یدانم از نگاهم چه برداشت  ی. نمیدلرز تنم
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  ی خوردنا از ب  یندردا، کج رفتنا، زم یلی. خیادنم یااونکاره به دن یشکیه -
 .یهکس

 :لبخند زد و ادامه داد یخیالیب با

 .پسرمو دارم یگهمن که د یول -

 تعجب نگاهش کردم با

 ی؟نگهش دار یخوا یم -

 .خوام براش بجنگم یم -

. که یمحرف زد  یاز هر در  یا  یقه. چند دقیدام  یکشعله بود.    یک نگاهش انگار    در 
 :گفت

 .اومد ینتون فکر کنم آقا آرم -

 ی؟دون  یاز کجا م -

 کنه؟   ی و تو رو نگاه م یشهم یادهپ ینشکه داره از ماش  یستن یهمون  -

 .داد نگاه کردم. خودش بود یکه نشان م  یجهت  به

 یدی؟جا فهماز ک -

 از نگاش -

 یالی خ یشد با ب  یبلند م  یصندل یکه از رو  یرا باال انداخت و در حال  یشها شانه
 :گفت

 !. قدرشو بدون یمونهحال یزاییچ یهما هم باالخره   -
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  ی اداب نبود، چشمک  یمباد یادکنم. ز  یبلند شدم تا با او خداحافظ  یصندل یرو از 
 .و رفت یدراهش را کش  ینطور زد و هم

 یه؟... اسمت چیه  -

 :شد گفت یکه پشتش بهم بود و داشت دور م  یحال در 

 .یراسم -

  ین به خاطر ا یکل  ینماش یآمد. من هم به طرفش رفتم. تو یبه طرفم م آرمین
 ید پرس یهم هر سوال یکرد. در مورد سونوگراف   یمکه تنها و با مترو رفته بودم دعوا

حال خودم باشم.   یو گذاشت تو  یدسوال نپرس یگر کوتاه به او دادم. د  یجواب ها
گرفته بود   یمنداشت تصم یچیه هک  ینکه با وجود ا   یبودم. دختر یرادر فکر سم

بدهد تا بچه اش را نگه دارد.  ییر را تغ یشخواست زندگ یبچه اش را نگه دارد. م
 :قدمه گفتمم یبودم. ب  یدهدکتر شن یشافتادم که پ یضربان قلب یاد

 نگهش دارم؟  یشهبه نظرت چه طور م -

از دستش خارج شد. بعد که به اوضاع مسلط شد   ینتعادل ماش یلحظه ا برای
 :گفت

 بدون باباش؟ یابا باباش  -

بود. گرچه  ینبود. سخت تر از خود موضوع، مطرح کردنش با آرم یسخت  بحث
  ی بود اما م یبغر یمسالها به من داشت برا ینکه در تمام ا یهنوز احساسات 

بود   یسخت باشد. کاف   یش تواند برا  یچه قدر م  یزیچ  ینتوانستم بفهمم که همچ
نبود. احتماال  افیکنم ک  ینه. فکر م یتصور کنم ول یمشابه یتخودم را در موقع



 

 
329

 (zygopteraشاپرک )|  یگر بازرمان 
 

گردنش بود و خط   یکرد. دستش دوباره رو   یرا سخت تر م  یتمردانه وضع  یرتغ
 :جواب دادن به سوالش گفتم یاش افتاده بود. به جا یشانیپ یرو یعمود یاخم

 کنم نه؟  یدارم شکنجه ات م -

 :بعد از ته دل گفتم و

سالها که فقط برات درد بودم. حاال هم که... کجا برم شر خودم رو از   ینتو ا -
 تو باز کنم اخه؟ یسر زندگ 

 :هم از ته دل گفت او

  ی . االن هم آره داریبود یزندگ  یشتر ب یول یدرد بود یسالها گاه  یناتو  -
نزن و جواب منو بده. با  یگاناز نبودنت بهتره. پس زر را یول یکن  یشکنجه ام م

 بدون باباش؟ یاباباش 

 :هم قفلشان کرده بودم نگاه کردم  یانگشتانم که تو به

 .کنه  یچک نم  یشوعنتل یمیلهم آن ا یاه رو نداده. صد سال س یمیلمجواب ا -

 ی؟بهش خبر بد یطور یه یخوا یم ی؟خوا  یم یتو چ  یلدا -

بچه رو برام آوردن    ینتونم بکنم؟ بگم لک لک ها ا  یکار م  یمگه چ   یگهآره. د -
 کنم و بچه رو بندازم گردنش؟   یداپ  یشوهر الک  یهبرم  یا

و بعد   یدکش  یقزده بودم چون مکث کرد. چند تا نفس عم یحرف بد  یلیخ انگار 
 :از آن گفت

 یادته؟ آدرسش رو   یشش؟پ یدکه رفت  یلیاون وک -



 

 
330

 (zygopteraشاپرک )|  یگر بازرمان 
 

از دفتر وکالت نبود و در محل    ی. خبریمراد رفت  یمیهم به دفتر وکالت نغمه صم  با
که اموال بابا به آن   یا یریهناخن باز شده بود. بعد مرکز خ یکور او سالن مان یقبل

بود که بعد از  یاوش. مرکز متعلق به پدربزرگ سیمکرد  یاهدا شده بود را بررس
به خارج از کشور منتقل شده  یشها داراییبود. حاال هم کل  یدهمرگش به او رس

 ید سهم مرا از ارث باال بکشد. شا  یا  یردخواست انتقام بگ  یم  یاوشدانم س  یبود. نم
با  ین. آرمیابانجدول کنار خ یودم روچند نشان زده بود. نشسته ب یر ت یکهم با 

. بعد  دام را باز کرد و دستم دا یوهآمد و کنارم نشست. آبم یپاکت  ی یوهدو تا آبم
 :خودش خورد و گفت یوهقلپ از آبم یک

گردنش. به هر حال    یو بچه رو بنداز ی کن  یداپ یشوهر الک  یه  یدفکر کنم با -
 !لک لک ها بهتره یاز نقشه 

 یرفت اما برش م یم یز چ یککنم. فکرم مدام سمت   یهگر  یادانستم بخندم  نمی
هم که داشت با   یننبود. آرم  یخوب   یشد آن کار را کرد. اصال نقشه    یگرداندم. نم
 یزیکرد به من نگاه کرد و خواست چ  ینگاه م یابانبه آسفالت خ یحالت متفکر

 یرون را از فکرش ب  یزیتکان داد انگار که بخواهد چاما نگفت. بعد سرش را    یدبگو
 یمدانست یاما هر دو م یمکن  یفکر م یز چ  یکمطمئن بودم هر دو به  یباکند. تقر

  ی . فکرم داشت بدون اجازه یاستدن ینقشه  ینو افتضاح تر یننقشه بدتر ینا
ه  ک  ینکرد. سرم را تکان دادم و بدون ا  یم  یمختلف نقشه را بررس یمن جنبه ها

 :متوجه باشم گفتم

 !نه -

 :گفت  آرمین

 !درسته! نه! ابدا نه -
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  ی و درماندگ  یصالاز شدت است یکهو نگاهم کرد. بعد  یکردم. او هم جد  نگاهش
 :من خنده اش گرفته بود گفت  یهم که از خنده  ینخنده ام گرفت. آرم

 یت؟ وضع ینتو ا یخند یم یبه چ  -

 :با خنده گفتم همانطور 

 .یمکن  یفکر م یزیچ ینکه به همچ  یمافتاد یبه چه فالکت  ینبب -

 .تر شد یدزد و خنده اش شد یاش ضربه ا یشانیپ به

  یزی ناجور خودت رو به من نسبت نده. من اصال به آن چ  یفکر ها  یخود  یب  -
  .کردم  یفکر نم یکرد  یکه تو فکر م

 :اش خورد و گفت یوهاز آبم یگر قلپ د یک

  یادمکردم که   یکنم. انقدر نقش باز  یم یانم نقش بازخ  یعمره دارم برا یه -
 یگ   یم  ی؟کش  یم  ینقشه ا  ینهمچ  ییبودم. حاال با چه رو  یرفته خودم چه جور 

دختر مرده شورتو ببرن با اون نقشه   یم؟کن  یواسه ملت باز یگه نقش د یهحاال 
 !هات

بودم.    یاورده کردم. حاال خوب بود که من نقشه را به زبان ن  ینگاهش م  یجو و  گیج
.  دهانم را باز کردم یو چه قدر شوخ  یستدانستم چه قدر از اعتراضش واقع ینم

 :کرد و گفت  یشدستیاما پ یمبگو یزیکه چ

فکر   یشتر ب یفتکث  یهم صبر کن دختر خاله. بزار به نقشه  یگهچند روز د -
 .یمکن

 :نبود اضافه کرد یشوخ  یشتو یگر که د  ییکرد و با صدا  مکثی
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 .شد یداشهم تا اون موقع طرف پ یدشا -

*** 

 

تخت  یکه به خانه برگشتم و رو  ینفکر کنم اما هم یفمکث  یبود به نقشه  قرار 
نقشه   ینا یبرا ینکه آرم  یفکث  یچه قدر ظالمانه است. به واژه  یدمنشستم فهم

 یخواستم خودم و بچه ا یگفت. م  یاستفاده کرده بود فکر کردم. واقعا راست م
 یآدم زندگ  ینتر یز و عز ترین یکشکمم داشتم را گردن نزد یتو یگریکه از مرد د

نسبت به خودم خبر داشتم. تازه تمام   یقشاز احساس عم  یآن هم وقت   یندازم ام ب
 یاما برا  یدمرس  یکه الزم داشتم م  یزیباشد. من به هر چ  یها هم قرار بود الک   ینا

کرد؟ اصال مگر   یچه کار م یدبود. با یفکث  یشکنجه  یکنقشه فقط  ینا ینآرم
عشق و نفرت. اگر  یدوراه  یماند تو یرا تحمل کرد؟ م چیزی ینشود همچ یم

  یو اگر سمت عشق را م یمشد یگرفت همه با هم نابود م  یسمت نفرت را م
ه با هم نابود  . باز هم همیزمبر یشنداشتم که به پا یگرفت من احساس متقابل

فکر کنم؟ او چه طور   ینقشه ا ین. اصال چه طور توانسته بودم به همچیمشد یم
  یک رفتم  یم یدگرفتم. با  یمدست ها ینفکر کرده بود. سرم را ب یزیچ ینبه همچ

لعنت فرستادم که  یاوشکس مرا نشناسد. هزار بار به س  یچکه ه  ییشهر دور. جا
 :نوشتم ینارم یام را برداشتم و برا  ی. گوشانداخته بود یتیوضع ینمرا در همچ

 .کنسله  یفکث  ینقشه  -

*** 
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 ینرا چک کردم. عصر بود و آرم یمیلمبار ا یکساعت  یکهر  یباآن روز تقر فردای
. مامان در اتاقم را زد وارد اتاقم  یمجواب داده بود و نه به تماس ها یاممنه به پ

. همان لحظه بود که یدبگو یزیخواهد چ یشد و کنارم نشست. معلوم بود م
 .شصتم خبر دار شد

 مادر؟ یجان خوب  یلدا -

 شده؟  یزیآره. چ -

 .خواد بشه یم یچ   یزمنه عز -

 :کم دست دست کرد و گفت  یه  بعد

 .بگم یدونم چجور یگفت که نم  یم یزاییچ یهخاله ات زنگ زده بود.  -

کردم   یکه فکر م  یزیکردم که چ  یاز نزر و ن یگفتم و کل  یژنیامام زاده ب یادلم  توی
 .نباشد

 بگو مامان جون -

 .شد یطفلک خواهرم خودشم باورش نم -

 .یگهمامان بگو د یو؟چ -

 .یبراش برن خواستگار یگهم ینآرم یگفتم -

 خوب؟ -
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 یخوش باورش نم ینتو. مه یگارخواست یانخواد براش ب یگه م  یآخه م -
نگرفته   یاون جد یبهش گفته بود ول ینو صبح ا ینکه آرم  ینگفت با ا  یشد. م
  .نه یاپرسه که بهمون گفته  یاالن آمده ازش م یگفتبود. م

 .کار خودشو کرد  آخر 

 ی؟ دونست  یتو م -

نقشه   ینگفتم. به خودم هزار بار لعنت فرستام که به همچ  یبه او چه  م  یدبا  االن
 :گفت  یدفکر کرده بودم. مامان سکوتم را که د یا

. یبه زمان دار یاز و ن یستین یخوب  یط منم بهش گفتم که تو االن تو شرا -
 .زنگ زده ینگفت به اصرار آرم  یم  یخودشم حرفمو قبول داشت ول ینمه

کله    یشود. پسره  یبکوبم که مغزم متالش یوار دخواست انقدر سرم را به  یم دلم
 .بود و دوخته بود و فرستاده بود که من بپوشم یدهخودش بر یخراب برا

 !لب گفتم: لعنت بهش زیر 

 دخترم؟ یگفت   یچ  -

 .یچیه -

 مدت حرفشو نزنن؟   یهبهش بگم فعال تا  -

 !مامان -

 جانم دختر گلم؟ -

 .کم فکر کنم   یه ینبزار -
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 گفتم؟  یاصال حواست بود چ  یلدا؟ حالت خوبه  -

 .یگمکم فکر کنم. خودم بهتون م  یه ینآره مامان جونم. بزار  -

 ین . همیرونکرد از اتاق رفت ب  یکه چپ چپ بهم نگاه م  یبلند شد و درحال  مامان
جواب داد. با    یعرا برداشتم بهش زنگ زدم. سر  یکه در را پشت سرش بست گوش

 :گفت  یطانیخندان ش یصدا

 یده؟ شده؟ خبرا بهت رس یچ  -

 ی؟بود کرد یچه کار ینا -

 ی به تو برا یماز عشق افسانه ا یمونه برام. من کل ینه که آبرو نم ینگو گفت  -
 .گم  یم  یونمامانم گفتم. بنده خدا فکر کرده بود زده به سرم دارم هز

 فکر کردم؟ یزیچ ینهمچآخه چرا؟ من احمق چرا به  ینآرم -

واقعا   یامنترس بابا من که صد دفعه بهت گفتم قصد ازدواج ندارم. نم -
 .یمشد یحرفه ا یگه. ما که دیمکن  یم یمدت براشون نقش باز یهکه.   یرمتبگ

 :نگه داشته بودم گفتم یینکه به زور صدامو پا  یو درحال   یتعصبان با

 !ینآرم  -

خوام  یکنم که م  یکن. من دارم لطف من یگهد یواسه خودت فکرا یالک  -
 .کنم که عاشقتم  ینقش باز

 

 !ی؟که عاشقم  یکن  ینقش باز -
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کنم که  ینتونم نقش باز یشهکه واقعا عاشقتم باعث م یننکنه ا یه؟چ -
 یعاشقتم؟ تو هنوز به مهارت ها

 ی؟من شک دار بازیگری

 ...یتون  یتو نم ینآرم -

 :بود گفت یکه در آن آزردگ   یلحن با

 یوقته کنار اومدم. فکر م  یلیتونم دختر خاله؟ من با احساساتم خ  ینم  یوچ -
زنه به    یکنم و از عشق م  یکنارت باشم خودمو گم م  ینمثل ا  یتیاگه تو موقع  یکن

حستو به خودم   یجور  یهدونم   یچه م  یاخوام به زور نگهت دارم    یسرم و مثال م
 ...حد ینقعا منو در ابدم؟ اگه وا  یر تغ

 !دهنتو ببند ینآرم -

 :. ادامه دادمشنیدمیرا م یشنفس ها یصدا  یشد ول ساکت

 .یتتو زندگ یزارم به خاطر من گند بزن  ینم -

 :لحظه سکوت بود و بعدش گفت چند

 یم؟کم بعد حرف بزن  یه -

 .باشه -

 .را قطع کرد تماس

هم همراهش بود.   ینبرگشت آم  یخاله رفته بود. وقت   یبه خانه    یکار  یبرا  مامان
گرفت که با من    یداشت از مامانم اجازه م ین. آرمیستادمپله ها گوش وا یاز باال
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. یدخودش بگو یلدا ی و هر چ  یستحرف بزند. مامان هم گفت که اجازه الزم ن
 ین رفت. آرم  یروندارد از خانه ب  یکار  ینکه با خاله مه  ینا  یخودش هم به بهانه  
تاسف تکان داد.   یسرش را به نشانه    یستادمگوش وا  یدد  یاز پله ها باال آمد. وقت 

 :گوشم گفت  یتو  یشمپ  یدرس یوقت 

 .یگیرهم یادکارارو. بچه ات   یننکن ا -

را گرفت و دنبال    ینمقرمز شد. به عادت قبل با دوتا انگشتش آست  یمکنم لپ ها  فکر 
شده بودم. خودش   یرهصدا به او خ یو در را بست. ب  یداتاق کش یخودش تو

 .شروع کرد به حرف زدن

 ی. کسیرهدرزش نم یمو ال یفمونکث یبهش فکر کردم. نقشه  یلیمن خ -
مدرکو  یادهم نم یافتاده باشه. کس یتو و اون پسره اتفاق  ینکنه که ب  یفکرشو نم
و   یعسر یلی. خینههم  یسی ودربابودن و ر  یلفام یبخواد. خوب  یزاچ ین اثبات و ا

ثبت نشده از   ایی. چون عقدتون جیریمگ  یم یخودمون  یعروس یهجمع و جور 
خونده    ینمونکه ب  یکه عقد   ینه. تنها مشکلش ایاد  ینم  یشپ  یمشکل  یلحاظ قانون 

  یزیچ یستچون قرار ن یستن ی. اونم که مساله ایستشرعا درست ن یشهم
 .باشه ینمونب

 ی؟ و دوخت   یدیواسه خودت بر -

. یمکن  یگذرنامه تو درست م  یکارا  یعمدت سر ینشو بگم. تو ا یهبزار بق -
  یرش از دانشگاه خودمون برات پز یجور یهتونم  یم یخودم یچون هم رشته ا

. یادم  یابه دن  یعاد  یلیکانادا. بچه خ  یریمم  یلادامه تحص  یبرا  یعاد  یلی. خیرمبگ
هم از  یعاد یلی. خمیشهمتوجه ن یچکسور شدنش رو هم هاون ینور دو ماه ا یکی
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 یخودم، تو هم بعد ارشدت اگه خواست   یدختر باز  یپ  یرم. من میمش  یهم جدا م
 .خودته ی. زندگ یگرد  یبرم ینخواست  یمون  یم

 :خواستم دهان به اعتراض باز کنم که دستش را باال گرفت و گفت می

به خاطر تو گند بزنم تو   یزار ینم یلحظه. بزار تا آخرش رو بگم. گفت  یه -
  یل خانم انقدر خودتو تحو  یلدابگم    یدبا  یگ   ی. اگه به خاطر احساسات من میمزندگ
شده  یر منم جو گ ید ش یم یاروزن اون  ی. قبال که بهت گفتم اون موقع داشت یرنگ

 .ینادلم ظعف بره و ا دیدمتکه هربار   یستمبودم. اونقدر کشته مرده ات ن

 :هم از حالت گفتنش خنده اش گرفته بود. ادامه داد خودش

 یمو رفت  یم. کارامونو که درست کردیهمه اش ور دل من باش  یست قرار هم ن -
  ینقش باز  یجاماه ا  دو   یکیمدت کوتاه، فوقش    یهخودش.    یزندگ   ی پ  یرهم  یهر ک 
 یه؟ . حاال مشکلت چین. همیمکن  یم

بخش داستان   ینسخت تر  یدرا به او بدهم. با  یکار  ینهمچ  یتوانستم اجازه    نمی
 یرحمانه ا یبا صداقت ب  ینهم یکردم تا منصرفش کنم. برا  یم یادآوریرا به او 
 :گفتم

تو با   یم؟کرد  یسالها باز ین که تو ا  یهمثل نقش یه؟ بچه باز یفکر کرد ینآرم -
 ی؟ ندار یشکممه مشکل یتو یا یگهکه از مرد د  یبچه ا

گردنش گذاشت و ماساژ   ی. دستش را رویدمرنگ چهره اش را به وضوح د تغییر 
 :نبود. ادامه دادم یداد. ضربه ام سخت بود اما هنوز کاف 
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 یوضاون ع  یکه بچه    ینبا ا  ی؟شناسنامه ات باشه چ   یکه اسمش تو  ینبا ا -
بشه و   یداشروز اون آشغال دوباره پ یهکه   ینبا ا ی؟خوش بدونه چ  یتو رو بابا

 ی؟ چ  یمنو برداشت  یپوزخند چندش آور بهت بگه تو ته مونده  یهبا 

 :زد فریاد

 !دهنتو ببند -

  ی داد نزده بود. هنوز به خاطر حرف ها ینطور وقت تا به حال ا یچشدم. ه ساکت
اش  یشانیپ یزدم. دستش را رو ینفس زده بودم نفس نفس م یککه   یسخت 

که به زور حفظش کرده بود و نگاه  یکرد؟ با خونسرد  یگذاشت. سرش درد م
 :بود شمرده شمرده گفت یمچشم ها یخکه م  ینیخشمگ

 .حرف نزن یطور ینوقت در مورد خودت ا یچوقت، ه یچه یگه،د -

 :و گفت یدکش  یقیزد، نفس عم یپلک  بعد

که نصفش   یزیچ  یچفکر کردم. من با ه  یکاف   یر مورد اون بچه، به اندازه  د -
مشکل من با   یگم؟م  یچ   یفهم  یندارم. مشکل من با قبلشه. م  یاز تو باشه مشکل

 ...که  یتصور کنم در حال یاروکه تو رو کنار اون   ینها

  ی دازد و با ص یبودم. لبخند تلخ  یدهنداد. الزم هم نبود. منظورش را فهم ادامه
 :گفت  یآرام تر

اون بچه رو نجات   یتا بتون   یخودخواه باش  یدبار با  ینخودخواه باش! ا  یلدا -
گذرونم.   یخودمو دارم بد نم ی. من خودم هوایستمن با تو ن یت. مسئولیبد
 .یاون بچه ا یتو االن مسئول زندگ  یول
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توانستم؛   ینم  یتوانستم انقدر ازارش ندم ول  ینگاه کردم. کاش م  یشچشم ها  توی
 .نداشتم یچاره ا

 

*** 

 

  ی از همه رنگ   یعیشد که رفته بودند. زل زده بودم به دسته گل طب  یم  یا  یقهدق  ده
  .نگاهم کرد یاپن بود. مامان از کنارم رد شد و با نگران  یکه رو

اتاق  یتو یمنشسته بود یناتفاق افتاده بود. با ارم یعسر یلیخ یز شب همه چ آن
 .چشمم یر ز یفرش. او به قرمز یبار دوم بود! من زل زده بودم به گلها ینمن. ا

 که انقدر طرفدارته؟   یکرد  یباز یلمیبرا مامانم چه ف -

 .راستش رو گفتم -

 ی؟ چ  یعنی -

چند   ینا یکردنها  ی و نقش باز یزجونعز یتوص یگفتم دوستت دارم. ماجرا -
 ینا یسایکرد و گفت من گ  یهشد و بغلم کرد و گر یسال رو گفتم. اونم احساسات 

دست تو. غلط اضافه کرده اگه موافق نباشه.    یدمو م  یکشممو م  یدهدختر چشم در
 ...دستام زنده به ینبا هم

 :کم کنم گفتم  یشتوانستم از سرما یکه نم  یلحن با

 .کردنه  یهمه اش نقش باز یگفت  - 
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خودش باشه.  یزندگ  یهکه شب  یهکنه نقش  یتونه باز یکه ادم م  ینقش ینبهتر -
  یرفت م یادم یوسنار یگهد یکردم دوفردا یسرهم م یداستان الک  یهخوب بود 

 دادم؟ یم یسوت 

 .فرش و ساکت شدم  یکل کل کردن نداشتم. دوباره نگاهم را دوختم به گل ها  حال

 ی؟وست داشت گل هارو د  -

 کدوم گال؟  -

 .سر قبرمو یگال -

اورده اند  یخواستگار یاست که برا ییدانستم منظورش گلها یکردم. م  سکوت
 .مهم نبود یمبرا یول

 اره  -

 !اصال یاوردیمما که گل ن -

 .اها. خوب -

 ی؟دست من نکرد یتو ینگاه به گلها یهخاک تو سر مشنگت کنن. تو که اصال  -
من چه  ینبب یاحواست هست؟ درو باز کن ب یدم؟پوش یاصال من االن چ 

 ییییییم؟ شکل

 .یدمخواست مرا بخنداند. به زور خند  می

 :بود گفت یدگیرنج یشکه تو  یلحن با

 .بخند ینجوریسر قبرم ا یاهر وقت من مردم ب  -
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 .یریبم یکنیتو غلط م -

 :گفت  یلحن شگفت زده ا با

 !دخترخاله  یوالو   یبابا ابراز احساسات! منم تو رو آ  -

و منم   ییتو سرش. شروع کرد به مظلوم نما یدمکنار دستم را برداشتم و کوب  بالش
که   یتو سرش. در حال یدمکوب  یبا تمام زورم محکم و پشت سر هم بالش را م

 :کردگفت  یرا دفع م یمدستش را سپر سرش کرده بود و ضربه ها 

بابام    یشاشتباه شد. اه چه وضعشه؟! به ر  یوا  ی! ایدمکردم! به بابام خنداشتباه   -
 !یدم خند

االن که  ی. حت یشهلحظه خنده ام گرفت. باز هم موفق شده بود. مثل هم یه برای
.  یریزدخودش فرو م یکردم قلبم از شدت غم دارد تو  یهر روز و هر لحظه حس م

 بلند شد و گفت یشاز جا

 خوب؟  -

 ؟  یچ  -

 .. ملت منتظرنیگهد یرونب یمبر -

 .باشه -

هشت جفت   یکدفعه رفتم که  یرونبلند شدم. در را برام باز کرد. اول من ب یمجا از 
  ی نگاه ها رو  یآمد جلو و دستم را گرفت. همه    یعسر  ین. آرمیمچشم قفل شد رو

زبان  ینارم یشد. آخرش بابا یدستمان بود. همه ساکت بودند. انگار باورشان نم
 .از کرد و گفت: مبارک باشه انشاهللب
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بغل خاله. بعد هم مامان  مرا بغل   یو خودش را پرت کرد تو یدکش  یغج نوشین
  ی و بابا یدرا بغل کردند. هم زمان بابا حم یگر کرد. بعد هم مامان من و خاله همد

کردم   ینگاه م  یبشانغر  یبرا بغل کردند. داشتم به واکنش عج  یگر هم همد  ینآرم
ما هم  یاکنن. ب یحساب نم دماصال مارو ا ینیب یگفت: م یرگوشمز ینکه ارم
 !یمرو بغل کن یگههمد

گفت. همه به ما نگاه کردند و انگار تازه    یشکمش که آخ بلند یارنج زدم تو با
بغل کردن و بوس کردنمان. بعدش . شروع کردند به یمافتاد ما هم هست یادشان

نشست   ینمبل دونفره و نوش یرا هم انداختند رو ینو من و آرم یمنشست یمرفت
 .یدنشاندسته گل خر یکردن ماجرا  یفو شروع کرد به تعر یممبل کنار یرو

بدبخت دست  یشازده داداش ما مگه گذاشت گلفروش به اون گلها ینآقا ا ... -
. اگه یمیستادوا یقهدق یه یرسیدم یار هر نوع گلبزنه؟ خودش افتاد وسط. کن

سبز   یرپامونداشت. کال علف ز یبرنم یدکش  ی. نمیداشتبرم یدکش  یعشقش م
روبان و تور و ات  شببنده بازم نزاشت. خود  یره شد. تهش گلفروش اومد گالرو بگ

عن شد. گلفروش   یهاشغال ها رو انتخاب کرد و شروع کرد به بستن. دسته گلش شب
 ...بست یناتمنت اومد دسته گلو با همون تزئ یبا کل

شنود نگاه کردم.   یرا م یننوش یکه مطمئن بودم او هم حرفا  ینچپ به آرم چپ
  یگر بار د یکدلم  یو گرفت و سرش را به چپ و راست تکان داد. ت  یگناهیژست ب

  .به خودم لعنت فرستادم که نقشه اش را قبول کردم

ام  ینی. بیاب گذاشتم. قشنگ بود. پر از رنگ. پر از زندگ  یگل برداشتم و تو  دسته
 یتونست همه اش نقش باز ی. واقعا میدمنفس کش یقگلها و عم  یرا بردم ال

کرد   یمتعظ  یتجمع  روبه  یگرید  یششد آخرش مثل آخر هر نما  یکردن باشد؟ م
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اش   یکل زندگ   ینطوریا  ممن داشت  یاتوانست    یم  ینآمد؟ آرم  یینسن پا  یو از رو
 کردم؟  یرا خراب م

*** 

کرده بود. مامان که بعد از مرگ بابا    یداپ  یان تو خانه جر یگر بار د  یک  یزندگ  انگار 
 رفت.  یوقربان صدقه ام م  یدچرخ  یخانه م  یبودم تو  یدهکم خنده اش را د  یلیخ

زد و  یخواست مرا عروس خودش صدا م یهر چه قدر که دلش م یگر خاله د
دانست   یم  یر خ  یو بان   اعثخودش را ب  ینتوانستم کنم. نوش  یهم که نم  یاعتراض
مثل قبل   ین؟ما را به هم رسانده. ارم یشگاهتو آرا یشکرد که با دهن لق  یو فکر م
شناختم و  یبود که در گذشته م ینیمثل آرم یمخودم و خودش بود یبود. وقت 

کرد!   یم  یعاشق دلخسته را باز  یکنقش    یاتبا تمام جزئ  یمجمع بود   یجلو  یوقت 
کند    یکه واقعا هست را باز  یزیتواند نقش  چ یدانم آدم چه طور م یهنوز نم
چند روز باز هم هر چند   ینا یباشد! تو ی که حرف ها و کارهاش واقع  ینبدون ا
 یجواب م یهبق یجلو ینبار . ایدپرس یزد و حالم را م یگ مبار بهم زن یکساعت 

نقش   شیمکردند! باز هم دا  یکه لبخند به لب داشتند نگاهم م  یدرحال  یهدادم و بق
. یمشده بود یکار حرفه ا  ینا یتو یگر گفت؛ د  یراست م ین. آرمیمکرد  یم یباز
 یزی زنم عذاب وجدان داشتم. تنها چ یکه داشتم همه را گول م   یناز ا  ینبار ا یول

وجودم رشد   یبود که داشت روز به روز تو یشد ادامه بدهم موجود یکه باعث م
نسبت به عقد موقت   یخوب  یدد بابامامان و  یاوشس یکرد. بعد از ماجرا یم

  یک  . ماه بعد همیممحضر و عقد دائم کن یومقرار شد بر ینهم ینداشتن. برا
اتاق نشسته    ی. دو روز مانده به روز عقد تویریمخوشگل بگ  یجمع و جور ول  یعروس

زنگ   ینخواندم که آرم یاول م یدر ماه ها ینجن یراتبودم و داشتم در مورد تغ
 .زد
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 سالم -

 :حالت طنز گفت با

 ی؟خانوم یسالم خوب  -

 یه؟و درد. چ یخانوم -

 .بگم اشکال نداره یتونمبداخالق. نم -

 :یدمکنم از خجالت سرخ شدم. سرش داد کش  فکر 

 !. خجالت بکشیتترب ینزاکت ب  یادب ب  یب  -

 !با هم یمحرفا ندار یناز ا یگهمنو تو که د ی؟چه خجالت  -

 .کم آدم باش  یه -

 !تونم  ینم یدببخش -

 ی؟دار یشده؟ کار یبه جهنم. حاال چ  -

 .یمحلقه بخر یمآره. اماده شو بر -

 یم؟؟؟ بخر یچ  یچ  -

 !حلقه -

 ی؟ چ  یعنی -

تو   یندازناز جنس طال که به نشانه تعهد م یگرد تو خال یءش یه یعنی -
 !مونده به آخر دست چپشون  یکیانگشت 
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 یم؟حلقه بخر یداه حاال حتما با -

خواستن همه   یم ینابهتر کردم. مامان ا یطوبرات شرا یکل ینجاشمتا هم -
 .یمشون کردم که خودمون دوتابر ی. راضیمبر یدست جمع

 .یگیریمم ینترنتیولش کن بابا ا -

 یگیره؟م ینترنتیادم مگه طال رو ا -

 .بار گرفتم شد یهمن  -

 ی م  ینترنتیاصرار کرد من قبول نکردم. اخرش گفت که به درک! تو ا  یهرچ   خالصه
بود که   ینهم ا یلشخرم. دل یتو را از بازار م یروم حلقه  یمن م یبخر ول یخر
سوال کنند   یدمانو اگر ازمان درمورد خر یدا ینم یادشگفت اصال بازار طال را   یم

دنبال حلقه مردانه  ینترنتا تویساعت گذشت. هنوز داشتم  یکدهد.  یم یسوت 
جلف. آخرش اعصابم  یادیز یازشت بودند  یادیز یاهمه شان  یگشتم. ول  یم

زنگ زدم. جواب نداد. خودم تا بازار رفتم.   ینخرد شد و بلند شدم بروم بازار. به ارم
دستم را  یکیکردم که   یاز مغازه ها را نگاه م یکی یترینبازار داشتم و یورود یتو

 !است ینارم یدمبکشم که د  یغگرفت. خواستم دستم را از دستش جدا کنم و ج

 ی؟کن  یکار م  یچ  ینجاتو ا -

 .یرمگ  یم  ینترنتیا یگفت   یحلقه بخرم. تو خودتو گرفت  یرممن که گفتم م -

دستش بود نگاه    یدهنم را ببندم. به دستم که هنوز تو   یدمگفت. بهتر د  یم  راست
و به سمت   یدکردم. قصد نداشت ولش کند؟ بدون توجه به فکرم دستم را کش

 .برد یگرید
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 .حلقه هاش قشنگ تره ینور ا یاب -

داشت.  یتر یبامتنوع تر و ز یکار ها  یمکه توش بود  یگفت. راسته ا  یم راست
 .از مغازه ها یکی یو برد جلو ید دوباره دستم را کش

 ی؟کرد  یکدومو انتخاب م  یرو انتخاب کن یکی  یناا یناگه قرار بود ب -

 زنونه؟  یامردونه  -

 .خودت یبرا -

و گران    یمزخ  یداشت. از حلقه ها  یادیخوشگل ز  یها را نگاه کردم. مدل ها  حلقه
  ینگ ر یباانگشتر که تقر یه آن ها  یهمه  ین. از بیباو ز یفظر ی اتا مدل ه یمتق

داشت چشمم را  یفظر یکم طرح ها  یکو  یککوچ  ینتک نگ یک یساده بود ول
کنم. با انگشت اشاره    ردبرخو  یکردم عاد  یدستش بود سع  یگرفت. دستم هنوز تو 

ج کرده بود  که گردنش را ک  یام انگشتر را به او نشان دادم. در حال یگر دست د ی
 .زد نگاهم کرد یو داشت لبخند م

 یه؟چ -

 .تر شد یقعم لبخندش

 ی؟ خند یم یبه چ  -

 :و گفت یمچشمام ها یزل زد تو ینگاه شفاف  با

 شناسدت؟ یشناسم نم یکس اونقدر که من تو رو م  یچه یدون  یم -

 حرفها بود؟  ینچه وقت ا االن
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 منظور؟  -

 یشناسن؟رو م یگههستن که انقدر همد یادن یتو یگهبه نظرت چند نفر د -

 شده مگه؟  یچ  -

که دستم را ول کند با دست چپش   یندست راستش بود. بدون ا یچپم تو دست
 یقاباز کرد. دق یمچشمها یجعبه درآورد و جلو یکسمت راست شلوارش  یباز ج

شده بود. نگاه بهت    یدانگار شد  که انتخاب کرده بودم! ضربان قلبم  یهمان انگشتر
رگه   یبود. حت  یعاد اهشدوختم. نگ یشزده ام را از انگشتر گرفتم و به چشم ها

 یزیچ ی! ولیدخنده دار بگو یجمله  یکبود. االن بود که  یشاز طنز تو ییها
برگرداند.    یبشج  یاورد و جعبه را تو   یرونجعبه ب  یحلقه را از تو  یدست   یکنگفت.  

قرار گرفتم.   یشروبر  یقاسمت خودش. دق  یددستش بود کش  ی ه تودست چپم را ک
  ی انگشتم انداخت. من هنوز تو  یانگشتر را تو  یحالت خاص  یا نگاه    یابدون مکث  

 :مختلف نگاه کرد و گفت یها یهزاو یبهت بودم. دستم را تو

 فکر کنم خوبه. نه؟  -

و با خودش   یدبود. دستم را کش  ینگاه کردم. نگاهش کامال عاد  یشچشم ها  توی
 :مغازه دار گرفت و گفت یمغازه برد. بعد دستم را جلو یتو

 .یدبد ینوا یمردونه  -

امتحان کردن انگشتر دستم را ول کرد. انگشتر هنوز دستم بود.  یاونجا برا فقط 
  یم آمد یرونانگشتش نگه داشته بود. از در مغازه که ب یانگشتر خودش را هم تو

 :گفتم  یدکردم و با ترد  یمانبه دستها یدوباره دستم را گرفت. نگاه 

 یه؟ چ ینا ی یهقض -
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 :را همراه دست خودش باال آورد و گفت دستم

 یکنه؟ معذبت م ین؟ا -

 :کردم و گفتم  یلمتما یا یگهرا به طرف د نگاهم

 نه چرا معذبم کنه؟  -

 :باال انداخت و گفت یشانه ا یخیالیب با

 یکنه. گرفتمش که برام عاد یکم معذب م یکخوشبحالت. منو راستش  -
 .بشه

 یه دستم هر چند ثان یرو یشکم محکم تر گرفت. حالت انگشت ها  یکرا  دستم
کردم   یبود. سع  یشتر ب  یکرد. حرارت دستش از دست من کم  یم  یر تغ  یبار کم  یک

 یخاص یز چ یچبوده. ه ینطوریهم یشهدست هم  یکفکرم را منحرف کنم. گرفتن 
نشان بدهم که   یخواست عکس العمل یوجود نداشت. دلم نم ینبار درمورد ا

رو به   یادهپ  یتو  یمتو داش  یمکامال از بازار خارج شده بود  یگر برداشت اشتباه کند. د
. دستم یستادا یکباره  یقبل یحرف و آمادگ  یچ که بدون ه  یمرفت یم ینسمت ماش

 .یستمحصار دستش بود باعث شد قدم رفته را برگردم و کنارش با یکه تو

 شده؟  یچ  -

گشت. دوباره  یم یزیکرد. انگار داشت دنبال چ یمچشما ی تو یقنگاه عم یک
 :یدمپرس

 شده؟ یزیچ -
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قدم عقب   یکتر کرد. ناخوداگاه خواستم دستش را ول کنم و    یکبهم نزدرا    سرش
کردم که   ینبض حس م یککه با دستم   یبروم اما دستم را محکم تر گرفت. جور

  یک گوشم کرد. اما نه آنقدر نزد  یکاو. سرش را نزد  یادانستم مال خودم است    ینم
 :گفتگوشم    یمان را قطع کند. آرام تو یکه ارتباط چشم

 !کنه... بزار بکنه  یاگه معذبت م -

رفتار   یعاد  یر غ  یلدل  یخودم بود که ب   یر برداشت اشتباه کرد. همه اش تقص  آخرش
نگاه  یشچشمها یو با اخم تو یدمکش  یروندستش ب یکردم. دستم را از تو  یم

 .کردم

 ی؟کن  یم یفکر ینچرا همچ -

 :به خودش گرفت. صادقانه گفت یعاد دوباره حالت  نگاهش

 .دونم. فقط حس کردم ینم -

 !حسا نکن یناز ا یگهد -

 :کرد گفت  یباز م یمرا برا ینکه در ماش  یحال در 

 !چشم بانو -

فکر کله خراب! معلوم   یب  ی. پسره یدمکش  یقنفس عم یکنشستم و  ینماش توی
  یک شد و  ینشبود!  سوار ما یزیعقل چه چ یخودش به جا یتو کله  یستن

 یکوتاه   یگفتگوها  ی. فقط گاه یمحرف نزد یلیگذاشت. تا خانه خ  یممال یقیموس
  ی خواهم برا  یداد که اگر م یشنهادشد. پ یدردوبدل م ینماندرباره مراسم عقد ب

  ی از وقت   یادرا نداشتم. هنوز ز  یزهاچ  ینا  یاصال حال و حوصله    یول  یمکن  یدعقد خر
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دانست   یهم م  ینگذشت. آرم  ینم  یمها را کرده بود  یدجور خر  ینا  یاوشکه با س
کم تر درموردشان حرف    ینهم یاندازد برا یم یاوشس یاد مرا  یزها جور چ ینکه ا
 یمبا عقد قبل یز کند همه چ  یم یکه عمدا سع  دمکر   یحس م یگاه   یزد. حت  یم

ودم و داشتم داده ب  ین به در ماش  یصندل  ی پشت   یام را به جا  یهفرق داشته باشد. تک
نگاه کرنش  یروز ها پشتم گرم بود به بودنش. حت  ینکردم. چه قدر ا  ینگاهش م

  ویش لبش بود. همانطور که به روبر   یگوشه    ی کرد. لبخند قشنگ   یهم دلم را گرم م
 :کرد گفت  ینگاه م

 !یانر  یشگاهآرا -

 :تعجب گفتم با

 چرا؟  -

 :تحکم گفت با

 .بگو چشم یار چرا ن -

 :مهم بود. با خنده گفتم یلیخ  یشمساله برا انگار 

 چرا؟  یحاال مثال چشم. ول -

 :داد و گفت یابانلحظه نگاهم کرد. بعد دوباره نگاهش را به خ یک

 .یخوشگل تر ینجوریکه هم  ینا یبرا ی؟دون  یخودت نم یعنی -

شکل بد شده   یگفتم یشگاهرفتم ارا یبود که هر وقت م  ینهم یزدم. برا لبخند
 !ام
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 ی خراب کار  یمیستمباالسرت وا  یامکن. اصال خودم م  یممال  یشارا  یه فوقش   -
 .ینکن

بود که  یتر از آن  یندلنش  یش. حرفایدقلبم جوش یآب گرم تو یچشمه  یک انگار 
 :و ضد حال نزنم یرمخودم را بگ یباور کنم بدون منظور است. نتوانستم جلو

 کردنه؟  یهمه اش نقش باز یکنه وقت   یم یچه فرق  -

زده بودم؟    ی حرف بد  یلی. خیبودم به صندل  یده ترمز. از ترس چسب  یزد رو  محکم
بار باز و بسته کرد   یکرا    یشزد و از کنارمان رد شد. چشما  یبوق بد  یعقب  ینماش

رو به من   یجد یلیرا تا کنار جاده حرکت داد. بعد خاموشش کرد و خ ینو ماش
 :گفت

 یه؟ مشکل تو چ -

نگاهش  یکنم سوال  یکردم اضطراب افتاده به جانم را مخف   یم یکه سع  یحال در 
 .کردم. خودش جمله اش را ادامه داد

 یداد؟نم یکرد؟ بهت حس خوب   یم یتتحرفام اذ -

 ...انگار یگفت   یطور  یه ینه ول -

 یه؟ گفتم انگار واقع  یطور یه -

که نگاهش کنم با   نیکردم بدون ا  یم یباز یمکه داشتم با انگشت ها  یحال در 
 :گفت  یآرام یکردم. با صدا  ییدسرم تا

 ی؟ خودت باور کن یترس یم یامن باور کنم...  ینگران  -
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 یحهکردم احساسات او را جر  یم  یکرد. مرا باش که سع  یام م  یداشت عصبان   دیگر 
 :که حواسم باشد باال رفت  ینبدون ا یمدار نکنم. صدا

امروز   یول ی؛بد  ییر احساسمو تغ  یکن ینم یسع ی. خودت گفت یگهبسه د -
لحظه تحت  یهترسم که  ی. آره میکن  یم ینبهم تلق ییجورا یه یهمه اش دار

اونوقت  یکن  یحس م یکوکوچ  یر اون تاث یعاونوقت تو هم سر یرم؛قرار بگ یر تاث
حسم بهت   دچرا؟ چون من واقعا و از عمق وجو  یدونیم  یشهسخت تر م  یهمه چ 

 .فرق داره

سمت خودش   یرا به طرف پنجره    یشتش را پشت گردنش گذاشت. رودس  دوباره
 .برگرداند. ادامه دادم

 یخار تو  یه  یخوام حت   یهست که نم  یقاونقدر عم  یحسم بهت فرق داره ول -
 یکه من باعث رنجت بشم برام مثل مرگ م  یندستت بره. اونقدر هست که فکر ا

 ...تو رو  یاتوبان ول  ینخواد خودمو بندازم وسط هم  یمثل االن دلم م  ییمونه. وقتا

 :محکم گفت یآرام، خسته ول یادامه بدهم. با حالت  نگذاشت

 .متوجه منظورت شدم -

 یشاز ان حس گرم لحظات پ  یخبر  یگر ادامه داد. د  یر را روشن کرد و به مس  ماشین
بار   یک یقه. دلم آشوب بود. هر چند دقیمنزد یکدام حرف   یچه یگر نبود. تا خانه د

خدا آخروعاقبتمان را   یشنما ینفکر بود. تا آخر ا یکردم. بدجور تو  یبه او نگاه م
 ینا  یار مه  ییما بودند. دا  یخانه    یناخاله ا  ادهخانو  یدیمکند! به خانه که رس  یر به خ

  یک گفتند و    یکبودند. همه دورمان جمع شدند و بهمان تبر  یده ها هم که تازه رس
  یم را دست کرد یمانکه قبل عقد حلقه ها  یمانقدر هول بود که  ینا یکم هم برا
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و بعد   ینبودم آرم یدهکه کم تر از او د  یمیتیسربه سرمان گذاشتند. مهسا با صم
را   ینواقعا ارم یادانم من حساس شدم  یگفت نم  یکمن را بغل کرد و بهمان تبر

درمورد رابطه مدت اصال حواسم نبود که  ینتر بغل کرد! تو ا یمحکم تر و طوالن 
  یک نداشت!  یآمد که با وصلت ما مشکل یبه نظر م یبپرسم. ول ینشان از ارم
  ی نگاه پر از عشق بهم کرد و لبخند زد. ول  یککردم. در عوض    ینبه آرم  ینگاه سوال

 یبود که انگار به من نگاه نم  یبه من نداد. طور  یحس  یچدانم چرا نگاهش ه  ینم
 ینبود. آرم یشاد و خودمان  یلی ناهار ما را کنار هم نشاندند. جو خ یز کرد. سر م

 ی. همه اش میزمگرفت تا بر  یم یممختلف را برا یها یز همه اش وسط غذا چ
 یجعل  یخانواده هم کال از شاد   یزم؟عز  یخور  یساالد م  ی؟خور  ی: سس میدپرس

  ین نگاه به آرم  یکبودند! دوباره عذاب وجدان سراغم آمده بود.    یما غرق در خوش
لبخند   یکخورد. او هم نگاهم کرد و  یزده ها داشت غذا م  یقحط  ینکردم که ع
آورده بودم.  یمانا ش ا یگریواقعا به مهارت باز یگر بهم زد. د یتوخال یعاشقانه 

  یکرد که عاشقم است. نگاه ها و لبخندها یم یداشت نقش باز یجد یجد
که تحت   ینخودم درباره ا   یب   ینگران   یلحظه برا  یک نبود!    یعاشقانه اش اصال واقع

من و مهسا  یناون روز سر حرف ب یخودم را سرزنش کردم. فردا یردقرار بگ یر تاث
فرق داشته. گفت   یشناختهکه او از دور م  یبا کس  یکاز نزد  ینباز شد. بهم گفت آرم
 ی یمبا هم صم یوقت   یبوده ول ین غم آرم یشاد و ب  یشه هم یتکه او عاشق شخص

  یق غم عم یک  یشههم  ید ا یکه به نظر م  یزیکه برعکس آن چ  یدهتر شدند فهم
 :بهم کرد و گفت ینگاه جد یک یدحرفش که رس  ینجایهمراهش است. به ا 

 .یگرچه تو خودت علت اون غم  ی؛ببر ینبا بودنت اون غمو از ب یدوارمام -

 !بود  یدهمهسا هم فهم حتی
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سرم    یو ساعت قبل مراسم حاضر و آماده باالاز د  ین. آرمیدروز عقدمان رس  باالخره
 تنش بود  یر س یکمتال یبا بلوز آب  یطوس  یقهکت و شلوار و جل  یکبود.  یستادها

 :گشتم سرش غر زدم  یم یمکه داشتم دنبال لباس ها  یحال در 

 ینجا؟ا یاومد یاز االن پاشد یندار یتو مگه خودت کار و زندگ  -

  یزآرایشمکه باسن مبارکش را به م  یتخت بعد درحال  یرا درآورد و انداخت رو  کتش
 :کرد گفت  یداشت مرا نگاه م ینهداده بود و دست به س یهتک

 ...یی. عشق من توییمن تو ی. زندگ ییکار من تو -

 :هوا گرفت و گفت ی که دستم آمد را پرت کردم طرفش. لباس را تو  یلباس اولین

 یت حال یاذره شرم و ح یهادبم. دختر تو  یکنن من ب  یبعد ملت فکر م -
 یست؟ ن

 یکهوا تکانش داد.  یکه پرت کرده بودم طرفش گرفت و تو  یلباس یگوشه   از 
 یبدتر  یز که چخدا را شکر کردم    یرلببه آسمان کردم و ز  یبود. نگاه   یسرهم  یوما

 .پرت نکردم

 یاورد؟ برات کادو ن یندفعها ییزندا یراست  -

 :گفتم  یاوقات تلخ  با

  یال هارو به خ ی که واقعا عقد کردم همون کادو قبل  یشپ ینه چون دفعه  -
 .دوباره آورد یدمشونکه ند  ینا

کرد بحث را    یکرده ناراحتم سع  یداربط پ یاوشکه بحث به س  ین به خاطر ا فهمید
 .عوض کند
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نظرم درموردش عوض شده   ینمخوام بب یکجاست؟ م  یهحاال اون قرمز تور -
 .نه یا

 .رو انداختم سطل آشغال ی مربوط به اون عوض  یآت آشغاال یهمه  -

 :لب گفت یر ز یمصنوع  یاخم با

مربوط باشه به من مربوط   یکه به اون عوض  ینقبل از ا  یهاون قرمز تور  یول -
 !بود

کردم تا لباس عوض   یرونشتخت انداختم و به زور از اتاق ب یرا رو یمها سلبا
بار گفت که دارد از   یکآورد. مثال    یدر م  یکنم. پشت در هم همه اش مسخره باز

که    یدمبعدش فهم ی هول شدم ول یدالحظه شد یک. ینتمب ی م یدسوراخ کل یتو
. لباس  یستن یدا در  لداخ یشاز تو یشودکه م ییاتاقم از آن ها یدسوراخ کل

نشستم. دوباره آمد   یشآرا یز که تمام شد در را باز کردم و رفتم پشت م  یدنمپوش
 یزی . هر چیشمشروع کرد به اظهار نظر درباره ارا  ینبار داد و ا  یهتک  یشمآرا  یز و به م
که کاربردشان را   ییها یز کرد. چ  یم ییدتا یدخواستم استفاده کنم را اول با یکه م
 یاخوب است  یردبگ یمدادم تا بتواند تصم یم یحتوض یشرا هم برا تدانس ینم
 .بد

 .یبه اندازه کاف   یده. خودت رنگت پریشیروح م یهکرمو نزن شب  ینا -

خط  یکنکردم.  یمبا ابرو ها یکار  یچتر دستم داد. طبق نظرش ه یکرم رنگ   یه
گفت انقدر   یرا خودش برام زد. م هیزدم. سا یملو ر یدمنازک کش یلیچشم خ

گفت. به   یاش است. راست م یحال یزاییچ یککه   یدهتئاترو د یکردن برا  یمگر
کرد. آخرش   یخرابکار  حسابی  یاو اعتماد کردم و رژگونه را هم دادم که اون بزنه ول
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رژ لب به انتخاب خودم برداشتم   یکاز دخالت محرومش کردم و خودم ادامه دادم.  
 .لبم زدم. تمام که شد نگاهش کردم  یو رو

 .یادپررنگه بهت نم یلینوچ. خ -

کم رنگ    یکخوشم آمده بود. دستمال را برداشتم و پاکش کردم و    یباز  یناز ا  انگار 
 :ترش را زدم. سرم را به طرفش باال گرفتم و گفتم

 لبم خوبه؟  -

 :گفت  یطونینگاه ش با

 !که امتحان نکردم، از کجا بدونم؟من   -

حرفش    یتا معن  یدطول کش   یهثان  یکنگاه کردم.    ینهآ   یگذاشتم و تو  یز م  یرا رو  رژ 
را   یش به او کردم. او هم چشم ها یننگاه خشمگ یک چشم  یرا بفهمم. از گوشه 

  یگر، د یاز روز ها یلیشرک کرد و بهم نگاه کرد. آن روز بر خالف خ یمثل گربه 
 یشانه ا  یخیالیبود که بخواهم خرابش کنم. به سبک خودش با ب  یاز آن   حالم بهتر 

. قدم  یستادما  یشبلند شدم. روبرو  یصندل  یباال انداختم. کارم تمام شده بود. از رو
 .یدرس یتا چانه اش م

 چه طورم؟  -

به اجزاء صورتم کرد و دوباره تو   ینگاه گذر یکبود.  یمبه چشم ها یرهخ نگاهش
 :گفت  یآرام و لحن خاص یشد. با صدا هیر خ یمچشم ها

 !یدنیپرست -
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تو وجودم.  یچیدموج سرد از گوشم داخل رفت و پ یکمثل  یشکردم صدا  حس
توانستم  یبود که م یزیچ ینتوانست بدهد. بهتر یبود که م یجواب  ینبهتر ینا

 :زل زده بودم گفتم  یش تصور کنم. همان طور که تو چشم ها

 ی؟کن  یم ینقش باز یدار -

 :تر شد و گفت یکنزد کمی

 کنم؟  یم ی. دارم نقش بازیفهم یتو که از نگاهم م -

  یک  یگر بار د یهبودم.  یده بود که د ینگاه  ینو درخشان تر  ین شفاف تر  نگاهش
توانستم   یگرفتم. نم  یقرار م  یر تحت تاث  یدخواستم، نبا  یتو وجودم. نم  یچیدلرز پ

که مچ دستم را    یرمرا سخت تر کنم. خواستم نگاهم را از نگاهش بگ  یز همه چ
 .گرفت

کنم. فقط   ینم ی. من برداشت کلیلحظه حسش کن یه نداره اگه  یاشکال -
 ی؟کن  یلحظه، بگو، تو هم حسش م یه ینلحظه، هم ینهم

داند؛ و   یکه راه فرار را م  یریبودم. اس یر اس یکانگار  یشچشما یلحظه تو آن
  ی فکر کند ول یتواند به ماندن حت  یکه نم  یریفرار کند. اس یدبرود، با یدبا یداندم
بودم. لحظه   یرهخ  یش از قدم بردارد. هنوز تو چشم ها  یکه قدم  ینبدون ا  یستادها

آمد. لحظه انگار از تمام لحظات   یبه نظر م  یانگار جادو شده بود. انگار تمام نشدن 
که   یا  یشهحباب ش  یک  ید. انگار فقط همان لحظه بود، توقبل و بعد جدا شده بو

 یحرکت کرد. لحظه انگار کرو  یندهآ   یاشود از آن خارج شد و در امتداد گذشته    ینم
 :. زمزمه وار گفتیزبود، بدون ابتدا و انتها، بدون راه گر

 نه؟  یکن  یتو هم حس م -
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لحظه واقعا و باتک  کردم. آن   یزد. حسش م یم یرونب ینهانگار داشت از س قلبم
 .کردم  یتک ذرات وجودم احساسش م

 :گفت  یدنشکه شک داشتم به شن  یآرام تر یصدا با

 فرق داشته باشه؟  یلیاگه ببوسمت خ یکن  یاالن، فکر م -

نداشت که با  یشکاف  یچنداشت! آن لحظه ه ینداشت. آن لحظه فرق  فرقی
 !نداشت یفرق  یدنپر شود. آن لحظه با بوس یدنبوس

  ید ناپد یهاز ثان یدر کسر یا یشهش یقدم عقب رفتم. گو یکبه در خورد.  یا تقه
 .وقت وجود نداشت یچکه انگار ه  یشد، جور

 :از در آمد تو و گفت نوشین

 پس؟   یمبر یاید. چرا نمیدشما که آماده ا -

 :نگاه متفکرانه کرد و گفت یک بعد

 بابا بد موقع مزاحم شدم؟ یا -

 .یمنزد یف کدام حر   هیچ

 .یره. دیینپا  یایدب یدکارتونو تموم کن  یا یقهمزاحم نشم. دو دق یگهپس د -

حرف در را پشت سرش بست. هنوز هر دومان به سمت در نگاه  یناز گفتن ا بعد
تخت برداشتم.   یرا از رو  یفمکردم فکرم را به زمان حال برگردانم. ک  ی. سعیمکرد  یم

  یین را پا یرهکه دستگ  ینسمت در رفتم. قبل از ااو هم رفت تا کتش را بردارد. به 
 :بکشم گفت
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 !یلدا -

که کتش   یدر حال ید؟بگو یزیخواست چ ی نامنظم زد. دوباره م یگر بار د یک  قلبم
 :دستش انداخته بود گفت یرو   یکیرا با حالت ش

 .یمصبر کن با هم بر -

در را باز کرد.  یگریحرف د یچدستش گرفت و بدون ه یکنارم. دستم را تو  آمد
باعث شد کم تر به آن لحظه فکر کنم. من و مامان   یلجمع فام  یبعد از آن بودن تو

گفت رسم است که عروس   ی. مامان میمرفت  یهخودمان و جدا از بق  ینو بابا با ماش
 یهدم محضر بق یدیمرس ی. وقت دندباهم برگر  یو داماد باهم به محضر نروند ول

کتش   ینجور رسم بود. آرم  یکها هم    یزمانبند   ین. انگار ابودند  یدهزودتر از ما رس
 یزمان  ینکه در ا  یششده بود. موها یپخوشت یادیبود. با کت شلوار ز یدهرا پوش

به سمت باال حالت داده بود کال حالت چهره اش را عوض    یمکه از هم جدا شده بود
محضر   یرونز بکرد. هنو  یم یتعارف و احوال پرس ید. داشت با بابا حمبودکرده 
کردم   یبرسد! همان طور که نگاهش م ینآرم یکه خان عمو  یم. منتظر بودیمبود
اش را   یاست و چه قدر من دارم زندگ  یز عز یمکردم که چه قدر برا  یفکر م ینبه ا

بار خودم   یدکردم؟ با  یاش را خراب م  یداشتم زندگ   یکنم. من به چه حق   یخراب م
  ینده که خودم را سربار او کنم و با آ   یننه ا یدمکش  یو بچه ام را خودم به دوش م

 ینگوشه آست  یدیکنم. متوجه نگاهم شد. به طرفم آمد و با گفتن ببخش   یاش باز
 .دور کرد یتکم از جمع  یکمانتو ام گرفت و 

 ی؟شک کرد -

 :گفتم  یدرماندگ  با
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 کنم؟  یکار م  یتو چ  یارم با زندگ د ین؟کنم آرم  یکار م  یمن دارم چ  -

از   ییاش که رگه ها یشگیخوب بود. با لحن هم یادیبرعکس من حالش ز انگار 
 :داشت گفت یشوخ 

 !یزنیمن گند م یبه زندگ  یدار -

 :جمع شد و گفتم یمچشم ها یمن اشک تو  یگفت ول  یرا به شوخ  این

 .یزنمگند م  یتمن واقعا دارم به زندگ -

خنده اش را گرفته   یکه انگار به زور جلو  یترم کرد و طور ینگاه به چشم ها  یک
 :بود گفت

 یبه زندگ   یگند زد  یبه جهان گشود  یاهتودرشت س  یاون چشما  یتو از وقت  -
 یدی؟من. االن تازه فهم

 :گفتم  یدرماندگ  با

 یگنزنم. فوقش م یرو بهم م ی. همه چ یدشدم. ببخش یمون من پش ینآرم -
 ...یستبارم که ن ینبود. اول یوونهدختره د

 :گفت  یو محکم یلحن جد با

 !یلدا -

 ها؟  -

و   یم چشم ها یتعجب به دستش نگاه کردم. با همان نگاه مطمئن زل زد تو با
 :گفت
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 .منه یزندگ   ینا یلدا -

 :گفت  یجد یلیدستش را به همان شکل گرفت طرفم و خ بعد

 گند بزن  یاب -

اش را حفظ  یش نگاه کردم. هنوز حالت جدرا از دستش گرفتم و به صورت نگاهم
! نگاهم که تو نگاهش افتاد همزمان  یدپر یکنار لبش م  یعضله  یکرده بود. ول

کف جاده و بلند بلند بخندم. همه برگشته    ینمخواست بنش  یخنده. دلم م  یر ز  یمزد
. دستم را گرفت  یمکردند. به زور خنده مان را جمع کرد  یبودند و داشتند نگاهمان م

. دستم را ول کرد و یممحضر یافتاد جلو یادشانگار  یهو یم؛برو یهبق یشکه پ
 !لعنت  یاکار . بر جد و اباد ریهبق یشو برد پ یدرا کش ینماست یگوشه 

 یپا  یصندل  ینشاندندمان رو  یم،داخل و به حد مرگ امضا زد  یمکه رفت  یناز ا  بعد
  ینه آ  یکنم. تو  یرونرا از ذهنم ب  یاوشکردم فکر س  یعقد ساده. سع یسفره  یک

. قران یستن یزیبود. با تکان سر به او گفتم که چ یمنگاه کردم. نگاه نگرانش رو
  یک کرده بود    یداسفره پ  یکه فکر کنم از تو  یبرگ مصنوع   یکدستمان بود. با    یتو
"،"عالمه"، "انت"، "ال یرا"، "کثیحبکمصفحه نشان داد. " یکلمه ها را از تو یسر
 !""، "بـ" ، "جهنمونیحب

 :لب گفتم زیر 

 .یاردرب یبه کمرت! کم مسخره باز یزنهآخرش قران م -

گونه هات از شرم سرخ باشه. از خجالت   یدوسط عقد حرف نزن! تو االن با -
 .یحرف بزن  یبتون  یدنبا

 ی؟کرد  یم یبا قران شوخ  یبه حاج آقا بگم داشت  -
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. همه  یردخنده اش را بگ یست جلوبود که نتوان یدانم حالت گفتنم چه جور نمی
نگاه تاسف بار به او  یک ینکشع ینگاه ها به طرفش برگشت. حاج آقا از باال ی

  یالک   یسرفه    یککرد خنده اش را با    یسع  ینکرد و خطبه را ادامه داد. طفلک آرم
 :پرت شد. آرام گفت یحواس ها کم یبپوشاند. وقت 

 ی؟ خندون  یمنو م -

 .یدمخند ریز 

 .کنم  یادمت م -

 یر د یگر د یمانیپش یبرا یکند ول  یخواهد کند نابودم م یکه م  یکردم کار  حس
 ییصدا یدهنم گذاشتم. ول یرو یعبود. دستش را شکل کاسه کرد! دستم را سر

سکسکه از دهنم خارج شد. هنوز نتوانسته بودم کامل خنده ام را کنترل کنم  یهشب
سکسکه کنم.  یگر ک بار دیحداقل  یدشد بابا یعیکه طب  ینا یحس کردم برا یول

نگاه   یکدوباره خنده اش گرفت. حاج آقا  یندوم را که کردم آرم یسکسکه 
  یین . سرش را که پایدبهمان کرد که خنده بر لبان هر دومان خشک ینخشمگ

 ی او به خنده افتادم. لعنت   یدوباره خنده اش گرفت من هم از خنده    ین انداخت آرم
خنده اش    یتواند جلو  یو نم  خنددیم  یخودیب  شود که آدم همه اب  ییاز آن وقتا

 یلم؟. حاج آقا دوباره سرش را بلند کرد و گفت: وکیردرا بگ

 !یدگوشم گفت: گل و گالبو ول کن. بله رو بگو تا ابرومونو نبرد  یتو مامان

. یزمبزرگترها و پدر و مادر عز یبا اجازه همه  ینبار خدا خواسته بعله را گفتم. ا از 
. یمکرد  یگر را دست همد   یمانخودش را گفت. بعدش هم حلقه ها  یهم بله    ینآرم

 یارزو  یمانسربه سرمان گذاشت و برا یکه عقد تمام شد کل   ینحاج آقا بعد از ا
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هم  یهو بق یمرفت ینارم ینماش با ینکرد. بعد از مراسم من و ارم یخوشبخت 
گازش را گرفت و   ینراه هم آرم ی. وسط هایمبوق راه انداختبوق  یدنبالمان. کل

بودم که شکمم درد  یده. انقدر خندیمرا جا گذاشت. هنوز در مود خنده بود یهبق
 :. رو به او کردم و با خنده گفتمیکردم

 چرا؟ یدونی. میشهنم یر کنه پ  یکه با تو زندگ   یکس   ینآرم -

 خندونمش؟  یم یلی چرا؟ چون من خ -

 .رسه  ینم یریو به پ یشهاز خنده منفجر م  یچون تو جوون آره.  -

 یست؟خواد؟ دلش شاد باشه بس ن یم یچ  یآدم مگه از زندگ  -

 .یستچرا ن -

 یشی؟زنم نم یپس چرا واقعن -

 :شدم و گفتم یلمتما ی. به سمت شوخ یمبود یو جد یشوخ   ینب یکمرز بار روی

 .چون جونمو دوست دارم -

 :را تکان داد و گفت سرش

 .یاقتیل یبس که ب  -

 .بزرگ نگه داشت  یفروش  یبستن یک کنار 

 ی؟خور یم یچ  -

 .اسکوپ یشش یبستن -

 طعمش؟  -
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 .که دوست داشته باشم  یزاییچ یه -

را دستم داد و  یبرگشت. بستن یبعد با دو تا ظرف بستن یقهشد و چند دق پیاده
را با  یز چ یچخوب بود که ه یز ر همه چکرد. آن روز انقد  یشتر را ب ینشماش یبخار

به   ین. آرمیافتادمهم ن یادششد گفت اصال  ینکردم م یسهمقا یاوش عقدم با س
نکرد. گفته بود که  یبود اشاره ا  ینمانخانه ب یکه قبل از رفتن به محضر تو  یزیچ

را حس نکرده بودم. زمان  یزیچ ینکند. من؟ تا به حال همچ  ینم یبرداشت کل
دادم.  یفکر کردن نم یبه خودم اجازه  یپردازش آن لحظه. ول یالزم داشتم برا

در همان   یدگفتم آن لحظه با  یبه خودم م یدانم طبق کدام قرار  نذاشته ا ینم
 .دبمان یلحظه باق 

*** 

  سرحال  یلیراحت به خواب رفتم. فردا صبح زود خ یالشب بعد از مدتها با خ آن
هنوز جوابم را    یاوشکه س  ینا  یدن و د  یمیلمچک کردن ا  یشدم. حت   یدار از خواب ب

 یبخودم هم عج ینداده است هم نتوانست حالم را خراب کند. حال خوشم برا
به هم خورده داشتم و به   یعروس یک یش ماه پ یک  یبابود. انگار نه انگار که تقر

از همه    ید ه تو شکمم بود که بابچ  یکخورده بود و حاال هم    یداحساساتم ضربه شد
 ی افتادم که مثل شکست خورده ها تو یشچند هفته پ یادکردم!   یاش م یمخف 

از حال    یکردم. حس کردم بخش بزرگ   ینگاه م   یوار نشستم و به درود  ی اتاق م  ینا
من    ینبار گرفتم ا  یمام را برداشتم و تصم   یگوش  ینهم  ی. براینمآرم  یونخوبم را مد

 یکجواب نداد.    یاش چند بار زنگ زد ول  یو حالش را بپرسم. گوشبه او زنگ بزنم  
اش   یگوش  یا دهد    یدانستم دارد رد تماس م  یزنگ زدم. خاموش بود. نم  یگر بار د

  یح ترج  لیخودش بود و  یخاموش شده است. اگر رد تماس داده بود که خونش پا



 

 
366

 (zygopteraشاپرک )|  یگر بازرمان 
 

باشد. زنگ زدم به  یافتادهن یشبرا یاتفاق  یدادم که رد تماس داده باشد ول یم
 :گفت  یخواب آلوده ا ی. با صدایننوش

 ی؟تو مگه خواب ندار ی؟زنگ زد یسحر برداشت  یکله   یهچ -

 !یمه کله سحر کجا بود؟ ساعت هفت و ن -

 .یر. شب بخیا یوونهتو د -

 :یدمکش  داد

 .قطع نکن -

 .خوب گوشم رفت -

 خونه است؟  ینآرم -

 !آدمه یننه آرم -

 !اش گرفته بود یمن شوخ  یهم برا این

 خونه است؟  ینبکپ. آرم  یر جواب منو بده بعد بگ یننوش -

 .نه. خونه خودشه -

 زنم خاموشه یزنگ م -

. شب یارهم یلهزار تا هم دل یزنهزنگ م یگهساعت د یهنمرده که. خودش  -
 .یربخ

که    یینبزنم. رفتم پا یالیخ یکردم خودم را به ب   یرا گفت و قطع کرد. سع این
و    ینمنشده بود. خواستم بنش  یدار هنوز ب  یصبحانه بخورم. آن روز جمعه بود و کس
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به او   یگر رفت. چند بار د ی نم یینپا یمنتوانستم. اصال از گلو ی صبحانه بخورم ول
خودم را راحت کنم.  یالگرفتم خ  یمزنگ زدم. باز هم خاموش بود. آخرش تصم

  ین برداشتم و به طرف خانه اش رفتم! با ا ینگان را از پارکمام ینآماده شدم، ماش
بود. پشت در خانه    یجور  یکته دلم    یکه مطمئن بودم بادمجان بم آفت ندارد ول 

افتاد که   یادمشدم. بعد  یاطو وارد ح یدانداختمصابخانه ها کل ینع یدمکه رس
. یامدن  یزدم. جواب   یشباال انداختم و صدا  یزدم. شانه ا  یبود اگر زنگ م  ر مودبانه ت
نکردم. از پله ها   یدایشپ  یینطبقه پا  یخانه را باز کردم و وارد شدم. تو  یدر ورود

  یده تخت خواب ی. رویدمباز بود. به داخل اتاق سرک کش یمهباال رفتم در اتاقش ن
سرش رفتم.  ی. وارد اتاق شدم و باالودخودش انداخته ب یبود و دو سه تا پتو رو

 یالعملپتو ها تکانش دادم. عکس یعرق بود. از رو یز دانه هااش پر ا یشانیپ
 یبرداشتم. کم یششدم. پتو ها را از رو یداشتم واقعا نگران م یگر نشان نداد. د
بود.  یسخ یسجذب تنش بود که خ یتاپ طوس  یکنشد.  یدار ب یتکان خورد ول
عرق    یو پوستش پر از دانه ها  یشانیپ  یاش زدم؛ داغ بود. رو   پیشانیدستم را به  
با اضطراب محکم تکانش دادم  یردام بگ یهبود از ترس گر یککه نزد  یبود. در حال

نشست   یچشمش به من افتاد به سخت  یرا باز کرد. وقت  یشکه باالخره چشم ها
 :گفت  یدمال یرا م  یشکه چشم ها  یتخت. درحال یرو

 ساعت چنده؟  -

 ی؟صبح. خوب  یمهشت و ن -

بود عقب زد   یختهر  یشچشم ها   یجلو  یس و خ  یدهاش را که ژول  ییخرما  موهای
پف داشت و چشمانش را    یرا کامل باز کند. صورتش کم  یشکرد چشم ها   یو سع

 :گفت  یانهباز نگه داشته بود. شاک یبه سخت 
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 !ی؟کرد  یدارمچرا ب -

 :گفتم  یتبا عصبان  یرد؟تب بم یکردم تا تو  یولش م باید

پتو روت  ینهمهکردم؟ چرا ا یدارتچرا ب یگی. میسوز یمتو تب  یدار -
 یدی؟کش

 :گفت  یتخودم با عصبان مثل

سرم بود که  ی مختلف تو یتونستم بخوابم. انقدر فکر ها یسردم بود. نم -
 .تونستم چشامو رو هم بزارم ینم

حال خرابش به خاطر من  ینا یبه خاطر من بود. همه  یخاطر من بود. لعنت  به
  ی تو یانداختم و به انگشت ها ییننگاهش کنم. سرم را پا یشتر بود. نتوانستم ب
  .شدم یرهدستم خ یهم قالب شده 

 ی؟ نگرانم بود -

 .کردم متوجه منظورش نشده ام  تظاهر 

 ی؟چه قدر تب دار یدون  یمعلومه که نگرانت بودم. م -

 :اش گذاشتم که گفت یشانیپ یرا رو دستم

 !یستمشکل اونجا ن -

  ی قلبش گذاشت. با بهت تو  یاش برداشت و رو یشانیپ یمحکم دستم را از رو 
 :شده بودم. که ادامه داد یرهچشمانش خ

 ی؟کن  یشکار  یتون  ی! مینجاستا -
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بودم. انگار قدرت حرکتم را از دست داده بودم.   یرهچشمانش خ  یبهت زده تو  هنوز 
دست لباس    یکحوله و  یککشو   یشد. از تو بلند یشسرش را تکان داد و از جا

حواسم به تبش    یدکردم خودم را جمع کنم. با   یبرداشت و به طرف حمام رفت. سع
 .بود یم

 !یریم یم  یافت  ینرو حموم. م -

 !به جهنم -

حمام از حال برود.   یرا گفت و محکم در حمام را بست. واقعا نگران بودم تو این
 :تا پشت در حمام رفتم و بلند گفتم

 پس درو قفل نکن  -

 یزشاما نگاه ت  یرمقدم عقب رفتم. خواستم نگاهم را از او بگ  یکحمام را باز کرد.    در 
  یبا حالت  چشمم زل زده بود یچشمم نگذاشت. همانطور که تو یشد تو یخکه م
 :گفت  یز آم یهو کنا  یعصب

  چرا؟ -

  یمبگو یزیکه چ  ینزده باشد. بدون ا  یا  یشرمانه حرف ب ینشد همچ  ی نم باورم
 ینگاهش کردم آخرش خودش نگاهش را گرفت و در را بست. رفتم تو یرانهدلگ

 یانگار تو یزیچ یکشدم.  یآشپزخانه و مشغول درست کردن سوپ سرماخوردگ 
 یدمترس یداستان. م ینا یاز ادامه  یدمترس یخورد. م یم یچ معده ام داشت پ

  یقههم دم کردم. چند دق یچا ی. حت یدمصبحانه را چ یز از... از دست دادنش. م
وارد اشپزخانه شد.  یدچک یآب م یشکه از موها  یآمد. درحال یرونبعد از حمام ب
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توانستم  یشناختم، که نم یبود که نم ییبود. از همان نگاه ها یبنگاهش عج
 .یختمر یم یچا داشتمدستم بود که  یکنم. نگاهش رو  یرشتفس

 .یمحرف بزن یدبا -

 :که نگاهش کنم گفتم  ینا بدون

 .یست اول صبحانه تو بخور. حالت خوب ن -

گذاشتم.   یشرا جلو  ی. استکان چایصندل  ینشست رو  یمقامت   یاحرف    یچه  بدون
  .چشمانش هنوز خمار خواب بود

  یگر گذاشتم. بعد دوباره به سمت د یشو جلو یختمر یشکاسه سوپ برا یک
  ی و آنطرف م ینطرفا یخود ینداشتم. داشتم ب  یآنجا کار یآشپزخانه رفتم ول

 .رفتم

 ی؟ گرد  یم یدنبال چ  -

 .جواب گشتم یک  دنبال

 ی؟قرص تب بر دار -

 .ینبش یاب یز خودت هم بر یخوبم. برا یگهد -

اش نشستم. رنگ به رو   یکنار  یصندل ی و رو یختمخودم ر یکاسه سوپ برا  یک
قاشق از سوپش را هم نخورده بود. قاشقش را پر کردم و گرفتم   یک نداشت. هنوز 

که نگاهش فقط   یسمت دهانش. قاشق را از دستم گرفت و خودش خورد. در حال
 :کاسه سوپ بود گفت  یرو

 یاوشو؟ س یا یدوست دار یشتر منو ب -
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 یشتر مامانتو ب یدندپرس یازمان م یبچگ  یبود که تو ییمثل وقت ها لحنش
 .باباتو! خنده ام گرفت یا یدوست دار

 !بدو  یز چ یه یادوست دارم   یشتر تو رو ب یمونه که بپرس یم ینمثل ا -

 :سوپ گرفت و گفت یرا از کاسه  نگاهش

 .اونو یا یدوست داشت  یشتر اون موقع منو ب ی؟چ  یزنش شد یوقت  -

 :فرق دارد که گفت  یمبدهم. خواستم بگو  یدبا  یدانستم  چه جواب   یشدم. نم  ساکت

ندارم. فقط اندازه اشو بگو. منو   یاالن با جنس دوست داشتنت کارمن  -
 !اونو  یا یدوست داشت  یشتر ب

 .را از او گرفتم نگاهم

 .دونم ینم -

 .اون یا. جواب بده. من یدمسوال ساده پرس یه -

 :زدم گفتم یسوپم را هم م یخود یکه داشتم با قاشق ب   یحال در 

 آخه؟  یهچه سوال ینا -

کرد.   یر نگاهش گ یمنتظره بود. نگاهم تو  یر غ یمآورد. کارش برا یک را نزد دستش
 :ید پرس یگر بار د یک

 اون؟  یامن  -

 :دانم لحنش چه طور بود که بدون مکث گفتم نمی

 !یدونم. اصال هر چ  یتو! نم -
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 .زد و سرش را به چپ و راست تکان داد یمحو لبخند

 ی؟ خند یم یبه چ  -

 :همان نگاه موشکافانه و لحن خاص گفترا نداد. فقط با  جوابم

 یه؟ چ یروز نظرت درمورد اتفاق د -

 :گفتم  سریع

 .یکن  ینم یبرداشت کل یتو گفت  -

 :گفت  یآرام یصدا با

 .ین پرسم. هم یکنم. دارم نظرت رو م  ینم -

 :انداختم و گفتم یین. سرم را پایاورم بود که تاب ب ینافذ تر از آن  نگاهش

 .بهش فکر نکردم -

 .کرد  سکوت

لقمه دستم   یگرفتم و خواستم لقمه را به دستش بدم. به جا  یر نان و پن  یلقمه    یک
  یک   یدستم خورد. قلبم برا  یدهانش برد و لقمه را از تو  یکرا گرفت. دستم را نزد

و خودم را مشغول خوردن   یدمکش  یرونتر زد. . دستم را از دستش ب یعلحظه سر
 :تکه نگاهم کند گف  ینسوپ نشان دادم. بدون ا

 ی م یچه اتفاق  یدون  یم ید،رس یم  یرتر د یهچند ثان یناون لحظه اگه نوش -
 .افتاد
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سخت را تحمل   یگفتگو  ینتوانستم ا  ینم  یگر زد. د  ینامنظم م  یادیداشت ز  قلبم
کردم   یشده و رفته بودم. سع اگر به خاطر حال بدش نبود تا االن بلند یدکنم. شا

  ی که رو  یا ینیخورد و سنگ یم یچمعده ام پ یکه تو  یزینفس بکشم و چ یعاد
 .داد امه. ادیرمبگ یدهکردم را ناد  یام حس م ینهس یقفسه 

 .یشخواست یتو هم م -

رحم شد   یب  ینقدر ا ینارم یزد. از ک   یکاسه افتاد. قلبم انگار نم  یاز دستم تو قاشق
 .نفس بکشم یکردم عاد  یقلبم و سع  یدستم را گذاشتم رو یکبود؟ 

  .یشخواست یانکارش نکن. اون لحظه، فقط اون لحظه تو هم م -

ام.  دلم   ینهس  یعالم را گذاشته باشند رو  ینی. انگار سنگیدمکش  ینفس م  یسخت   به
دل  یک گفت   یکه داشت م  ییخواست بلند شوم و به خاطر چرت و پرت ها یم
ترک خورده و رنگ    ی لب ها  یش،چشم ها  یر کتکش بزنم. نگاه کردم، به پف ز  یر س
چشم  ی. تویختفرو ر  مکه از او داشت  یتیصورتش و انگار تمام عصبان ی یدهپر
 :خودش گفتم یبه آرام یینگاه کردم و با صدا یشها

 ی؟ که چ  -

 :آرام تر از قبل گفت ییصدا با

  .کنم  ینقشو باز ینا تونم ی. من نمیگفت   یتو راست م -

. هنوز یستادبلند شد. دنبالش رفتم. از پله ها باال رفت. پشت در اتاقش ا  یز سر م  از 
نشان نداد. دستش را گرفتم.  یکردم اما عکس العمل  یشپشتش به من بود. صدا

که با وجود آرام بودن، محکم   یدستم را محکم گرفت و به طرفم برگشت و با لحن
 :و مطمئن بود گفت
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به بعد،   ینکنم. از ا  ینم ینقش باز یگه. من دیلدافکر کردم  یلیخ یشبد -
 .خودمون دوتا ینباشه چه ب یهبق یش. چه پیهواقع  ینیاز من بب یهرچ 

 :که گفت  یرمنگاهم را از نگاهش بگ خواستم

 .صبر کن! تموم نشده -

 :شدم. ادامه داد یرهخ یشچشم ها  یتو دوباره

 .خوام فراموشت کنم یم -

 .حس شد. دستش را محکم تر گرفتم یب  یمکردم پاها  حس

 یدم. و شروع م یبه بعد حسم رو همون طور که هست نشونت م یناز ا -
 ...کنم. تو هم  یکنم به فراموش کردنت. اگه تونستم فراموشت م

 :گوشم گفت  یتر آمد و تو یک قدم نزد یک

 !عاشق نشو یاگه تونست  -

راحت   یش را از من گرفت و به طرف اتاقش رفت. انگشت ها  یشرو را گفت، این
محکم گرفتنشان نداشتم سر خورد. رفت   یبرا یتوان  یگر که د  یمانگشت ها یناز ب
دانم   ی. نمیستادمدانم چه قدر آنجا ا  یاتاقش و در را پشت سرش بست. نم  یتو

دادم  یهتک یک دانم   ی. نمینزم یآرام خم شد و نشستم رو یمچه قدر بعد زانو ها
است که   یندانم ا یکه م  یزیگذاشتم. تنها چ  یمزانو ها یبه نرده ها و سرم را رو

کند و پس   یم  یرانکه و  یشد. مثل زلزله ا  یذهنم تکرار م  یمدام تو   یشحرف ها
 .تر یرانتر، و یرانتر، و یرانهر بار و یشلرزه ها

 **** 
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آمدم.  یروناز خانه اش ب ینمش بب یحت  یا بزنم  یگریکه حرف د  ینبدون ا آنروز 
مرا   یشتو یهمان پارک  یکبدون فکر فرمان را به طرف دانشگاه چرخاندم و نزد

از  یسرم. ول یشدم. سوز سرما خورد تو یادهسرکار گذاشته بود توقف کردم. پ
و    یدمدور دور گردنم پبچ  یک   ابود بدتر نبود. شالگردنم ر   یچیدهکه درونم پ  ییسرما

که آنروز    یپالتو ام بردم و شروع کردم به دوباره رفتن راه   یبج  یرا تو  یمدست ها
لب  یر زند. ز یکه با من قدم م  یدمد یذهنم انگار او را م ی. تو یمبا هم رفته بود

 گفتم: چرا؟

زد و سرش را به چپ و راست تکان   ینگفت. فقط لبخند  یزیاش چ  یالی خ  تصویر 
 یمکتن یاو رو یالیخ یر خودمان. من و تصو یآشنا یمکتبه ن یدمداد. رس
نگاه کردم.   یدادم و به آسمان گرفته و ابر  یهتک  یمکتن  ی. سرم را به پشت یمنشست

 :لب گفتم یر ز

 ی؟ شد مثل قبل کنارم باش ینم -

 :گفتم  یعذهنم سر یخواست جواب بدهد. تو یالیخ تصویر 

 .یحرف زد یکاف   یساکت باش. امروز به اندازه  -

مهم  یمگذاشتم. برا  یشپا ی. سرم را رویمکت ن یرو یدمخلوت بود. دراز کش پارک
  یش پا  ی. همانطور که به آسمان زل زده بودم و سرم رویدد  یمرا م   یی نبود اگر اشنا

 :بود گفتم

قط دمت. آخرش ف ی. اخرش از دست میکن  یرو خراب م یآخرش همه چ  -
 .مونه یبرام م یلعنت   یالیخ یر تصو ینهم
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  یدنم انگار نفس کش  ینامرئ   ینحجم سنگ  یکتمام تنم و    یتو  یچیدپ  یسرما م  سوز 
 :که حواسم باشد بلند گفتم  ینرا سخت کرده بود. بدون ا

 ی؟ شد مثل قبل کنارم باش ینم یلعنت  -

 :سرم گفت یدختر گلفروش از باال یفظر صدای

 !خوبه فال هم داره یلیگالم خ  ی؟خر یخاله گل م -

  یل و سب یشر یالیخ  یر از دختر گلفروش نبود. تصو ی. خبریمنشستم سر جا سیخ
 :و گفت یمچشم ها یاش را کند. نگاه کرد تو یمصنوع 

 .کنم  ینقشو باز ینتونم ا ی. من نمیگفت   یتو راست م -

 .شوند یجار یمدادم اشک ها و اجازه یمدست ها ین. سرم را گرفتم بیدترک بغضم

*** 

کردم خودم را با کمک کردن به مامان   یم یاز او نبود. داشتم سع یتا شب خبر 
 یرا ب  یترینو یتو یلدستمال گرفته بودم دستم و داشتم وسا یکمشغول کنم. 

خورد.   یچکه بلند شد معده ام پ  یکه زنگ زد. زنگ گوش  یدمکش  یدستمال م  یخود
  یده مامان و بابا را ناد  یکردم لبخند پر معن  یرساندم و سع  یوشخودم را به گ  یعسر
  ی تو  یچیدکه پ  یش. از پله ها باال رفتم تا در اتاقم راحت تر صحبت کنم. صدایرمبگ

  یاشد. خواستم بپرسم حالش خوب است  یشتر وجودم ب یلرز نشسته تو ی،گوش
 :یدمپرس یشبه جا  ینه ول

 ی؟ هنوز زنده ا -
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  یش و خنده پ یچشم شما آره! و بعد چند تا شوخ  ی: به کوریدبودم بگو  امیدوار 
 :گفت  یارام یبرود. اما با صدا یمانهردو یادصبحش از  یو حرف ها یایدب

 .دلم برات تنگ شده -

توانستم  ینگفتم. نم یزیتخت. چ یانگار چنگ زد به معده ام نشستم رو چیزی
زد. بغضم    یزده بود. مثل قلبم که انگار نم  خی . زبانم انگار قفل شده بود. انگار  یمبگو

. از ان بغض یردگ  یاش م یهترکد و آدم گر یکه م  ییگرفت. نه از ان بغض ها
 :آرام گفت یبندد. با همان صدا یگلو و راه نفس را م  یماند تو  یکه م  ییها

 .کردم  یتتاذ یلیببخش صبح خ -

 :نگفتم. خودش ادامه داد چیزی

خوام. فقط  یکنم. کمک م  یخوام خونه تکون  یم ی؟فردا صبح فرصت دار -
 .یکمکم کن  یدهم تو با

 .یمتوانستم بگو ینگفتم. نم یزیچ باز 

 .مامانم یاونجاها! خونه  یامشم م یصدامو؟ پا م یشنو ی! میلدا -

 :گفتم  یسخت  به

 .آره. باشه -

 .دنبالت یامپس م -

**** 
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شدم. بعد از چک  یدار از خواب ب یینپا یاز طبقه  یصحبت  یروز بعد با صدا صبح
از پله ها   یراحت  یو لباس ها  یدهژول یهمانطور با موها  یمیلمحاصل ا یکردن ب 

پله ها بودم که ذهنم شروع کرد به پردازش اطالعات و   یینپا  یبارفتم. تقر یینپا
پله و   ینتر یینپا ی رو شستم. نیدآ  یم ینصحبت مامان و آرم یصدا یدمفهم

 .گوش دادم

  یده. انقدر که به شما کشینههم یقاهم دق یلداخاله. مشکل من و  یگهاره د -
 .یهدوست داشتن یادیز

کرد! مادرزن؟ خودم به خاطر فکر خودم   یمادر زنش لوس م  یخودش را برا  داشت
آمد و مامان  یم یز م یرو یا یشهش یظرف ها  یدنچ ی. صدایدمخجالت کش

 یداشت م ینو صبحانه بخورد. آرم یندکرد که بنش  یتعارف م ینداشت به آرم
 :گفت

 .قبلش برم اون خانم خوابالو رو صدا کنم  یدبزار  -

پله   یاز رو یعوجودم. سر یتو یچیدظاهر شد. دوباره ان لرز پ یمروروبه  یکباره که
که در اتاق را ببندم    ینپله ها رفتم. دنبالم امد و قبل از ا  یبلند شدم و به طرف باال

  ی روسر یم،سرم کنم که آمد روبرو  یاتاق پرت کرد. خواستم روسر یودش را توخ
 :را از دستم گرفت و گفت

کردم. االن واسه من  یم یسکه خودم موهاتو گ یشده سال پ ینتا هم -
 ی؟شد یخجالت 

کردم بدون توجه به فشار    یقفل کرده بودم. بدون حرف نگاهش کردم و سع باز 
  یز را گرفت و به طرف م یم نفس بکشم. شانه ها یام، عاد ینه س یقفسه  یرو
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خواست  یکه م  ی. بدون مقاومت هر کاریصندل یهولم داد و نشاندم رو یشآرا
برداشت و   یز م وی. شانه را از ر یدمد یحرکاتش را م یهمه  ینهآ  یکردم. از تو

شانه شود. من   یسادگ  ین بود که به ا یتر از ان  یدهژول یم. موهایمموها یرو یدکش
. دستش را برد یرمبودم که بلند شوم و شانه را از دستش بگ  یهم هنگ تر از ان 

دارد از خجالت سرخ  یمدسته را جدا کرد. حس کرم گونه ها یکو  یمموها یتو
  ی که لبخند  یخجالت زده ام کرد و در حال  یچهره    ه ب  ینگاه   ینه آ   یشود. از تو  یم

نشود و بعد مشغول شانه   یدها گرفت که کشر  یمموها ی یشهلبش بود ر یگوشه 
بود. مثل، به  یبه چهره اش نگاه کردم. حالت چهره اش عاد یینه ا یکردن شد. تو

 یگر . دیدمکش  یقیکرد. نفس عم  یم  یسرا گ  یمکه موها  یشقول خودش، ده سال پ
را با مالطفت  یاهمبلند و لخت س یکه موها  یشتر گره ها باز شده بود. در حالیب

 :کرد گفت  یتمام شانه م

 .فراموش کردنت بردارم یقدم مهم برا یهخوام  یامروز م -

 یسرا گ یممتمرکز بود. داشت موها یمموها ینگاهش کردم. نگاهش رو ینها توی
 :کرد. ادامه داد  یم

 .یکمکم کن  یدتو هم با -

 یم زد. شانه ها  یمروزمره حرف    یها  یز بود. انگار داشت درمورد چ  یاش عاد  قیافه
 یمبرا ینها ینششانده بودم بلندم کرد. از تو یصندل یرا گرفت و همان طور که رو

 :زد و گفت یچشمک 

 !عروسک خودم یحاال شد -
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. یدمرا فهم  یلشزود دل  یلیکرد ساکت شد. خ  ینگاه م  ینهکه داشت به ا  یدرحال  بعد
. حسم  یدمواقعا لرز  ینبار کرد. ا  ینگاه م  ینهقاب ا  یدونفره مان تو  یر داشت به تصو

رها  یمرا از دور بازو ها یش. که دست هاید. فهمیدملرز یهمان حس قبل بود ول
 :کرد و گفت

 .. خاله صبونه اماده کردهیینپا یمبر -

کند مرا دنبال خودش    ینهبه ا  یگریکه نگاه د  ینبعد دستم را گرفت و بدون ا 
 .کشاند

*********** 

آهنگ شاد که با ان ها  یراه کل ی. تویماز صبحانه با هم به خانه اش رفت بعد
وجودم  یبود تو یچیدهپ یروز که از د  ییپخش کرد. انقدر که سرما یمخاطره داشت

 ی کل یمرفت و همراهش شروع به خواندن کردم. تا به خانه اش برس یادماز 
دوباره حس   یمشد هخانکه وارد   ینهم یول یمدر آورد یو مسخره باز یدیمخند

بودم و ماتم   یستادهبه من که دم در ا یسرد به وجودم چنگ زد. نگاه  یاضطراب 
 :برده بود کرد و گفت

  .یمکار دار  یاونجا وانستا! امروز کل یباییز یمثل مجسمه  -

 .کردم به خودم مسلط باشم  یو سع یدمکش  یقیبار پلک زدم. نفس عم چند

 یم؟کار دار  یچ  -

 :ها را باال رفت و گفت تا از پله چند

 .باال تا بهت بگم یاب -



 

 
381

 (zygopteraشاپرک )|  یگر بازرمان 
 

 ینیاز پله ها باال رفتم. وارد اتاق سوم شد. خواستم وارد اتاق شوم اما سنگ  دنبالش
  یژن کردم اگر وارد اتاق شوم از کمبود اکس  یگذاشت. حس م  یام نم ینهس یرو

 :ب گفتل یر کرد ز  یم یتکه مرا به داخل هدا  یخواهم مرد. آمد کنارم و در حال

 چه قدر دوستت دارم؟ یبفهم یترس یم یهچ -

 :صدا نگاهش کردم. ادامه داد یرا برگداندم طرفش و ب  سرم

 !یریبم یدنشنترس بابا اونقدر دوستت ندارم که با فهم  -

 ی نم یحرکت و ساکت مانده بودم. حسم همان حس قبل بود ول یطور ب  همان
 .زد یپروا حرف م یخودش بود که انقدر ب  یر باشم. تقص یتوانستم عاد

 فراموشت کنم؟ هان؟ پس دوستت داشته باشم؟ یکمک کن  یخوا ینم -

 :کرد  یحالتم شده وعمدا تکرارش م ینبود کدام بخش از حرفش باعث ا فهمیده

 !دم ی. منم به دوست داشتنت ادامه میین پا یمباشه پس بر -

 :کردم و گفتم  یبه خودم مسلط شدم. اخم باالخره

 .یگهبسه د -

 :یدممطمئن وارد اتاق شدم و پرس یبا قدم ها بعد

 یم؟کار کن  یچ  ید حاال با -

 :اتاق اشاره کرد و گفت  یلدستش به وسا با

 .یمآت آشغاالرو جمع کن ینا یداول با -
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بود. شروع کرد    نیزم   ی. چند تا کارتن رویدمد  یبار بود که ان اتاق را م  یندوم  این
 :دادن یحبه توض

آلبوم. چند تا خرت و   یتو یمو بزار یاریمدر ب یدبا یوارود یرو یعکس ها -
کارتن هم    یکیاون  ی. تو یشهکارتن جا م  ین ا  یهست که همه اش تو  یادگاریپرت  

تو  یمی. دراور قدیزارم تو انبار  ی. کارتن هارو بعدا میمبزار ید کاغذ ماغذ ها رو با
 ی دست  یهاز آشناهام  یکی دم  یخوره. م یدارم. جنسش خوبه به دردم م  ینگه م

 یچه. قالیشهم یا یگهد یز چ یهکنه. کال   یشکار  ینهبه سرو روش بکشه رنگ و پت
 .برم روستا یم یزیچ یرو هم آخر هفته ا یزجونعز

  یک اتاق بود اشاره کرد و گفت: بعدشم  یکه گوشه   ییرنگ و ابزار ها یقوط  به
 .یمزن یم  یواراد ینرنگ به ا 

قاب عکس ها   یرفت و دانه دانه  یهچهارپا یک   یبود. رو یکه واقعا جد   ینا مثل
در آورد و دستم داد. عکس ها   یشان آورد. بعد عکس ها را از تو یین پا یوار را از د

 یادیعالمه عکس از من باشد. تعداد ز  یکنبود که صرفا    ینطور باحال بودند. ا   یلیخ
بودند.   ینمن و آرم یها دونفره  یبودند. بعض یدسته جمع  یا یاز عکسا خانوادگ 

ها فقط از من  یها، جشن ها، سفر ها. بعض یدمختلف، تولد ها، ع یدر سن ها
خاطره تو   یکل  یدنشانبامزه گرفته بودم. با د یژشت ها یشانها ی بودن. تو بعض
. یمصحبت کرد  یها کل  یاز عک   یو باهم در مورد بعض  یمنشست  یشد. حت ذهنم زنده  
 یشتا آن لحظه برا  یکه از بچگ   ییها. هر کادو  یلهسراغ وس  یمها رفت  سبعد از عک

کارتن بگذارم. گفت صرفا   یرا نگذاشت تو یشانها یگرفته بودم آنجا بود. بعض
کتابها را کنار   یسر یک یادکور.  یخواهد بگذارتشان تو یچون قشنگ هستند م

  ید گفت "آدم نبا  دمبه او اعتراض کر  یکتابخانه اش بگذارد. وقت   یگذاشت که تو
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داشتم از  یگر . دیم!" تا ظهر مشغول جمع کردن اتاق بودیارهته فراموش کردنو در ب
 :و گفتم ینزم یشدم. نشستم رو یتلف م یگرسنگ 

 ی؟ به ما بد یخوا یغذا نم  یهخبر مرگت  -

 . بازم گشنته؟ یخچالسر  یرفت  یشساعت پ یه ینهم -

 .همه خرت و پرتو جمع کنم ینا یتوئه که منو مجبور کرد یر تقص -

همه   ینکه من از عشقت مجبور شدم ا  یتوئه که انقدر خوب  یر . تقصیرخ -
 .خرت و پرتو جمع کنم

 :کنه گفت  یافتاده باشد دارد فراموش م یادشانگار که  بعد

همه خرت و پرتو جمع    ین منه که از اول ا  یر . تقصیگیخوب تو راست م  یول -
 .سفارش بدم  یکوفت   یهرم  یم ینکردم. بش

فرصت سراغ  ینسفارش بدهد. تو ا یزیاش را بردارد و چ یکه گوش  یینپا رفت
اش کرده بود. درش را که باز کردم  یرفتم که قبل از آمدن من بسته بند یکارتن

خوشگل و دو تا   یسخودنو یکعطر و  از تعجب چهار تا شد. چند تا  یمچشم ها
و اشغال خوشگل   آت  یخاص و کل  یگردنبند هنر  یکدستبند و    یکساعت گران و  

 :کردم  یشبود. صدا یشتو

 .لحظه یه ینجاا یاب ین! آرمینآرم -

 .پله ها آمد ییناز پا صدایش

 .داد نزن اومدم -
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 یر حر یپارچه ا یز چ یکقشنگ کارتن ادامه دادم.  یادیز یلتجسس در وسا به
 .در چهارچوب در ظاهر شد ینتوجه ام را جلب کرد. همان لحظه آرم یدسف

 ینجا؟ا یهکارتن چ  ینا -

 :داده بود گفت یهکه به چهارچوب در تک  یحال در 

  .بهت ندادمشون یول  یدمکه در طول زمان برات خر  ییکادوها -

 ی؟کن  یکارشون م  یخوب حاال چ  -

 :گفت  یانهلبخند موز با

 !دور یندازمشون! میچیه -

 چه قدر پولشونه؟  یناا یدون  یم -

. چرا هر سال پول  یشهبهتره نگهشون دارم. الزمم م یگیراست م یلیه؟خ -
 بدم واسه دوست دخترام؟ ینولنتا یکادو

 !به دوست دخترات؟ یبد یخوا یمنو م یکادو ها -

 .به حالم نداره یا یدهخوب. بدم به تو که فا یفه. حیگهآره د -

 .به دوست دخترات یبد یکن  یمال منه. غلط م ینا. ایخود کرد یب  -

 .را برداشتم و به طرف در اتاق رفتم کارتن

 !یرمشازت بگ یامحاال؟ به زور که نم یریکجا م -

 یر حر  یپارچه ا  یءام را ادامه دادم. ش  یو فضول   ینزم  یام گرفت. نشستم رو  خنده
کرد و خودش را مشغول    یسرفه ا ین. ارمیدمکش  یرونرا گرفتم و از کارتن ب یدسف
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  یراهن پ  یکدر واقع    یر حر  یپارچه ا  یءنشان داد. ش  یادگاری  یمرتب کردن کاغذ ها 
  یت مرکب از تعجب و عصبان  ی! با حالت ودشرمانه ب  یب   یلیباز  خ  یلیخ  یبای  ز  یلیخ

 :یدمپرس

 !یه؟چ ینا -

 :کاغذ ها بود گفت  یکه سرش تو  یحال در 

که   ینیب یم ینگاه کن  یه جان اگه منصفانه و به دور ار تعصب به قض یلدا -
  یذهنشه بعض یکه تو  یپاک  یهزار تا فکر عاشقانه  ینکه آدم ب  یهمنطق یلیخ

 . ....یزوقت هاهم چند تا چ 

 :و گفتم ینزم یاز خجالت آتش گرفت. لباس را گذاشتم رو یمکردم گونه ها  حس

 .برم یکارتنو م  ی یهمن بق -

 :کارتن انداخت و گفت  یرا تو  یراهنبرگه ها بلند کرد. پ یرا از رو سرش

 !کدوم  یچ ه یاهمه   یابا همه.  یجکل پک -

 در کارتن را بستم و ینهم  یشود برا  یطوالن   یناز ا  یشتر گفتگو ب  ینخواستم ا  نمی
گذاشتمش کنار در که موقع رفتن با خودم ببرم. بعد از ناهار خواستم بروم خانه که 

گذارد بروم. دراور و کارتن ها را از اتاق    یاتاق رنگ نشود نم   یننگذاشت. گفت تا ا
و   یمزد یوار خوشگل به د یاسیرنگ  یکزدن.   نگبه ر  یمو شروع کرد یمبرد یرونب

خوشگل شده بود. دم غروب خسته و   یلیاق خ. اتیمکرد  یدچهارچوب پنجره را سف
. یمگفت  یو چرت و پرت م  یمفرش وسط مبل ها ولو شده بود  یهال رو  یکوفته تو

که    ینیکرد و دوستم داشت انگار آنقدر ها هم با ارم  ینم یکه نقش باز   ینیآرم
فرش خوابمان    یشناختم فرق نداشت. آن روز همان جا وسط سالن رو  یم  یشههم
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ام چشمانم را   یگوش  یامکزنگ پ یدانم چه قدر گذشته بود که با صدا یبرد. نم
 یک   یکدفعه.  یدمد  یرا تار م  یز بود کال همه چ  یکتار  یباباز کردم. همه جا تقر  یمهن

کردم ازش   یو سع  دمکشی  یغبهم باز شد. ج  یکینزد  یلیخ  یجفت چشم در فاصله  
 :را گرفت و گفت یمکه بازو  یرمفاصله بگ

 !منم. نترس یلدا -

 یلیخ یفاصله  یکردم تو  یم یابیرا ارز یتشدم و موقع یکم کم لود م  داشتم
بود.  یکتار یادیبود. خانه ز یمبازو یبود و دستش رو یدهدراز کش یمروبرو یکم
 یکی پاک    یهزار تا فکر عاشقانه    ینحرفش افتادم که گفته بود آدم ب  یادلحظه    یک

. دستش را از یدمک لحظه لرزی. یدآ  یذهنش م یبدجنس تو یدو بار هم فکر ها
 :داد گفت یام را دستم م یکه گوش  یشانه ام برداشت و در حال یرو

 .برات اس ام اس اومده یاب -

 :را از دستش گرفتم و گفتم گوشی

 ی؟ بود یدار تو ب -

 .هست یا یقهاره. چند دق -

را که در  یشکرد. حاال چشم ها  یعادت م یکیداشت به تار یمکم چشم ها  کم
 یتیبه موقع ی. کمیدمد یواضح م یلیبود، خ یمبا چشم ها یکم  یلیخ یفاصله 
 :دانم نگاهم چه طور شد که گفت یفکر کردم و نم یمبود یشکه تو

کم   یهمن فوقش فقط  ی؟ینچ یتوطئه م  یتئور یواسه خودت دار یهچ -
 .نگات کرده باشم
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 :رفت گفت یبرق م یدکه بلند شده بود و به سمت کل  یدرحال بعد

 !منحرف یدختره  -

 .را روشن کرد چراغها

 برسونمت خونه؟  -

 .کنم  یرونرا از سرم ب یقبل یکردم فکر ها  یو سع یدمکش  یقتا نفس عم چند

 برم؟  یگیم یعنی -

تو   یزم. مگه من پول مفت دارم همه اش غذا برینجا نه پس بمون ا -
 !وقت شامه یبمون  یگهکم د  یه. یوعده که خورد یان شکمت؟ناهار و م

 .یاقتل یب  یسنامرد خس -

 .که برات اومده رو باز کن  یدم. اول اون اس ام اس یمن جوابتو نم -

  .یمدعوت یناانه خاله ا ام اس را باز کردم. از مامان بود. گفته بود شام خ اس

 ی؟ دونست  یتو م -

 یم یپنگ  یرنگ  ینجوری. ایگهپاشو برو خونه تون د یگمم ینآره. واسه هم -
 خونه مادرشوهر؟  یبر یخوا

به سمت خانه باز هم تمام طول   یمبعد راه افتاد یقهدوخته شد. چند دق دهانم
آمد که ما با   یم  یادم. تازه داشت  یمو خواند  یمگذاشت  یمیقد  یرا اهنگ ها  یر مس

 یمانوسط زندگ یاوشکه س  ینکه  برود خارج، قبل از ا  ین. قبل از ایمهم چه بود
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لبم نشسته   یرو یکه بدانم لبخند  این. بدون یردکه بابا بم  ینظاهر شود، قبل از ا
 .بود

 .یزنیلبخند متفکرانه م یه؟چ -

 .یمشاد داشت یلحظه ها یناز ا یکردم که ما قبال کل  یفکر م ینداشتم به ا -

 :جور اعتراف گفتم یکمثل  بعد

 .افسرده شده بودم  یمدت حساب   یه  ی،رفت   یوقت   ینمب  یکنم م   یاالن که فکر م -

 :را کم کرد و گفت یکر اسپ صدای

 ی؟کار کرد  یخوب جالب شد! بعد چ  -

 .نگرفتمش یجد یادنکردم فقط ز یکار  یچ. هیچیه -

 عد خودبه خوددرست شد؟ ب -

 .سخت بود یآره. ول -

 :گفت  یبا لحن سوءاستفاده گر یشوخ  به

 فراموشت نکنم؟  یخوا یم -

 داره آخه؟  یچه زبط  -

 .یچیه -

  یادا و اطوار عاشقانه  یگر شام د یز کرد. آن روز سر م  یادآهنگ را ز یصدا دوباره
خواهم. فقط خودش هر  یم یزیکه چه چ  یداز من نپرس ی. حت یاورددر ن یپچ
وقت ها    یگرفت. بعض  یجلوم م  یمکه بگو  ینخواست را بدون ا  یکه دلم م  یزیچ
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 یم یمخواست برا یکه دلم م  یبه اندازه ا یزیاز هر چ یمکه بگو  ین بدون ا یحت 
را بشناسند   یگر که انقدر همد  ییآدم ها یادن یگفت. تو  یراست م ین. آرمیختر
 یت حرف زدند. انگار وص  یجشن عروس  یواده ها درباره  نبودند. بعد از شام خان  یادز
  ین درواقع ا  یمبود  یدهاز آن را شن  یزهاییچ  یک  یواشکی  ینکه من و آرم  یزجونعز

 ینبرگزار بشه." آرم  یزجونعز  یتو باغ خونه    ینو آرم  یال  وسیبوده که " جشن عر 
 :هم رفت و گفت یتو یاخم هاش حساب  یدجمله را شن  ینا یوقت 

 !مبهمه یتوص ینا -

 :به او نگاه کردند. ادامه داد همه

 !با هم یا. نگفته منظورش جدا جدائه  ینو آرم یلدا یگفته عروس -

 :گفت  ینآرم بابای

 ی؟ شد یمونخوب بابا جان االن پش -

 :جواب داد یعسر ینلحظه حس کردم بهم برخورد. آرم یه

باباجان.   یشمنم   یمونپش  یلدابا    یبشم از زندگ   یمونمن اگه از زنده بودنم پش -
 .یها  یگهد یز حرف من چ

 :به مامان و خاله نگاه کرد و گفت بعد

ما رو به هم   یدسال اصرار داشت ینهمهمبهم ا یتوص یهشما واقعا به خاطر  -
 ید؟ برسون

 :رفت که ساکت باشد گفت یچشم و ابرو م ینکه داشت به ارم  یدرحال خاله

  شده حاال پسرم؟ یمگه چ  -
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 :ت و گفتگرف  نفسی

 .شم ی. با اجازه من از حضورتون مرخص میچیه -

و   ینگپارک یزد. بلند شدم . دنبالش رفتم. رفت تو یرونرا گفت و از خانه ب این
 .شد. من هم سوار شدم ینشسوار ماش

 تو کجا؟ -

 :گفتم  یناناطم با

 .یهر جا تو بر -

نگفتم.   یزیند. چاز سرعت معمول خودش را  یشتر ب  یرا روشن کرد و با سرعت   ماشین
. اول یمکرد  ینگاه م  ینماش  یرونب  ینگفت. فقط در سکوت به منظره    یزیاو هم چ

صندوق عقب گذاشت   یرا تو یزجونعز یچهخودش رفت و قال یسر به خانه  یک
دانستم  یز جون است. نمیعز یمقصدمان خانه  یدمبعد دوباره به جاده زد. فهم

شروع به حرف زدن  ید دانستم خودش با ی م یگذرد ول  یم یزیسرش چه چ یتو
کند. دستم را گذاشتم   یبپرسم حالش را بهتر نم  یزیکه االن چ  یندانستم ا  یکند. م

 یشنرم رو  یبوسه    یکدنده بود. دستم را گرفت و باال آورد و    یدستش که رو  یرو
 !زد

م که اد  یمعده ام شروع شد. مثل وقت   یچشام و پ  ینهس  یرو  ینی دوباره ان سنگ  باز 
 یعذاب وجدان دارد. م یزیبه خاطر چ یادروغ گفته  یارا فراموش کرده  یزیچ

بکشم که محکم تر گرفتش و بعد دستم را  یروندستش ب یخواستم دستم را از تو
و   یماندست ها ینب گاهمدنده گذاشت و دنده و دستم را با هم گرفت. ن یرو

 :اش در حرکت بود که گفت یجد یچهره 
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 .کم بمونه  یهلطفا! بزار  -

توانستم  یطور م ینشدم. اگر ا ینیآن احساس سنگ یالخ یگفت. ب   یرا م دستم
  یش رفت و جا  یم  ینکم کم داشت از ب  یننداشت. آن حس سنگ  یکنم اشکال  یکمک 

  یبا ساعت تقر یدیمرس یزجونبه خانه عز یگرفت. وقت  یخواب م ینیرا سنگ
را که باز کردم  یمد. چشم هاخوابم برده بو یدانم از ک  یصبح بود. نم یمچهارون

  یاده رفت که روشن شود. پ یآفتاب طلوع نکرده بود اما آسمان داشت داشت م
شدم. هنوز کامل لود نشده بودم. دستش را گرفتم   یادهشد و در سمت مرا باز کرد. پ

 .که بتوانم راه بروم

 یای؟لحظه خودت م یه -

 :دانم چرا دلم گرفت. دستش را ول کردم و گفتم نمی

 .آره  -

برداشت و   ینرا از پشت ماش  یچهرا بست. صندوق عقب را باز کرد و قال  ینماش  در 
 :که گفتم  یرددوشش گذاشت. آمد که دوباره دستم را  بگ یرو

 .یامتونم راه ب یخودم م -

 .یارمرو از صندوق درب  یچهقال  یدست   یهتونستم    یمنظورم فقط تا االن بود. نم -

 .یستمهم ن -

 .انداخت و در را باز کرد یدشدم و به طرف دروازه رفتم. کل کنارش رد  از 

 ی؟رو دار ینجاا یدتو کل -

 .زنم یسر م  یاموقتا م یاره بعض -
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بکشم که  یروندستم را گرفت. خواستم دستم را از دستش ب یم باغ که شد وارد
 .محکم تر گرفتش

 وقت دستتو ول نکنم؟  یچه یگهد یخوا یباهام؟ م یقهر -

 .مسخره نشو -

 .خواستم فکر کند قهر کرده ام ینکردم دستم را از دستش جدا کنم. نم یسع دیگر 

 !کم تر دوست دارم  یروز کم از د  یهکنم   یبه هر حال من که امروز حس م -

دارد  یقتکردم از حالت چهره اش بفهمم که حرفش چه قدر حق  یم یسع داشتم
  یی روستا یآمد که با لحجه  یرمردیپ یسگ و بعدش صدا  یک پارس  یکه صدا
 :گفت

 ی؟کار دار  یچ   ینجاا ی؟هست  یک  -

 :گفت  یعسر آرمین

 .یننکن. منم. آرم یکشل یمعمو کر -

 :آمد و گفت بود با خنده به طرفمان یمانکه حاال روبرو  ییروستا پیرمرد

 .یاقا جان صفا آورد یخان. خوش اومد ینبه به آرم -

 ینماند. آرم یماندست ها یرو یچشمش به من افتاد و نگاهش لحظه ا بعد
 :داد یحتوض یعسر

 .. دختر ماهرخیلداست ینعمو جان ا -
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ادامه  ینحل نشده بود. آرم یشهنوز انگار مساله برا یسرش را تکان داد ول مرد
 :داد

شد؛ دست  یهوییاالن اومدنمون  ید. ببخشیمعقد کرد یش چند روز پ ینهم -
 .یماومد یخال

 :شانه اش باز شد و گفت یبه پهنا  یرمردپ لبهای

هم   یکه به پا  یشاهللخانم. ا یلداگم   یم یکخان. تبر ینگم ارم  یم یک تبر -
 .یدبش یر پ

 .کرد  یمانخوب برا یآرزو ها یرا بغل کرد و باز هم کل ینآرم بعد

. به خدا همه اش سر نماز شما رو دعا یشهخوشحال م یلیرعنا اگه بفهمه خ -
دختر خوب بزاره سر راهتون و   یه کرد خدا   یخان. همه اش دعا م ینکنه آرم  یم

 .داخل سر پا نگهتون داشتم یدبابا بر ی. ایدبا هم خوشبخت بش

و  یمداد که عمو کر یح توض یمبرا ین. آرمیمو به سمت خانه رفت یماو تشکر کرد از 
بهشان سپرده که مراقب  ینهستند و آرم یز عز یخانه  یها یهزنش رعنا همسا
احترام قائل است گفت که   یشبرا  ینقدر ا   یمچرا عمو کر  یدمپرس  یخانه باشند. وقت 

به   یپزشک   یکار ها  یکه برا  ار ب  یکفقط   ینخود اوست و ارم  یبه خاطر خوش قلب
  یی تهران آمده بودند بهشان کمک کرده و هر جا که الزم بوده رساندتشان چون جا

 .شناختند یرا نم

 یرا گذاشت تو  یچه. همه جا را گرد و خاک گرفته بود. قالیمخانه رفت  یهم تا تو  با
را پهن   یچهشد. قال  یم   یدهد  یدبزرگ اتاق طلوع خورش  یجون. از پنجره    یز اتاق عز
. همان طور که یواربه بالش کنار د یمداد یهو تک یشرو یمنشست. ینزم یکرد رو
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کرد شروع کرد به    یطلوع نگاه م لدر حا یدو خورش یاطح یداشت به حوض تو 
 :کردن  یفتعر

داشته باشن  ینوکه نوش  ینا یمامان و بابام برا یشو دو سه سال پ یستب -
االن   یکشور به اندازه  یتو ینابارور ی رفتن خارج. آن موقع امکانات پزشک 

 یههم تا  یشنکه موفق به به وجود آوردنش م  یننکرده بود. بعد از ا یشرفتپ
کنن. به    طشکم بود. احتمال داشت مجبور بشن سق  یلیرشدش خ ینمدت نوش
که خاله ماهرخ   ییوقع هاشما موندم. آن م یخونه  یمن چند ماه  ینخاطر هم

 یاگفت به دن  ی. خاله میهست  یتو رو حامله بود. همش کنجکاو بودم تو چه شکل
تموم!   ی. سه هفته  یایمنتظر موندم که ب  یلیکنم. خ  یتونم باهات باز  یم  یایکه ب

رو با   یدمتبار که د ین. اولیلیهچهار ساله خ یبچه  یه  ینخند. سه هفته واسه 
که نگران بودم اگه به   یقرمز بود یموجود کوچولو  یه. یادمه  یاتتموم جزئ

  یده بغل عمو فرهاد خواب  یو تو  یانگشتات دست بزنم بشکنن. چشماتو بسته بود
 یرو ینمجا بش یهحالش خوب نبود. عمو بهم گفت که  یاد. خاله ماهرخ ز یبود
بغلم و گفت مواظبت باشم تا بره به خاله کمک کنه.   یگذاشت تو  و. بعد تو ر ینزم

  یه یچه قدر نرم بود. دماغت اندازه  یدون  یلپت. نم یرو یدمانگشتم رو آرام کش
درشت  یچشما یهودماغ کچولوت که  یرو یدمنخود هم نبود. انگشتمو کش

 !من یبه زندگ  یو گند زد یگشود  یاهتوس

 .گرفت  ینده اش مکرد که ادم خ  یم یفتعر یطور بامزه ا یک

کنم   یبود که فکر م یحسم به تو حس یوقت عروسک نداشتم ول یچمن ه  -
خواستم نگهت دارم. مواظبت باشم.   یدخترا نسبت به عروسک محبوشون دارن. م
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چون از مامانم دور   یددونم چرا. شا  یکنم. بخندونمت. بخوابونمت. نم  یباهات باز
  .شده بودم یبودم احساسات 

آمد از به خاطر   ی. حالت چهره اش اصال ناراحت نبود. به نظر م کردم  نگاهش
 .ندارد یاوردن آن خاطرات حس بد

خواست  یدلم م یشهبودم واسه خودم که حد نداشت. هم یاوسکول یه -
خواستم بروم مهد به   یم  یبار وقت   یهمهد کودک.    یفرستادنمباشم. به زور م  یشتپ

و گفت حاال خوبه    ید باشه. اونم لپمو کش  حواسش به تو  یستممن ن   یخاله گفتم وقت 
  ی اتاق من بخواب   یشب تو   نزاشت  یکه نم  ین ا  یبار برا  یه  یادمهمثال من مامانشم.  

آوردم  یگرفت واست شکلک در م  یات که م یه.گریهم خودت  یوونهکردم. د  یهگر
رو بهم داده بودن.مثل  یاانگار دن یچهار دست و پا بر یتونست  یوقت  یکه بخند

 ی م  ی. وقت یکرد  یکردم و تو هم با خنده فرار م  یخودت چهاردست و پا دنبالت م
نگذشته بود که   یلیدادم. از چهاردست و پا رفتنت خ   یقلقلکت م  یگرفتمت حساب 

. یرهگ  یگفت براش زوده . دستاش درد م  ی. خاله همش میدستاتو گرفتم تا راه بر
کرم از   ینگفتم خاله بب  یطرفم. م  یگرفت   یدستاتو م  یدییدمنو م  یخودت وقت   یول

ه مدت ی. یگرفت   یادخودشه! نه ماهت تازه شروع شده بود که راه رفتن و کامل 
 .اومدن ینبعدش مامان و بابا با نوش

  یازه خواب آلوده و قرمز بود. انگار که به زور باز نگه شان داشته باشد. خم  چشمانش
 :گفت  یآرام تر یداد و با صدا یهپشت سرمان تک یوار سرش را به د ید،کش  یا

تو عروسک   یبود. خواهرم بود دوسش داشتم. ول یز برام عز یلیخ یننوش  -
تو   یروزگ  یه داشتم. چون از  یتاحساس مالک ییجورا یه . نسبت به تو یمن بود
بار که راه   یهشده بود.  یشما پالس بودم که مامانم کفر ی. انقدرخونه یبغلم بود
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کوچه. خاله به    یتو ردمتشده بود. کفشاتو پات کردم و ب  ینانرفتنت قابل اطم
 یاتجزئ یبا همه  یطور ینتونم هم یبار باهام دعوا کرد. م یناول یخاطرش برا
مجبور شدم باور   یبزار خالصه کنم. بزرگ تر که شد  یبرات بگم ول  یکریز تا چند روز  

راه برگشتن از   یبا دوستات تو یروز وقت  یه  ه یادت. یستیکنم تو عروسک من ن
من که از دور   ین؟زم  یبدجور خورد  یهو ی خورد یخ ها سر می  یرو یمدرسه داشت 

چشمام و   یتو یتو زل زد ی کردم اومدم جلو تا کمکت کنم ول  یداشتم نگاهت م
.  یستی عروسک من ن یگه تو د یدم. اون روز فهمیبه کمک من ندار یازین یگفت 

نداشتم که  ی. اون موقع ها سنیبود یز هنوز همون قدر برام عز  ی. ولیبزرگ شد
دونم  ینم یکه به تو داشتم بگردم. برام مهم بود  یحس یبرا یبخوام دنبال اسم

 .شدم ینم  ییشچرا ی. و من پاپیچرا. فقط بود

 :شد و گفت یرهخ یاطح یرنگ تو  یا یروزهدر سکوت به حوض ف یهثان چند

. تو و  یمجون جمع بود یز عز یبار خونه  یه. یم تر شد. خانیبزرگ تر شد  -
. منم از  یدیدپاش یو به هم اب م ید حوض نشسته بود ینو مهسا کنار هم یننوش

لبم  یلبخند گوشه  یه کردم و ناخوداگاه   یاتاق داشتم نگات م ینهم یتو پنجره 
که   دمیدفعه صداشو شن یهاتاق.  یاومده بود تو یجون از ک  یز دونم عز یبود. نم

فقط بهش زل زده   یه گه. چند ثان  یم یاول درک نکردم چ  ی؟: دوسش داریدپرس
نگاه کردم که با   یزجونتو. بعد دوباره به عز یبودم. بعد نگاهم دوباره رفت رو

  یزا چ یناونقدر بزرگ شده بودم که ا یگهکرد. د  یداشت نگاهم م یحالت مهربون 
. رفتم تو کوچه  یروننداشتم براش. از خونه زدم ب ی. جواب مرو بفهمم. جوابشو نداد

  ی هم خارج شدم. رفتم باال ی. انقدر رفتم که از ابادیقشنگ آباد یپس کوچه ها
ت داشتم؟ سوال آسون  یدمتپه، دراز کش یه نبود. اون   یو زل زدم به آسمان. دوس 

جون. همه  یز عز یکه برگشتم خونه   گذشته بود  یدروز چند ساعت از غروب خورش
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.  یشنیدممن صدا شو نم  یراه انداخت ول  یدادداد و ب  ینگران شده بودن. مامان کل
چشمات قرمز شده با   یدمنگات کردم و د یگشت. وقت   یچشمم فقط دنبال تو م

ذهنم.   یجون اومد تو  یز دوباره اون سوال عز  ی؟تو هم نگرانم شد  یعنیخودم گفتم  
دونستم تو به تارتار   یا نه. فقط می ینهدونستم اسمش ا ینمدوست داشتم؟ 
  یشت پ یادنه. تا چند وقت بعدش ز یا یادم یادتدونم  ی. نمیوجودم بسته شد

به کارت نداشته باشم.  یکردم کار  یم یزدم. سع یباهات حرف نم یاد. زیومدمنم
  یه خواستم با  ی. انقدر که دلم پر بود. میتارهمون موقع ها بود که رفتم کالس گ

صبح   یکنم! سه ماه بعدش بود که بدون خبر دادن به کس  یهتخل  اتمواحساس  یزیچ
 .جون یز عز یزود پا شدم و دربست رفتم خونه 

 یفتعر ینطور هم یمکث  یچاو بدون ه ی. ولیدتپ یدهنم م یانگار داشت تو قلبم
 :گوشه از اتاق را نشان داد و گفت  یککرد. با انگشتش   یم

سجاده اش نشسته بود. انگار که نمازش تازه   یپا ینجارفتم تو هم یوقت   -
تموم شده باشه. برگشت طرفم و با تعجب نگاهم کرد. منم گفت وگو رو از همون 

. دوسش دارم.  یزتموم شده بود ادامه دادم و گفتم:" اره عز  یشپ  یکه دفعه    ییجا
کردم! ازش   یهکم گر  یهپاش و    یدارم." بعد هم سرمو گذاشتم روهم دوسش    یلیخ

 یچشراه عشق که ه یست. گفت:"راهیبه نظرش تو هم منو دوست دار یدمپرس
 "!یست انجا جز ان که جان بسپارند چاره ن /یست کناره ن

سخت تر شده بود. دستش را گرفتم.   یشکردن برا  یف. انگار تعریدکش  یقیعم  نفس
 :گفت

خوام همه  یجان. من با احساساتم کنار اومدم. فقط م یلدا تیسن یزیچ -
 .کنم  یراحت تر ازشون عبور م ینطوریکنم. ا  یفبار برات تر یهاشو 
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 یبیشانه ام. حس عج یکامل طلوع کرده بود. سرش را گذاشت رو  یگر د خورشید
 :من گذاشته باشد. ادامه داد  یشانه    یآمد تا به حال او سرش را رو   ینم  یادمبود.  

  ی،کرد  یهکوچه و گر  یتو یدیدو یز عز یتوص یدنبعد از شن یاونروز وقت  -
 یر جون اعتراف کردم. تقص  یز عز  یشمنه که پ  یر حس کردم همه اش تقصر منه. تقص

. یکن  یم  یهبه خاطرش گر  یکرده و حاال تو دار  یتیوص  ینجون همچ  یز منه که عز
 یر تو مس  یکه نزاشته همه چ   ینکرده. از ا  یتیوص  ینهمچ  ناراحت بودم که  یز از عز
بهت   یقول  ینمجبور شدم همچ  یتشکه به خاطر وص  ینخودش جلو بره. از ا  یعاد

که اونا    یا یاون معن یاصال به طور واضح  یتکه وص  یشهمعلوم م یهوبدم. حاال 
پرسم اگه اون روز به   یوقتا از خودم م یداده! بعض یازش برداشت کردن رو نم

خودمو شناختم تو   یگفتم از وقت   یمونم م یم اشتداد یشهکه بگم هم   ینا یجا
پرسم اگه پا  یشد. از خودم م یم یمون چه طور یزندگ  ی یهبق یقلبم بود یتو

پر از اشک   یچشما ی . وقت یدممن پا پس کش یشد. ول یم یچ  یدمکش  یپس نم
مونم. من   یدلش گفت من مثل داداشش مکه معصومانه و از ته    یدمرو د  یدختر

  یشتپ یشهدلم رو نتونستم. دلم موند. دلم هم یول یدمپس کش اهمون موقع پ
من خود  ی. تو برایبود ی. تو جدا نشدن یتار و پودش بود یموند. چون تو تو

. اصال آسون نبود یلدامونم. موندم  یداداشت م یشه. گفتم پس همیعشق بود
دم    میخارج. هم درسمو ادامه    یرمم فراموش کنم. گفتم مخواست  یموندم. حت   یول

فاصله   یدشا یگفتکنم. حامد هم موافق بود م  یم یرونهم فکر تو رو از سرم ب
دوتا   یکی با  یمدت حت  یهکردم.  یخاموش کنه. رفتم. سع یشوآت ینبتونه ا

 یهمن    یدنمدت فهم  یهبود که اونا هم بعد    یطور  یهدختردوست شدم اما وضعم  
تونم فراموشت کنم. داشتم به   یکه نم  یرفتمپز  یگه. اواخر دیرهدلم گ  یا  یگهد  یجا
 یو اعتراف کنم دوست دارم. م  یشتپ  یامب  یراناومدم ا  یکردم که وقت   یفکر م  ینا



 

 
399

 (zygopteraشاپرک )|  یگر بازرمان 
 

کردم.   یر د  یکه انگار حساب   یدمبرگشتم فهم  ی وقت   یخواد بشه. ول  یم  یگفتم هر چ 
  ین ا یدبا  یتون. ول یریدرحال شکل گ یه  لنگه پا بپرم وسط رابط یهخواستم  ینم

جنگ و عشق    ی"تو  یگندارن. م  یضرب المثل خوب   یهها    یسی. انگلدمکر   یکارو م
مثل داداشش کنارش   یگفت   ینوجود نداره". بعدش به خودم گفتم ارم  یقانون   یچه
. فکر  یستاحرفت وا   ی. حاال وقت موندنه. وقت عمل کردنه. مرد باش و پایمون   یم
 یتونستم. ول نمی ی ول ینمتبب یگهمرد د یهتونم تحمل کنم و کنار  یکردم م  یم
کردم باهاش   یحس م ینبود؟ ا یچ  یگهمرد د یهکنار   یدنتبدتر از د یدون  یم

. یدمد یرو نم میدیدم یدرو که با یزیتو چشماش اون چ ین. ایستیخوشبخت ن
.  یلدا. سخت بود یدمکش  یپا پس م یدکردم که نبا  یهمه اش خودمو سرزنش م

  یو اون نم یگرفتم یشآت دلمو  یدمفهم یدردهاتو م یسخت بود. وقت  یلیخ
 ی. سخت بود لبخند زدن. جوک گفتن. مسخره بازیشوکرد آت  یم یشتر و ب یدفهم

 ی. هر چ یدنکردن. نفس کش  یرفتن. اصال زندگ  یتونعروس یدر آوردن. دنبال کارا
کردن و نگه داشتن   یتو نقش باز ییمشد توانا یتر م یکنزد ییکذا  یاون عروس

نتونستم. با خودم قرار گذاشته   یگهشد. اون روز د  یصورتم کم تر م  ینقاب خنده رو
 بگم و خنده   یکو بهت تبر  ینمت بب  یدلباس سف  یو تو رو تو  یتعروس  یامبودم که ب

. یارمکه خواستم سر خودم ب  ییبرگشتم خونه هر بال   یو بعدش وقت   یارملبات ب  یرو
  .یدمخودم د  ینتونستم. اون روز جهنمو با چشما یول

که    ین کردند. بدون ا  یاشک داشتند پشت سر هم از چشمانم سقوط م یها قطره
من  از حنجره ام خارج شود. آن لحظات  ییصدا  یاشود  یجاددر چهره ام ا یریتغ

به قلبم وصل بود. حرف    یمکه مستق  یصدا نبودم. من فقط گوش بوم و قلب. گوش
دانم  یواقعا نم یمنشست و اشک ها یقلبم م یتو یواسطه ا یچبدون ه یشها
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. دستش را محکم تر گرفتم و آرام آرام نوازشش کردم. یدندچک یچرا داشتند م
 :گفت  یخوابآلوده ا یتر کرد و با صدا یکسرش را به گردنم نزد

بار بگم   یهدارم  یاجچون احت یگمگم که دلت برام بسوزه. فقط م  یرو نم یناا -
 !دارم یبهتر یلیکنم حس خ  یتا فراموش کنم. راستش االن که دارم فراموشت م

 یزی چ  یکمعده ام    یشد. خوابش برده بود. تو  یشتر شانه ام ب  یسرش رو  سنگینی
به طرفش   ی. سرم را فقط کمیچشپ یک ی،ته یککردم.   یمثل حفره احساس م

صورتش  یوقت ها آشفته بود و تو یشتر اش مثل ب ییخرما یچرخاندم. موها
خواب  ی. وقت ماش کنار زد یشانیرا از پ یشبود. با دست آزادم آرام موها یختهر

است درسته آدم   یدار ب  یشد. انگار نه انگار که وقت   یمعصوم م  یادیاش ز  یافهبود ق
 یگر کردم د  ینگاهش م یروز ها وقت  ین. گرچه ا یدهدانش درسته قورت مرا با زب 

برد.  یکردم دارد خوابم م  ی. حس میدمد یخندان سابق را نم یشهآن آدم هم
 .دادم یهسرم را به سرش تک

*** 

صورتم   یآفتاب رو یپرتو یمدانم چند ساعت گذشته بود که تابش مستق نمی
شوم.  یدار وجودم را گرفته بود ب یکه همه   ینیو سنگ یرینباعث شد از خواب ش
و دوباره بخوابم اما نتونستم دستم را تکان   یرمچشمانم بگ  یخواستم دستم را جلو

 یمبالش فرو بردم. موها  یتو  کمیبودم. سرم را    یدهبدهم. به پهلو رو به پنجره خواب
 ینور را گرفت. بو یشد و جلو یختهرتم رصو یلخت رو یپارچه مشک  یکمثل 
 یکه با گرم شدن موقت هوا اشتباه   یبهارنارنج  یتازه دم شده و شکوفه ها یچا

ام را  ینیبود. ب یدماغم. حس خوب  یتو  یچیددر زمستان شکوفه کرده بودند پ
مثل   یانسان   یها  یژگیاز بالش و  یبالش فرو بردم که حس کردم بخش  یتو  یشتر ب
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گردنم رد شده بود.   یر دست از ز   یکباز کردم.    یرا کم  یمارد. چشم هانبض و گرما د
اتاق   یکه خوابمان برد به خاطر اوردم. هنوز تو  یرا وقت  یشبد یتکم کم موقع

  ی سرمان بود. در حال   یر ز  یمداده بود  یهبه آن تک  یشبکه د  ی. بالش یمبود  یزجون عز
. او هم مثل من به پهلو یدمنکنم به طرفش چرخ یدارشکردم ب یم یکه سع
باعث    یشتر ب  یکیمقدار از نزد  ینشدم  ا  یلود م  یشتر بود. هر چه قدر که ب  یدهخواب

 یشدم ول  یخارج م  یتموقع  یناز ا  یعسر  یدشدم، با  یبلند م  یدشد. با  یتعجبم م
 یمشد. همچنان چشم ها یم عمخواب است مان ینیکه مطمئن بودم سنگ  یحس
بود  یدههم دومان کش یاش که رو یه زور باز نگه داشته بودم. کاپشن بادرا ب
نگاه به چشمانش کردم. بسته بودند.  خواب بود.  یکگرم و راحت بود.   یادیز

لحظه به خودم   یکلبخند محو داشتند!  یکشد . لب هاش...  یدهنگاهم کش
ز کنارش بلند شوم  درنگ خواستم ا یلحظه ا یافکر  نبود؟ بدو یدار ب یعنی یدم؛لرز

بود  یبتر بود عج یکمحکم مرا گرفت. حاال از قبل هم به او نزد یشکه دست ها
معده ام و نه تپش   یتو  یچشیکردم نه پ  یام حس م  ینهس  یرو  یا  ینیکه نه سنگ

غلبه داشت.   یمحس ها  یخواب بود که به همه    ینیتحمل قلب. فقط سنگ  یرقابلغ
نفس  یتمبودم که ر یکشتوانستم در آن حالت بمانم. انقدر نزد یمسلما نم لیو

اراده ام را جمع کردم   یکردم؛ ضربان قلبش را هم. همه    یرا احساس م  یدنشکش
تکان کوچک بخورم. سرم   یکفقط توانستم    یول  یایمب  یرونکردم از بغلش ب  یو سع
هجا   ی از همه لودگیکه خواب آ ییو با صدا یدبه طرف خودش کش یشتر را ب
 :ساده گفت یلیخ یدبار یم یشها

 !یقهفقط پنج دق -

به زور    یااش و به عقب هلش بدهم.    ینهس  یرا بگذارم رو  یمخواستم دست ها  می
بنفش بکشم   یغج  یک  یحت   یادستانش را از دورم باز کنم و از او دور شوم.    یحلقه  
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کردم.   یرا مکار ها   یناز هم یکیهم  یدکه تا هفت روز خواب از سرش بپرد. با
  یرم بگ  یمکه تصم  ینقبل از ا   ی. ولکنم  یکار ها را م  یناز ا  یکیمطمئن هم بودم که  

که در   یا  یه. چند ثانیهمکث کردم. فقط چند ثان  یهکدام کار را انجام بدهم چند ثان
که مطمئن بودم بعد از تمام شدنش    یا  یه فکر نکردم. چند ثان یز چ یچآن به ه

ام تمام نشده بود که سرش    یهرسانم. هنوز چند ثان  یعملش م  یحتما او را به سزا
هم   یکنواختشکردم. از تنفس آرام و   یسرم حس م یشد. وزنش را رو گینسن
کرده بود،    یکه تمام شب را رانندگ   ین. خوابش برده بود. بعد از ایدشد فهم یم

توانستم با  یکه درباره گذشته زده بود، چه طور م  یدردآور یرفا ح یبعد از همه 
شد  یکه پخش م  ادیلذت بخش آن کاپشن ب یکنم؟ گرما  یدارشتکان خوردنم ب

کرد. او شوهرم بود و مثل   یم  یقوجودم انگار حس آرامش و خواب را بهم تزر  یتو
د تا بتواند  ده یم ییر آدم را تغ یاستدالل ها یکه خواب همه   یا یگر هر زمان د

 یکند، من هم که حس خاص  یکند، با خودم گفتم: او که دارد فراموشم م  یداادامه پ
 !که دوباره خوابم برد  دندارم... همانجا ها بو

بدون حرکت   یا یهرا باز کردم آنجا نبود. چند ثان یمچشم ها ی بعد وقت  ی دفعه
کردم؟ دست   یذهنم مرور شد. من داشتم چه کار م یماندم. خاطرات صبح تو

  ید . باینزم  یهوا لگد زدم. بعد نشستم رو  یتو  یصورتم و کم  یرا گذاشتم رو  یمها
با  ینبودم که آرم نشسته ینزم یسان رو یوک  یکردم. به حالت تفکر ا  یم یفکر
گذاشت و بهم نگاه    ینزم  یرا رو  ینیدستش وارد اتاق شد. س  یبزرگ تو  ینی س  یک

کردم. هنوز    یبه او نگاه نم یمان داد. مستقکرد. بعد سرش را به نشانه تاسف تک
 .امروز صبح برخورد کنم ی یهبا قض یدبا یدانستم چه طور  ینم

 ی. میپشت فرمون بود  یجنابعال  یشب کنه د  یندونه فکر م  یکینگاش کن!   -
 ساعت چنده؟  یدون 
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 :گفتم  یتوانستم نگاهش کنم ول یبود و نم یر هنوز درگ فکرم

 چنده؟  -

 !برات آوردم یچه صبونه ا ینت و رو تو بشور ببظهر! برو دس یک -

بود و من همچنان مثل اوسکول ها در همان   یدار وقت بود که ب یلیاو خ یعنی
 بودم؟  یدهحالت خواب

 یداری؟ وقته ب یلیخ -

 .کرد  یمعذبم م یشتر هم ب ین. انگار که فکرم را خوانده باشد. همخندید

 .شدم یدار است ب یقهنه بابا! صبونه رو رعنا خانم درست کرده منم دو دق -

 :آرام تر گفت بعد

 !ینباشم به... زم یدهانگار با چسب چسب یدارشم؟تونستم ب یمگه م -

داد. خودش هم که کال خجالت  یادب عمدا داشت مرا خجالت م یب  ی پسره
  ی که به زور سع  ینش و درحالچشما  ینشده بود انگار. نگاه کردم تو  یفتعر   یشبرا
 :باشد گفتم یگذار و جد  یر کردم نگاهم تاث  یم

 !نکن یا یگهکنم. فکر د  یدارتمن فقط نخواستم ب -

 .یدپر یخوابم م یشد یاومد. اگه بلند م یدونم. منم فقط خوابم م یم -

 :بلند شدم و گفتم ینزم یرو از 

 .وجود نداره یپس مشکل -

 هم هست  یگهد یز چ یه اره. تازه  -
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 :طرفش. ادامه داد برگشتم

 .قبل دوست ندارم یو روزها یروز د یکنم به اندازه   یامروز حس م -

 :را تکان دادم و فقط گفتم سرم

 !خوبه -

 :از ته دل گفت یطور یککه   یدمرا شن یشرفتم و صدا یروناتاق ب از 

 !چه قدر خوبه یدون  یآره. نم -

. صورتم  یدمرفتم. محکم چند مشت آب به صورتم پاش  ییعجله به طرف دستشو  با
چشمم پخش شده   یر ز یملمبه خودم نگاه کردم. ر ینها یانگار داغ شده بود. تو

  :بود. به عکس خودم گفتم

 .شد یدوست داشتنش کم م یدد یم یافهق ین تو رو با ا یهر کس -

 :گفتم  یرمتم و به تصوکردم شس  یداکه آنجا پ  یرا با صابون  صورتم

 .خوام یم ینومنم هم -

آزاردهنده را از خودم دور کنم. به اتاق   یکردم فکر ها   یو سع  یدمکش  یقیعم  نفس
لقمه دستم داد   یکنشستم. هنوز شروع نکرده بود.    یشبرگشتم و روبرو   یزجونعز

خودش  ی یشهو مثل هم یعاد یلیبود. بعدش خ یکه فکر کنم تخم مرغ محل
 یادمداد و  میلقمه دستم  یکبار  یکردن شد. فقط هر چندوقت مشغول خو 

تخم مرغ ها گرفتم و باال بردم.  ی یتابهکه غذا بخورم. نگاهم را از ماه   ینداختم
شده بود!  یکم رژ  یکلباسش ثابت ماندم. کنار دکمه  یاز باال دوم یدکمه  یرو



 

 
405

 (zygopteraشاپرک )|  یگر بازرمان 
 

  یره دانم چه قدر به او خ  یگفتم؟ نم  یبه او م  یدحبس شده بود. با  ینهس  ینفسم تو
 :کرد و رو به من گفت  ینگاه  یمگرفت و به بلوزش ن  اشده بودم که رد نگاهم ر 

 بازه؟  یلیام خ یقه -

. یستچ  یهقض  یدفهم  ینبار بدهم دوباره به بلوزش نگاه کرد و ا  یکه جواب   ین از ا  قبل
ودش را گرفته که  خ یکه معلوم بود به زور جلو  یخنده و بعد درحال یر اولش زد ز

 :زشت نکند خنده اش را جمع کرد گفت یها  یشوخ  یهقض ینبا ا

 یرزیرکی کرد و ز  ینگاهم  م   یرو داد دستم ه   ینیس  یچرا رعنا خانم وقت   یگمم -
 !واسمون دختر ینزاشت  یثیت! آبرو حیدخند یم

معده ام  یتو یکرد و حس بد  یانگار گزگز م یمصورتم. دست ها یتو یددو خون
 :ادامه داد یعاد یلیدهنم. خ ی لقمه گرفتم و چپاندم تو یک یعسربود. 

 همه عالم و آدم بفهمن؟  یدبا یمشب کنار هم بود یهحاال ما  -

. با عجله کنارم آمد و به پشتم ضربه زد. مجبور یدپر  یمگلو  یتو  یطور بد  یک  لقمه
  ی نفس راحت  ینباز شود. آرم یممحکم سرفه کنم تا راه گلو یلیبار خ ین شدم چند

توانستم  یبود اما نم یبخودم هم عج یافتادم. برا یهبه گر یهو. من اما یدکش
. صبح  یاطح یرفتم. رفتم تو یرون ب تاق. بلند شدم و از ا یرمرا بگ یماشک ها یجلو

. ینمهمه جا را بب  هوا هنوز آنقدر روشن نبود که بتوانم درست  یمبود  یده زود که رس
دانستم چه   یگشتم اما نم  یم یزیراه افتادم. انگار دنبال چ یاط ح یتو یمهسراس

  ی باغ ب  یک یبه چشممان به اندازه  یمانها  یخانه که زمان بچگ  یاط. حیزیچ
بود.  یشسر جا یز همه چ ی آمد. ول یتر به نظر م یکسروته و بزرگ بود االن کوچ

  ی م یشکه رو یدرخت  یکنده  یبود حت  یشسر جا یز همه چ یبیطور عج یک
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 یزیگشتم. انگار چ  یشده بود. هنوز داشتم م  یشتر ب  یشرو  ی. فقط خزه هایمنشست
روش  ینکه آرم  یآوردمش. درخت  یکه به خاطر نم  یزیرا آنجا گم کرده باشم. چ
قبل از   یوانا  یبود. سرم را به طرف راست چرخاندم. رو  یمچشم گذاشته بود روبرو

  ی شده بودم هنوز آنجا بود. دستم را رو یمقا یشکه تو   یخانه گنجه ا یورود در 
. یوانا  یگم کرده ام. رفتم رو  ینجارا ا  یزیشدم چ  یقلبم گذاشتم. داشتم مطمئن م

لحظات   ی. هنوز همه ینمبب یش خودمان را تو نستمتوا یدر گنجه را باز کردم. م
 یک  یکردم ول یرورش نموقت م یچکه ه یذهنم بود. خاطره ا یآن روز تو

ذهنم  یتو یاتشجزئ یمطمئن بودم هر زمان که سراغش بروم با همه  ییجورها
  ین ا یرا تو یشانحرف ها یشرمزده ام را وقت  یگونه ها  یثبت شده است. گرما

گونه ام تا    یزده ام را که گذاشتم رو یخ یآوردم. دست ها خاطر به  یدمگنجه شن
مانده بود   یرهخ ینامعلوم  یهم. نگاهش را که به نقطه  یز از التهابشان بکاهم را ن

نگاه کرد و  یمچشم ها یتو ییداد و بعد که با نگاه نا اشنا یو داشت گوش م
همان لحظه  نستمتوا یبود... انقدر واضح بود که م یشچشم ها یکه تو  یسوال

. به خاطر ینمبب یشچشم ها یرا تو یز چ توانستم همان لحظه همه یبفهمم. م
و    ین. همیدنشاز فهم  یدمترس  یاز نگاهش گرفتم. م  یعآوردم آن روز نگاهم را سر

 .خواستم بفهمم یبود. نم یمبخش ماجرا برا ینسخت تر ینهم یقادق

 !یلدا -

قدم به طرفم   یکبود در چهارچوب در.  یستادهگنجه بلند شدم. ا  یاز جلو سریع
که نمانده   یبود. نگاه  یش. نگاهش همان نگاه ده سال پیستادا یمآمد و روبرو
دانستم.  یاز حال خودم نم یز چ یچه یگر کنم، که بفهممش. د  یرشبودم که تفس

  یتیاهم یمکرد برا  یام منفجر م ینهس ی قلبم که انگار داشت خودش را تو یحت 



 

 
407

 (zygopteraشاپرک )|  یگر بازرمان 
 

 یم روبرو  یحرف  یچبودم. او هم بدون ه یره خ یش چشم ها ینداشت. فقط تو
 :لب گفتم یر زد. ز یبود که حرف م یشبود. فقط چشم ها یستادها

 یاری؟سرم م ییچه بال یدار -

 :گفتم  ینگفت. با آشفتگ  چیزی

  .فهمم یخودم هم حال خودمو نم یگهد -

 :گفتم  یتبه دور و برم کردم و با عصبان نگاهی

بهم  یخوا یم یوچ ی؟برس یخوا یم یبه چ  ینجا؟ا یمنو آورد یچ  یبرا -
 کارات؟  ینبا ا یاثبات کن

دور   یمگوش ها  یر را ز یشپر کرد. دست ها یعقدم سر یکرا با  ینمانب ی فاصله
 :گردنم گذاشت و گفت

 ....ش! آروم باشیـه -

 ی. صدایگریگفت. آرام شدم. آرام تر از هر زمان د  یرا م ین هم هم چشمانش
درختان باغ را هم.   یشاخه ها  یوزش باد البه ال  ی. صدایدمشن  یگنجشک ها را م

از جنس خش خش برگ ها با وزش باد   ییگوشم کرد و با صدا  یکسرش را نزد
 :گفت

 !یستن یت. فقط خودت حالیتو هم منو دوست دار -

 ینمان ب یفاصله ا یچهمان حالت نگاهم کرد. ه یوسرش را عقب تر برد و ت بعد
او هم داشت قلب من را    ید. شایدمد  یم   یشچشم ها  ینبود. انگار قلبش را از تو
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آرام و   یزد و با همان صدا یتکان دادم. لبخند مطمئن ید. سرم را با تردیدد یم
 :لحن خاص گفت

 .قدم برو عقب یهکنم   یاگه اشتباه م -

م و غرق نگاهش بودم. انقدر غرق که دست و پا زدن را  بود یستادها همانطور 
 :کرد گفت  یکه آرام گونه ام را نوازش م  یفراموش کرده بودم. در حال

 کنم؟  یاشتباه م -

را  یحرکت  یچقدم عقب رفت. آن لحظه توان ه یک یددانستم چه طور با نمی
گونه ام بود که   یرو  یشکردم حرکت انگشت ها  یکه حس م  یزینداشتم و تنها چ

توانست    ینم  یکس  یگر د  ینبار خواستم تمام شود. سرش را آرام به طرفم آورد. ا  ینم
  یش خاستمش! نگاهم از چشم ها  ی... مینبار وارد شود و لحظه را نابود کند. ا  یکباره 

خواستمش و   یرا بستم. م یمچشم ها یباتقر یگر خواستمش. د یسرخورو هنوز م
 یکرد. م یم یر تمام وجودم تکث یودش را توخواستن انگار داشت خ ینا

قدم به عقب  یکآزار دهنده باعث شد  یحس یخواستمش اما... هجوم ناگهان 
 :بود. ناخودآگاه گفتم یرهخ یمچشم ها یبروم. با بهت تو

 .تونم از دستت بدم ینم -

 :لب گفتم یر خودم را هم متعجب کرد. دوباره ز حرفم

 .تونم از دستت بدم ینم -

داشتم را به خاطر آوردم.  یکتار یمهن یآن گنجه  یکه آن لحظه تو  یحس بعد و
.  یدبگو یزیتوانم از دستش بدهم. خواست چ یکه نم  ینحس بود. ا ینهم یقادق
جمع کند. با دست اشاره کردم که صبر کند.   یجور یک را  یهخواست قض یم یدشا
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توانستم   یوقت نم  یچد هی وگرنه شا  یدمفهم  یلحظه م  یدهمان. بایدمفهم  یم  یدبا
هنوز آن حس   ی خواستمش ول  ینگاه کردم. هنوز م  یش چشم ها  یمتوجه شوم. تو

قدم   یمن یک توانم از دستش بدهم.  یکه نم  یننامعلوم را داشتم. ا یآزار دهنده 
باز گنجه نگاه کردم.  یمهتر شد. به در ن یدبه طرفش برداشتم. حس ناشناخته شد

  یم یدایشپ یدهر چه بود با یگم کرده ام. ول  گذشته  یرا تو زییمطمئن بودم چ
 ی دانست تو  ی. اول مقاومت کرد. نمیدمکردم. دستش را گرفتم و دنبال خودم کش

 :لب گفتم یر گذرد. ز  یسرم چه م

 !لطفا -

 ییر تغ یلی. کوچه خیمخارج شد یز دنبالم امد. با هم از باغ عز یسوال یچه بدون
 ی شان را از دست داده بودند. نگاهم رو یمیها بافت قد خانه یشتر کرده بود. ب

 یکگشت.   یم یز چ یکفقط دنبال  یمچشم ها یدر گردش بود ول یط مح یهمه 
را محکم تر گرفت   دستمگردم    یم  یزیدنبال چه چ  ید. فهمیدمدور دور خودم چرخ

 :و گفت

 !ییدیدو یلیاون روز خ -

شد    یبه آن باز نم  یپنجره ا   یچ که ه  ییو خلوت، جا  یکبار  یپس کوچه    یک   توی
بلند تر و   ی. هنوز آنجا بود؛ ولیدمشکرد، د یاز کنارش عبور نم یعابر یچ و ه

. دستش را رها کردم و یستادآن درخت گردو ا یچند قدم یتنومند تر. در فاصله 
اال  و چشمانم را بستم. ح تمتنه اش گذاش یتر شدم. دستم را رو یکبه درخت نزد

درخت و   ینداده بودم به ا  یه. آن روز، تکیاورمرا به خاطر ب  یز توانستم همه چ  یم
دادم به درخت.  یه. تکیختر یصورتم م یرو یداشت مثل باران بهار یماشک ها
  ی به خاطر م یکردم! حت   یواضح تر شد. آنروز داشتم به بابا فکر م یمخاطره برا
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خندان   یشد. چهره  یذهنم تکرار م یخاطره ها داشت تو  کدامآوردم که آنروز  
مامان نشاند.  یگونه   یرو یو بوسه ا یدلپ مرا کش یبابا را به خاطر آوردم وقت 

زشته   یدچشم و ابرو خواست بگو یصورت مامان از خجالت سرخ شد و با اشاره 
گرفته بود.   مامانتولد    یرا ه خاطر آوردم که بابا برا  یبچه! دسته گل رز قرمز  یجلو

کردم   یمرتب م یشهگلدان ش  یمن پشتم به آن ها بود و داشتم دسته گل را تو
  ی جلو یکی یکی. خاطره ها یدمشن یرا م یشانخنده و صحبت ها یصدا یول

  یستاده هم ا یشدند. مامان و بابا روبرو یتر م یرهآمدند و کم کم ت یچشمم م
اوردم اما گلدان  یا به خاطر نم شان ر یاز حرف ها یزیزدند. چ یم یادبودند و فر

خاطره    ینبود. آخر  یادمو هزار تکه شد را خوب    ینزم  یکه پرت شد رو  یا  یشهش
رفت.  ی. بابا داشت مینزم یکوچه رو  یاز همه دردناک تر بود. نشسته بودم تو

لب   یر . ناخودآگاه زیندم بار بب ینآخر یسرش را از پنجره برنگرداند که برا  یحت 
روشنش    یقهوه ا  یچشم ها   ی! بعد سرم را بلند کردم و تویمشدادگفتم: از دست  

. یدمرا فهم یز همه چ یکبارهتوانستم از دستش بدهم! آن لحظه  یشدم. نم یرهخ
درخت آن   ینآ  یکه آن روز پا  ینا یلرا. دل یمخواستن ها و نخواستن ها یلدل

. و بعد ناگهان راحس  ینا یدنو نفهم یدنهمه سال ند  ینا یلحرف ها را زدم. دل
  ی بود که نم یمچشم ها یکه حاال آنقدر واضح جلو  یپر شدم از آن حس. حس

. داشت  یدم. به خودم لرزینمشسال ها نب ینچه طور توانسته ام تمام ا یدمفهم
من به طرفش   یششد. به طرفم آمد اما اشاره کردم صبر کند. به جا ینگرانم م

چشم   یکرده بودم نگاه کردم تو  یداکه در آن لحظه پ  ییرفتم. با تمام حس ها
 :و گفتم یشها

 .مطمئن بشم یدبا -
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است.  یدهاز حالم فهم ییها یز گفت چ ینگاهش م یو بهت تو یشابرو پرش
 :لب گفت یر را گرفت و ز یمدست ها

 کمکت کنم؟  یخوا یم -

  یک بود را با  ینمانکه ب  یکم  یمخالفت تکان دادم و فاصله  یرا به نشانه  سرم
که دستانم را محکم   یشبودم. دستها یشرو به رو یقاقدم پر کردم. حاال دق یمن

را از دستانش جدا کردم. دست چپم را گذاشتم   یمگرفته بود گرم گرم بود. دست ها
کردم ضربان قلبش    یتوانستم نبضش را احساس کنم. حس م  یپشت گردنش. م

نگاهم را از گردنش باال بردم و به  شود.  یبا هر تپش نبضش به من منتقل م
و تب دار. قلبم داشت مثل قلب  یببود. عج یبچشمانش دوختم. نگاهش عج

گونه    یرا به طرف صورتش بردم و آرام رو یگرمزد. دست د یبچه گنجشک م یک
کرد. انگار   یحرکت نم یشد ول یم یشتر . حرارت نگاهش هر لحظه بیدماش کش

صورت همسرم   یطمئن شوم. انگشتم را روداد که م یداشت به من فرصت م
با  یختهتوانم. غم آم یشد. مطمئن نبود م یدلحظه پر از ترد یک . نگاهش یدمکش
شدم.  انگار  یمطمئن م یدتلخ تر بود. با یگرید یز از هر چ یمنگاهش برا یدترد

زل زده بود. حسم؟   یمچشم ها یتو یعکس العمل  هیچماتش برده بود. بدون 
کامال مطمئن   یدکردم. با  یدرک م  ید با  یود که بتوانم درکش کنم. ولآنقدر واضح نب

 ی تو  یچدموج سرد بپ  یکتر.  انقدر که    یطوالن   یفقط کم  ی،کم  ینانشدم. اطم  یم
 در خواهم زمان همان جا متوقف شود... حسم انق یوجودم. انقدر که حس کنم م

قدم عقب رفتم. دستش را کنارم گذاشت    یکرفت که با ترس    ی داشت جلو م  یعسر
 یو نگذاشت دور تر شوم. چشمانش نمناک بود. حرارت دستش را کنارم حس م

دانستم   یرا با دستش پاک کرد. نم  یمکردم. دستش را به طرف صورتم برد و اشکها
  :گفت  رامگونه ام گذاشت و آ   یکرده ام. . دستش را رو  یهکه گر
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 ی؟االن مطمئن -

  یکردم که نگاه م  یش. به چشم هایدسرعت مرا به سمت خودش کش زدم. با پلک
  یا بود که از تنگ به در یماه  یکرفته بود.  حسم حس  یادمانگار زمان و مکان از 
کند.    یکه تمام وجودم طلب م  یزیکردم برگشته ام ، به چ  یبرگشته باشد. حس م

  ید رفتن و ناپد خواست. یم ار  یاکه تعلق دارم. دلم غرق شدن در آن در  ییبه جا
 :دانم چه قدر گذشته بود که زمزمه وار گفت ی. نمیاشدن در آن در

 .عاشقتم -

بودم.   یدهسالها نفهم  ینخواستمش و تمام ا  یوجود م  یخواستمش. با همه    یم .
  ین سالها تشنه بودم. . ا  ینتمام ا  یبودم اما انگار به اندازه    یدهسالها نفه  ینتمام ا

د که تا به حال مثلش را هم احساس نکرده بودم. آرام بو یزیحد از خواستن چ
 :گفت

 .کار دست جفتمون ندادم  ینجاخونه تا هم یمبر -

انداخته   ییناز نگاه کردن به صورتش. سرم را پا یدمکش  ی. خجالت میدمخند ریز 
از درخت فاصله گرفته   ی. چند قدمیمبودم. دستم را گرفت تا به سمت خانه برو

و با   یمدر آمد. انگار تا ان لحظه آنتن نداشت یمانها یزنگ گوش یکه صدا  یمبود
آمده بود.   یماندست رفته برا ز ا یاز تماس ها یامپ یکل  یکبارهجابجا شدنمان 

 :اش را چک کرد و گفت یزود تر گوش ینآرم

 زنگ به مامان بزنم؟   یهمن  یلدا -

لپم را گرفت و در  یرمنتظرهغ یلیکردم. خ  ییدبا سر تا که نگاهش کنم  ینا بدون
 :گفت  یدشکش  یمحکم م یلیخ یحال
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 ی؟کش  یحاال واسه من خجالت م -

اش زنگ زد.  یرا بکشم که گوش یشموها یگفتم و خواستم به عنوان تالف   آخی
دور شد تا جواب بدهد. من هم در  یتکان داد، لپم را ول کرد و چند قدم یسر
  یامک ام را چک کردم. چهار تماس از دست رفته و هفت پ یگوش ینب ینهم

با   ی هستند ول رتمکا  یمها از اپراتور س یامپ یمطمئن بودم همه  یباداششتم. تقر
ها از اپراتور بود به جز... نگاهم    یامپ  یحال بازشان کردم تا مطمئن شوم. همه    ینا
منجمد  یمرگ ها یثابت ماند. انگار خون تو  یامپ ینآخر یاسم فرستنده  یرو

نفر چه قدر درد   یکتحمل کردن دارد؟ مگر  یتشده بود. مگر انسان چه قدر ظرف
  یم دو تا پا یکه نابود شود؟ چه طور هنوز رو  ینا ونتواند تحمل کند بد  یرا م

 .آمد کنارم ین. آرمیدمکش  یچه طور هنوز نفس م بودم؟ یستادها

 ...خوان یگفت اون ها هم م  یمامان بود م یلدا -

توانستم تمام حاالتش را حدس   یاما م یدمد یحالم شد. چهره اش را نم متوجه
  .درخت گردو بود یبزنم. نگاهم فقط رو 

 شده؟  یچ  یلدا -

 یدرد  ینتوانستم هم  یر مخواستم بدهم؟ چه طو  یم  یندادم. اخر چه جواب   جوابی
سخت تر هم  ید او شا یبرا یزم؟ وجود او هم بر یکردم را تو  یکه خودم حس م

  .بود

 شده؟   یجواب بده. چ  یلدا -

 :گفتم  آرام

 .یمموند یهمون درخت م یپا یدبا -
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 :و گفتم یشچشم ها یکردم تو  نگاه

 .یمموند یهمون درخت م  یتا ابد پا یدما با ینآرم -

. دستم را گرفت که نلرزد توجهش به  یدلرز  یرا با ان گرفته بودم م  یکه گوش  دستم
نداشتم.   یرا از دستم گرفت. خواستم مقاومت کنم اما توان   یجلب شد. گوش  یگوش

. دست یدمرنگ چهره اش را به وضوح د ییر را که روشن کرد تغ یگوش  یصفحه 
 یا باز کرد و جلومک ر یاو پ یدکش یقیگردنش گذاشت. نفس عم یرا رو یگر د

 :صورتم گرفت

 .ینمتبدم. لطفا بزار بب  یحبهت توض  یدبا  یزهاچ  یلیخ  یمن برگشتم. برا  یلدا -

 یمشتش فشارش م یرا تو یگوش  یعصب یآورد. داشت با حالت  یینرا پا گوشی
  داد

 :از حنجره ام خارج کردم ییقدم به سمت خانه از من دور شد. به زور صدا یک

 !ینآرم -

  ی عصب  یداد با حالت  یکه انگشت اشاره اش را تکان م  یرفم و در حالط  برگشت
 :گفت

 !دم یهم طالقت نم یریبم یلدا -

  ینقدر توانست ا یکرده بودم چه طور م یدایشکه تازه پ یحس  یندانم ا نمی
جمله که با   ینا یدلم برا  یتیموقع ینهمچ یتو یکه حت   ینقدر قدرتمند باشد. ا

شد  هر هزار تکه    یرفت. قلبم انگار داشت هزار تکه م  یتمام گفت هم م  یتعصبان
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دانستم  ی. نمیمبگو یزی. دهانم را باز کردم. خواستم چیگرد یاش هم هزار تکه 
 :که گفت  یمبگو یزیخواستم چ ی. فقط میزیچه چ

 یآره م  ی؟به فکر بچه ات باش  یدنزن. تو با  یمنطق   یمن االن حرف ها  یبرا -
تو االن  یری؟بگ یمکه به خاطر دلت خودت تصم  یستین یتیاالن تو موقع دونم. تو

 ی؟با من ندار یصنم یچو ه  یاروییشرعا زن اون 

داد.  یگردنش بود و داشت رگ پشت گردنش را فشار م  یهمچنان رو  دستش
که آرامش کنم اما ذهنم   یمبگو  یزیکبود شده بود. خواستم چ  یادصورتش از فشار ز

درد را آرام کرد؟ اگر  ینشد ا یشد آرامش کرد؟ مگر م یصال مگر مکرد. ا  یکار نم
شد ارامش کرد.   یشد. نم  یکردم نم  یقلبم حسش م  یبود که من تو  یهمان درد

 یزیخواست چ  ی. به گمانم میمچشم ها  یقدم به سمتم برداشت نگاه کرد تو  یک
درد. چون من در  ینا یمرهم گذاشتن رو یبرا یزیکند چ  یداارام شدن پ یبرا

همان طور گذشت.  یا یهگشتم. چند ثان  یم یزیچ یناو دنبال همچ یچشم ها
 :نبود گفت یتآن خشم و عصبان یشتو یگر که د  ییآخرش با صدا

 یز چ  ینفکر کن. انقدر فکر کن که بهتر  یمنطق   یاز فردا هر چه قدر که خواست  -
 ...امروز ی. ولیکن  یداخودت و بچه ات پ یرو برا

 :و ادامه داد یمرا گذاشت دور بازو ها دستش

 .ییمدم. امروز فقط من و تو یهم طالقت نم یری. که بم یامروز تو زنم -

ذهنم تکرار    یتو  یشرا گرفت. حرف ها  ینخاله مه  یکرد و شماره    یمرها  یعسر  بعد 
آن ها به   یدگو  یکه بفهمم به خاله م  یدم شد. فقط انقدر از مکالمه اش شن یم
 .یمگرد  یو ما خودمان فردا برم  یایندن ینجاا
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************ 

اش دلم را   یآشنا رفتم. رنگ نارنج  یمکتمطمئن به سمت همان ن یی قدم ها با
  یش رو یا یقهدق یانگاهش کنم.  یشتر کنارش و ب   یستمخواستم با یگرم کرد. م

 .کرد  یمنبود. صدا  یمثل قبل بتپد. اما فرصت   یات لحظ  یتا قلب خسته ام برا  ینمبنش

 !یلدا -

کند. به طرفش نگاه    یجادا یمبرا یاشنا حس یصدا ینکه ا  ین. بدون ایدمشن فقط 
  یدار د ینا یرا برا یمکتنشسته بود.  خودم آن ن ییروبرو یمکتن یکردم. رو

ش که  بود. به طرف یمآشنا یمکتن یکه درست روبرو  یمکتیانتخاب کرده بودم. ن
  یچ بود. انقدر که انگار ه شدهبلند شد. چه قدر فرق کرده بود. الغر  یش رفتم از جا

  ی اش به مشام م یاز سه قدم  یحت  یگار س  ینبود. بو یش استخان ها یرو یگوشت 
 یکبود. به  یضبود. انگار مر یداپ یشچشم ها یر ز یتر شدم. گود یک. نزدیدرس
  ی براق شد! تو   یمبا نگاه کردن به چشم ها  یاهشس  ی. چشم هایدماش رس  یقدم

شکمم  یبار بود! دستم را رو یناول ینکردم. ا  سحرکت احسا یکاعماق وجودم 
زدم. نگاهش داشت   یگذاشتم. مسخره بود اما انگار پدرش را شناخته بود! پوزخند

گونه    ی. دستش را باال آورد و خواست رویدلرز یچهره ام م یتک تک اجزا یرو
 یش چشم ها  یرا تو یم چشم ها یقدم به عقب رفتم و سرما یک که ام بکشد  

 :آورد و گفت یینرا پا ستش. دیختمر

 .دارم باحات یادحرف ز ینی؟ش یم -

 :کردم گفتم  یکه به روبرو نگاه م  یفاصله کنارش نشستم و درحال با

 !یهمن کاف یاش برا یدهچک -
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سرم را به    ی. من فقط کمیمکتن  یرا جمع کرد رو  یش و پا ها  ید طرف من چرخ  به
 .طرفش برگرداندم

 .بودم یار تمام ع یعوض یهدونم. من  یم -

 :کردم. ادامه داد  ییدتکان سر و به تمسخر تا با

  یشهدرد بود. هم یشهنبود. هم یشاد یز من چ یوقت برا یچه یزندگ  یلدا -
م بود، نه پدربزرگم بهم نه مادرم حواسش به یدم،د یموحسرت بود. نه پدر واقع

که از همون اول    یفرهاد بود. کس یمزندگ یداد. تنها آدم درست و حساب  یتاهم
  یه  ی. حت ندونستوقت منو مثل پسر خودش  یچاون هم ه یبابا صداش زدم ول

همه  ینگفت همه اش به خاطر شماست. ا  یبار هم "پسرم" صدام نکرد! مامان م
از شما بدم  یادم یادم یشماست. از وقت  یر صتق یسال تو گوشم گفته بود همه چ 

گرفتم شما رو به    یمتصم  ی دونم از ک  یبابا فرهاد. نم ی قبل یاومد؛ از خانواده  یم
بود.   یدونم از ک  یمجازات کنم. نم یمداشت ادرمکه من و م  یداغون  یخاطر زندگ 

بودم پر بودم از   یستادهبار که روبه روت وا ین اول یکم کم شروع شده بود ول  یدشا
کردم   یشم. فکر م  یاروم م  یرمکردم انتقامم رو که بگ  یحس نفرت و انتقام. فکر م

  ی سال ها تو ینکه تو ا  ییبنشونم اون درد ها یاهاگه تو و مادرت رو به خاک س
  .یشهم  یقلبم انبار شده خال

داشتم نگاهش   یحس یچون هآخر؟ بد ییکرد. باچه رو  یخوب هم اعتراف م چه
 .کردم  یم

  ی مو گرفتم و رفتم. ول یخواستم کردم. من اون انتقام لعنت  یکه م  یهر کار -
که   یکه خوشحال باشم از گند  ینا یکردم به جا  ینشستم و فکر م یهر بار که م

 یاهس یاز موها یخوردم. چهره معصوم تو با قاب  یزدم، فقط حسرت م یتبه زندگ



 

 
418

 (zygopteraشاپرک )|  یگر بازرمان 
 

چشم هام   یاهت تویس یا یشهش یاومد که با چشم ها یمچشمم  یلخت جلو
 .نه یادوستت دارم  یدیپرس یو م یکرد  ینگاه م

کردن   یف. انگار تعریدکش  یرا م یشدستانش. داشت مو ها ینرا گرفت ب سرش
سرخ بود. از تعجب    یشآنقدر ها ساده نبود. سرش را که بلند کرد چشم ها   یشبرا

  :ماتم برده بود. ادامه داد

رو   یا یشهش یاهس یخوردم که چرا همون موقع اون چشما یحسرت م -
  .رو کنار نزاشتم یو اون انتقام لعنت  یدمنبوس

  :اش و گفت یشانیپ یزد تو مشتی

به    یتو و انتقام، انتقامم رو انتخاب کردم. ول  یناما ب  یدهدونستم دلم لرز  یم -
  یشب هم چشمات از جلو یه. یدمند ی روز هم خوش یهقسم  یتو بگ  یچ هر 

 ...من یلداچشمام نرفت. 

 ی. نمیختمنگاهش ر ی اورد. نگاه سردم را تو یداشت دستش را به طرفم م باز 
 یرهصدا به من خ  یانداخت و ب   یینکه باز هم دستش را پا  یدنگاهم چه د  یدانم تو

 :وگفتمزدم سرم را تکان دادم  یشد. پوزخند

 ی؟زد یحرف ها رو م یناگه به خاطر بچه نبود هم ا -

  ی شد. انگار ماتش برده بود. کم کم نشانه ها یرهخ یمچشم ها یحرف تو بدون
دروغ    یحرفه ا  ینقدر توانست که ا  یشد. نم  یچهره اش ظاهر م  یتعجب داشت تو

 توانست؟  یم یدبگو

 ی؟بچـ... بچه؟ چـ... -



 

 
419

 (zygopteraشاپرک )|  یگر بازرمان 
 

  ی دانست. واقعا نم  ی. نمیدمد  یاش را به وضوح م  یقهشق  یرو   یز ر  یرگ ها  نبض
. یشمو ها یرا چک نکرده بود. دستش را برد ال یلعنت  یمیلدانست. اصال آن ا

راه رفت.    یآرام نشد. چند بار محکم با مشت به سرش زد. بعد بلند شد و چند قدم
کردم. آن لحظه   یم هاش نگا یداشتم همانطور بدون احساس به حرکات عصب

قلبش فرو   یآورد و تو یدر م یبشاز ج ییاگر چاقو یقدر قلبم سرد بود که حت آن
انگار داشت   ینبار نشست. ا  یکمتن  یگرفتم. امد و دوباره رو  یرا نم  یشکرد جلو  یم
 :به شکم تختم کرد و گفت ی. نگاه یدلرز یم

 ی؟کارش کرد  یچ  -

 :زدم و گفتم  یکرد بچه را انداخته ام؟ پوزخند  یم فکر 

 .من و بچه مو قبول کنه یتکردم که مسئول  یداپ مرد یه -

 ینهم یبرا یاوردرا به زبانش ب ینخواستم اسم آرم ی. نمیدبگو یزیچ خواست
 :زودتر گفتم

 .یکن  یکه فکر م  یاره. همون کس -

 :گفت  یدرماندگ  با

  ی من همون کارو م ی تو بگ  ی به بعد هر چ  ین. از ایمونمبه خدا من پش یلدا -
مجازاتم کن. فقط   یخواست   ی. اصال هر طوریتو بخوا  یهر چ   یتو بگ   یکنم. هر چ 

 .یشمبرگرد پ

غم  یاهس یکمد  یکآمد. انکار داشتم  ی. دست خوم نبود واقعا خنده ام مخندیدم
 یسوختم هم. اشک  یو از ته دل م یدمخند یکردم. از ته دل م  یرا تماشا م یز انگ

 :گفتم  یهچشمم آمده بود را پاک کردم و به کنا یکه به خاطر فشار خنده از گوشه 
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تو که   ی؟چند تا تهمت هم به من بزن  یخوا یخودته؟ نم یبچه  یمطمئن -
 ی؟خوا ینم یان ا ید یشآزما ی؟چ   یش! ازمایخوب بلد

 ی؟ شد یراض یه؟من غلط کردم. کاف یلدا -

همه   یعذرخواه   یکخواست با    یبشر؟ م  ینکار بود ا  یخنده ام گرفت. کجا  دوباره
زانو   یو رو یم روبه رو ینزم یبلند شد. آمد رو یمکتن یدرست شود؟ از رو یز چ
از آن  یاثر یچرا نداشتم. نگاهش کردم. انگار ه یکی یننشست. انتظار ا یشها
ادم انگار له شده بود. با   ینشکسته بود. ا  یادیآدم ز ینقبل نمانده بود. ا یاوشس

 :فتگ  یخش دار یصدا

که  یافتممن امروز اومده بودم که برت گردونم. حاضر بودم به پات ب یلدا -
. اگه یتو صورتم حق دار  یبچه هم هست. اگه تف کن  یگ   ی. االن میشمپ  یبرگرد
 ی. نمیخوام برگرد یمن بازم ازت م ی. ولیحق دار یریجونمو هم بگ ینجاهم

 .کار کنم  یرسه چ  یکار کنم. به خدا به عقلم نم   یچ  یگهدونم د

 :گفتم  یزخم بزنم ول یشتر بود که ب یخراب تر از آن  حالش

من    یخانواده    یتو  ینداختیو فتنه م  یگفت   یکه مثل سگ دروغ م  یاون وقت  -
 که من دل بسوزونم برات؟  ی. تو مگه ادمیکرد  یم ینجاشوفکر ا یدبا

 :انداخت و گفت یینرا پا سرش

 یزاییمن دروغ نگفتم بهت. منم چ  یول  یستمن  یچی. من هیستممن آدم ن  نه -
کردم همه اش   یکه مادرم بهم گفته بود. منم فکر م  یزاییدونستمو گفتم. چ  یکه م
دونست من   یزد. اصال نم  یوقت در مورد گذشته با من حرف نم  یچ. بابا هیهواقع
بودم. اون هم  یدهرم شناز زبون ماد یزودونم. من همه چ یدر اون مورد م یزیچ



 

 
421

 (zygopteraشاپرک )|  یگر بازرمان 
 

  یگه د یتموم شد وقت  ی همه چ  یخودش رو تو دل من کاشته بود. وقت  یها ینهک
کردم   یاون عمارتو فروخته بودم و داشتم جمع م ی بودم، وقت   یختهزهر خودم رو ر

خاطراتش اصال   یدمخوندمش فهم یکردم. وقت   یداکه برم دفتر خاطرات مامانمو پ
اون روز  یحرف گفته و چند ماه بعد خاطره  یه یخیتار یه یندارن. تو یوستگیپ

تا اسمون فرق کرده. هر بار خاطرات گذشته رو   ینداده که زم ییر تغ یرو طور
.  یثادم خب یهداده و مادر تو رو  یجلو م یکرده خودش رو قربان   یم یسیبازنو
بوده که خودش    یزین چذهنش مونده او  یکه تو  یزیکارو کرده که تنها چ  ینانقدر ا

 یادخوب نشده بود. فقط    یوقت از نظر روان   یچمادر من اصال ه  یلداانتخاب کرده.  
اش هم منم.  یجهاطرافش رو گول بزنه. نت یگرفته بود روان درمانگر ها و ادم ها

زدم و رفتم.   یشرو پشت سرم آت  یرو باخته! آخرش همه چ   یشکه همه چ  یادم
 .رو هم گرفتدامن خودم  یشاون آت یول

ان دختر ساده   یگر کردم اما من د  یباور م  یدترد  یبود بدون ذره ا  یشچند ماه پ  اگر 
 .عاشق نبودم ی

 !اونم مادرت جعل کرده بود؟ ی؟چ  یان ا ید یشآزما -

 :لحظه مکث کرد و بعد گفت یک

راد دختر خاله مه.  یمیکار نغمه بود. اون از اول نقشه باهام بود. نغمه صم -
خواست من از انتقامم دست بکشم  ی. نم یرهرو بگ یشکه جواب ازما  اون رفت
 ...دروغه اونوقت یدونست اگه بفهم همه چ  یچون م

 ی؟ اونوقت چ  -

 .مونم یکنم و کنارت م  یاونوقت به حرف دلم گوش م -
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  ی بد جسم یتو وضع یقرار یچهره اش. ب  یتوانست دروغ باشد. حالت ها نمی
 یباز  ینتوانست دروغ باشد. او هم در ا  یکه حاال کامال شفاف بود نم  یاش و نگاه 

 :زانو زده بود گفت  ینزم یبود. همان طور که رو یقربان  یک

 !یلدا  یشمبرگرد پ -

 :نگاهش کردم و صادقانه گفتم ینتاسف و غمگ با

 .است یگهد یجا یه. دلم یستباهات ن یگهدلم د -

 :زد و گفت یلک . پیدمنگاهش را د یکه نشست تو  غمی

 .یشمپ یبرگرد یدنشونه است که با یهبچه  ین. ایلدابه خاطر بچه برگرد  -

 ...ی: ولیمبگو خواستم

 :گفت  که

. هر چه قدر که طول بکشه. هر چه قدر که سخت باشه. یارمدلتو به دست م -
 .تو فقط برگرد

  یمکت ن یگلفروش رو  ینگاه کردم. دخترک آشنا ییروروبه  یمکت به ن ناخوداگاه
به فکر بچه  ید. بایداز چشمم چک یاشک  یکرد. قطره   ینشسته بود و ما را نگاه م

 .کرد  یمادر م یکبود که  یکار  ینبودم. ا یم

 :بلند شدم و به طرف دختر گلفروش رفتم و گفتم یمکتن یفکر از رو بدون

 خاله گلهات چنده؟  -

 :نگاه کرد و گفت یمچشم ها  یاخم تو با
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 .یدهمه شو خر ییآقا  یه. صبح یستن یگل هام فروش -

 :یدملحظه تند تر زد. پرس یک یبرا قلبم

 ی؟ک  -

 :داد جواب

 .که اون روز سرکارت گذاشته بود خاله  ییهمون آقا -

 :گفت  یدخند یم یطور بامزه ا یک اش را جمع کرده بود و   ینیکه ب  یدرحال بعد

دوست هام که   یبهتون خاله. بعد من برا  یدیمخند  یلیاون روز با بچه ها خ -
 .یدنکردم. همه بهتون خند   یفشنبودن هم تعر

 :که امده بود کنارم، به دخترک گفتم  یاوشتوجه به س بدون

 ی؟از گل هاتو به من بد یکیشه  یحاال نم -

 :کرد و گفت  اخمی

 !یستنن یفروش یناگفتم که خاله. ا -

  یاوشکه به حضور س  ینمحکم از ما دور شد. بدون ا یبلند شد و با قدم ها بعد
  ی داد. شماره  یبدهم شماره اش را گرفتم. خاموش بود. دلم گواه بد م یتیاهم

 :گفت  یدمرا از او پرس ینحال ارم ی حامد را گرفتم. وقت 

 گرفت و رفت.  یفور  یط بل  یهها    یوونهد  ینع  ینشما چه خبره؟ آرم  ینب  یابج  -
. یکه شما بخوا  یهر موقع  یطالق، برا  یکار ها  یهم وکالت تام داده برا  یلشبه وک
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کلمه هم باهام حرف نزد. به    یکداره  یراه حل  یه یبهش گفتم هر مشکل یهر چ 
 ...پاشده رفته یهوییخبر و  یب  ینطور نگفته هم یزیخانواده هم چ

تمام شده بود.   یز چ. تمام شده بود. همه یدمشن یرا نم یشحرف ها ی یهبق یگر د
قدم از    یکها دستش را پس زدم.    یوانهکه مثل د  یردخواست دستم را بگ  یاوشس

 :او دور شدم و با تحکم گفتم

 .یادنبالم ن -

****** 

به بچه   یدکه به مقصد فکر کنم. با  ینرفتم. بدن ا  یها راه م  یابانخ  یهدف تو  بی
گرفت و خاکسترش    یشد و اتش م یاگر قلبم هزار تکه م یکردم. حت   یام فکر م
که    ینبدون ا یمکردم اما پاها  یبه بچه فکر م ید گرفت. با  یآتش م  یگر هزار بار د

گذشته بود. به   یداد. چند ساعت  میرفت که قلبم فرمان  یرا م یمتوجه باشم راه 
 یچراغ ها  یدنخانه اش بودم. دل داخل رفتن نداشتم. د  یروخودم که آمدم روبه 
بود. نشستم همانجا   یام کاف   یانرژ  یاز دست دادن ته مانده ها  یخاموش خانه برا

بار   ینهزارم یام برا یدانم چه قدر گذشته بود. گوش یجدول کنار جوب. نم یرو
گلم! جوابش را دادم.   یصفحه اش نگاه کردم: مامان   یزد. به اسم رو  زنگ  یبمج  یتو

که امد. تنها    یدساعت نکش یمداشتم. به ن یاجاحتگلم   یان لحظه واقعا به مامان 
جدول بلندم کرد. خواست   یامد. همان طور که گفته بودم. دستم را گرفت و از رو

 ید بردمش. کل ینارم ی انهکند که دستش را گرفتم و به سمت خ  ینمرا سوار ماش
  ی شد رو یدهدنبالم آمد. نگاهم کش یحرف  یچ را انداختم و در را باز کردم. بدون ه

. او هم کنارم نشست. سرم را  ینزم یمبل صداقت. بغضم شکست. نشستم رو
شروع کردم    یم ها  یهگر  یانکردم و بعد، کم کم از م  یهگذاشم و زار زار گر  یشپا  یرو
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 یف تعر  یشرا برا  یز همه چ  یو تصرف   ییر تغ  یچرا، بدون ه  چیز کردن. همه    یفبه تعر
 یداد. گاه   یکرد و گوش م  یم  یهردم. او هم گر  یم  یفکردم و تعر   یم  یهکردم. گر

کرد.   یم  یهگر  یمپا به پا  یکرد و گاه   ینوازشم م  یکرد. گاه   یخودش را سرزنش م
نمانده   یباق  یپنهان  یز چ یچه یگر را گفته بودم. د یز صبح شده بود. همه چ یگر د

 .او شروع کرد به حرف زدن ینبار بود. ا

زاره.   ی. نگفت چرا داره تنهامون میرهات که رفت نگفت چرا مجانم! باب  یلدا -
  ی هنوز. حداقل من که بودم. اون هم فکر م  یمعاشق بود  یول  یمبا هم مشکل داشت

  ین . تا همیرهبود که نگفت چرا م ینبخشش برام هم ینکردم که بود. سخت تر
رو گفت. گفت  یهمه چ  ماخر به ی. قبل از مرگش، همون لحظه هایشچند ماه پ

کرده. گفت که اون زن   یما م یدرباره  یاون زن چه فکر یکه به خاطر حرف ها 
  یکه اون زن مشکل روان   یدهکم کم فهم  یبراش اثبات کرده که حرف هاش راسته. ول 

اونقدر باهوش   رو از خودش ساخته بوده اما یز همه چ یوار یوانه داره و به طرز د
  یگه د یدهفهم یبوده که بتونه حرف هاش رو به فرهاد بقبولونه. بابات گفت وقت 

  یبزنه. برا یبکه اون زن به ما اس  یناز ا یدهترس یبرگشتن نداشته و هم م یرو
عذاب وجدان هم داشته. خودش رو مقصر اون حال   یمونه. ول یکنارش م  ینهم
رو به من سپرد و گفت   یاوشس  یشر زندگاخ  یدونسته. لحظه    یاون زن م  یروان 
راهرو پشت   یکه تمام مدت تو  یاوشجان س یلداپسر خودم بدونمش اما...  مثل
 یدهنفهم  یقتوباشه و حق  یدهفرهادو نشن  ی حرف ها  یشهباز اتاق بود. مگه م  یمهدر ن

 باشه؟ 

باشند. باز هم دروغ گفته بود. باز هم گولم زده بود. از  یختهر یمرو یاب سرد انگار 
 .بود یدهنگاهم را د یآمدم. انگار خشم تو  یرونآغوش مامان ب
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 جان مامان؟ یکار کن  یچ  یخوا یم -

 :زدم زجه

 .خوام بکشمش یم -

که مال   یاتاق  یخودم را دوباره در اغوشش انداختم. دستم را گرفت و برد تو بعد
 :تعجب نگاهش کردم که گفتمن شده بود. با 

  یول  یحق هم داشت   ی،دونست   یتو منو محرم اسرار خودت نم  ید جان شا  یلدا -
 یی؟دونستم کجا یاگه نم یرمتونستم آروم بگ یمن هم مادرم. مگه م

 :پرسیدم

 بهت گفت؟ یدبابا حم -

 :داد جواب

 .خودم حدس زده بودم یاره ول -

قرص مسکن و قرص خواب آورد.   یمراکرد. بعد رفت و ب  یتتخت هدا   یتا رو  مرا
  یاج و خواب احت ینرا خوردم. ان لحظه واقعا به تسک  یشانبدون مقاومت هر دو

 .داشتم

را فکر کرده بودم.  یطوالن  یشدم انگار مدت ها گذشته بود. انگار مدت  یدار ب وقتی
ن چه کار کنم. ماما یددانستم با یجا افتاده بود و انگار م یممسائل برا یلیچون خ
 :امد و گفت یروناشپزخانه ب یاز تو

 .ناهار بخور ینبش یاخواستم صدات کنم. ب یاالن م ی؟شد یدار دخترم ب -



 

 
427

 (zygopteraشاپرک )|  یگر بازرمان 
 

 ینآرم یآشپزخانه  یراه انداخته بود که برا ییآشپزخانه شدم. مامان بو ها وارد
 ی م ینارم یشهکه هم یینشستم. همان جا یز سابقه بود. رفتم و پشت م یب 

و   یدبرنج کش یمنشستم. برا یکه من م  یینشست. مامان هم کنارم نشست. جا
خوردم. او داشت  ا. با اشتها تمامش ر یختبرنجم ر یرو یمالقه قورمه سبز  یک
رفتم اما  یم یدکرد. غذا که تمام شد بلند شدم. با  یخوردنم را تماشا م ینطور هم

درآغوشم   یش نگذاشت. به جاقبل از رفتن برگشتم و خم شدم که دستش را ببوسم.  
را گرفتم.   یاوشس  یرفتم و شماره    یرونکرد. از خانه ب  یتموفق  یدعا  یمگرفت و برا

که    یایدشد و خواست ب یاده پ ین. از ماشیدداشتم رس نتظار که ا  یزیتر از چ یعسر
زدم و خودم در را باز کردم و سوار شدم. قبل    یباز کند. خودم را به نفهم  یمدر را برا

کوچه   یتو  یها  یناز ماش  یکیرا سوار بر    ییاشنا  یوار شدن حس کردم چهره  از س
 :گفتم  یمشد دور که از خانه   ی. کمیدمشاما سرم را که برگرداندم ند یدمد

دم مرگ   یدونم حرف ها  یباور کنم. م  یتو بگ   یکه هر چ   یستممن خر ن  یاس -
 .یو باز به انتقامت ادامه داد یدیبابا رو شن

در من حلول کرده بود. از فکر خودم  ین"! انگار روح آرمیاکرده بودم "س  صدایش
 :. ادامه دادمیدچه بگو یددانست با یخنده ام گرفت. در سکوت نگاهم کرد. نم

اونقدر   یول یستحرف هات دروغ ن یفهمم که بدونم همه  یاون قدر م -
 .داد  یصشونشه از هم تشخ ینم یگهکه د  یراست رو به دروغ بافت 

 :رحمانه گفتم بی

 .کرده بود  یکار  ینفکر کنم مادرت هم همچ -
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 ی کرد جا  یکه از خودش دفاع نم  ین. همیشموها یحرف دستش را برد ال بدون
 :بود. ادامه دادم یدواریام

 .حرف هات دروغه و کجاش راست یکجا  یستبرام مهم ن -

 یاوش شده بود. س یکبه ما نزد یادیز یپشت  ینماش که  یدمبغل د ی ینهآ  یتو از 
اش را پاک کرد و سرعتش را  یشانیپ یهم انگار متوجه شده بود چون عرق رو 

 :کرد. حرفم را ادمه دادم  یشتر ب

کنه و    یکه به هم وصلمون م  یممشترک دار ینقطه  یهمن و تو االن فقط  -
 .داره یکنار هم نگهمون م

 یک یمکه داشت  یادبود. با همان سرعت ز یکماننزد یادیهمچنان ز یعقب ماشین
 :گفت  یلحظه سرش را به طرفم برگرداند و با ناباور

 یم؟که از اول شروع کن  یکن  یقبول م -

 :زدم و گفتم پوزخندی

 .یدم. من فقط ادامه میاکنم س  یمن از اول شروع نم  -

از زبانش،  یقتده به حقبافته ش یدروغ ها یدنکرد. بعد از مدت ها شن  سکوت
 یم ی توانم. ول یتوانم باور کنم و کدام را نم  یدانستم کدام حرفش را م ینم

 .دهم یصبودن غمش را تشخ  یتوانستم واقع

از حد معمول دست انداز داشت. نگاهش را از نگاهم گرفت. من   یشتر انگار ب  جاده
است همه جا   یر مزرد رنگ جاده در دست تع یهم به روبرو نگاه کردم. عالمت ها

نگران دم  ی. کمیمشده بود یر در دست تعم یریخورد. انگار وارد مس یبه چشم م
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دانم  یراند. نم یم یادیز عتشده بود و با سر  یرهبه جلو خ یممستق یاوشاما س
از  یزرد نبود. فقط گاه  یاصال متوجه تابلو ها یارفت مطمئن بود  یکه م  یاز راه 

  ی خواست خودش را به ما بکوبد نگاه م یکه انگار م  یعقب ینبه ماش ینهآ  یتو
 :. با تعجب گفتمینمکرد. سرم را برگرداندم تا راننده اش را بب

 نغمه؟  -

 یمحکم تو ین. ماشیدمترس یداشتم واقعا م یگر کرد. د  یشتر سرعتش را ب  سیاوش
  ی از چاله خارج شد و بعد چاله ا  یشاز کمک فنر ها  یبد  یافتاد و با صدا  یچاله ا

کم شده   ینماش یرو یاوشتسلط س یا شده بودند  یشتر دانم چاله ها ب ی. نمیگرد
 یم شده وسط راه برخورد کن  باشتهتل خاک ان  یککه به    ینبود. چند لحظه قبل از ا

سمت خودم خوردم.  ی یشهفرمان را چرخاند و از کنارش عبور کرد. محکم به ش
 :زدم یادفر

 یه؟کارش چ  ینیبب  ینمیستیچرا وا -

من شده قوز باال قوز. تو که   یبرا یوونه؟خواد باشه اون د یم یکارش چ  -
کشتارگاه.   یات شده مثل گوسفند جلو یافهق ی،مون  یبه خاطر بچه کنارم م یدار

و  یشتخوام برگردم پ یزد تا گفتم م یم یدم از عشق و عاشق  یروز نغمه که تا د
 ی،. اصال من بد، من عوضکنه  یم  یدتهد  یکسره شده و    یوونهسهم االرثتو پس بدم د

 .کشم  ینم یگهقصه، د یمن آدم بده 

. سرعتمان انقدر یم. باز هم کم مانده بود تصادف کن یدرا محکم به فرمان کوب  سرش
اصال حالش  یاوش. سیمپر یچاله ها م یبعض یکردم از باال  یباال بود که حس م
ارامش  ید. بایمرفت ینم یرونب ینجاداد زنده از ا یادامه م ینطور خوب نبود. اگر ا

 :ذهنم زده شد یتو یکردم. جرقه ا  یم
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 بود؟  یکه بابا بهم زد چ   یحرف  ینآخر یدون  ی! میاوشس -

 .نگاهم کرد سوالی

 !باش یاوشبهم گفت: مواظب پسرم س -

. نگاهش کردم. انگار کار را خراب تر یختانگار از دستش گر یلحظه ا یبرا فرمان
گفت اما معلوم   یچه م  یدمشن  یگفت. نم  یم  ییها  یز لب داشت چ  یر کرده بودم. ز

قبل زده بود فکر کردم. گفته بود بابا   یکه دفعه    ی. به حرف یستبود حالش خوب ن
 یشانیپ  یعرق رو  یش و دانه هایچشم ها  یوقت او را پسرش صدا نزد. سرخ   یچه

 ینخوش نبود. ماش  یچ گفت که حالش ه  یزد م  یاش م  یقهکه در شق  یاش و نبض
  ی برد و با صدا یرونب ینماش یبود. سرش را از پنجره  یکمانهمچنان نزد یعقب

که متعلق به پل رو گذر    یستون بتن یک . یدمکش  یغداد. ج یب  یلیبلند فوحش خ
مطمئن   .یمرفت  یبا سرعت به طرفش م  یمو داشت  بود  یماندرحال ساخت بود جلو

 یستون بتن یرو یاوشبعد خواهم مرد. نگاه س یهشده بودم که تا چند صد ثان
اخر فرمان را به سمت   یچه کار کند. لحظه  یددانست با یمانده بود. انگار نم

که    یزیچ ینو اخر یدمرا شن یبا ستون بتن ینبرخورد ماش ی. صدایچاندراست پ
موج ضربه   یکنرم بود که مقابل صورتم باز شد و بعد از آن  یدسف یز چ یکم یدد

 .مطلق فرو رفت یدیدر سف یز را از پشت سرم احساس کردم و در آخر همه چ

***** 

 یافتاده بودم. م یر گ  یدیآن حجم سف یلبم بود. هنوز تو  یگوشه   ینیغمگ لبخند
است.   تمام شده ینجادانستم داستان هم یصحنه است. م ین آخر یندانستم ا

 یب  یدحجم سف ینا  یتمام شده بود و من تو یز بود که همه چ ییهمان جا ینجاا
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 یدیهنوز در آن سف ی بودم ول یده را دوباره د یز رها شده بودم. همه چ یانپا
 :بلند گفتم یو با صدا یدمدور دور خودم چرخ یکسرگردان بودم. 

 ینم؟ بب یدهست که با یزیهنوز چ -

 یداشدانم از کجا پ  یبسته بود نم  یرا خرگوش  یشکوچک که موها  یدختر بچه    یه
 یبود ول یاوشس یها یعکس بچگ  یهداشت و چهره اش شب یاهیس یشد. موها
زل زده  یمچشم ها یتو ییطور آشنا یهمن بود!  یچشم ها یقادق یشچشم ها

  ی ک خنده ی. ینمشتا بهتر بب یششناخت. نشستم روبه رو یبود. انگار مرا م
 .یدکرد. سرش را آورد جلو و آرام گونه ام را بوس  یرینش

 ی؟ هست  یتو ک  -

 .نزد. فقط با همان نگاه آشنا نگاهم کرد حرفی

 ...نکنه -

 .را از من برگرداند رویش

 صبر کن -

 ی به او م ید بلند شدم. با ینزم یشد. از رو ینکرد. هر لحظه دورتر و دورتر م صبر 
گم شد.   یدآن مه سف  یزود تو  یلیگذارم برود. اما دخترک ختوانستم ب  ی. نمیدمرس

. یدمد ینم یزیچ یچه یگر صورتم را اشک گرفته بود. د ی. همه ینزم یافتادم رو
  یمشت م  یدسف  ینکردم به زم  یم  یهنبود. بلند بلند گر  یدند  یهم برا  یزیچ  یچه

  یاما به جا  یدمکوب  ینافتاد. مشتم را با تمام قدرت به زم  ینم  یاتفاق   یچ زدم اما ه
پارچه.   یکدستم آمد. مثل  ینرم تو یز چ یکسفت را حس کنم  یز چ یهکه   ینا

. پلک زدم. حجم یدمد یاشک م یرا از پشت پرده  یدسف ی خال یایدن یهمه 
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خواستم   یآوردم. نم  یبود که ازشان سر در نم  ییها  یز نبود. پر از چ  یخال  یگر د  یدسف
بودم. به دستم  یدهدراز کش یداتاق سف یه یتخت تو یه ی. رویارمهم که سر در ب
 ینشاست یمشتم گرفته بودم. نگاهم را از رو  یرا تو  یلباس کس  یننگاه کردم. است

گرفت. آرام مرا تو بغلش    ام یه دوباره گر یدمکه رس  یشسر دادم باال. به چشم ها
  یشه از هم یشتر شد ب یباعث م یتش. آغوشش مطمئن و امن بود. امن یدکش

 یمظعف ها  یداد که همه    یبه من اجازه م  یتشهم امن  یداحساس ظعف کنم. شا
به   یستباشم. الزم ن  یقو   یستگفت که الزم ن  یآغوشش م  یترا نشان بدهم. امن

. یدکش  یم یمموها ی. دستش را آرام روردمک  یهتظاهر کنم. بلند بلند گر یزیچ
 :نگاه کردم و گفتم  یشچشم ها  ی. از او فاصله گرفتم. تویدبگو  یزیکه چ  ینبدون ا

 .... دخترم رفتینآرم -

محکم تر. پس واقعا رفته بود.   ینبار کرد. ا  یکشنگفت. فقط دوباره مرا نزد چیزی
آن حالت ماندم. فقط  یدانم چه قدر تو یمن واقعا رفته بود. نم یدختر کوچولو

گردنم حس کردم. از   یقطره اشک را رو یهبود که افتادن  یآخرش وقت دانم  یم
 یقرمز بود. دستم ب  شمانشنگاه کردم. چ یشآمدم و تو چشم ها یرونکنارش ب

بود با انگشتم پاک کردم   یدهرا که چک  یاشک   یر به سمت چشمانش رفت. مس  یار اخت
 :و گفتم

 .نکن. من خوبم یهتو گر -

 :کردم. فقط گفتم  یناراحتش م ین از ا یشتر ب یدبودم. نبا یآرام م یدبا     

 .ببر ینجامنو از ا  -

 :کرد گفت  یکه آرام نوازشش م  یدستش، در حال یرا گرفت تو دستم
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 .یدننم یص. اجازه ترخیمارستانه هم ب ینجاصبحه. ا یشساعت ش -

 ی؟اومد یتو پس چه جور -

 .اومدم یواشکی -

 یم؟ بر یواشکی -

 :ازش کرد و گفتام را نو گونه

 .یاد. دکتر نه صبح میارطاقت ب یگهکم د  یه -

 :بغض گفتم با

 .یدهسف یهمه چ  ینجاتونم بمونم. ا ینم ینآرم -

بود بود که  ینا یبرا یموجه یلبودن دل یدجمله را گفتم که انگار سف ینا جوری
 .توانستم تحمل کنم ینم

 .کنهمرخصت   یمکن  یم یشراض یادکم بخواب. دکتر که ب  یه -

 :بغض گفتم با

 .بشه یدسف یترسم دوباره همه چ  یترسم بخوابم. م یم -

 یگذاشته بودند را برد روبه رو  یضهمراه مر یکه برا  یراحت  یشد و صندل بلند
کنار    یز رخت آو یباز کرد. کاپشن سورمه رنگش را از رو یپنجره را کم یپنجره. ال

 .تخت برم داشت یحرکت از رو یکدوشم انداخت. با  یتخت برداشت و رو 

 .یمسرمو بردار بر ی یهپا ینا -
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سرم را   ی یه.پایمنبود. به طرف پنجره رفت ینسنگ یادسرم را گرفتم دستم. ز پایه
 یصندل  یو بعد همان طور که من تو بغلش بودم رو  یمگذاشت  یصندل  یکنزد  ییجا

که هر   یی. با آدماینمرا بب یناز ماش پر  یابانخ یکتوانستم  ینشست. از آنجا م
داشتند   یستندبا یلحظه ا یحت  که  ینبودند. هر کدام بدون ا یزیکدام دنبال چ

  یشانچنار بلند داشت. برگ ها یدرخت ها یابانخ ی یهکردند. حاش  یحرکت م
 .سبز بود یهنوز کم

 :گفت  آرام

 کنارتم؟   یشهکه هم  یدون  یم -

 :یدملب پرس زیر 

 چرا؟  -

 :گوشم کرد و زمزمه وار گفت  یکرا نزد سرش

  ی فرق داره. چون تو منو اهل یادن یگل ها  یکه با همه   یچون تو گل من -
 .یکرد

که از قلبش    یا یشهآمد. شازده کوچولو با ش یمچشم ها یجلو یشنما ی صحنه
گل را جدا کرد، آن را به شکل قلمه   ی یدهد یباس یبود قسمت ها یدهکش  یرونب
برداشت    ینزم  یخاک کاشت. بعد بلند شد، آبپاش را از رو  یدوباره تو   درآورد و  یا

 .بود بردهشد. خوابم   یکتار یکباره. صحنه یدو دور گلش چرخ

******* 
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را    یماندروغ ها  ی. همه  یمبود  ینمرخص شدم فقط من و آرم  یمارستاناز ب  وقتی
 یته بودم ولرا گف یز همه چ یشخودم برا یشتر دانستند. مامان که پ یحاال همه م
را    یز گفت زمان همه چ  یم  یناز من نداشتند. آرم  یدل خوش  یادخاله ز  یخانواده  
که حاال به خاطر    یما گذاشتهدرد را پشت سر ن ینقدر گفت ا  یکند. م  یدرست م
خان  یخانه  یمرفت یکسره یمارستان. از بیمخانواده ها از هم دست بکش یدلخور
  یک   یمان بود. برا  یدهشن  یشبود. ماجرا را هم کماب  یا  یده د  یا. آدم دن ینارم  یعمو

 یتو ین. ارمیمکرد. بعد به آرامگاه رفت  ی خوشبخت  یعقد خواند و آرزو یخطبه 
 یمکه روبرو   یاهیآرام به طرف سنگ قبر تازه و س  یی. با قدم هاماندمنتظرم    ینماش

  ی بود. روام. کنارش مزار بابا  ینهس ینشست تو یبزرگمهر! درد یاوشبود رفتم: س
از کنارم رد شد و   ین. آرمیداز چشمم چک  ی اشک  یگل گذاشتم. قطره   یکهر کدام، 
 یاوشبلند و کنار مزار س  دمزار بابا رفت و فاتحه خواند. بع  یشپ  یحرف   یچبدون ه

 .نشست و فاتحه خواند

 :یدمپرس یلرزان  یصدا با

 بود. مگه نه؟  یمونواقعا پش -

که هر دو به آن سنگ    ی . دستش را دورم حلقه کرد و درحالیستادو کنارم ا امد
 :گفت  یمکرد  ینگاه م یاهس

تو  یبه چپ، اونوقت به جا یچونهتونست فرمون رو بپ یآخر م یلحظه  -
 .به راست یچوندپ یموند. ول یخودش زنده م

 :گوشم گفت  یآرام تو بعد

 .پخش کنم ینزر ر یبراش نون پن  یامب یدفکر کنم تا آخر عمر هر پنج شنبه با -



 

 
436

 (zygopteraشاپرک )|  یگر بازرمان 
 

نرود. دستم را گرفت و با نگاه   یمود شوخ  ی تو یشتر اخم نگاهش کردم تا ب با
 :گفت  یمچشم ها یتو یمطمئن

 .بود یمونآره. مطمئنم که واقعا پش -

  یش رو   یکه بپرسم از کجا مطمئن است دستم را باال آورد و بوسه ا  ین بعد قبل از ا  و
 :زد و گفت

 .یشناسمم تو رو یمطمئنم. چون چشما -
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 یک رمان ، مرجع دانلود رمان 

درصورتی که مایل به همکاری با ما هستید و یا نویسنده هستید و می خواهید  
موبایل ساخته و منتشر شوند می  که رمان ها و شعر هایتان در قالب نرم افزار 

 .توانید به وب سایت ما مراجعه کرده و با ما تماس بگیرید

 

نت اضاف  رمان  سار  روح رمان   برددل را خواب م  رمان    

اساااحااا س ماجا اور باا   
پرداخات بیسااات و پ   
میلیون یوماان خساااار   

شاودس او ک   ت  یوان م 
پرداخات یاو میلیون را 

افتدس م نداردس ب  فهر فرار  
هاد  ساااوار ی ااری  ب 

شاود اما مقداد عجیب م 
 ی ار کجاست؟

روزهااا از پ  هد م  گااذرد و 
زنادگ  در شاااهر جریاان داردس 
مردم کارهای روزمرر زندگیهان 
را با عها  و ط   عاد  ب  کارس 
م  گذران دم اما این شاااهر روی 
دیگری نیز داردس روی یااریه  و 
ن ر ! و در ساااایا  این یااریه س 

یاایل  در گوشااا  ای از شاااهر 
زنادگ  م  ک اد کا  باا  ااهر 
عاجایا ا س ماوجا  از یارس و 
نگران  را در دل افرادی خاا  
پدید آوردر اساتم یایل  ب  نامس 

 !زام   بوی

ساااهردر  یاادبا   یانا  خااطرر  یااگو
شاااعران   یشاادر و ن  آن نجواها

خواندر  ایساوخت ی  ب  گوش سا 
  فراموشاا  ینا   شاادرس ی ها یربان

در  ال و   یاک  گوشا   سات کسا 
آن خااطراِ  نااکاام جاان  یهوا
نرماو س باا گاذر زماان نرمدهاد م
بر  زناد م یا و یه گیرد م یخو
ک  رگ خواب دل را   یمرد یشان 
 ی هااس اماا اماان از کاابوسداناد م

و  برد م یغمااخواب را با   ینکا  ا
با دل ب   زند م  یساااز ناسااازگار
 خواب رفت س

 م ا ع   م ا ع   م ا ع  

https://forum.1roman.ir/threads/169323/
https://forum.1roman.ir/threads/172883/
https://forum.1roman.ir/threads/170090/
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ارثی  ابدی کتاب کتاب اوپال  کتاب ع ر خیال 
خورشااید دختر جوان  اساات ک  
یرار اسات ب  ع وان او ین امدادگر 

های پزشاه  در یه  از زن فوریت
نهان  در یهران های آی ایساتگار 

مهاغول ب  کار شاود اما در او ین  
روز کاریس خورشاید با شاخدا  ب  

 …شاااودناام امیربهاادر روبرو م 
ی  یاو آشااا اای یادیم  کا   اافظا 

خود را نیز از دست دادر و دیدن  
برای خورشاااید مملو از ساااوال و 
ابهام است و او را ب  شوک  عمی  

برد و ماجراهای کتااب رید فرو م 
 …خوردم 

محترم و  ییرانا س دختِر خاانوادر 
از  یه کاا  در  یسااااتآبروم ااد
  زندگ  کوچو سااا ل  یشااهرها

کا  برخف   یاس خاانوادر ک اد م
ش با  شاااد  با  زن  ااهر موجا 

دچار اسااتم یا  یضو ی ع یسااا ر
کا  خف یادر  و نق  پادر   ی جاا

  خانوادرس در نوجوان یما در یدم
بااعاد د  ساااتن او با  مرِدجوان 

س مرد شاااود م روی روب یخاانا 
کا  بعاد از مرِگ مهاااهوِک    جوان

اش پادرش سااارپرسااات خاانوادر 
 استس

ی روایات خاانوادر ارثیا  ابادی 
ای پااکزاد اسااات کا  باا وعادر

ی ذکورش را گی  و پوچس نور
معل  نگ  داشاات  اسااتس در 
این میاان باا باازگهااات فرزناد 
خلف هماا  چیز طور دیگری 

ی خااورد و جااریاا  ریااد ماا 
آیاد کا  عهاااق  پادیاد م 

 .ک دخاندان را مستاصل م 

 خرید  خرید  خرید 
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