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 مهدای آتش
 

 ملیحه بخشی 

 

 رمان بوک: اولین و آخرین رفیق مجازی شما! 

 



 

2 
 

              Romanbook_ir@                                                                                                          دای آتشمه

 

 

کند و با جیغ سمیرا از خنده ریسه ترانه چیزی را به طرف سمیرا پرتاب می 

تکاند که یک شیء هایش را میرود، سمیرا با وسواس و ترس لباسمی 

کند و با  آید و با ترس به زمین پرتش می پالستیکی شبیه سوسک به دستش می 

 گوید می ناراحتی رو به ترانه که از خنده دلش را گرفته 

 !قی ترانهاحم خیلی -

 گوید توجه به بد و بیراهی که نصیبش شده سرخوشانه میترانه بی

 ...ما بیشتر -

 زنیممان زیر خنده میو همه

 گیردترانه دوباره هدایت جمعمان را به دست می 

 مدرسه؟ ها امروز هم بریم روبروی آتشنشانی سر کوچهبچه -

 دگویسمیرا که هنوز کفری است می 
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 !یک قشر دیگه مملکت شوخی کنسرجات با  نخیر! بشین -

 شود دوباره بمب خنده بینمان منفجر می 

 دهدزری سمیرا را مخاطب قرار می

 های قدرشناس این جامعه هستی؟ االن تو جزء آدم -

 کندسمیرا برایش چشم گرد می 

، ها کار خوبی نیستنشانمن اینو نگفتم ولی شوخی و سرکار گذاشتن آتش -

 ...گیر بده ی برو به پلیسااگه خیلی مرد 

 خنددترانه می

 ما چاکر آقا پلیسا هم هستیم...البته خوشکالشون  -

 .خندیمکند و دوباره همه با هم میسمیرا کوفتی نثارش می 

 گوید نشیند و میپرد و آنجا میترانه روی سکوی کنار حیاط می

 ! گیریم، موافقا دستا باالرای می -

 بریمباال می ن جز سمیرا دستماو همه
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  زندترانه چشمکی می

 تون بشم که ِاند خالفای نامتعارفینآخ قوربون همه -

 زندکند غر میهایش را تند میشود و همانطور که قدمسمیرا چند قدم دور می

 !شعورینتون بیبس که همه -

با خوردن   دویم کهداریم و به طرفش می مان خیز برمی اش همهبا اتمام جمله

 .ماندن در امان می کالس، از خشممازنگ 

ی شکیبا، خورد، چهار سال آخری دبیرستان دخترانهزنگ آخر که می

اندازیم و به طرف مرکز آتشنانی نزدیک هایمان را روی دوشمان می کوله

 .کنیمدبیرستانمان حرکت می

 کوبد ام میترانه به شانه

 فضل نفرمودی؟هی دختر تو چته امروز اظهار  -

 گویمزنم و میز نقشش زل می رت ریبه صو

 !سوزهدلم برای عمو آتشنشان می  -
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 گوید اندازد و میام میقیدانه دستش را دور شانهبی

 خوره که بگم دلتو بردهسنش هم بهت نمی  -

 کوبمبا آرنج توی شکمش می 

آتشنشان باشه مال  دونی فقط پسرای هات! عمو ی منو نمی کوفت! سلیقه -

 !خودت

 خندد می ا شیطنتترانه ب

 ...کوتاه بیا -

شویم و با  ی سربازِ مرکز رد میرسیم، از محوطهجلوی مرکز آتشنشانی که می 

 .شویمهم وارد دفتر مرکز می 

ای که عمو آتشنشان لقبش داده بودیم از پشت میزش بلند  همان آقای پنجاه ساله

 گوید شود و کالفه میمی 

 !غونهمون دا اشتیم، اعصاب و روان همهخترا امروز نه! یک عملیات سخت دد -

 گوید رود و میترانه یک قدم جلو می
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 عمو آتشنشان ما که قصد مزاحمت نداریم -

 زند زری پچ می

 !قصدمون خیره -

 خندیم مان با هم میو همه

 دهدکشد و ترانه دوباره ادامه میای می عمو نفس کالفه

دریغ شما اومدیم از زحمات بیانضباطمونه! ما امروز د این بیعمو غلط کر -

 کر کنیم تش

 گویددهد و میعمو سری به افسوس تکان می

 هاتونباشه! تشکرتون رو انجام دادید بفرمایید خونه -

 گوید ترانه با سرتقی می

 ...نه عمو یک شعر هم برای تقدیر ازتون تدارک دیدیم -

نگاه به ما اشاره  ایستد و ترانه با ست به کمر می کشد و دعمو اخم در هم می

کنیم پنهانش کنیم،  هایی که سعی می را بخوانیم و ما با خنده کند که شعرمی 
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ایم و در مورد آتشنشان  های خواهر ترانه پیدا کردهای که از کتابشعر کودکانه

 کنیم است را شروع به خواندن می

آتیش   کنه...برسون....زبون درازی می  آتش نشون مهربون....زود باش خودتو -

ز آژیرکشون... بکش براش خط و نشون...شلنگ برای مهدمون....سریع و فر

 ...آبپاش رو بیار...خطر رو دور کن ازمون

 کندگیرد و با حرص تهدید میعمو آتشنشان گوشی تلفن را دستش می 

 ...میارم فهمین شلنگ آبپاش را چطوریاالن که زنگ زدم صدوده بعدا می -

 .کنیمهایمان مرکز را ترک می خندیم و با خداحافظیبا ذوق و بدون ترس می

 نالد چند روزی هست که این خالف رایجمان شده، سمیرا می

 ...گیرنموناالرض میآخر به جرم مفسد فی  -

 گوید ترانه با لحنی که شوخی و استهزارء همراه دارد می

 اوردی؟نگو که من حواسم نبود یک گندی باال لعنتی گفتم بریم اذیت کنیم  -
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کوبد و  اش میگیرد مشتی به شانهی ما، منظور ترانه را میسمیرا که با خنده 

 کندراهش را از ما جدا می

 !کوفت، منحرفِ بی حیا! من دیگه همراه شماها نمیام -

 .کنددهد ، پشت سرش را هم نگاه نمیکنیم جواب نمیو هرچه صدایش می 

 .شودجدا می کوبد از ماهایی که به زمین می قدم و با

 !ترانه ناراحت شدها -

 کند راه بیفتم اورد و وادارم می فشار می  پشتمترانه به 

 ....شناسیششه! نمیبیا بریم، فردا خوب می -

 گردی؟ ها میخانم راد، تو چرا دور و بر این بچه -

ی خانم علیپور زل پرجذبه یکنم و بعد به چهرهنگاهی به صورت دوستانم می 

 زنم می 

 !خانم علیپور، چکارشونه؟ خیلی باحالن که -
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های کالس ی بچه شود و خندهی یک گردو می چشمهای خانم علیپور اندازه

 .ترکدمثل توپ می

 گویدیکی از وسط کالس می

اش هم ین! بخاری این کالس داغونه! لولهها گیر میخانم علیپور فقط به بچه -

 س به فکرش نیست ره ! چرا هیچکه دقیقه از جاش در میدم ب

 گوید اندازد و رو به او میخانم علیپور به بخاری نگاهی می

 به سرایدار مدرسه بگو بیاد درستش کنه -

 اورد اش را باال میگردد و انگشت اشارهو دوباره به طرف من برمی 

ه و انضباطشون بیست گی تالش کنن معدلشون برسه به پونزدیا به دوستات می -

 !دممحترمت می  رهای تو و گروهت رو به بابا و مامانبشه یا گزارش کا 

 گیرمدست خانم علیپور را ملتمس می

هام نه خانم علیپور پای بابا و مامان منو وسط نکشین، خانم من که تمام نمره -

 !خوبه
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  کشدرحمی دستش را از دستم میبا بی

 !باالال که شریک اینا شدی حداقل بکشیشون همین که گفتم، سعی کن حا -

های کالس همراه خانم علیپور از کالس  خورد و بچههمان موقع زنگ تفریح می

 .شومام ولو میروند و من روی صندلیبیرون می 

 شوندهای اکیپمان دورم جمع می بچه

 دهدام را ماساژ میترانه شانه

 !رفتیاینقدر ازش نترس دختر تو که از حال  -

 ...ترسم کهاز اون نمی -

 کنمه می شان نگاو به همه

 ....ها یکم درس بخونید اگه مامانم بفهمهتو رو خدا بچه -

 سمیرا بر علیه همیشه که مخالف است ایندفعه موافق است

 !هاگه بچهراست می -

 زند ترانه پشت گردن سمیرا می 
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 ..یک کالم بشنوین از ننه عروس -

  دیگه ِا ترانه! نزن -

 نشیند زری روی صندلی روبرویم می

 یعنی قید تفریحات ناسالممون رو بزنیم؟ -

 زندهایش را به کمرش میترانه دست

کنیم....تازه یک شعر دیگه از تو کتاب ترالن پیدا عمرًا! خیلی داریم حال می  -

 !کردم برای برادران آتش نشان

 گوید وق می دهم و زری با ذهایم را روی هم فشار می من لب

 آخ جون بده حفظ کنیم  -

 زندق می هم ن سمیرا 

 اگه این ممارست رو تو خوندن درسات داشتی االن شاگرد اول بودی -

 گوید ترانه می

 ببند -
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 کندگردد و با حرص نامش را صدا میسمیرا به سمتش برمی 

 !ترانه  -

 اندازدهایش ابروهایش را هم باال میترانه همراه شانه

 گممانتوت رو میی دگمه -

 .زنیممی  کند و ما همه زیر خندهسمیرا وا رفته نگاهش می 

کشد رود و کتاب خوش آب و رنگی از کیفش بیرون می ترانه سمت کیفش می 

 ...خوانندکنند و بلند بلند شعرش را میو با زری سر روی کتابش خم می

 جوشد، اما من دلم می  

 ....نکند راپورتم را بدهد هنوز در فکر حرف خانم علیپور هستم که

 .رسیم آتشنشانی می روبروی مرکز 

 گوید ترانه می

 بریم؟ -

 گویممن می 
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 ترانه بذار من شعر رو بخونم  -

 مگه تو حفظیش؟ -

 آره بابا تو کالس خوندین من حفظ شدم  -

 آفرین خر خون کالس  -

 گوید زری می

 پس ما چکار کنیم، سماق بمکیم  -

 کنمکمی فکر می 

 نیداوم...یک فکری شما هم با ریتم خوندن من دست بز -

 .شویمگوید و وارد محوطه سرباز آتشنشانی می ترانه آفرینی می 

شناسیمش، دارد ماشین سرخ رنگش را  آقایی که ما به اسم عمو آتشنشان می

 .کندتمیز می 

 کندکنیم و او امروز حالش خوب است رو به ما میهمه با هم سالم می
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ین دلم براتون تنگ مردم آزاریتون رو ادامه دادین اگه یک روز نیا اینقدر -

 شه می 

 گوید زری می

 !عمو ما و مردم آزاری؟ نفرمایید -

 دهدترانه ادامه می

بریم تون رو باال میآره واهلل ما که هر روز با یک شعر تازه میاییم و روحیه  -

 ...برای مقابله با آتش...و حاال مهدا بانو در خدمت شما

ایستم و شعر کتاب صاف می  دهد و من همو با حرکت دستانش مرا نشان می 

ها هم با ریتم شعرم دست خوانم و بچهکوچک ترانه (را میترالن،) خواهرِ 

 .زنندمی 

 ماشین آتشنشانی

 داره میاد آژیر کشون

 مامورای آتش نشان



 

15 
 

              Romanbook_ir@                                                                                                          دای آتشمه

 اند داخل اوننشسته 

 هر جایی که خطر باشه 

 نرسه به دادموزود می

 از توی آتیش و بال

 فوری میده نجاتمون

 ماشین  ست اینعصای د

 نرده بوم و باالبره

 هاتو سختی و حادثه

 همیشه یار و یاوره

کشم اما شعرم که تمام  خودم هم از خودم با این شعری که خواندم خجالت می

 گویمشود، با ذوق میمی 

 تقدیم عمو آتشنشان مهربون  -

 گوید سرمان می یکدفعه یکی از پشت 
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 اینجا چه خبره؟ -

ه بدون نگاه کردن به پشت سرم ترسم کو من آنقدر می صدا آنقدر ابهت دارد 

ها را هم پشت  ی بچههای بقیه کنم و صدای قدمفهمیم چگونه از آنجا فرار نمی

 .دهم که ترسیده باشمشنوم و به خودم حق میسرم می 

 ایش از بس دویده، تکه تکه شده زند، صدام را چنگ میترانه کوله پشتی

 !کنیر...میهی... مهدا...چرا فرا  -

 ایستمزنم، میبا نفس نفسی که می 

وای خیلی ترسیدم... فکر کردم... رییسشونه! نکنه گزارشمون رو به مدرسه -

 ...بدن

 زند برد و غر میخواهد روی سر من بکوبد، هوا میدو دستش را انگار می

 ها فرار کردیم، ما هم مثل بز دنبال تو اومدیمدبستانییعنی خاک! مثل بچه  -

 کندسمیرا به پشت سرش نگاه می

 فکر نکنم رییسشون بوده باشه آخه جوون بود -
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 زند اش می ترانه کف دستش را روی پیشانی 

ای خدا باز یک دقیقه اینو تحت نظر نداشتم رفت تو نخ جوونای مردم! تو کی   -

 وقت کردی اونو دید بزنی!؟

 کندسمیرا دوباره قهر می 

ارین خداحافظ من ها کار ند دی! بچهگیر می  خیلی خری ترانه! همش به من-

 رفتم 

 .رودشان میکند و به سمت خانهکنیم توجه نمیو هر چه صدایش می 

 گویمزنم و با دلخوری میایم زل می به راهی که آمده

 مون دور شدم من احمق رو ببین چقدر از خونه -

 خندد یزری م

 !پدر ترس بسوزه -

 آبرو و حیثیتمون رو بردیتون که بیا برو مهدا خونه -
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افتم، چون کنیم و من به سمت آتشنشانی دوباره راه میاز هم خداحافظی می 

 .مان دقیقا آنطرف خیابان و روبروی مرکز آتشنشانیستخانه

لرزد و هیجان می رسم، دلم دانم چرا ولی همینکه نزدیک آتشنشانی می نمی

 .کشددرون وجودم شعله می

 حتما از ترس است

 .فرستندکنم همین فردا مرا به سوئد میها میمان و بابا بفهمند من چه ما اگر

 .بینم عمو آتشنشان را با یک نفر دیگر که پشتش به خیابان است، می

تردد کنم جوری راه بروم که دیده نشون و با عجله خیابان شلوغ و پر سعی می 

ماشینی از کنار  روبرویم را رد کنم که یک هو دستم کشیده و صدای بوق ممتد 

 .شودگوشم مثل ناقوس مرگ رد می

قلبم توی دهانم ضربان گرفته و نگاهم تیره و تار شده که کسی که دستم را 

 دهدگرفته با شماتت مخاطبم قرار می 
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نکشیده بودم که االن باید  کنی؟ اگه دستت رو بچه چرا جلوت رو نگاه نمی -

 ...کردیمات رو از وسط خیابون جمع می جنازه

جرات سر بلند  "اینجا چه خبره "صدا، صدای همان آتش نشان است که پرسید 

 .کنمکردن نمی 

گویم و دستم را از دستش  صدایم تحلیل رفته با همان تن صدا ببخشیدی می 

 .کشممی 

کنم با دقت بیشتری عرض  فعه سعی می کنم اما ایندسنگینی نگاهش را حس می

 .خیابان را رد کنم

خواهد برگردم و آن آتشنشان که جانم را  یشوم دلم مد میاز خیابان که ر

 .گردددانم چرا چشمها و گردنم به آنطرف خیابان نمینجات داده ببینم ولی نمی

 .دارممان قدم برمی زنم و به طرف خانهنفس نفس می 

دای آن آتشنشان است که جانم را نجات داد، که تا کلید  تمام حواسم پرتِ ص

 کندخانم،مامان صدایم می چر درون قفل می
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 ...مهدا اومدی -

رود  شود و هوا میشوم تمام فکرها و شخصیت بیرونم دود می وارد خانه که می

 داند، بشوم و فقط باید آنطور که مامان صالح می 

 بله مامان جان -

 تماس گرفته  خب زود بیا آرش جان -

 اندازم ام را چین می بینی 

 "چسب مکالمه کنمی نچرا باید با این پسرخالهآرش جان!...َاه....خدایا من "

 مامان دستشویی دارم  -

 !یک راه فرار فوری

روم ، کیفم را روبروی دستشویی که سمت ی ورودی خانه باال می از دو پله

کنم و داخل دستشویی پناه ی مان است؛ پرت مراست راهرو قبل از سالن خانه

 .گیرممی 
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خل روشویی  اندازم و صورتم را دا ام میانهآورم و روی شام را در میمقنعه 

 شمارم شویم و میمی 

 "زندیک ، دو، سه، االن مامان دوباره صدایم می "

 زنمشود که حدس میو همین می 

یش را تیز  خواهد کالسش را به رخ کسی بکشد، صدا مامان مثل مواقعی که می

 کندکند و صدایم می می 

 !مهدا خانم -

 کشم داد می

 !ها -

 کندآید، توبیخم می کنم که کاردش بزنی خونش در نمیرا تصور میان مام

 !گه! زودتر بیانمی "ها "یک دختر خانم با شخصیت جواب مادرش  -

 زنمدرون آینه صورتم را جمع و ناالن با خودم پچ می

 "خوام دختر با شخصیت باشمنمی خب من "
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 .شومنه می کنم و وارد سالن بزرگ خاباالخره از دستشویی دل می 

توانم مامان را ببینم که روی صندلی راکش پا روی پا با نگاه گرداندن می

کند از پشت خط هم تابش خیره شده و سعی میی لبانداخته و به صفحه

 .متعارف و با ادب دیده شود

 .راست بایستم و رفتارم آن چنان باشد که مامان دوست داردکنم سعی می 

 بشین سالم دخترم، بیا اینجا -

دهد و راهی اتاقش در خیزد و جایش را به من تحویل میمامان از جا برمی

 .شودی باال می طبقه

رود وگرنه جلوی مامان باید در حرفهایم تظاهر  کنم که می خدا رو شکر می

 ...کنم

 .بینمتاب می ی لبنشینم و تصویر آرش را توی تصویر صفحهیروی صندلی م

قورت داده باشن و راست و اتو  اند که عصا ارث برده شانانگار این قوم همه

 .کشیده بنشینند
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آرش خیلی شیک و پیک روی صندلی میز کامپیوترش نشسته ، موهای لخت 

 .مان استاش وجه مشترک فامیلی وچشمهای زیادی مشکی 

 زند ملیحی می  لبخند

 سالم خانم خوشکله، مدرسه بودی -

 دهملبهایم را روی هم فشار می 

 م پسرخاله، بلهالس -

 گویمآید، ولی میدانم از اینکه بگویم پسرخاله بدش می می 

 آید ولی برای چه کسی مهم است؟ من هم از این حرف زدن اجباری بدم می

 کشدهایش را در هم می اخم

 !گوش کنی و به من نگی پسرخاله، مهدا جان شه یکدفعه حرفمی -

کنم و بهت  شم پسرخاله نگات میفهمی من فقط به چآرش یعنی واقعا نمی -

 ای ندارم دیگه  هیچ حس

 کنداندازد و با فخر نگاهم میابرو باال می
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خب حق هم داری، تو ده ساله منو از نزدیک ندیدی! از نزدیک که ببینیم   -

 !تفاوت نتونی بمونیر بیدم همینجوبهت قول می 

 گویمتوی دلم به قول ترانه می

 .است دقیقا همان دهان گشادش و ایندفعه منظورم "ببند "

 ام کاری نداریباشه من خسته -

 !رحمیمهدا! دلم برات تنگ شده چرا اینقدر بی -

ای! خارج شه! تو تحصیل کردهرحم چیه آرش؟ من دلم برات تنگ نمی بی -

 کنی دوست داشتن زوری نیست ای چرا درک نمی رفته

 ریزداعصابش به هم می

 ...خونن تو مال منی من می  بیست ساله دارن تو گوشره چون که تو سرم نمی -

 پرموسط حرفش می 

آرش این یعنی من فقط یک نوزاد بودم! یک بچه تو اون سن چی از ازدواج و   -

رسم و رسوم گذشته رو ادامه نده! ببین تانیا  کنم تو فهمه! خواهش میمحبت می 
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گرفتن...بیا این رسم و سامیار هم که به رسم خانواده ازدواج کردن االن طالق 

 مسخره رو منحل کنیم 

 ولی من دوستت دارم  -

 ای بهت ندارمولی من هیچ عالقه -

 پای کسی در میونه  -

 .نت دوست دارمی پسرخاله بودنه به جان مامان، فقط تو رو به اندازه -

ی ما خاصه! خانم بزرگ صالح دیده دختر و پسرای فامیل با هم  ژن خانواده -

 تا ژنمون معیوب نشهازدواج کنن 

 دهمبه صورتم شکل حالت تهوع می

 !خواد ژن نسل بعدم معیوب باشهعی....ژن خاص! اصال من دلم می -

 .ندکشود و بدون خداحافظی کردن، تماس را قطع میحالش بد می

  دهمشانه باال می

 ! رفع زحمت کردن -
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های مارپیچ متصل گیرد و به طرف اتاقم پلهام میو خودم از حرف خودم خنده

 .کنمی باال را دوتایکی میبه طبقه

 آیدمامان از در اتاقش که روبروی اتاق من است بیرون می 

 مهدا؟ آرش رفت؟ -

افظی تماسو بست، مامان ادب بدون خداحی بیکجا رفت؟ قطع کرد، پسره -

 خواهشا دیگه مجبورم نکنین باهاش حرف بزنم 

 زند مامان دست به کمر می 

 ست چی بهش گفتی لوم نیباز مع -

 !من؟ هیچی -

 .رومو به طرف اتاقم می

 .خانم فرخی در حال حل مسائل روی وایت برد است

 زند ترانه نق می

 اش در نمیادحالم به هم خورد از این ریاضی خر هیچ کس هم صد -
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 کنمها را توی دفترم منتقل می مسئله 

 خوای فضا رو یکم شاد کنممی -

 زند روی تخته می خانم فرخی با ماژیک

 !خانما! سکوت کنید مبحث سخته -

 زند ترانه غر می

 دین؟خانم مخمون درد گرفت! یکم استراحت نمی  -

 گوید زری پشت بند ترانه می

 بله خانم رد دادیم دیگه -

 زند یکی از ته کالس پچ می 

 تو که همیشه رد دادی -

 زندسمیرا مثل همیشه ساز مخالف می

 کنیم ه خانم استراحت نخیلی آسونه که، ن -
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 رودترانه برایش چشم غره می

 ببند جلبک  -

 گوید کند که ترانه با تمسخر می سمیرا، ترانه را شکار نگاه می 

 گم در کیفت رو می -

 کند گرداند و خانم فرخی صدا بلند میرمیسمیرا قهر گونه رو ب

 ها اعصابم رو خورد کردینبچه -

 کنم دستم را بلند می

 بهتون اسکناس بدم .. بدیناجازه!. -

 کندخانم فرخی متعجب نگاهم می

 چی؟ -

 گم بدین براتون اسکناسش کنم گم! گفتین خورده میاعصابتون رو می -

 شودکالس مثل بمب از خنده منفجر می
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 کندانم فرخی اسمم را با توبیخ صدا میخ

 !مهدا راد -

 گویمخیزم و با صدای بلند میاز جا برمی

 !حاضر -

 .رودها قطع نشده، که دوباره کالس روی هوا می ی بچهوز صدای خندههنو 

 کوبیمگیرد و من دستم را به دستش می ترانه دستش را زیر میز می 

 اومددمت گرم مهدا، حالمون جا  -

 .کشد تا خشمش فرو کش کندخانم فرخی نفس عمیق می 

آورد و با  یشود، دستانش را به عالمت سکوت باال متر می کالس که آرام

 گوید آرامش می 

باشه ! باشه! کالس ریاضی خیلی خشکِ ! شوخی و تفریحتون رو هم کردین   -

 ...اش رو گوش کنیدحاال لطفا بقیه
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گردیم و  آید، همه به طرف صدا برمیکالس مییکدفعه صدای بدی از انتهای 

مین  ها روی زبینیم که یکی از میزهای ردیف آخر شکسته و دو تا از بچهمی 

 .اندپخش شده

 گویم شوند و من به ترانه میهمه دورش جمع می 

 اقصی نقاط بدنشون نرم شد  -

 دهد و ترانه سر به افسوس تکان می

 !مربیان ما پول جدا کنن، امکانات صفرفقط یاد دارن از اولیا و  -

 گوید سمیرا می 

 !فکر کنم از این دنیا ضعف رحمت کردن -

کنیم به طرفش می ای که به زور مهارشو خندهمن و ترانه با چشمان درشت 

 گردیمبرمی 

 چی؟ ضعف رحمت؟  -

 گیرد اش می خودش هم خنده 
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 !ِا وا ! قاط زدم، منظورم رفع زحمت بود -

 خندیمخاطر شرایط کالس، آرام میو هر سه به 

 گوید زنیم، ترانه شاکی میدوباره هر چهارنفرمان با هم از مدرسه بیرون می 

نقدر زلنبو زیبو به خودت وصل کردی، اعصابم به هم تو چرا ایَاه مهدا  -

 !ریزهمی 

 اندازم به خودم نگاهی می

 گی؟کدوما رو می -

 چرخاندچشمش را در حدقه می 

ینقدر زیاده که خودت هم گیج شدی، دستبند، پا بند، جاسوییچی!  ماشاهلل ا  -

کنم ره فکر می می شون هم از نوع صدادار هستند، آدم با تو راهقدرت خدا همه

 ...رهی گوسفند داره راه میبا گله

 کوبم گیرد و پشت گردنش می با لبخندی که کنج لبهایم رنگ می

 کوفت! ادبت کو؟ -
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 !رفته سربازی -

 خندیمبا هم می همه 

 گوید زری می

 !من فکر کردم باال درخته -

 گوید سمیرا می 

 کی؟ -

 .خندیمو دوباره همه با هم می 

 گویمد، می کشه ته میمان کخنده 

گه در شان  دونی چیه؟ اجازه ندارم تو خونه از اینا استفاده کنم، مامانم می می -

 !استفاده کنهیک خانم با شخصیت نیست که از این وسائل  

 دهد ترانه ابرویی پیچ و تاب می

 !اوه مای گاد چه مامان خانم باکالسی -



 

33 
 

              Romanbook_ir@                                                                                                          دای آتشمه

ید قانون و مقررات رعایت کنی  ات بااش تو خونهنه ترانه خیلی سخته همه  -

 !نهانگار پادگا 

دوزد و رسیم، ترانه نگاهش را به آنجا میبه نزدیک مرکز آتشنشانی می 

 گوید می 

 !همش بهت بگن بکن نکنآره دیگه سخته  -

 .حیاط مرکز شلوغ است

های محافظش داخل را نگاه از دیوارهای کوتاهِ کنار حیاط و از بین میله 

 .کنیممی 

ماموران آتشنشانی داخل حیاط در حال والیبال بازی کردن نفر از پنج شش 

 .هستند

 گوید ترانه می

 !شوناینجا رو باش رسیدیم به کلونی -

 دهدزری ادامه می
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 !تا حاال اینقدر آدم جذاب یک جا ندیده بودم -

 کنم سمیرا زمزمه می 

 !شون هم جووننهمه -

 کوبد ترانه دوباره به پیشانی خودش می 

 !! باز که تو چشمت دنبال جوونای مردمه یرسم -

کند که یکدفعه آژیر مرکز با صدای بلندی به سمیرا گمشویی خرج ترانه می

ی در قرار  های آتشنشانی در آستانهده در لباسآید و مردی پوشیصدا در می

 گیردمی 

 !ها عملیاتبچه -

 .دوندو همه به طرف ساختمان مرکز می 

 .ند روز پیش شنیدمشود که صدایش را چمی و من نگاهم قفل مردی 

 !یک صدای خاص

 ...خوانندهای اینستا متن می مثل صدای افرادی که داخل پیج
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 ...آن کاله فقط هیبتش پیداستالبته که داخل آن لباس و 

 کوبد ترانه به پهلویم می

 !مهدا قورتش ندی -

 ها؟  -

 !گم غرق طرف نشیمی -

نشیند و من  دود و داخل آن میسرخ رنگ میهای مرد به طرف یکی از ماشین

 توانم نگاه بگیرم و به ترانه زل بزنم باالخره می 

م آدم خشنی باشه! ببین چه  این همونیه که اونروز از صداش ترسیدم، فکر کن -

 !ابهتی داره

های اند و دو تا از ماشینها نشسته ای بعد، تعدادی از مامورها داخل ماشینثانیه

 ...شوندکشان از مرکز خارج می مرکز، آژیر 

 گوید زند، میروند زل می ها می ترانه همانطور که به راهی که ماشین

 !شنباشه!تو این لباسها اینجوری دیده می نه بابا! فکر نکنم مالی  -
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 زندروم که غر میاز کلمات ترانه به فکر فرو می 

 !هامون دیگهتفریح امروزمون هم که پوچ شد، بریم خونه -

کنیم و من با یاد آن روز که آن آتشنشان نجاتم داد ایندفعه  از هم خداحافظی می 

 .کنمخیابان را با احتیاط بیشتری رد می 

رسم، دستبند و پابند و جاسویچی و آویزهای کیفم را از  خانه که میدم در 

 .کنمدست و پا و کیفم جدا می 

 .شومخانه می اندازم و بعد یک مهدای با شخصیت وارددرون کیفم می 

 !مامان خانه نیست 

 .شومروم و وارد اتاقم میها باال میبا آرامش از پله

 .رومپنجره می  کنم و به پشتکیفم را روی تختم ول می 

 .از اینجا دقیقا مرکز آتشنشانی درون نگاه من است

 ....خواهد آن آتشنشان را باز هم ببینمدانم چرا دلم می نمی

 چته مهدا؟ -
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 کنم گیرم و نفسم را فوت میسفت می   را دورمکاپشنم 

 !زدندیشب شنیدم مامان و بابام در مورد رفتن به سوئد حرف می  -

 کشدگیرد و به طرف خودش می درخت باالسرش می  یبرگی را از شاخه

 خواین برن سوئد؟مامان و بابات می -

 "نم بزرگخا"خواین در حضور خوان ببرن، اونجا هم می تنها که نه منم می -

 !منو به عقد آرش در بیارن

 ریزدکند و کلی برگ زرد روی سرمان و روی زمین فرو میشاخه را رها می

 ات غرق شده؟حاال تو چرا کشتی -

 افتند رقصند و روی زمین می زنم چه زیبا در هوا میها زل میبه برگ

 ! خواد برممن دلم نمی  -

 پرددرسه پایین می یکدفعه مثل فنر از روی سکوی کنار حیاط م

 !لیاقتی احمقِ روانیِ بیسلیقهبی -

 کنمنگاه می آید، با بهت به هوای مه آلودی که از سرما از دهانش بیرون می
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 !ترانه  -

 زند با غیظ لب می

  !ببند -

 گوید کند و با جدیت میو به چشمهایم نگاه می

 !گم ببنددقیقا دهنت رو می  -

 یا بخندمدانم از لحنش جا بخورم نمی

 !وری داری بارم کنتو رو خدا خجالت نکش بازم فحشی ، دری  -

 گرداندبا چندش رو برمی

 !تونم بهت بگممحدودیت سنی داره نمیی فحشام بقیه -

 زنملبخند می 

 !اونوقت چرا اینهمه بارم کردی؟ کمرم شکست -

 گرددبه طرفم برمی 
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هت بدن تا خرخره بری  خوان ببرنت خارج ، شوهر خارجی، های کالس بمی -

 اری و تریپ غم برداشتی؟تو کوزه عسل بعدا ناز می

 اندازم شانه باال می

 !ور که نیست خب دوست ندارم ز -

 کوبد آورد و روی سرم میدستانش را باال می

یعنی خاک بر سرت! جان جدِ بزرگوارت بگو بیان منو ببرن! خودم کنیزی   -

 !شم کاله قرمزیش! بگو عاشق من بشهکنم، اصال میی عزیزت رو میپسرخاله 

 کنمدو دستم را کنارم ستون می 

 شم؟؟ من متوجه نمی  کنی زنی یا شوخی میاالن داری جدی حرف می  -

 !مگه من باتو شوخی دارم جلبک -

شی فکر کردم داری مسخره بازی ام میآخه گفتی کاله قرمزیِ پسرخاله -

 درمیاری
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باالش بشم،  کنم، قوربون قد وات شوخی نمینه به جان شریف همون پسرخاله -

 !شه قدم رنجه کنه بیاد منو بگیره می 

 گهمی   کنم ببینم چیباهاش صحبت می  -

 ...بردن خارجشد منو به جای تو میخودت رو مسخره کن...آخ چی می  -

 گیرد نشیند و دستم را میدوباره کنارم می

 ناتم بگو شاید واقعا عاشقم شد ببین مهدا بیا عکسم رو براش بفرست هی از وج -

 خندماز ته دل می 

 بردار ببروای ترانه دلم درد گرفت! اگه به منه که بیا آرش رو مفت  -

 زند چشمانش برق می

 قوربوتش بشم چه اسم قشنگی هم داره! اصال عاشقش شدم رفت  -

 !تو از عشق در یک نگاه هم رد کردی ها! به عشق در شنیدن اسم رسیدی -

 !بینیبینم تو در آینه هم نمیدر خشت خام می بنده آنچه  -

 ...شودحالم عوض میخندم و جو با حرفهای جدی و شوخی ترانه از ته دل می 
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شود و راهی کالس آیند زنگ تفریح تمام میسمیرا و زری که به طرفمان می 

 شویم می 

 گوید خورد ترانه میزنگ آخر که می

 ها بریم خریدبچه -

 .کنندمیا ذوق موافقت سمیرا و زری ب

 .خرید جزء محدود جاهاییست که سمیرا مخالفتی ندارد

 کنم کوک می و ایندفعه من سازم را مخالف 

 ترانه من نمیام حالش نیست -

 !چرا؟ باید بیای -

رسم خونه مامانِ گیر سه پیچ میده کجا کنم اصرار نکن، دیرتر میخواهش می -

گزارش کتبی با ذکر مشخصات تحویل   بودی؟ چرا رفتی؟ با کی رفتی؟ باید

 بدم حوصله ندارم 

 گوید زری می
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 گذشتاما با تو خوش می -

 زندی سمیرا هم نق م

 بیا دیگه مهدا -

 دهم با لبخند جواب می

 حاال باشه یک وقت دیگه -

 ی سمیرا میزندترانه به شانه

 !سمیر اذیتش نکن بذار راحت باشه -

و  دهمها یکی یکی دست می م، با بچهکندراز میو دستم را به طرفشان 

 .زندکنم و هنوز سمیرا نق میخداحافظی می 

هاییست که مامان و بابا  افتم ولی تمام حواسم پی تصمیممی به طرف خانه راه  

 .اندبرایم گرفته 
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رسم و فهمم کی جلوی در مرکز آتشنشانی میآنقدر غرق فکر هستم که نمی 

گردانم نگاهم درون دو  نشان صورتم را برمیهمین که به دنبال دیدن عمو آتش

 .کندگوی سبز گیر می

  ! دو چشم سبز اما نه هر سبزی

 ک سبز جادویی ی

 های شمال مثل جنگل 

 پر طراوت و عمیق

ای  های درشت و ته ریشی که روی چانهکند به لبنگاهم کمی سقوط می

 .رسماش رنگ شده، میاستخوانی

 ری؟اومدی دوباره برای مردم آزا  -

ام پژواک وارش توی شنواییخورد، صدای ملودیهایش تکان میلب

 ...شودمی 

 !خودش است
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ناخودآگاه نگاهم تا روی همان سبزهای زیبا اما با دوابروی به هم چسبیده باال و 

 .آیدمی 

لرزاند قُطر و گره ابروانش دل آدم  هر چه قدر سبز چشمانش زیباست و دل می 

 کندرا آب می

 .دهم ولی توان قطع ارتباط نگاهم را ندارمی را قورت مآب دهانم 

 ام درون نگاهش مات، زل زده

 ون نداری حرف بزنی ؟ بچه زب -

 !دوباره به من گفت بچه

آید بارش کنم اما انگار توسط چشمانش خواهد هر چه به دهانم می دلم می 

 ام که زبانم قفل شده جادو شده

 به چی زل زدی اونوقت؟  -

 گویما لکنت زبان میآیم و بم می یک آن به خود

 شدم هی...هیچی...م..من...داش...تم...رد..می -
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 .دارددارم که یکدفعه به طرفم خیز برمی ب قدم برمی و عقب عق

 کشدام را میآورم که بند کولههایم را جلوی صورتم می ترسیده دست

 !مون از همین طرفهبه خدا من کاری نداشتم، مسیر خونه -

 ترسم؟ او میقدر از چرا این

 صدایش هنوز عصبی است

 قصد خودکشی داری برو جایی که من نبینمت  -

 .کنمی دست او نگاه میدارم و به اشارهایم را از روی صورتم برمیهدست

 .من تا خیابان یک قدم بیشتر فاصله ندارم

 دوباره گند زدم 

 آورم ها را در میها و دست و پا جلفتی چرا ادای کودن

 یرمگمی نفس 

 ممنون -
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 دهداش بیرون می و او با حرص نفسش را از بینی

 داره؟ مردم آزاری لذت  -

افتد، دهم، چشمانم تار شده، نگاهم از صورتش پایین میسر به نفی تکان می

زنم و خودم حدس روی لباسش اتیکت اسمش وصل است ولی هیچ چیز نمی 

 "کاپیتان "زنم نوشتهمی 

باشن و دیگه دور و بر  های خوبیهم بگو بچهآفرین پس به دوستات  -

 آتشنشانی نگردن، خب؟

کند دوست دارم، حقارت لحنش که ما را بچه خطاب می هر چقدر صدایش را 

 را دوست ندارم 

 های حرف گوش کن ولی مثل بچه

 گویمکنم و خب می سرم را کج می

 !ی خوبی باش و حواست به خیابون باشه و برو خونتون حاال هم بچه -

 زند ها حرف می مثل بابا بزرگ
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 گردمه به طرفش برمی دارم اما دوبارگردانم و یک قدم کوچک برمی روبرمی

 ما بچه نیستیم  -

های شلوارش کرده، انگار منظورم را نفهمیده، هایش را توی جیب دست

 پرسدمی 

 چی؟ -

ه گین بچه بچه! انگار با یک بچه دبستانی طرفین! نخیر آقا ما بچهمش می -

 !نیستیم سال آخر دبیرستانیم

زند که شاید نشود نامش را لبخند  می دهد و لبخند محوی تک ابرویش را باال می 

 گذاشت 

 !واسه سن من شما بچه به حساب میاین -

 کنم، مگر چند سالش است؟ دقیق نگاهش می 

هاییست که توهم پیری خورم سی سال بیشتر ندارد ولی فکر کنم از آدمقسم می 

 ....دارند
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 دهدبا همان لبخند مه آلودِ کنج لبش ادامه می

 ...گرددنبال عدد سن من ن -

 ذهن خوانی هم بلد است؟ 

 !تون بچهبا احتیاط برو خونه -

کنم و  هایم را مشت میگردانم، دستباز هم گفت، دیگر اعصاب ندارم روبرمی

 .رومشوم و سمت خانه می با عصبانیت از خیابان رد می

کنم خودم را آرام  کشم و سعی می یک نفس عمیق می  رسمکه می به در خانه

 .کنم

مدارک جرم از نظر مامان را از دست و پا و کیفم جدا و داخل زیپ کیفم  

 .اندازممی 

 .شوماندازم و وارد میداخل قفلِ در، کلید می 

 شودو سوال هر روز مامان تکرار می

 مهدا اومدی؟ -



 

49 
 

              Romanbook_ir@                                                                                                          دای آتشمه

 تر منو جواب تکراری

 مانبله ما -

 !ترامی دخترم زود بیا باال نهارت رو بخور باید بریم جلوس خانم اح -

 .اورم کوبم، و ادای گریه کردن را در میپا زمین می 

برند که هم سن خواهد برگردم مدرسه، خدایا چرا مامان مرا به جمعی می دلم می 

 .من نیستند و دوستشان ندارم

ی موکد مامان، مثل عصا صیهچهار ساعت درون مهمانی خانم احترامی به تو

ام و تا  هایم رسم کردهالیمی هم روی لبام و لبخند ماف نشسته ها ص قورت داده

 .امجایی که امکان داشته نظر هم نداده

 های مامان استاینها منشور جلوس و دورهمی

 صاف نشستن بدون قوز کردن

 لبخند خیلی خیلی یواش 

 !و حرف نزدن مگر در وقت لزوم
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خودشان دانم چرا مرا با دای یک مجسمه را دربیاورم نمیر است ا اگر قرا 

 .برندمی 

 .خوردحالم از ژست و قیافه و مدل قهوه خوردنشان به هم می 

 ...مامان دوست دارد دختر با آدابش را به رخ دوستانش بکشد

تر بگویم دوئل روبروی هم  کنم فقط برای رو کم کردن یا درستاحساس می

 ...نشینندمی 

 ...از جمعشان بیزارم 

مان هستم و البته یک چیز  دوست داشتنی  هایمن عاشقِ مدرسه، ترانه و خالف

 !دیگر

 .کنمبه قول ترانه زلنبیو زیبموهایی که به خودم وصل می

ها را  زندگی بدون این چیزها برای من جهنمی بیش نیست که مامان اصال این

 ...کنددرک نمی
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های اتو کشیده و ر لباسروم و با غرغسمت اتاقم می های دردناک با کمر و شانه

 .کنم را با یک لباس گشاد و راحت عوض می تنگم

 .بندمکشم و پلک می دهم روی تختم دراز میام را ماساژ میدر حالی که شانه

 .گیردهایم یک جفت گوی یشم جان می اما زیر پلک

 .شوماهم کشیده می نشینم و ناخودآگاه سمت پنجره نگکنم، می پلک باز می

ی بخار زنم و پشت شیشهپرده را کنار میروم، خیزم و تا کنار پنجره می برمی 

 .ایستمگرفته می 

 .زنمها زل میهای روشن آتشنشانی است که به آنویوی روبرویم، چراغ 

های زنم و  یک جفت چشم که توانایی سحر دارد را بین چراغپلک می 

 .کنمآتشنشانی گم می 

 !ی ما قحطی زدهبین خانوادهسبز  چشمان

 !مشکی هستندهمه چشم و ابرو 

 !آن هم مشکی زاغ
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 !های مشکیسبز، آن هم آن سبز خاص رنگ دیگریست ورای تمام رنگ

 شود و لحن صدای مخملی.اش درون سرم پخش می 

 مردم آزاری لذت داره؟  -

 شودهایم پهن میلبخندی شرور روی لب

 !آخ چه جورم، کاپیتان -

 کنم ی کاپیتان را چندین بار زمزمه می مهکلو 

 ن کاپیتا

 کاپیتان 

ام و یا نه کاش اسمش فهمیدم واقعا کاپیتان دیدهشد تا میکاش چشمانم تار نمی

 ...را خوانده بودم

 .زنمهای روشن مرکز زل میو دوباره به چراغ

ی کنار دهد و مانتواَم به میز شکستهها هلم می شوم،یکی از بچهوارد کالس می

 .شودی یک بند انگشت پاره میاندازهکند و با صدای قیژی به کالس گیر می 
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 .شوندهایی که داخل کالس هستند، دورم جمع می بچه

 گرداند ی مانتو را سرجایش برمی ی کنده شدهزری تکه

 !َاه فاتحه خونده شد تو مانتوت -

 برن؟بیرون نمی وای حاال چکار کنم؟ چرا این نیمکت لعنتی رو از کالس -

 گوید ها مییکی از بچه

 گم رم به خانم علیپور می االن می  من -

 گوید گردد و رو به من مینشینیم که چند دقیقه بعد برمی همه سرجاهایمان می 

 ...بره تو انباریخانم علیپور گفت آقای رحمانی رفته اداره، برگرده میز رو می  -

 !برنش! هوفیآره خب مانتوی من داغون شد بعدا م -

 .شویمنشینیم و ساکت مییمان می با ورود دبیر زیست همه سر جاها

 .خورم ولی کل ساعت کالس برای مانتوَام غصه می

 گیرد خورد، ترانه دستم را میزنگ که می
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 بیا بریم از بوفه چیزی بخریم  -

 خودت برو ترانه من حوصله ندارم  -

 ...وسیت که پاره نشدهغصه نخور بابا مانتوت پاره شده لباس عر -

 ..خورم تو برو من بعدا میامنمیباشه غصه   -

 .شودآورد و دلخور از کالس خارج میترانه ادایم را در می

 .امکنند و فقط من ماندهها کالس را ترک میی بچههمه

خزد و وارد  بینم چیزی روی زمین می روم که یکدفعه می به پارگی مانتوام ور می

 .شودکالس می

اری زرد وسط کالس حله زده و فیش فیش  بینم مکنم می با دقت که نگاه می

 .کندمی 

آید و با شدت خودم را به  کشم که گلویم به سوزش در میآنچنان جیغی می 

کشد و همانطور جیغ خورد و تیر می ی میزم می به لبه پشتمکنم، عقب پرت می 

 .کشممی 
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کند اما با دیدن من و آن  کالس میها با کنجکاوی سرش را وارد یکی از بچه

 .بنددکشد و در کالس را هم می مار زرد رنگ وسط کالس او هم جیغی می 

 ...ام و آن مار ترسناک با آن زبانش که از دهانش بیرون زدهحاال من مانده 

 .امریزم و خودم را به دیوار پشتم چسبانده مثل ابر بهار اشک می 

 کندیخانم علیپور از پشت در صدایم م

 راد؟  -

 زنم زار می

 !خانم علیپور کمکم کنید تو کالس مارِ -

 ام دهمقصد دارد دلداری

 ! رسنآروم باش دخترم زنگ زدیم آتشنشانی االن می  -

 دهدمار کمی خودش را روی زمین و به طرف من سُر می

 زنمنزدیک است قالب تهی کنم با وحشت زار می

 !ه میاد طرف من وای کمکم کنید! خانم علیپور دار -



 

56 
 

              Romanbook_ir@                                                                                                          دای آتشمه

 س، تکون نخور تا اتشنشانا بیاندخترم نتر -

 زنمهق می

 وای خداجون کمکم کن  -

 کنددارد و به من نگاه می کند و سرش را راست نگه میمار دمش را حلقه می 

 گوید زیر لب با هق هق می 

 !گمشو! گمشو! حیوون کثیف لعنتی -

 !ط نزدیک من نیانه نه خیلی هم خوب و مهربونی باشه! باشه! فق -

 خوردن مییک ذره تکا

 کشم مستاصل جیغ می 

 !جانِ مادرت جلو نیا کثافط احمق -

شود، دستکش مخصوصی شود و کاپیتان وارد کالس مییکدفعه در باز می

 ...ی بلند هم به دست گرفته دستش است و یک میله 

 عمو آتشنشان هم پشت سرش است



 

57 
 

              Romanbook_ir@                                                                                                          دای آتشمه

 زنم ار میانگار ناجی خودم را پیدا کرده باشم ز

 کنهنجاتم بدین خیلی بد نگاهم می تو رو خدا   -

 باز هم لبخند محوی دارد

 نترس بچه! از جات تکون نخور تا من بگیرمش  -

 کنم ام کج میسرم را روی شانه

 چشم  -

 پرسدعمو آتشنشان می 

 سالمی؟ -

 بله عمو -

 الهی شکر -

با احتیاط به طرف کشند و کاپیتان ها و خانم علیپور از پشت در سرک می بچه

 .رودعنتی می مار ل
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گذارد و با دستی که دستکش ی مارگیری دستش را پشت گردن مار می میله  

 .گیرددارد سر مار را می

 .کنم گیرم و نگاهش میدستم را جلوی دهانم می 

اش ترسی نیست بر خالف چشمهای من که وحشت از های یشمی درون گوی

 .کندآن شره می 

 .زورش بیشتر است ست ولی کاپیتانمار با قدرتی ا 

آورد و مار را  ای را نزدیک کاپیتان می عمو آتشنشان از پست سرش محفظه

 .دهنددرون محفظه جا می 

 آید نفس بکشم تازه یادم می

 !خطر رفع شد پاشو برو به درست برس -

 گویم انگار بعد اینهمه دوباره بغضم ترکیده در حال گریه می 

 !منونممنون کاپیتان ! م -
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کند و بادستی که اش را به زمین ستون می کند، چوب مارگیری می  خاص نگاهم

 آورد دستکش دارد، را جلو می 

 کمکت کنم بلند شی؟ -

 چسبانم خودم را بیشتر به دیوار می

 هاتون ماری شده نه! دستکش -

 !خنددمی 

 .اش را دیدمخورم که ایندفعه خندهقسم می 

شوند  شوند و دورم جمع می وارد کالس میم علیپور ها و خانها بچهبا رفتن آن 

 .کنم کنم و باز هم گریه میخودم را در آغوش ترانه پرت می

 گوید خانم علیپور می 

ها برای حیوون دست مردم و زنده شدم، آتشنشانا گفتن این مارها رو بعضی -

 کننبرن خونشون، بعد یکدفعه حواسشون که نیست، فرار میآموز می

 !نهشون کلعنتخدا  -
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 زند ها خانم علیپور را صدا می یکی از بچه

 ...خانم علیپورآقاهای  آتشنشان کارتون دارن -

 .رودکند و به طرف در میخانم علیپور نفسش را فوت می

 زند و ترانه در گوشم پچ می 

هیس لعنتی! اون آتشنشان ترسناکه نجاتت داد! چقدر جذابم بود، فقط یک  -

 ت دراز کرد، نگرفتی؟ری به سویسوال چرا دست یا

 زنمبه پهلویش می

 ترانه دستش ماری بود -

 .رودو ترانه از خنده ریسه می 

شوند و کاپیتان سمت  ای بعد دوباره کاپیتان با خانم علیپور وارد کالس میلحظه

ها روی دهد و لولههایش را تکانی می های درهم لولهرود و با اخمبخاری می

 .ندشوزمین ولو می



 

61 
 

              Romanbook_ir@                                                                                                          دای آتشمه

خورم و  کشد ولی دردش را میتیر می  پشتمخیزم، من هم از روی صندلی برمی 

 .رویمهمراه ترانه یکی دو قدم جلو می

 کندلحنش پر از خشم و دلخوریست وقتی رو به خانم علیپور می

خانم مرگ خاموش شنیدین چیه؟ جمع شدن مونوکسید کربن داخل فضایی  -

 ....!بسته باعث مسمویت و یا مرگ میشه

 دهدکند و با دست ما را نشان میی ما میرو به همه

 !ها به خطر بیفته مسئولش شمایینجون هر کدوم از این بچه -

 دهداندازد و کاپیتان ادامه می خانم علیپور سر به زیر می

اینجور که معلومه تمام افراد این مدرسه نیاز به آموزش دارن! فردا صبح اول  -

هاشون رو داخل حیاط جمع کنید تا ما با موزان و معلم نش آی دا وقت لطفا همه

 ...اکیپمون برای آموزش بیایم

 دهدکند و بعد ادامه میکمی مکث می 

 های اطفا حریقتون سالمه؟کپسول -
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 شه امتحانشون کنید؟ دونم فقط برامون نصب کردن می نمی -

 دهد سر به تایید تکان می 

ها همه ا همین امروز بگین بخاری کالسلطف کنیم، فردا اوناها رو هم چک می  -

  !استاندارد نصب بشن

 اندازدبه پشت بخاری هم نگاهی می 

 !آخ آخ شلنگ هم با بست بسته نشده -

 .خانم علیپور از خجالت دوست دارد آب شود و درون زمین برود

 .آیدیکدفعه کاپیتان به طرف من می  

 کندنگران نگاهم می

 خوبی؟ -

 .تر هستمایستد، یک سر و گردن از او کوتاهمیقلبم از حرکت 

 دهماب دهانم را قورت می 

 ازتون ممنونم، شما جون منو نجات دادید، من مدیونتون شدم  -
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 زند پلک می 

 !ی ماست بچهاین وظیفه -

 .آوردزنم، نگاهش مغناطیس دارد، نفسم را بند می درون جنگل نگاهش زل می 

 .مدیگر به بچه گفتنش حساسیت ندار

 .رودبُرد و میاوست که بند نگاه را می

 .شومروم تا روی صندلی ولو میبلعم و وا رفته عقب عقب می رفتنش را می

 .شوندها با پچ پچ متفرق می کند و بچهخانم علیپور با سرعت کالس را ترک می 

 .شوندترانه و زری و سمیرا دورم جمع می

 کوبد میام ترانه با عصبانیت به شانه

 !لعنتی چقدر خوش شانسی -

 کنمبا نگاه براندازش می 

 !برای پاره شدن مانتوم یا روبرو شدن با مار؟ -
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 زندبا حرص لب می 

 !پرسهده و حالت رو میای که نجاتت می نخیر برای این تیکه -

 زند نشیند و به در کالس زل میزری کنارم می

 چه چشمایی داشت -

 زند سمیرا نق می 

گفتی سمیر باز گند  گفتم که می! حاال اگه من می گهی چی می نه ببین زرترا  -

 !زدی

 کند ترانه در هپروت زمزمه می 

 !بابا با این نماد جذابیت حق داری گند بزنی -

 گویدزری هم می

 آی گفتی  -

 خیزمخندم و از جا برمی می 

 غرق نشین! پاشین بریم تو حیاط یک قورت آب بخوریم -
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ای قدردانی به آتشنشانی ها برام همراه بچهته ی گل سرخی که گرف شاخهبا 

 .رویممی 

 .دل توی دلم نیست تا این گل را به دستش بدهم

عمو آتشنشان پشت میزش نشسته ولی کاپیتان نیست، اصال مرکز خیلی خلوت  

 .است

 .زندعمو با دیدن ما لبخند می 

 دهد ان را می کنیم و عمو با خوشرویی جوابمهمگی سالم می

و این همه سال خدمتم تا امروز که آخرین روزهای خدمتمه تا حاال ابا! تسالم ب -

 هایی مثل شما ندیده بودم بچه

 .گردم ولی نیستبا چشمهایم دنبال کاپیتان می 

 گوید ترانه می

 خواین بازنشسته بشین؟ مگه می -

 آره دیگه تا آخر امسال حکمم میاد -
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 گوید سمیرا می 

 بازنشسته بشین حیف! بهتون اصال نمیاد چه  -

 رود و ترانه به سمتش چشم غره می 

 بیاد یا نیاد دیگه وقتش رسیده  -

گوید  زند و با چشم ابرو میگردد می ی من که نگاهم دنبال او میترانه به شانه 

ی گل را به طرف عمو ی دیگری ندارم الجرم شاخهگل را به عمو بدهم، چاره

 گیرممی 

 و نداره ت دادین! این قابلتون رمنون امروز جونم رو نجا عمو م -

  گیردفهمیده، گل را میعمو حال و هوایم را 

 !دم بهشرفته عملیات، اومد می -

 زنمکوبد، با دستپاچگی لب می گیرم و ضربان قلبم با ضرب می گر می  

 یعنی فرقی نداره...یعنی دوتاتون یکی هستیننه...نه.. -
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کند حرف مرا لبخندی مصنوعی سعی می  گیرد و بااز بازویم میترانه ویشگونی 

 درست کند

 کنهعمو منظورش اینه هر دو نفرتون زحمت کشیدین فرقی نمی  -

 کشم نفس راحتی می 

 آره همین  -

 گوید ترانه زیر لب می

 کوفت..ببند -

کند، شاید هم  و نگاه زری روی من جور دیگریست، انگار با غیض نگاهم می

 .امکنم و توهم زدهاشتباه می

 .آییمکنیم و از مرکز بیرون می خداحافظی می 

 زند ترانه تشر می

 کنیچت شده مهدا مثل مونگال رفتار می  -

 گوید زری با حالتی خاص می 
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 !انگار خبراییه -

 کنم با غضب به صورتش نگاه می

 چه خبری؟  -

 کند حاشا می

 گیری؟ هیچی بابا چرا پاچه می  -

 کندداخله میترانه م

 !ت گذشتهه امروز بهش سخزری بهش گیر ند -

 زنمتوی دلم غر می

 "!خودت که قبل اون گیر دادی "

 .رویممان می کنیم و هر کدام سمت خانهخداحافظی می 

 .اما من حالم عجیب و غریب است 

 !انگار واقعا خبرهاییست 
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 ...انگار اتفاقاتی داخل قلب و مغزم افتاده

ن و بابا نخواهم گفت، چون اولین کنم اتفاقات مدرسه را به مامامیبا خودم فکر 

شان بردن من از این مدرسه است، از اول هم راضی نبودن من در مدرسه  گزینه

 .دولتی درس بخوانم

 .کنمروم، مامان خانه نیست، نفس راحتی بازدم می شکر خدا وقتی به خانه می 

 .کنمو با آرامش برای ترمیم مانتوام فکر می 

 .رسدم ولی فکری به ذهنم می آوراز دوخت و دوز سر درنمی

زنم، گذارم و اتو میدارم و پشت قسمت پارگی می یک تکه الیه چسب برمی

 ...خیلی خوب نشده ولی از آن حالت اول خیلی بهتر شده

کنم و به طرفش زند، مانتو را سر جالباسی وصل میتلفن خانه که زنگ می 

 .روممی 

 دهدمامان است و جواب می حتم دارم

 !ان اومدی خونهمام مهدا  -
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 بله مامان -

خسته نباشی دخترم، نهارت تو یخچاله من با یکی از دوستام رفتیم بیرون، تا تو   -

 .به کارات برسی من زود برگشتم

 .آیدکنم که دوباره تلفن به صدا در میگویم و قطع می چشم می 

ی  مامان مجبورم وقتی او در خانه نیست من همهحوصله ندارم ولی به امر 

 .ها را پاسخ دهمتماس

 بله، بفرمایید -

 سالم مهدای جانم -

 دهم، لعنت به این شانس! آرش استآب دهانم را قورت می 

 اش را ندارم اصال حوصله

 !سالم پسرخاله، مامان خونه نیست  -

وال خودت رو  دونم چند دقیقه پیش باهاش صحبت کردم، زنگ زدم احمی -

 بپرسم 
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 گویمبا حرص می 

 !واهلل تا اونجایی که من شنیدم مهندسی خوندی مگه؟ دکتری -

 کندنامم را بلند صدا می

 !مهدا  -

زنی؟ من خوبم! حاال که خیالت راحت شد خوبم  گوشم کر شد چرا داد می -

 ای نداری؟امر دیگه

 !منی و بسی لوس! تو مال خوب اینو تو گوشت فرو کن دختره  -

!  من آدمم! فقط هم به خودم تعلق دارمام که مال کسی باشم؟ مگه من وسیله  -

 !تو هم اینو تو گوشت کن پسره خودخواه

 زنم کوبم و غر می و گوشی را روی تلفن می 

 !ی مزخرف! ازت بیزارم پسره -

 .کشم روم، از داخل یخچال ظرف ماکارانی را بیرون میسمت آشپزخانه می
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ها خیره  اکارانیکوبم و به رنگ و لعاب جذاب مرا محکم به هم می  در یخچال

 ...تهایم را کور کردهی نچسب اششوم ولی این پسره می 

 .رومگردانم و به طرف اتاقم می ظرف رو دوباره به یخچال برمی 

شوم و به آن آتشنشانی روبرویم چشم  ناخودآگاه پشت پنجره کشیده می 

 .دوزممی 

 .تپداین قسمت از زمین می  دلیل برایدلم بی

  ...مدهفکر کنم بالیی سرم آ

ام برای قلبم تنگ و کوچک شده کند، انگار سینهقراری می ام بیقلبم درون سینه 

 ...کندو احساس خفگی می 

 خدایا این چه حالی است از من؟ 

بندم دانم چه مرگم شده ولی چشم که میتمام شب خوابم نبرده، خودم هم نمی 

 زندگوشم با یک صدای دلچسب پچ می  کسی درون

 لذت داره؟  مردم آزاری -
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 .کنمو با ضربان قلب چشم باز می 

های روشن مرکز آتشنشانی ام و به چراغشاید بیشتر از صد بار پای پنجره رفته

ام تا آن دو گوی یشمی را به تماشا  ام و با پای دل تا دم آنجا دویدهخیره شده

 .بنشینم

 ام بیمار شدهبه نظرم 

 ...مثال بیمار آن چشمهای بی

 . گیج نیستمام، اصال وابیخبا تمام بی

 .اندازم برای رفتن به مدرسه هنوز زود استبه ساعت اتاقم نگاهی می 

 .بندمزنم و باالی سرم میام را شانه می موهای مشکی پرکالغی

 .رومها پایین می بعد از آمدن از سرویس از پله

 .نوشندمی اند و آب پرتقالشان را پشت میز سلطنتی نهار خوری نشسته بابا و مامان 

 گوید اندازد و میمامان با دیدنم به ساعتِ سوئیسی دور مچش نگاهی می 

 مهدا جان نیم ساعت زودتر بیدار شدی؟ -
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  کنمسالم می

 سالم مامان! سالم بابا! اشکالی داره زودتر بیدار شدم؟  -

 ک جفت چشم سبز خواب را از چشمانم ربوده؟ توانم بگویم که یچطور می

 ...نوشدکالس یک جرعه از آب پرتقالش را می وید و خیلی باگمامان نه می 

اش خرم و موقع خوردنش با نیاگر بداند که من در مدرسه ساندیس می 

خندم به حتم آورم، و بعد با دوستانم با صدای بلند میصداهای ناهنجار در می

 ...سرم باقی نخواهد گذاشتیک تار مو در 

 !حتی تصورش هم وحشتناک است

 ...دارمهای کوتاه برمیشان قدمطرفبه 

 ...امحال عجیبی دارم، انگار یک قرص نشاط آور با دُز کم خورده

 .بوسماش را میی صاف و صیقلیروم و گونهنزدیک بابا می

 کندبابا با بهت نگاهم می 

 م داری؟ چی شده مهدا خانم؟ چیزی الز  -
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 .دهمبا خنده سر به نفی تکان می

 تنگ شده بود  نه دلم براتون -

 .زندهویتی میکند و لبخند بیتعجب از نگاهش شره می

اند و همیشه ضوابط و احترام حرف ی کمی بردهافراد این خانه از محبت بهره 

 ...زنداصلی روابط را می

دوستش دارد یا  "با به مامان بگوید : ام مامان به بابا یا برعکس باتا به حال نشنیده

 "عاشقش است

در حضور من نبوده، بابا فوق العاده با ادب است و احترام مامان اند فته اگر هم گ

 ...کند ولی عشقدارد و مامان هم همین اصول را رعایت میرا نگه می

 اندازم برای خودم شانه باال می 

 "ام من که ندیده "

ریزم و روی صندلی برنزی روبروی بابا و دست خودم می چای کمرنگی برای 

 .نشینمچپ مامان می 
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 .کشمبعد نوشیدن جای ظرف خامه و عسل را جلو می

 دهدمامان تذکر می

 !خواد شکم بیاریمهدا خانم خامه چربِ و شما که دلت نمی -

 زنم التماس گونه لب می 

 !مامان -

 کندمامان پشت چشم نازک می

 !کالس ورزشت هم نرفتی دو جلسه است -

وید و سمت کت و کیف چرمش گشود، ممنونی می بابا از سر میز بلند می 

 .رودمی 

 زنی؟مهین، من به آرش زنگ بزنم یا شما زنگ می -

 .کندلقمه درون گلویم گیر می 

 آرش؟

 شودمامان هم از پشت میز بلند می 



 

77 
 

              Romanbook_ir@                                                                                                          دای آتشمه

بفرستم، صبر کنید منم  خوب شد گفتین، قراره برای اون کار براش پول   -

 همراهتون بیام

 روددر میگوید و آماده به طرف بابا آهانی می

 داخل ماشین منتظرتون هستم -

 .شودو با یک خداحافظی سرسرکی از من، از خانه خارج می

 یعنی چه کاری با آرش دارند؟ 

 هایی توی سرشان هستها به حتم فکرها و نقشهاین

 دهمظرف خامه و عسل را عقب می

 ...اسم آرش اشتهایم را کور کرد

رود، بدون دست زدن به آنچه و می  کندمامان هم که با عجله خداحافظی می

آید و خودش میز را خیزم، خانم زمانی می میز چیده شده با عجله برمی روی

 .کندجمع می 

 ...خواهم به آرش فکر کنم نمی
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 !امروز نه

 امروز مخصوص کاپیتان است

 .دوماتاقم میبه طرف  

یفم را هم وصل  پوشم، دستبند و پابند و اویزهای کام را میهای مدرسهزود لباس

 .کنمکنم و با هیجان قصد خروج از خانه را میمی 

 .زندزند، به درک که زنگ میتلفن خانه زنگ می

 .بندمپوشم و در را پشت سرم میهایم را میبدون جواب دادن تلفن کفش

ی اتاق من سر نبش و ی پهن واقع شده ولی پنجره درون یک کوچهمان درِ خانه

 .آتشنشانی است دقیقا روبروی مرکز

 !وای از مرکز آتشنشانی

کنم و با نگاهم ماشین مشکی رنگی را  آیم، خیابان را رد میاز کوچه بیرون می

 .کنمرود را دنبال می که داخل پارکینگ آتشنشانی می 

 .کشدسیم نامرئی مرا سمت ماشین می  روم، یکچند قدم نزدیک می 
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 .شوداز آن خارج میدر ماشین باز و یک مرد کت و شلوار پوشیده 

شود  نوازد، ظرف دلم واژگون می گردد، قلبم ناکوک میهمینکه به طرفم برمی 

 .آیدداند چه بر سرم میو خدا می

 !کاپیتان است ملبس در کت و شلوار مشکی، پیراهن کرمی

یشه زیر کاله بوده و ندیده بودمشان، رو به باال حالت داده شده و  موهایی که هم

 .نظیر داردی بییک رنگ خرمای

 مرا چه شده؟

فشارد و با طمانینه به طرفم قدم بیند، ریموت ماشینش را میگردد مرا می تا برمی

 دارد برمی 

 ری مدرسه؟ دیروز خیلی ترسیدی؟ داری می -

 ا دارم من فقط توانایی گفتن یک کلمه ر

 سالم  -

 سالم، خوبی؟ چرا رنگت پریده؟ -
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 شود م خارج می کنم تا باالخره اصواتی از دهانچند بار دهانم را باز و بسته می

 !رم مدرسهخوبم...می -

 ...الهی شکر بچه -

ام  شود، اما بوی سرد ادکلنش بدجور زیر بینیتفاوت از کنارم رد میو بی

 .زندمی 

کوبد وارد مرکز شده ولی من هنوز میان روی زمین می هایی که  او با قدم

  !های عطر ادکلنش، غرقمموج

 ...برگ گلی، شناور روی آب دریاگل مثل

 ...سبک و رقصان

 .خندمگزم و بی بهانه میآیم، لب می یک دفعه به خودم می

 ...امشاید جنون گرفته 

 .کندحسی زیر پوستم حرکت می 

 .دوماندازم و بعد تا مدرسه میمیبه عقب نگاهی 



 

81 
 

              Romanbook_ir@                                                                                                          دای آتشمه

 ...باید برای استقبال از کاپیتان آماده باشم

وار جمع  حیاط بزرگ مدرسه، دایره دانش آموزان داخلها و ی معلم همه

ایم و کاپیتان و یک همکار دیگرش، دقیقا روبروی این نیم دایره انسانی  شده

 .کنندایستاده و در مورد آتش و خاموش کردن آن صحبت می 

ی استفاده از کپسول اند و طریقهدر ظرفی روبروی خودشان آتشی روشن کرده

 .دهندآموزش میخاموش کردن آتش را 

ولی ذهن من در حال مقایسه کردن تیپ کاپیتان با کت و شلوار و با این 

 .های پر ابهت تنش استلباس

خندند اما می ها ی بچهریزد و همهها نمک می ترانه هی وسط حرفهای آتشنشان 

من تمام حواسم پی حرف زدن کاپیتان است. و حسی عجیب داخل وجودم  

دانم چطور تفسیرش کنم، من دوست دارم چشم و گوش کشد که نمیزبانه می

 ...ینند و صدایش را نشنوندی دخترهای اطرافم را ببندم تا کاپیتان را نبهمه

 زند ام مییکدفعه کسی به شانه
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 هی مهدا؟  -

هایم زل کنم و او هم درون چشم گردم، من نگاهش می ترانه برمی به طرف

 زند می 

 زنم ت می خبریه؟ یک ساعته دارم صدا  -

  پرسمگیج می 

 چه خبری؟  -

 شودی کاپیتان می زند و بعد خیرهچند بار پلک می 

 !با اون چشای المصبت خوردی پسر مردم رو -

گیرم و نگاه تند زری روی ریزد، لب به دندان میچیزی درون وجودم فرو می 

 .شومخودم را هم متوجه می

 گوید قید می سمیرا بی 

 !خواد بکنه ار هر کار میاینقدر گیر میدی؟ بذ ترانه مگه تو منکراتی -

 کشدی من به طرفش سرک می ترانه از کنار شانه
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 سمیر تو ببند -

ها آتشنشان کند و  صورتش را به طرف سمیرا هم کوفتی نثارش می

 .گرداندبرمی 

 گوید یکدفعه کاپیتان می

 شما بیاین -

 .اش به من استبینم اشارهکنم، می نگاهش که می

 گوید کنم که زری می اهش مینگ مات

 آقا من بیام  -

 گوید کاپیتان می 

 زدن بیان ببینم کار با کپسول رو یاد گرفتن؟ نه ایشون که حرف می  -

 کند ؟ شوخی می

فهمم آتش و خاموش کردنش چه ام، من چه می را نگاه کردهمن فقط او 

 .ایستصیغه
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 .زندار میپاهایم انگار به زمین چسبیده و ضربان قلبم روی هز

 زند دهد و دم گوشم پچ میترانه هلم می

 !زود برو دیگه، حاال از نزدیک دید بزن -

 .دارم می هایم را به طرفش برکنم و با بدبختی قدمگیج ترانه را نگاه می 

 گوید اما نفس کشیدنم یکی در میان شده، آرام می

 خوام بدمترس نداره! نمره که نمی -

ه جایی حوالی حضورش  رس نیست و از این است کداند حال من از تو نمی

 .امایستاده

 دهدشلنگ کپسول را به دستم می 

 خب آتش روبروت رو خاموش کن -

 .کنمزانم را تماشا میاش خودِ لرو من فقط درون دو گوی یشمی 

 !زود باش بچه، باید آتیش رو خاموش کنی نه منو -
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گ به یک دستم و با دست گیرم، شلندهم، نگاه می آب دهانم را قورت می 

 .دهمرا فشار میدیگر اهرم روی کپسول 

مانم و دلی که شود، من می ها خالی می حیاط مدرسه که از آتش و آتشنشان

 ...قلبی درونش نمانده

خواندم و از خواندنشان  ها میاتفاقی درونم رخ داده که فقط توی شعر و داستان

 ...دویدحس نابی زیر پوستم می 

 ...امام، من دلم را به کاپیتان آتشنشان باخته آن تجربه شده ودم دچارو حاال خ

 .کشاندمگیرد و دنبال خودش می یکدفعه از وسط حیاط ترانه دستم را می

 کنمصدایش می هول شده 

 کشی؟ هی ترانه چرا مثل خر مَشتی ماشاهلل منو می -

 ببند تا بهت بگم -

 !ادب داشته باش دخترم، ادب -

 زند کشد و دست به کمر می سه میسرویس مدرمرا داخل 
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 خب؟ -

 دهمشانه باال می

 تر سوالت رو بپرسی؟شه کاملخب چی؟ می  -

 آورد اش را باال میانگشت اشاره

 !گیرم اگه اول به من نگیدهنت رو گِل میمهدا!  -

 گویمبا ابروهای باال پریده می

 گم؟من هالکِ این ادبیاتتم! چی رو باید اول به تو ب -

نشانه چرا حالی به حالی مهدا خودت رو نزن به اون راه! بگو با دیدن اون آتش -

 شی؟می 

 جومشودو لبم را ریز میاز گونه تا پشت گوشم داغ می

 زنمکند و من لب میترانه منتظر و اخمو نگاهم می

 ها؟  -

 !کوفت حرف بزن -
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 کنم از بینی نفسم را بازدم می

بینمش دلم  ...اوف.... وقتی می بینمش.م شده، وقتی می دونم چکارترانه...نمی -

زنه، اون وسط مسطای جیگرم داغ  ره رو ویبره، قلبم داغون میمی 

 ...شه...اوم...فکر کنممی 

 زند کنم و او بشکنی روی هوا میکوت میس

 ! آها... فکر کنم عقلت رو از دست دادی  و االن یک عدد خر شدی-

 زنمپلک می 

 چی؟ -

 !گم عاشق شدیمیسلیت بهت ت -

 زنمتایید کردن حرفش سخت است ولی لب می

 ...وای ترانه...فکر کنم آره-

 زنمبه دیوار تکیه می

 ؟ گی چکار کنم ترانهحاال می  -
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 گویدسرخوش می 

خوره! آخ ی جناب آرش خان رو بده من، دیگه به درد تو نمیهیچی شماره -

 !چه جگری بشم برای اون پسرخاله جون

 کنماسمش را صدا میفته وا ر

 ترانه؟  -

ریزن! فقط  شن چه خاکی به سرشون میدونم وقتی عاشق میچیه؟ من نمی  -

کنه و تو هم باید از  هی ناز میدونم روزگارت دیگه سیاه میشه! طرف می 

 !دوریش جلز و ولز کنی

 !ممنون از روحیه دادنت -

  زندگیرد، درون چشمانم زل می دستم را درون دستهایش می 

 !اگه دوستش داری از دوست داشتنش کوتاه نیا -

 شویمای هر دو به هم خیره می لحظه

 .شومرانه گم می کشد و من درون حروف و کلمات تو بعد ناگهان باز مرا می 
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 .رویمگیریم و به مرکز آتشنشانی می بعد ساعت مدرسه، دسته گلی می 

 .آتشنشانی خلوت و سوت و کور است

 ...ت و فقط مرد مسنی داخل دفتر مرکز نشستهآتشنشان هم نیسامروز حتی عمو 

 گیردگیرد و به طرف مرد می ترانه دسته گل را از دست من می

هایی که امروز دسته گل رو برای قدردانی از آتشنشان بفرمایید جناب این  -

 مون، گرفتیم اومدن مدرسه

 کندمرد تشکر می 

 گم لطف کردین، بهشون می -

 دهدمی ترانه ادامه

 ببخشین چرا امروز اینجا اینقدر خلوتِ؟ -

 دهد نویسد و جواب می مرد روی کاغذ زیر دستش چیزی می 

ها رفتن ی بچهفته بود، همهیک کارگاه بزرگ، داخل شهر آتیش گر -

 !عملیات...دعا کنید خطر جانی برای کسی نداشته باشه
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بعد خداحافظی از   گوید وی می "باشند"گوییم و ترانه موفق همه امین می 

 .زنیمآتشنشانی بیرون می

 زند ام میمن دست از پا درازترم و ترانه به شانه

 !خیال بچهبی -

 د گویمثل کاپیتان به من بچه می

 زنملبخند الکی می

 گوید سمیرا می 

 ده، پاتوق و خالفمون رو عوض کنیم؟ ها این آتشنشانی دیگه حال نمی بچه -

 شودند و با سمیرا هم نظر میکزری چپ چپ مرا نگاه می

 گهآره ترانه، سمیر راست می -

 .زنددهم و ترانه درون چشمان من زل می من آب دهانم را قورت می

  زنیم...باشه؟...فعال بریمفردا تو مدرسه در موردش حرف می بذارین  -

 کندو دستش را به طرف من دراز می
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  خدا حافظ -

 .افتداش راه میبه طرف خانه کنیم و هر کسبا هم خداحافظی می 

رسم، کنم، اما همینکه به آنطرف خیابان میمن هم ناامید عرض خیابان را رد می 

 .شومزرگ و سرخ رنگشان میهای بمتوجه برگشتن ماشین

گیرد و با شتاب  جوشد، هیجانم اوج مییک حس شادی عمیق در عمق جانم می 

 .گردمراه رفته را دوباره برمی 

ها از ماشین را نگاه ایستم و پیاده شدن آتشنشان می  های مرکزکنار نرده

 ...کنممی 

 !ها که نه آتشنشان 

 !فقط یک آتشنشان

سرش در آورده و دستش گرفته ولی انگار با وجود کاله کاپیتان کالهش را از 

بارد ولی  هایش پر از دوده شده، خستگی از سر و رویش میهم صورت و دست

 .داردمحکم قدم برمی 
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کند و داخل اش راه گرفته را پاک میبا پشت دست عرقی که روی پیشانی

 .کنداش حالم را خوب می شود، همین دیدن چند ثانیهمرکز می 

 .دهم به خانه برگردماالخره رضایت میب

خورد، یا سطح زمین کنم کف پایم به زمین نمی حالم عجیب است حتی فکر می 

 !نرم شده یا شاید وزنم کم شده

  ...ی زمین نقص پیدا کردهید هم جازبهاش

 ...هر چه هست حس خوشایندیست

 آتش #

شفیعی داخل مرکز   گیرم و باگردیم، کالهم را دستم می خسته از عملیات برمی 

 .شویممی 

 .کندعلی اکبری پشت میزش نشسته و چیزی یادداشت می

داده و  های رز سرخ و مریم است که درون پارچی قرار روی میزش پر از گل

 کندعطرشان آدم را مسخ می 
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 ...چه خبره روی میزت؟ تو باغ گل گم نشی اکبری! هر روز بیشتر از دیروز -

 خنددمی 

 !بچه آوردنچند تا دختر  -

 زنمها زل می متفکر به گل

 "های همان دبیرستان دخترانه استحتما کار بچه"

  کنمزند، نگاهش میام میشفیعی به شانه

 رن؟برای تو میا -

 کنمفرستم و با چشمهای درشت شده نگاهش می ابروهایم را با تعجب باال می

 واسه من؟ اونوقت چرا؟ -

مامانت بگم دیگه برات آستین باال بزنه! یکی عاشقت  بله! فکر کنم باید به  -

 !شده

 خندمبا صدا می

 !توهم زده  -
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 !نه کار هر روزش شده -

 کنم رو ترش می

ز این فکر اشتباه منصرفشون بای من هستید، لطفا ا شفیعی جان شما مثل با -

  !کنید

 گیرددستم را می 

 بیا بریم یک جای خلوت حرف بزنیم  -

 گوید ایستم که میرویم، دست به سینه روبرویش می آسایشگاه می به داخل 

 خوای اینجوری تنها باشی؟تا کی می -

 من راضیم، مشکلی هست؟ -

ز پیش زنگ کنی؟ مامانت چند روج فکر نمیبله مشکل زیاده! چرا به ازدوا -

 گفت نصیحتت کنم زده بود می

 کنم نفسم را فوت می
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شد یادتونه؟ یادتونه همسرش چه حالی شد؟  شفیعی جان وقتی بیژن شهید  -

  یادتونه دخترش افسردگی

خوام  دم ولی نمی گرفت؟ من عاشق شغلم هستم، به خاطرش جونم رو هم می 

 !تا با این همه مشکالت این شغل اونا هم بسوزن  ای داشته باشمخانواده

 شدم؟  مون شهید بشیم، منو ببین االن سال آخر خدمتمه، شهیدمگه قراره همه -

 اش بحث نکنیم شه دربارهشفیعی جان می  -

 ...نه! یکی از اون دخترا بدجور عاشق تو شده -

 زنمخیال لب می بی

 !شهچند وقت بگذره آتیشش سرد می -

 ندازد ا ال میشانه با

بینت ولی شاخه گلش رو میاره و از من گفتن بود، ده روزه میاد با اینکه نمی -

 پرسه کاپیتان نیست؟می 

 زنمزخند میپو
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 کاپیتان؟ چرا کاپیتان؟  -

 هایش طرح لبخند گرفته او هم لب

 !گهدونم از کجا به این نتیجه رسیده بهت بگه کاپیتان ولی تو رو مینمی -

 مدهتکان می کالفه سری 

دونی چقدر شفیعی جان اگه دوباره اومد یک جوری از من ناامیدش کن، می  -

داغه ! از این عشق و عاشقیا خیلی تو زندگیش بین ما فاصله سنی هست!؟ االن 

 ...پیش میاد 

 !به من چه؟ خواستی ناامیدش کنی کار خودته -

 کشم هایی را از جیبم بیرون می نامه

 !راینا رو ببین براد -

 گیردها را از دستم می نامه

 اینا چیه؟ -
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ون  رفتی دبیرستان دخترانه، آموزش! منو فرستادی یکی از ا باید خودت می -

 !روز منو دیوونه کرده بس که نامه برام نوشته

 خندد شفیعی از ته دل می

 بیا این همه عاشق داری، کوتاه بیا -

 ه بشههاش رو بدم دست مدیرشون تا تنبیخوام نامهمی -

 گذارد ها را کف دستم می نامه

خود دانی، من به این جنگولک بازیا کار ندارم ولی اون دختری که برات گل   -

میاره نگاهش پاکه! خیلی صاف و ساده است، من عمری ازم گذشته فرق بین  

  !فهممها و اون نگاه رو میاین نامه

کدفعه دیدنِ کسی دل زنم، چرا با یها زل می رود ، به نامهاز در بیرون می

 ...دهندمی 

 .کشم ریزم و روی تخت آسایشگاه دراز میها را داخل سطل آشغال مینامه

 آتش #
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 .کنم گوید، فکر میزنم و به آن دختر که شفیعی می سقف زل می به 

 .باید از این اشتباهی که دچارش شده نجاتش بدهم

 ...غم و درد نکشیدهیای بمن دلی برای دادن به کسی ندارم، آن هم دختر بچه 

 .باید عمق فاجعه را نشانش بدهم

 .ها فاصله دارددنیای من با دنیای او فرسنگ 

 .را روشن کنم باید تکلیفش

 .بندمخسته پلک می 

آید که آتش همه جا را گرفته، صدای کمک خواستن و گریه کردن دختری می 

 .امهایش دادهمن دل به خنده

 .تر استها سریعآتش از آنام ولی به آتشنشانی زنگ زده

ها شکسته، صدای کشد، شیشهی سوم به کوچه زبانه میهای طبقهاتش از پنجره

 .آیدق سوختن می جرق و جر

 ...بوی چوب و کاغذ و پارچه سوخته فضا را پر کرده
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 .کندکوبم کسی در را باز نمیدر آهنی خانه بسته است، هر چه به در می

 .خوردانی نمیاست که برای باز شدن تکو آهنِ در آنچنان محکم  

 .شود دست به آن گرفت و باال رفتدیوارها هم همه نمای سنگ دارد و نمی

آید، هرم گرما پوست صورتم را دیگر صدایی جز صدای سوختن نمی

 .سوزاندمی 

اند تنها کسی زند، و من میان جمعیتی که وحشت زده ایستادهقلبم از ترس نمی

 کشم هستم که داد می 

 !حنّا !حنّا -

گیرد و مهارم  رسد، یکی از مامورها دست های مرا می ماشین آتش نشانی می 

 .و پایشان نباشم کند تا توی دستمی 

 ...ریزند سر و صورت مرا هم خیس کردهها روی خانه میآبی که از شلنگ

هایی که به گیرد، دود شود، دوده که همه جا را فرا میآتش که ضعیف می 

جان دختر  شوند، ماموری جسم بی کشیدند که خفه می سرک می آسمان 
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ی خانه ای شکستههای پیچیده و روبروی پنجرهرچهآرزوهای مرا میان پا

 .آوردمی 

 کشم با تمام وجود از ته گلویم داد می

 !حنّا -

 دهدسوزد و کسی تکانم میگلویم می

 کیان؟ کیان؟ -

 ...ام نجاتم دادههرشبه کنم، کسی از میان کابوسآرام پلک باز می

 .چکدگیرد و روی بالشتم می اشک از کنار چشمانم راه می

 گیرد دستش است، عرق پیشانی و موهایم را میشفیعی با دستمالی که 

 دیدی؟بازم خواب می -

 دهمی تایید حرفش تکان می خورم و آرام سرم را به نشانهبغضم را می

 کنه؟ات می ری آشفتهخوای بگی چه خوابی اینجوهنوز نمی -

 دهمکنم با سختی زبان خشکم را تکان می احساس خفگی می
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 شاید یک روزی بهت گفتم  -

 گرددشود و با لیوان آبی برمی کشد، کمی از من دور میه می آ

 پاشو یک قلوپ آب بخور  -

 .کنمنشینم و به دیوار کنار دستم تکیه می می 

اند بیدار هستند و نگران مرا نگاه ودههایی هم که در حال استراحت بی بچهبقیه

 کنندی م

 ها من بیدارتون کردم؟شرمنده بچه -

ای نیست و سرگرم گویند مسئله کنند و میظهار ناراحتی می همه فقط برای من ا 

 .شوند خودشان می

گیرم، کف دستم از سرمای لیوان خنکی لیوان آب را از دست شفیعی می 

 .گیردخوشایندی می

 .کندب راه گلویم را هم خنک می کشم، آمی یک جرعه سر

 بندمدهم و پلک میسر به دیوار تکیه می 
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خواهد دست از سرم بردارد، ده سال است هر موقع پلک روی میاین رویا کی 

 ...آیدگذارم کم و زیاد یک قسمت از این ماجرا به خوابم میهم می 

ها به  گذارم و با بچهمی پیچد، لیوان را روی میز صدای آژیر توی آسایشگاه می 

 .دومطرف آشیانه می 

 مهدا #

 .قعا خراب استحساب ندیدنش  از دستم در رفته، اما حالم وا 

دانم این دیدنِ چند روزه چه بر سرم آورده و با دلم چه کار کرده که حاال نمی

 !فهمم و نه از زندگیبینمش دیگر نه از درس چیزی می که نمی

زنم به آن و زل می شود پشت پنجرهپاتوقم میبه محض رسیدنم به خانه، 

 .ریزمساختمان آتشنشانی و اشک می

سینه مچاله شده، من در عشق، تازه واردم این ندیدنش دیگر انگار قلبم درون  

 .ای است چه صیغه 

 زند ام می زنگ آخر خورده، ترانه به شانه
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 هی مهدا، زنگ خورد شما تشریف دارین؟  -

 خیزمپشت میز برمی اندازم و از دوشم میحوصله کیفم را سر بی

 اومدم  -

 زند درون چشمانم زل می 

 !تامروز با دیدن این قیافهخب چته؟ دق کردم  -

 زنماندازم و هق مییکدفعه خودم را در آغوش ترانه می

 ترانه دلم براش تنگ شده -

 کند گیرد و از خودش جدایم میهایم را میشانه

 دلت تنگه ؟اوه مای گاد! برای کی -

 کشم و هم دلم در حال ترکیدن است و باید با یکی حرف بزنم هم خجالت می 

 پیتانبرای کا -

 زند زند و با بهت اسمم را صدا می درون نگاه خیسم زل می 
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 کردم احساستت جدی باشهمهدا؟ فکر نمی -

 دهم بغضم رو قورت می

 کنمدارم دق می -

 کشدی گیرد و مرا به آغوش مهایم را میشانه

ات  کنی؟ مگه ترانهعزیزم، چرا زودتر نگفتی! چرا اینقدر تو خودخوری می  -

 مرده؟ 

 کشدکند و مچ دستم را می را از خودش جدا میبعد م

بیا بریم موهای سر اون کسی که اشک دوست منو درآورده رو الخ الخ  -

  کنممی 

 کنمبا ترس صدایش می 

 !ترانه! نه -

 دهددستم را فشار می 

 .، با عشق تو که کار ندارمرسنت -
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چشمان قرمز و اند، با دیدن زری و سمیرا کنار در حیاط منتظرمان ایستاده

 .خورندصورت جدی و اخمو ترانه جا می

 پرسدسمیرا می 

 ها؟چی شده بچه -

 گویدزری هم می

 چیزی شده؟ -

 دهدترانه جواب می

و تایی برین کافی شاپ ، ها من و مهدا امروز یک جایی کار داریم، شما دبچه -

 ! ایم اگر هم دیر شد شما برین خونهما هم کارمون تموم شد، می

 زند سمیرا نق می 

 ترانه! بدون شما مزه نداره  -

 کندکند و صدا بلند میترانه به من اشاره می 

 !بینی! برید دیگه !خوش گذرونی باشه برای یک روز دیگهحالش رو نمی -
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 شود اش درهم می زری چهره

 حاال ما نامحرمیم! به ما هم بگین چه خبره؟  -

 کندترانه با نگاهش زری را برانداز می

 گمنامحرم چیه؟الزم باشه به شما هم می  -

های محکم به طرف آتشنشانی راه  کشد با قدمو همانطور که دست مرا می

 .افتدمی 

ی  شود ولی هیچ کداممان حرفشویم، آرامتر می ها دور میکمی که از بچه

 .زنیمنمی

آنقدر دلتنگ کاپیتان هستم که مرید ترانه بشوم شاید یک لحظه چشمهایم 

 .ش را قاب بگیردقامت

 ایستدسر راه جلوی گلفروشی می

 برو گلت رو بخر -
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خرم و بیرون شوم، یک شاخه مریم می زنم و وارد گلفروشی می لبخند تلخی می 

 .آیممی 

 چرا مریم خریدی؟ -

 بده؟  -

 کندج میلبهایش را ک

 خری نه! فکر کردم همیشه رز می  -

 ه نه مریم هم خیلی دوست دارم، عطر خوبی دار -

 زند بشکنی روی هوا می 

 ی تو بشه، ها؟خوای با عطر مریم همیشه درگیر خاطره می -

 گیردلبخند کمرنگی روی لبهایم رنگ می 

 یعنی میشه ترانه اونم دوستم داشته باشه؟  -

 کنم می نداشته باشه، هالکش مگه جرات داره دوستت -

 کشدو دوباره دستم را می 
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 !بذارم کف دستشراه بیفت تا حسابش رو  -

  رسیم، عمو داخلای مخصوص اتشنشانی که می به روبروی اتاقک شیشه

 .زندنشسته و با دیدنمان لبخند می 

 .گویمترانه مدعی و من آرام سالم می

 دهد عمو با مهربانی جواب می

 بابا  علیک سالم -

 پرسدترانه می

 خداییش عمو این رسمشه؟ مروت و مردانگی همینه؟  -

 رود ابروهای عمو باال می 

 چی شده بابا؟ آرومتر بگو منم بفهمم  -

 کندبه من اشاره می

ره برای یک لحظه دیدنِ او  این طفل معصوم رو ببینید، داره روح از بدنش می -

  !کاپیتان بی انصافتون
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 کشممی ی مانتوی ترانه را گزم و گوشهلب می

 !ترانه  -

 !زنیدی و دم نمی ون میببند، تو حرف نزن! به تو باشه ج  -

 زند عمو دستهایش را روی میز گره می

 گی من چکار کنم بابا؟تو می -

آفرین این شد، اول تکلیف منو که خیلی دلواپس دوستم هستم رو روشن   -

 ؟کنید، این آقای کاپیتانتون مجردِ یا متاهل

 مهدا #

 چسبد ام میخندد و سر من از خجالت تا جایی که امکان دارد به سینهعمو می

 اگه منظورتون از کاپیتان همون جناب کیانِ... که مجرد هستند -

شون و نفس  های بدنم انگار ذوب میکند، سلولچیزی درون وجودم سقوط می

 .رودکشیدن یادم می

 !کیان
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 !کیان

 !کیان من

ز ذهنم گذشته، قلبم چون مایعی غلیظ به قعر  از چیزی که ا  بندم وپلک می 

 .کندسقوط میوجودم 

 دهد دهد و ادامه می ترانه از خوشحالی مچ دستم را فشار می

 خب الحمدهلل! حاال عمو جان به ما بگین برای حل این مشکل چکار کنیم؟  -

 زند آورد و آرام لب می سرش را جلو می

 تونم براتون بکنمواهلل من فقط یک کار می -

 دهد میکنیم که عمو ادامه هر دو منتظر نگاهش می 

 !تونم کیان رو پیج کنم برای گرفتن گلتون بیاد بیرون مرکزاالن می -

زنم و ترانه  با چشمهای درشت و حالی که قابل وصف نیست به عمو زل می

 گوید می 

 !آ قوربون دستتون، خدا خیرت بده برادر -
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 کنم نگاه می هول کرده به ترانه

 کنم نه ترانه سکته می -

 زند آرام لب می

 دببن -

 دهدو بعد لبخند گشادی تحویل عمو می

 خندد دهد و میعمو سر تکان می

 چکار کنم حاال؟ -

 گوید گیرد و رو به عمو می آیم حرفی بزنم، ترانه ویشگونی از پهلویم میتا می

 !نیکی و پرسش؟ پیج کنید این شاخ شمشادتون رو  -

 کندعمو با میکروفن روبرویش اسمش را پیج می

 !هبانیکیان بیا نگ -

 .شودگیرد و نفسم با صدا دم و بازدم میو قلب من توی دهانم ضرب می
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ی ترانه چند قدم از نگهبانی  گیرد و به توصیهکند و دست مرا میترانه تشکر می

 .شویمدور می

تر بگویم کیانم در تیرس نگاهم قرار  کشد که کاپیتانِ من یا بهشاید به دقیقه نمی

 .گیردمی 

هایش  های آتشنشانی به سینه و شانهی مشکی که برچسب ا جلیقهپیراهن سفید ب

 .آیدوصل است؛ به تن دارد و با خنده به طرف نگهبانی می 

 !کشدمرا ، اندکی برای خندیدن احتیاط کنات میخنده 

کند، با نگاهم قد و گفت می  رود و با مهربانی با او گپ وبه طرف عمو می

گیرد و از درون  ام آتشش بیشتر گر می ی کنم، دلتنگش می باالیش را ستای

 .سوزاندممی 

 ...شودآید مثل ماهی که با آب معنا می چقدر لبخند به لبانش می

گردد و اخم غلیظی روی محو تماشایش هستم که یکدفعه به طرف ما برمی 

 .نشیندصورتش می
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 زنمو ترسیده لب میدهم قورت می آب دهانم را 

 بریم ترانه؟  -

 دهد سرتق جواب می ترانه 

 خوای جا بزنی؟کجا؟ بعد چند روز دیدیش می -

ی  دارد، حرکت شدید قفسهایستد و با وقار به طرف ما قدم برمی کیان راست می

 .کنم ام را حس میسینه 

 ...هایش با خواست دلم جور استچقدر صدای قدم

 .ن بدنم را نداردن نگه داشتپاهایم توا 

کند که بند دلم پاره  نگاهش را به بند دل من شلیک میبا رسیدنش انگار  

 شود می 

 سالم، با من کار داشتین؟ -

 !کار ندارم تو تمام کار منی
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توانم بگویم و تقال  ی سالم را میکند و من فقط آوای کلمه ترانه بلند سالم می

 برسد هایم کنم تا اکسیژن به ریهمی 

 زند ام میترانه به شانه

 !گلُ بده بهش -

 برمکنم و دستم را به طرفش باال می با هزار بدبختی نیرویم را جمع می 

 بفرمایید -

ممنون دخترم، ولی لطفا دیگه برای تشکر نیاین من فقط وظیفه ام رو انجام   -

 دادم! حله؟

 زند ترانه طلبکار غر می

 این دخترته؟ -

 دهد می کیان نرمش به خرج 

 !خب خواهرم -



 

115 
 

              Romanbook_ir@                                                                                                          دای آتشمه

شوم، چقدر خوب است ترانه  نه جلب شده، خیره می به کیان که توجهش به ترا 

 .توانم یک دل سیر نگاهش کنمکند و من می را نگاه می

 رود ترانه با خشونت دستش را به طرف من اشاره می

 این خواهرته؟  -

 زند کیان لبخند محوی می 

 !ن مادرمخوره بگم ممنوخب سنش به مادرم نمی -

 کشدترانه با حرص نفس می 

 ای نداری؟ یگهدیدگاه د -

 گوید شود و بعد جدی میکمی متفکر می 

 !تونم مزاحم هم ببینمتونچرا می -

 زند ترانه هم با جدیت لب می

 !چقدر دایره دیدتون کوچیکه! شاید یکی باشه که عاشقتون شده باشه -

 زند نیشخند می 
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 !برین مشقاتون رو بنویسینسنتون برای این چیزا کمه!  -

 رودشود و صدایش باالتر میمشت میدستهای ترانه 

چقدر تو خودخواهی! آقای از خود راضی! مشق این دوست من چند وقته  -

 فهمی عشق چیه؟ عشق تو شده! می

 کیان هم عصبی شده 

 گی؟خودش که زبون نداره ! تو چی می  -

 دهد ی ادامه می کشم ولآید، آستینش را میترانه کوتاه نمی

تا حاال با پسری همکالم نشده! ولی دلش برای تو  دوستم اینقدر پاکه که  -

  !نچسب رفته

 گویدروح میکیان سرد و بی

 ترجیح میدم به کسی فکر کنم که هم سن و سال خودم باشه  -

رحمانه در دهان ترانه سیلی زده که ترانه الل انگار با حرف رک و راستش، بی

لرزد...  کنم و لبهایم می می  زنم... مات نگاهشبدتر از ترانه، یخ می شود و منمی 
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افتد و نگاه  ی گل دستم که وسط هوا معلق بود از دستم روی زمین می و شاخه

 .شودکیان هم قفل من می 

کشد و ال اله اال الهی زیر لب  بندد، پوفی می ریزد، پلک می هایم که میاشک

 .گویدمی 

 .زدانداسر به زیر می 

 .داردروی زمین برمی شود و شاخه گل را از کمی بعد خم می 

 صدایش تحلیل رفته 

 !ممنون برای گلی که برام آوردی -

 زنم و من هق می 

 کشدترانه دستم را می

مهدا! مهدا! اشک نریز فدات شم! بیا بریم حیف این دلِ قشنگ تو، برای این   -

 !آدم خودخواهِ از خود راضی

 کند میکیان عصبی زمزمه 
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 لعنت خدا بر دل شیطون -

 ت بردار نیست ترانه دس

آره لعنت خدا بر دل شیطون و بر دل سنگ بعضی ادما! همینجوری قهرمانِ  -

 ! یک ملتی؟ با شکستن دلِ یک دختر

 گذارم گردم و با وحشت دست روی دهانش میبه طرف ترانه برمی

  !کنمنگو ترانه! درشت بارش نکن!...خواهش می-

 کندحس نگاهم می پر از ترانه 

 گیرماندازم و دست ترانه را میسرم را پایین می

 بیا بریم -

شویم ولی سنگینی نگاهش روی و بدون هدف از مرکز آتشنشانی دور می

 کندهایم سنگینی می شانه

بریدم اما این دلِ لعنتی بیشتر  باید با این کاری که در حقم کرد از او دل می

 ...درگیرش شده
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کند تا خرج رفتار  راه پیدا نمیو بیراه نه به زبانم نه به دلم  م بدیک کال

 .اش کنمرحمانهبی

 ۰ایستمریزم، پشت پنجره میفقط اشک می

 کنم زنم و دم به دقیقه یک کلمه را تکرار میبه مرکز آتشنشانی زل می 

 انصاف انصاف...بیانصاف...بیبی -

ام، آخر مامان  ها پیدا کردهقرصبا هزار بدبختی یک قرص آرامبخش از بین 

ی پزشک دارو مصرف مورد قرص بخورم و حتما باید با نسخهندارد بیدوست 

 .کنم

ام، بعد از آن روز  با خوردن قرص نصف روز است که روی تخت ولو شده 

دردآور، پنجشنبه و جمعه به سراغم آمده و تنهایی و در و دیوار خانه که چون 

 ...اند پیله دورم تنده

 کندمامان از پایین صدایم می

 بیا آرش تماس گرفته  مهدا  -
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 !آرش لعنتی

 .بندم، یعنی من خوابم، شاید مامان دست از سرم برداردبا حرص پلک می

 !اما خیالی است واهی

 .آیدمامان گوشی به دست به اتاقم می

 شودتعجب از صدایش ساطع می

کنم دخترم ؟ منو بگو فکر میمهدا؟ تو خوابی ؟ مگه تو درس و تکلیف نداری -

 ...سازهاش رو میه آیندهنشسته دار

 موقع باز شود لعنت بر دهانی که بی

 مامان حالم خوش نیست  -

 .کنمو الی چشمانم را باز می

 دیگر فهمید بیدارم

  گذارم ام مینشیند و کف دستش را روی پیشانی کنارم می

 تب که نداری؟ -
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 ردبگوشی را کنار گوشش باال می

 گیره باهات تماس می حاله بعدا خودشآرش خاله، یکم بی -

کشم اما انگار بخت با من یار نیست و او راضی نشده، مامان نفس راحتی می 

 گیرد گوشی را به طرفم می 

 خواد حالت رو بپرسهمهدا ، آرش می -

 کشمروم و داد می یکدفعه از کوره در می

 !دارینبابا چرا دست از سرم برنمی خوام حالم رو بپرسه!خوام! نمینمی -

 !کشم تا آرش خان پشت خط هم بفهمد دنیا دست کیستاز عمد داد می

 .کندزند نگاهم می مامان متعجب و با چشمهایی که دو دو می

 ...حق هم دارد در طول اینهمه سالی که مرا بزرگ کرده، صدای بلند مرا نشنیده

 زند و هول کرده لب میگیرد بالفاصله گوشی را کنار گوشش می

 خاله... فعال خدا حافظ -
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دهد و کم کم با خودش کند و به نگاه کردن من ادامه میو تماس را قطع می

 دهد آید و انگار پیش خودش حال خرابم را به چیز دیگری ربط می کنار می

ببخش دخترم چند وقته کارهام خیلی زیاد شده، نتونستم تو رو گردش و  -

 ...ری بزنیمپاشو حاضر شو بریم یک دوتفریح ببرم، 

 !آیمبری، می اگر مرا به مرکز آتشنشانی روبروی خانه می  "

 شود، نه؟ یک گردش علمی محسوب می 

 "شودوگرنه هیچ کجای این دنیا دیگر دلم باز نمی

 گیرد هایم راه میاشک

 ببخشین مامان داد زدم، باور کنید حال خوشی ندارم -

 دهدمی اش را پشت گوششمشکی موهای تقریبا بلد و 

 گم پاشو بریم بیرونخب می -

 دهم سرم را به طرفین تکان می

 شه تنهام بذارید ی بیرون رفتن ندارم، فقط می نه...حوصله -
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 ...ولی -

 کنم مامان خواهش می -

کند ولی عادت خوبش این است که اصرار روی انجام کاری مات نگاهم می 

 .کندنمی

 زند خورد و آرام لب میمیتکانی  خیزد، تختت برمیاز کنارم، روی تخ

 باشه...چیزی خواستی صدام کن -

 ممنون مامان  -

 .آوردشود دوباره غم به دلم هجوم میو در که بسته می

آید،  اتاقم که اکثر وسایلش تم صورتی و کمی بنفش دارد در نظرم مسخره می 

اشینی که او درونش میل عجیبی دارم رنگ تمام اتاقم را سرخ کنم مثل م 

 ...یندنشمی 

 کشم ریزد، سرم را زیر پتو میاشکم قطره قطره می 

 لعنتیِ دوست داشتنی...دوستت دارم  -
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 آتش #

بعد از آن روز که آن گونه جواب سردی به آن دختر و دوستش دادم عذاب  

ام را چسبید، با خودم گفتم چند توضیح منطقی  وجدان وحشتناکی بیخ خرخره 

 .بیایم  رم تا بهتر با خودم کناربرایش بیاو

شیفت شب بودم و شیفتم تمام شده بود و فقط منتظر بودم او بیاید و دوکالم  

 ....حرف حساب بزنم و ما را به خیر و او هم به سالمت

ساعت که به هفت رسید تقریبا از آمدنش ناامید شدم و قصد رفتن کردم که  

مرکز  در دستش دارد به طرف  باالخره دیدمش که از آنطرف خیابان با گلی

  آیدمی 

 ...خواهد کوتاه بیایدکشم، انگار نمیای میپوف کالفه

 ...خدا کند با چند توضیح من دست از این کارهایش بردارد

 .دهمی صبوری به خودم میکنم و وعدهخودم را آرام می
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با نزدیک شدنش متوجه رنگ صورتش که به شدت پریده و زیر چشمانش که 

 شومشده، می  قرمز

دهد، این دو روز حال بدی را تجربه  ی چشمانش، نشان می سیاهی کدر شده

 ...کرده

بیند شود و همینکه مرا می رسد متوجه من نمیتا وقتی که به این طرف خیابان می 

 .کشدکنم نفس نمی حرکت است که احساس می ایستد، آنقدر بیمات می 

 .رومش می گیرم و نزدیک ام را از دیوار می تکیه

ابرویش زیادی مشکی است و با اینحال به رنگ سفید صورتش عجیب  چشم

 .دهدآید، هرچند امروز صورتش رنگ پریده و بیمار نشان می می 

 پرسمرسم آرام میروبرویش که می

 خوبی؟ -

کشد و فقط درون  کنم طوری که من متوجه نشوم عطرم را بو میاحساس می

 .کندچشمانم را نگاه می
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من هم دنبال جواب دادنش نیستم، فقط اینکه قانع شود و  دهد و نمی ابجو

 ...دست ازاین بازی بردارد برایم کافیست

جوم تا کلمات را بتوانم سر هم به دانم چه طور شروع کنم، کمی لبم را مینمی

 زبان بیاورم 

 فکر کردم با حرفهای اونروزم دیگه نمیای؟  -

 رد خونم غوطه میاش میان چشماباز هم نگاه مشکی

 میای تو محوطه باهات حرف دارم؟ -

 جواب ندادنش را به جه معنا کنم؟ 

 الاقل از این وسط بیا کنار  -

گردم و او همانطور که پاهایش را روی ام برمی و خودم زودتر به سر جای قبلی 

رود،  آید، هنگامی که راه میدهد به طرفم می های زرد زیر پایش فشار می برگ

کنم تا منبع صداها را کشف  دهد، دقیق نگاهش می جیرینگ صدا میجیرینگ 

 .کنم
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دهد صدای  کلی آویز به کیفش وصل است و دست و پایش را هم که تکان می

 .کندریزی ایجاد می

 ...کند زیادی نزدیک نشودسعی می  

کنم برخالف لحن برای حرف زدن مردد هستم ولی باید بگویم، سعی می

 باشم امروز مهربان ی آنروزرحمانهبی

 ببین تو چند سالته؟ -

باز هم جوابم سکوت است و نگاهی که آنقدر عاشقانه به من زل زده که با  

 دهم سختی کالمم را ادامه می

فوقش بیست سالته...و من سی سال رو رد کردم، دقت کن چقدر فاصله سنی  -

نیست! ببین  بین ما هست! ببین اصال چیزی که توی ذهنت پرورش دادی عقالنی 

 ...منطق زمین تا آسمون فاصله داره  با

 کنددهد ولی لب از لب باز نمیبا دقت و حظ گوش می 
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اونروز برخورد دوستت خوب نبود و برخورد منم بدتر بود و عذاب وجدان  -

 ....گرفتم که به خاطر دوستت تو رو با حرفام رنجوندم ولی

د با واقعیت زنم اما باییزند زل مبه نگاهش که محبت درونش موج می 

 گویماندازم و میروبرویش کنم، سر به زیر می

ای برای انتخاب! شغلم اینقدر سخت ببین من نه قصد ازدواج دارم و نه گزینه -

هست که قصد کردم مجرد بمونم ولی کسی رو به یک زندگی پر استرس 

 ...دعوت نکنم

هایش  باالخره با آن لبولی   کنم باید ناراحت شودکنم ،احساس می سر بلند می 

 .زندکه طبیعی و بدون آرایش سرخ است ، لبخند می 

 یعنی از حرفهایم چه برداشت کرده؟

اش کردم االن باید چند تا فحش بدهد و برود اما باالخره صدای گرفته فکر می 

 کشدرا با یک کلمه به رخم می 

 !ممنون -
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 کند؟کنم، برای چه تشکر می متحیر نگاهش می

دود که کمی صورتش از آن رنگ پریدگی انگار خون زیر پوستش می خرهالبا

 .آیددر می

رقصد، با خوشحالی دو قدم از من دور های سیاهش می چیزی درون مردمک

پیچد ولی دوباره به طرفم  شود، صدای جیرینگ جیرینگش توی هوا میمی 

 .گرددبرمی 

کشم که گل را به  را می ی موهایم کشم و ریشهکالفه دست بین موهایم می

 .گیردطرفم می 

 کنم و من دلخور زمزمه می  

 گل دیگه چرا؟ فکر کردم حرفهام قانع کننده بود؟ -

دهد و با  آید و گل را به زور به دستم میحرفی ندارد و یک قدم نزدیکتر می 

 .پیچدشود و آهنگ رفتنش در هوا میهای سریع دور میقدم

 ؟من با این دختر چه کار کنم
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 !نبه روز دیگریستو ش

 ...آیممن که از دوست داشتنش کوتاه نمی

بعد از شنیدن صدایش و دادن گلم به دستش حال بهتری دارم، هر چند هدفش 

ناامید کردن من از خودش بود و گل را به زور به دستش دادم، اما اینکه کسی را  

 ....برای ازدواج در نظر ندارد یعنی امید برای داشتنش

 ...ست که دلش به نام من شوداهی هیعنی ر

 ...وای چقدر حال دلم خوب است

گیرم دانم چه سرّی در پس دیدنش هست که بعد از دیدنش کلی انرژی می نمی

 ...افتدهایم به جریان می و خون در رگ

اند و  رسم، همه سر کالس رفتهدوم اما دیر میبا روحیه به سمت مدرسه می

توانم  شود و نمی محبی وارد کالس می خانم شومهمین که وارد کالس می

 .جواب نگاه پرسگر ترانه را بدهم

 زند گذارم پچ میاما همینکه دفتر و کتابم را روی میز می 
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 کدوم قبرستونی بودی دلم هزار راه رفت  -

 خندمریز می

 گمقبرستون نبود که گلستون بود، بعدا برات می -

 .کنم حال خوبی نداردس می کند ولی احساترانه با اخمی نگاهم می 

دود و من و سمیرا شود، ترانه با عجله دنبال زری می زنگ تفریح که زده می 

 کنیم متعجب نگاهشان می 

 کجا رفتن اینا؟ -

 کشدکند و بعد مرا محکم بین آغوشش میسمیرا با حالتی خاص نگاهم می 

 زند با گیجی لبخند می

 ی؟ کردنمیها چته سمیر؟ از این ناپرهیزی  -

 یکدفعه دلم برات قنج رفت  -

 !دیوونه  -
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روم و دنبال شود به حیاط میها سرگرم حرف زدن می سمیرا که با یکی از بچه

 .گردمترانه می

 .ها، یک حیاط خلوت استآخر حیاط، پشت کالس

 .رومکنم به آنجا دنبالش می ها را داخل حیاط بزرگ پیدا نمیبعد از اینکه بچه

 .است و در حال صحبت کردن با زری است ش به منانه پشتبینم ترمی 

 شنوم روم صدایش را هم می کمی جلوتر که می

 شه گذاشت دوست؟نامروت! نامرد! اسم تو رو هم می -

 کشدزری داد می

  !ترانه چرت نگو  -

 کوبد ی زری می ترانه به سینه

ه عشقِ گم نامردیِ برای کسی نامه بنویسی کگم؟ چرته می من چرت می  -

 !ها! نالوتی حرف بزن دوستتِ!

 گوید؟ شود، ترانه چه میپاهایم سست می 
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 زری چه کار کرده؟

 برای که نامه نوشته؟

 برای عشق کدام دوستش؟ 

 دهد زری با پررویی جواب می

مهدا دوستش داره! اونکه مهدا رو دوست نداره؟ شاید عاشق من بشه؟ اگر هم  -

 مشمش بیاکنم تا به چنشه اینقدر تالش می 

ی زری را میان مشتش  هایم اعتماد ندارم که ترانه یقهبرد، به گوشنفسم می 

 کندمچاله می 

ذارم تا مهدا به عشقش لعنت بهت زری که اینقدر نارفیقی! من جونم رو می -

 !فهمی جونم روبرسه! می 

 زند نیشخند می 

 ههه...آره دیگه مهدا دوستتِ من دشمنت؟ -
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شی، برای دویست نفر دو بار عاشق میشصت و  سیصد و ببند زری! تو سالی -

نویسی! اصال المصب دلت دل نیست که، ره، برای پنجاه نفر نامه می دلت می

گاراژِ ! ولی مهدا این اولین بارشِ که دلش سُریده! عشقش پاکِ ! دلش بکرِ! 

 !ذارم داغ عشقش رو روی دلش بذاری! اینو تو گوشت فرو کننمی

ی بحثشان را بشنوم،چه دنیای کثیفی  خواهم ادامهگر نمیردم، دیگآرام بر می

 .شومکشم و دور می است...پا روی زمین می 

 فهمم، انتظار شنیدن این حرفها را از زری نداشتمحال خودم را نمی

 .نشینمگردم و سر جایم میبه کالس برمی

 .زنمهای ریاضی روی تخته زل می به مسئله 

 ...به دست بیاوردخواهد دل کیان را میاو هم 

 !زری لعنتی

 !این همه آدم چرا کیان من

 .دزدمگردد، نگاه میگذرد که ترانه به کالس برمیچیزی نمی 
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 گوید بدون اینکه نگاهم کند می 

سمیرا اونروز که ما رفتیم دیدنِ جناب کاپیتان، بهم زنگ زد و گفت زری   -

ستی زری غِش داره...  تحقیقات کردم که دیدم دوتعقیبمون کرده...منم یه سری 

زری و سمیر موضوع عشقت رو گفتم تا ببینم واکنششون چیه؟ سمیر ذوق به 

 زده شد و زری ترش کرد 

 زنملب می

 ...ممنون که اینقدر خوبی ولی خودت رو اذیت نکن -

 کوبد ام میگردد و به شانهبا خشم به طرفم برمی 

 خوای جا بزنی گی تو! نگو میهی چی می  -

برم، به دوست داشتنش ادامه  زنم، هر روز براش گل میجا نمیابدًا  من؟ نه! -

تونم فکر کنم عشق  کنم، یعنی نمی دم، جز به اون به هیچ کس دیگه فکر نمی می 

خوام مجبورش کنم دوستم داشته باشه! دوست اول و آخرم کیانِ، ولی نمی

 !داشتن با اختیار قشنگه نه با جبر
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 گویدا چندش می ب

 گشادت رو جلبک ون فک ببند ا  -

 ...دانم پشت کلماتش دنیا دنیا عشق پنهان شدهزنم، میلبخند می 

رود بپرسم از کجا  کنیم و من یادم میبا آمدن دبیر ادبیات هر دو سکوت می 

 ....فهمیده زری به کیان نامه نوشته

 شود، زری به کیان من نامه نوشته؟و ته دلم خالی می

 ...سوزممی های قلبم ز فکرش هم بطنا 

  آتش#

 ...زنم کشم و داخل آینه زل می حوله را به موهایم می 

توانم انجام دهم تا دیگر به من فکر آن دختر ذهنم را درگیر کرده، چه کار می

 فکر نکند؟

آورد، آن هم با آن دانم که این هر روز آمدن و گل دادن فاجعه به بار میمی 

 کند، آمدنش را اعالم میآید، یرینگش که وقتی می صدای جیرینگ ج
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 ....دانم چرا دلش لرزیدهاست و باید دنبال درس و مشقش باشد، نمی هنوز بچه

گردم، عطر قورمه سبزی درون خانه دارم و دنبال مامان می دست از افکارم برمی 

 ...کندپیچیده و دلم را زیر و رو می

زند و بوی  برق می روم، آشپزخانه از تمیزی دنبال مامان، داخل آشپزخانه می 

 دهد ها و عطر قورمه سبزی، نوید یک روز خوب را میشوینده

 ...به به عشق آتش! چه کردی؟ دلم ضعف رفت -

 گردد مامان به طرفم برمی

 ساعت حمام باشه، برات قورمه سبزی گذاشتم  -

 دهمآب دهانم را قورت می 

 ...اوم.. ممنون-

ظاهرش هم مثل همیشه دل   کنم،گردنش داخل قابلمه را رصد میاز پشت 

 .بردمی 

 کندمامان به طرفم گردن کج می 
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 راستی چه خبر؟  -

 نشینمگردم و روی صندلی می برمی 

 از چی چه خبر مادر من؟ -

 کندیک جور خاص نگاهم می 

 از هر جایی...مثال از آتشنشانی -

 دهم برایش توضیح می

یک نفر پاش چاه ریزش کرده بود که شکر خدا فقط خوب بود، یک جا  -

اش تو حفاظهای روبروی یم، یکی هم دست بچهشکسته بود و فوتی نداشت

شون گیر کرده بود...اوم...یک جا هم سماورشون باعث شده بود خونه

شون آتیش بگیره ولی شکر کن زود رسیدیم و آتیش پیشروی آشپزخونه

 ...نکرد

 دهدنشان می  خیالمامان خودش را بی

 ی نداریا خب دیگه خبر دیگه -
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 کنم فهمم منظورش چیز دیگریست و مشکوک نگاهش میمی 

 مثال چه طور خبری عشقم؟  -

گل سرخی که جیرینگ جیرینگ برایم آورده بود را داخل دستش تاب 

آید کجا دهد، ای داد بیداد وقت آمدن آنقدر خسته بودم که یادم نمیمی 

 گویمند می رهایش کردم، با لبخ

یکی برای تشکر از زحمات کنه ها! اینو کار میهات خوب ای بال شاخک -

 دریغم برام آوردهبی

نشیند و گل را روبروی کشد و با اشتیاق روبرویم میمامان دست از کار می

 دهدنگاهش تاب می

 خب حاال کی این گل قشنگ رو برات آورده  -

 کنم ت نگاهش میکنم و با محبدستم را زیر سرم ستون می 

 خدا ی مهربونیک بنده -

 درخشدچشمانش می 
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 ی مهربون خدا خانم بود یا آقا؟آخی... جونم...حاال این بنده-

 کشم ی مامان را میگونه

 !باز شیطون شدی ها -

 زند دستم را کنار می

 ...َاه... آتش خودت رو لوس نکن، مثل بچه آدم جواب منو بده -

ینات رو باال الن بگم خانم بوده که باز برام آستخب چی بگم مادر من؟ ا  -

 زنی می 

 خب اگه کیس خوبی باشه چرا که نه؟ -

 کنمتیز نگاهش می

 مامان ...شفیعی زنگ زده بود؟  -

 نه من زنگ زدم بهش  -

 کنممستاصل نگاهش می 

 ببین من چکار کنم شما و شفیعی از فکر داماد کردن من دست بردارین؟  -
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 کندباز میدستانش را از هم 

 !داماد شو..خالص -

گلم شما بس نیستید که همش دلواپسین که چرا دیر اومدم، نکنه امروز ان مام -

 ها کنم؟ باید یک دختر دیگه رو هم اسیر این دلواپسیعملیات داشتم و و و..

 زند شود و دست به کمر می بلند می

 بشه؟چطور برای من عیدِ برای خانم عِلیه عیبِ دلواپس  -

 گویما لبخند میکنم و ببا چشمهای گشاد شده نگاهش می

داری صد درصد قید زن گرفتن رو  ببین یعنی وقتی تریپ مادرشوهری برمی  -

 زنم می 

 کشدعصبی اخم در هم می 

شه این  کنی! خیلی هم عروسم رو دوست دارم، آخ خدا کی میتو غلط می -

 ا عروسم حسابش رو برسم سرش به سنگ بخوره و داماد بشه اونوقت من ب

 گویمو با خنده میدارم یک سیب برمی  از توی ظرف وسط میز
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 آخرش نفهمیدم طرف منی یا اون -

 کندچشم ریز می 

 آتش؟! اون که گفتی کیه؟  -

 برمدستانم به صورت تسلیم باالی سرم باال می

 !لهکنم منو تو این گرداب ننداز، ببین هر چی شما بگی قبومامان خواهش می  -

از آقای شفیعی آدرسش رو  گیری یا من پس یا خودت آدرسش رو می -

 زنمرم با مامانش دو کالم حرف می یگیرم و ممی 

 شوم از پشت میز بلند می

 کنم باشه قبوله! هر وقت آدرسش رو گرفتم براتون پیامک می  -

داند حرفهایم صحت ندارد پس دست به کمر و با حرص نامم را صدا  می 

 کندمی 

 !آتش -

 کنمگردم و گردن کج می به طرفش برمی 
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 !امارواح خاکِ عشقت کوتاه بیا! خیلی خسته  -

 ...شود، کوتاه بیایددانم قسم خوردن به روح بابا باعث میمی 

 .رومدهم و به طرف اتاقم میکند، و من شرمنده سر تکان میناامید نگاهم می

  آتش#

ام....انگار دست وپایم ام، هوا برای تنفس کم آوردهافتاده میان دود و آتش گیر 

 .کشدته است و صدای فریاد دختری روی روح و روانم خط می بس

 .آیدزند  من کمکی از دستم برنمی من آتشنشانم و او فریاد سوختن می 

آید، موها و نیمی از صورتش  سوخته بیرون می یکدفعه از میان آتش دختری نیم 

 ...سوخته

 !شناسمشمی 

 کشم فریاد می 

 !حنّا -

 سوزدام میحنجره 
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 آتش؟ آتش؟ -

 کندکنم، آذر دلواپس نگاهم می با نفس نفس زدن پلک باز می

 خوبی داداش؟  -

رود، اگر  ام با ضرب باال و پایین میی سینه گیرم، هنوز قفسه یک دم عمیق می 

 ...آمد شاید جان داده بودمنمی

 کشدمی آذر دست بین موهایم 

 خیس عرق شده موهات...برات آب بیارم؟ -

 .دهمبه سوالش می با حرکت سر جواب منفی 

شوم، آذر هم کمکم  کنم تا رها می ام، کمی تقال میی تختم پیچیده بین مالفه 

 .کند، هنوز دلواپس حرکات مرا زیر نظر داردمی 

 زنملبخند محوی می 

 !خوبم آذر -

 ردد گتاب روی صورت من مینگاهش بی
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دم  مامان گفت صدات کنم بیای نهار...هر چی در زدم جواب ندادی، اوم -

 ...داخل

 کندو سکوت می

 کنمهایم را فوت می هوای انباشته داخل ریه

 داره آره...همون خواب همیشکی دست از سرم برنمی -

 پرسدمردد می 

 خوای بری دکتر؟ نمی -

 ایمی نرسیدهکنم، ما از این بحث به جای مسیر حرف را عوض می 

 بریم نهار؟  -

 کندکند و زمزمه میبا ناامیدی نگاهم می 

 بریم -

 ...کشموار میام شانهرود و من انگشتانم را بین موهای عرق کرده او می

 ...کشدهایم سرک می حنا رفته ولی هنوز کابوسش هر شب به خواب



 

146 
 

              Romanbook_ir@                                                                                                          دای آتشمه

 لعنت به عشق

 شدم هایش نمی کاش هیچوقت معتاد خنده 

هاست که مرا هم هایش مثل آتشی که او را سوزاند، سالخندهصدای 

 ....سوزاندمی 

 .پیوندمشستن دست و رویم به جمع مامان و آذر می د بع

 دهدکند و روبرویم سُر می مامان برایم ظرفم را پر می

 !این حال و احواال مال اینکه که یک مونس و همدم نداری -

 دهددوزم که ادامه میمی با نگاهی خاص به مامان چشم 

لت بکنی! این کنی؟ باید یک فکری به حال دحنا تموم شد چرا رهاش نمی -

  !زخم کهنه رو از دلت جدا کن آتش

 بندمپلک می 

برم هر شب هرشب خواب اون آتش سوزی رو  کنی لذت می مامان فکر می  -

 ببینم؟ 
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شده، باید فکر   گم ناخودآگاهت درگیر این موضوعبری، می گم لذت مینمی -

 !ی حواست رو مشغول کنهو ذهن و دلت رو یک جایی درگیر کنی که همه 

 فکر و ذهن و دل من درگیر یک نفر هست -

 پرسدزنند، مامان میآذر و مامان با اشتیاق به من زل می 

 خب کیه ؟ به ما هم بگو -

 زنملبخند خبیثی می 

 !خودتی دیگه جیگر -

 دکنبا حرص نفسش را بازدم می

 !نمکدون! گفتم سر عقل اومدی -

گذارم و  هانم می زنم و یک قاشق از پلو و خورشت را توی دچشمکی می 

 چسبانم میام را به هم انگشت شصت و اشاره

  !اوووم....چه کردی رویا بانو -

 دهمجوم و ادامه میام را میلقمه
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 ی بپزهمن کدوم دختری رو بگیرم که یاد داشته باشه مثل تو قورمه سبز -

 کندمامان رو ترش می

 !دنبال شکمشِ مرد گنده االن باید دخترش رو عروس کرده باشه، هنوز -

 کنم با چشمهای گشاد نگاهش می

چه جوری حساب کردی که دخترم رو هم عروس کردی؟ ارزون حساب کن   -

 مشتری بشیم 

 .شومی وجودش می کند و من قربان صدقه مامان پشت چشمی نازک می

کنم اما حلش ای نگاه میام و درون دفتر ریاضی به مسئله میزم نشسته پشت 

 ...زند و از ریاضی خالیستذهنم آن جا که نباید باشد دور میکنم در واقع  نمی

های ماشینش  ی ترانه که برایم پیچید، گلم را پشت برف پاکن دیروز به نسخه

 .عکس العملش را ببینمجاساز کردم و از پشت ماشینی منتظر ماندم تا بیاید و 

د با حرص گل را برداشت و اطرافش را زیر نظر گرفت و وقتی کسی را ندید بع

 گفت
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 ! جیرینگ جیرینگ -

دانم منظورش از جیرینگ جیرینگ چه بود ولی وقتی گل سرخم را  نمی

برد و روی داشتبورد ماشینش کند، داخل ماشبن می ای پرت نمیگوشه

 ...دهدیا میان قلبم شکوفه می های دنگذارد، تمام گلمی 

 ...میان آغوشم گذاشتهانگار با این کارش، دنیا را برای من کادو پیچ کرده و 

 ....ترکدهای صورتی می وای هنوز از فکرش درون قلبم حباب

 مهدا جان؟  -

 .افتدپرم و اتود از دستم زیر میزم میبا صدای مامان ، از جا می

 دهمزنم و با لکنت زبان جواب میزل میی اتاقم  هول به در بسته

 ب..بله...م..مامان -

کند، انگار مامان رویاهایم  ام گیر مینفسم میان سینه  شود،و مامان داخل اتاقم می 

 ...شومرا دیده، از ترس سرخ می 
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اما با کادوهایی که درون آغوش مامان است از ترسم کاسته و به بهتم اضافه 

 .شودمی 

توانی این لبخند اخی روی لب دارد که هر چند سال یکمرتبه می مامان لبخند فر

 !را رویت کنی

 .کندای ناخوشی بلغور می حس ششمم چیزه پیچید،دلم می 

خیزم و ایستاده مامان را  ام برمی نشیند و من از روی صندلیمامان روی تختم می 

ی جعبه گذارد و تنها کنم که تمام هدایا را روی تخت و کنارش می تماشا می

 .گیردکند و به طرفم می کوچک اما فوق العاده قشنگی را دستش جا به جا می

 جواهر کار شده  وی جعبهانگار ر

 پرسم رود فقط می دستم جلو نمی 

 این چیه؟ -

 هدیه است دخترم -

 دهمآب دهانم را قورت می 
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 از طرف کی؟ -

 دهدکند و تابی به سر و گردنش می لبخندش را کم می

 ! آرش -

 دهد کند و ادامه میکمی تامل می

 !برات یک انگشتر خاص هدیه خریده -

 !شتر خریدنش را نفهممخر هستم اگر معنی انگ

زنم تا اوضاع را مدیریت کنم زیر پایم خالی شده، چند بار پلک میاحساس می

 .کنم

دهم حالم از  کمی که به آنچه برایم نقشه کشیده شده در ذهنم پر و بال می

 ...خوردنچه قرار است سرم بیاید به هم می خودم و آ

 .رومص به طرف کمدم میزنم و بعد با حرمستقیم درون نگاه مامان زل می 

کشم و  ی بزرگ و سنگینی را به سختی از درونش بیرون میدرش را باز و جعبه

 .دهمروبروی مامان، روی زمین قرار می 
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 اندازد مامان پا روی پا می

 این چیه؟ -

 گویم کند و من می کنم، مامان سرش را درون جعبه خم می را باز میدر جعبه 

اده! ببین حتی کاغذ کادوش رو  ه که آرش برای من فرستمامان این تمام چیزایی -

 !هم باز نکردم

 بینم ترس را داخل مردمک چشمهای مامان می 

 زند گذارد و با بهت لب میی زیبای دستش را کنارش میجعبه 

 چرا؟ -

خواد عروسِ خاله مهری بشم!  مامان ! من آرش رو دوست ندارم؟ من دلم نمی -

 !کنهتوجه نمیچرا هیچ کس به احساس من 

کاود و کند و نگاه مرا مینی نی چشمان مامان به چپ و راست نقل مکان می

 کندبعد با قاطعیت صدا بلند می
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اله مهرانگیزت مهدا ساکت شو! دیگه یک کلمه هم نگو! اگه خانم بزرگ و خ -

 بفهمن می.دونی چه بالیی سر خاندانمون میاد؟

 ام، عشق آتش نترسم کردهسرتق شده

 !شمبرام مهم نیست! من زنِ آرش نمی -

 خیزد با حرص از روی تخت برمی

شی و بس! فهمیدی دیگه هم در موردش  ساکت! تو فقط و فقط زن آرش می  -

 کنی بحث نمی

 مامان من دوستش ندارم  -

 !شیی آسایش زندگیت رو تامین کنه عاشقش میوقت -

 خوام خوام آرامش می مامان من آسایش نمی -

لمبه سلمبه تحویل نده، برای بعد امتحاناتت قرار گذاشتیم...  رفهای ق به من ح -

 ریم سوئد و شما به عقد هم در میاین می 

 من سوئد نمیام -
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 !زنیروی حرف من حرف نمی  -

 !مامان منم آدمم  -

کنی، پس آدم هم بمون و یک خاندان رو به هم نریز! انگشتر هم دستت می  -

 !یره انگشتر رو دستت ببینهگخوام تو تماسی که آرش می می 

 کنمبا اعتراض صدایش می 

 !مامان -

هایم کشد که انگار گوشولی با صدای کوبیده شدن در به هم، سرم سوتی می

 ...خواهد کر شودمی 

 ...قم کور شده و دلم ماتم گرفته مامان رفته، تمام ذو

 چه کنم با این سرنوشت اجباری؟

 !باید فکری به حال خودم و دلم بکنم

ی خاله ی مامان بگذارم چند ماه دیگر خانهام را به عهدهاختیار زندگی

 !ام عروس پسرشمهرانگیزم و شده
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ی ام و با احتیاط داخل جعبههای چند تا شاخه گل سرخ را چیدهگلبرگ 

 .گذارمریزم و توی کیفم می وچکی می ک

زنند، من هم شان بیرون می به محض اینکه مامان و بابا برای کارهای مخفیانه

 .رومی سرّی خودم میدنبال انجام پروژه

 ...کند، وسط سرمای آذر ماه من صورتم گر گرفته قلبم با سرعت خون پمپاژ می 

 .رسانمماشین کیان خودم را میشوم و روبروی با سرعت از خیابان رد می

ام اندازم چیزی نمانده تا شیفتش تمگیرم و به ساعتم نگاهی میچند دم عمیق می 

 .شود

 ...این چند وقته حساب، کتاب شیفت کاریش دستم آمده

ها ریزم و بعد گلبرگبا اسپری آب روی کاپوت ماشینش به شکل قلب آب می 

 .چینم ها می را روی خیسی 

 ..ها عجب زیبا شدهفیدش، سرخی گلبرگروی ماشین س

 .مگیرزنم، با عجله پشت ماشین آنطرف خیابان پناه می خودم کلی ذوق می 
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ام،  های ماشینی که پناه گرفته کشد که کیان را از پشت شیشه خیلی طول نمی 

 .بینممی 

 .کندبا دیدن ماشینش، با تعجب به دور و بر نگاه می

 .دیده نشوم آورم تا زود سرم را پایین می 

 .دواندخنکی هوا و خلوت بودن خیابان، حس عجیبی زیر پوستم می 

 کندکیان صدا بلند می

دونم هر چی! نکن این کارات رو! ببین  رینگ جیرینگ ! نمیه! جیهی بچ -

 ها! تمومش کن ، باشه؟ گیره دچار بشی بعدًا دنیا بهت سخت می

 گوید کند و دوباره میکمی سکوت می 

گم گذرونی و گذروندن وقتت نیستم! من که می مناسبی برای خوشمن کیس  -

ی ادامه بدی با یکی غیر من  اصال از این کار دست بردار ولی اگر هم خواست

 !باش! من آدم این حرفا نیستم
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دار شده، توهین به  کنم غرورم جریحهشود، احساس می از حرفهایش حالم بد می

 !این واضحی

 .آیمکنم و از سنگرم بیرون می ست میام را روی دوشم درکوله

  .شوددارد سوار ماشینش می 

فهایش را زده، باید جواب رود اما حردلم برای قد و باالیش ضعف می 

 .بشنودحرفهایش را هم 

 ...حق ندارم قضاوتم کند، آن هم به بدترین وجه ممکن

ی  رسم به شیشهمی تا من به او برسم او داخل ماشین نشسته، همینکه کنار ماشین 

 .زنمای می ماشینش ضربه

اش جایش را به یک گردد و با دیدنم بهت چهرهمتعجب سرش به طرفم برمی 

 .دهدگاه خاص می ن

 کشدشیشه را پایین می

 !به به ببین کی اینجاست -
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 کشم هایم را بیشتر در هم میاخم

 کنید؟ آقای محترم شما در مورد من چی فکر می  -

کنم از دیدنم دارد تفریح کند و حس می پایم را برانداز میبا نگاهش سرتا

 کندمی 

ای که باید بری دنبال  ه بچهکنم یکنم؟ اوم...فکر میدر موردت چی فکر می  -

 ...رت رو درگیرِ جنس مخالفدرس و مشقت و فک

 گویمپرم و با تحکم میوسط حرفش می 

 !نیستم اون چیزی که فکر میکنیمن  -

شود و دستپاچه  آورد، او هم صورتش در هم می به درد میبغض گلویم را  

 کشدکلمات را به بند می

 ...گمبین می اوه...نه نه! منظورم این نبود! ب -

 کنم اش را ناقص میدوباره جمله

 ...ی راحتی دارم اما تا حاال دلم رومن...من...با اینکه خانواده -
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آید و روم و او بیرون مییخواهد در ماشینش را باز کند یک قدم عقب ممی 

 .ایستد، یک سر و گردن از من بلندتر استروبرویم می

حرف    ام را ندارم خودشتوان بستن جمله  بیندکند، وقتی می منتظر نگاهم می 

 زند می 

 کنی...من نیستم ببین من بهت جسارت نکردم فقط اون آدم مناسبی که فکر می  -

 پرسم می 

 از کجا فهمیدین؟ -

 کندکند و زمزمه میدرشت شده نگاهم می با چشمهای

 شناسمچون خودم رو می  -

 شناسین؟ ولی منو نمی -

 شود رحم می بی

 !خوام کسی به زندگیم اضافه بشهمن نمی  بشناسم، خوامنمی -
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شوم، انتهای ابروی چپش شکسته و آن قسمت شکستگی  اش خیره می به چهره

  را ندیده بودم؟ مو نروییده، چرا تا به حال این خط شکستگی

 گویمرود وقتی می اش باالتر میریتم قلبم از حد طبیعی 

 دین؟چرا یک فرصت به هر دومون نمی  -

 شنوم کنم وقتی جواب می ردن سر انگشتانم را حس میخ کو ی

 !تونم بهت بدم اینه که فقط تو مزاحمم نشیتنها فرصتی که می  -

 کشممی زنم و با حرص نفس چند بار پلک می 

 ای؟چرا اینقدر خودخواه و از خود راضی -

 زند دستهایش را روی سینه گره می 

ا به خودم ربط داره ! اون چیزی که  خودخواهم؟ از خود راضیم؟ ببین بچه این -

 تو ربط داره اینه که دیگه دور و بر من نپلکی !فهمیدی!؟ به 

مجوز ریزش   ی چشمانم آمده ولیبازدمم پر صدا شده، اشک تا پشت پرده

 گیرد نمی
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 !بی انصاف! بی رحم! خودخواه ! از خود راضی -

بد و ماشین را با  کوگردد، در ماشینش را محکم به هم می سوار ماشینش برمی

 .گیردرود، ترمز میکه ماشین جلو می راند اما چند مترصدای بدی به جلو می

 .آیددوباره دنده عقب میکند و ها توقف می ماشین با صدای جیغ الستیک 

کنم که عصبی رود، خودم را بغل میام با شدت باال و پایین می ام سینهترسیده

 دهد مرا مخاطب قرار می 

 !ب فهمیدی من کی هستم...خوآفرین -

 ...!رحم! بی انصافخودخواه، از خود راضی! بی

 زند تا حرفهایش را بهتر به کرسی بنشانددرون چشمانم زل می 

ن عالوه بر اونچه گفتی عوضی هم هستم، اگه یکدفعه دیگه  روبروی ببی -

 آتشنشانی یا دوروبر ماشینم ببینمت حسابت با کرام الکاتبینِ! ُاکی؟

 .رودهایم داخل گوشت بازویم فرو میخنان 
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کند، اش گیر می های یشمی کنم ولی نگاهم که درون گویبا غیظ نگاهش می

 .خورِ حرفهای تلخش بزنمتوانم با کینه چیزی در نمی

  شومفقط با ابروهای به هم پیجیده درون جنگل چشمانش گم می 

 زند طعنه می 

 چی شد زبون داشتی تا االن که؟  -

دهم و هایم را روی هم فشار می شود، لبتوپی میان گلویم بزرگتر می مثل بغض 

 .کنمبدون اینکه جوابش را بدهم راه کج می 

خواهد یک دوم، دلم میکه ماشینش توقف کرده، می  تقریبا تا آنطرف خیابانی

ایستم و به زدم اما یکدفعه میدل سیر آن مردک بداخالقِ دوست داشتنی را می

 .گردمطرفش برمی 

 کنمهنوز حرکت نکرده،با اخم به من زل زده، صدا بلند می 

 ...تونم برم و برنگردم! من...من... دوستت دارمکاپیتان! نمی  -
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های کنم و درشت شدن گویوط حجم دل خودم را حس می ای سقلحظه

 .بینماش را میدوست داشتنی

 .ن اوردمفهمم چطور جرات کردم و این کلمه را به زباخودم هم نمی

دوم، صدای آویزهای کیفم و  گردانم و به طرف مدرسه میبا سرعت رو برمی

 .شودضربان قلبم درون گوشم پژواک می

 ...قرمزها را رد کردممن خیلی از خط 

 ...دانم خوشحالم یا ترسیدهگزم و نمیلب می

 ام را با یک نفر به اشتراک بگذارم خواهد تجربهفقط دلم می 

آتشنشانی درگیر بودم اما باز هم زود به مدرسه قی را روبروی با اینکه دقای

 ...اندها هنوز نیامدهام، ترانه و بچهرسیده

 ...دهم تا سرما به احساس داغم نفوذ نکندمیهای کاپشنم را باال یقه

ها که امروز فوق العاده زیبا به نظر  روم، به آواز کالغدور حیاط قدم رو می

 .دهمرسد گوش میمی 
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ی هم وارد حیاط مدرسه  کنم تا ترانه و سمیرا شانه به شانهروی آسمان سیر می 

 .شوندمی 

اندازم که با چندش مرا  ترانه میدوم و خودم را در آغوش با ذوق به طرفشان می 

 کنداز خودش جدا می

مهدا گمشو کنار، مانتوم رو چروک کردی، دو ساعت طول کشیده این   -

 کوفتی رو اتو کردم

 کوبم اش می ه سینه ی بمشت

 بیشعور مثال از خودم ذوق در کردم -

 کندجدی نگاهم می 

 باز چه غلطی کردی که اینقدر خوشحالی؟ -

چرخانم و با لبخندی که از عمق جانم  های چشمانم را توی حدقه میمردمک 

 زنمریشه کرده لب می

 پیش کاپیتان بودم -
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 پرسدبا صدای متعجب می 

 کی؟ دیشب؟ -

 کنم خندد و من با خنده کوفتی نثارش میند میصدای بل سمیرا با

 ...نخیر بی ادب! قبل اومدن به مدرسه! راستی -

 زند بی حوصله لب می

 بنال ، هیچی درس نخوندم ساعت اول امتحان داریم -

شود، کنم تا به اوج انتظار برسند و بعد با قندی که در دلم آب می صبر می 

 گویم می 

 ارم بهش گفتم دوستش د -

کنند و بعد ترانه رو به سمیرا  اول با چشمهای از حدقه بیرون زده نگاهم می

 رد گیی نادمی به خود می کند و قیافه می 

سمیر منو ببخش! حاللم کن! یک عمر به تو گفتم تو کف پسرایی ، حاال   -

 ...بینم این مهدا گند زده به هر چی اعتبار برای خودمون جمع کردیممی 
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 .زنیمکنیم و بعد با صدای بلند زیر خنده می می ل متعجب نگاهشمن و سمیرا او

 گوید سمیرا می 

 .چشم و گوش بسته است گه اعتبار انگار خودش چقدرهمچین می  -

 زند ترانه پشت گردنی محکمی به سمیرا می 

 باز بهت خندیدم پررو شدی  -

 دهدسمیرا پشت گردنش را ماساژ می

 دستت بشکنه، گردنم نرم شد  -

کند اندازد و به طرف سالن هدایتمان می ی من و سمیرا میدست روی شانهنه ترا 

 گوید و با لحنی گرفته می

کنه، عجب دلتنگی  مادر رو دارم که داره دخترش رو عروس میاحساس یک  -

 !خاصی داره

 زنمبا آرنج به پهلویش ضربه می

 ببند -
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 کندبا خنده نگاهم می

 دقیقا چیو؟  -

 !خالقت رودقیقا اون ذهن  -

آید که در همان موقع آقای سلیمی، بابای مدرسه ، از روبرو به طرفمان می 

 پردجلوی آقای سلیمی می یکدفعه ترانه با جیغ 

 !سالم بابای محترم مدرسه -

  کشدگذارد و نفس نفس میی خدا آقای سلیمی دست روی قلبش می بنده

 کار بیفته؟ های قلبم ازگی باطریخدا هدایتت کنه دختر! نمی  -

 گذارد هایش را به نمایش میترانه دندان

م ذخیره دارم، باطریات از  عضه نخور بابا جون من همیشه چند تا باطری تو کیف -

 !کار افتاد به خودم بگو

گیریم و او  کند و من و سمیرا دستش را میآقای سلیمی چپ چپ نگاهش می

 .کشیمرا به طرف کالس می
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 نشیند و همانجا میپرد رسد، روی میز می ترانه داخل کالس که می

 خب نگفتی جناب کاپیتان بهت چی گفت  -

 ویم گهایی افتاده می با شانه

 گفت دور و برش نپلکم  -

 گفتی ببنده بهش می -

 زنم کنم و کف دستم را چند مرتبه روی رگ گردنم می اخمی ساختگی می

ام ها! به کاپیتان یترانه دست رو رگ غیرت من نذار! من روی ناموسم غیرت -

 ...من چرت و پرت نگی ها

 آوردبا چندش ادای حالت تهوع در می

 شدعییی... جلبک هم آدم -

 گوید خندد و سرخوش می و سمیرا از ته دل می 

 ببین یک روز بیاد بگیم یادش بخیر چه روزایی داشتیم  -

 گوید ترانه هم جدی می
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 ر یک سمیر کپل داشتیم گم یادش بخیآره، مثال چند سال دیگه من می  -

 شود اش محو میسمیرا خنده 

 ...خیلی خری من فقط دو کیلو اضافه وزن دارم -

کنند و من در ذهنم لحظات رودررویی با کاپیتان را دوره  ها با هم بحث می آن 

 ....پیچدکنم و عجیب است که عطر ادکلنش درون مشامم می می 

پنجشنبه هم برایمان کالس ریاضی   با هزار بدبختی دبیر ریاضی را وادار کردم

ز خانه دهد وقتم را بیرون ا چون غیر از کالس، مامان اجازه نمیبگذارد، 

 ...بگذرانم

کنم، به  ترانه و سمیرا هم در این موفقیت بی تاثیر نبودند، به دوستانم افتخار می

خاطر اینکه یک لحظه بیشتر کاپیتان را ببینم برای خودشان بدبختی درست 

 .دکردن

کند، حال دل من هم  های خیابان خودنمایی می آفتاب کم جانی روی سنگفرش 

 .آفتابی است
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ها را هم از  تان شیفت روز است، عاشق که باشی شیفت آتشنشان امروز کاپی

 ...شویحفظ می 

 ...ایملحظاتی هست که از مدرسه بیرون زده

 زند و غر می سمیرا از ریاضی اجباری که به ریشش بسته شده بد اخالق شده 

 !خدای آمون نبخشه تو رو مهدا  -

 زنمبا خنده لب می

 چرا قوربونت برم -

 تواند خوشی امروزم را زائل کند نمی هیچ چیز 

 آوردادایم را در می

 ...قوربونت برم -

 زند و توی نگاهم زل می 

 کمتر دروغ بگو -

 زند ترانه نق می
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 غر نزن حرفت رو بزن، چرا خدای آمون نبخشش  -

 !ای همین کالس ریاضی اضافی که کرد تو حلقمون دیگهرب -

 کند ترانه چپ چپ نگاهش می

 ببند سمیر  -

 کندسمیرا با شکایت اسم ترانه را صدا می

 !ترانه  -

 بوسد اش را میکشد و روی مقنعهترانه سر سمیرا را در آغوش می

ی برای فدات بشم کپل من ، درِ منت گذاشتنت رو ببند، حاال که یک کارِ دل -

 !اش نکنرفیقت کردی، شرمنده 

ی سخت و رفتار زمختش قیافهکنیم، پشت من و سمیرا با تعجب به ترانه نگاه می 

 .قلب پر احساسی دارد

 کشدشود ترانه اخم در هم می نگاهمان که ممتد می 

 هوی چشاتون رو درویش کنید -
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 !گردانیم، ترانه است دیگرو ما هم با لبخند رو برمی

ایستند و من با عجله روبروی ها عقب میرسیم، آنی که می آتشنشانروبروی 

آورم،  ته گل دستم را که تلفیق رز و مریم است را باال می روم و دسنگهبانی می

 کنم آید و من سالم مینگاه آقای شفیعی از روی دفترش باال می 

 ...سالم عمو آتشنشان -

 سالم بابا، خوبی؟ -

 .نشیندم، بابا گفتنش به دل می کنبا مهربانی نگاهش می 

 پرسم گزم و با تردید میلم می 

 ..کاپیتان رو پیج کنید؟ شه.عمو؟...اوم...می -

 کندبا نگاهش براندازم می

 اول بگو چه کار کردی که اینقدر از دستت شکاره؟ -

 اندازم ابرو باال می

 !من؟ هیچی به موال! فقط گفت نیا دیگه منم گفتم امکان نداره -
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 گوید لب میر زی

 !بیادی غدِ ! باید یکی باالخره کاری بکنه تا کوتاه  خوب کردی، پسره  -

هایم گل خندم و گونهشود ، ریز میام را ببیند ولی نمیخواهم خنده نمی

 اندازد می 

 خب پس پیجش کنید تا از خجالتش در بیام  -

 اندازد به ساعتش نگاهی می 

 ...جایی قرار داره هادونی پنجشنبه نیست که! مگه نمی  -

 زنمماسد و با سختی لب می هایم می لبخندِ روی لب

 با کی؟  -

 کندبا چشمهای ریز شده روی چشمهایم مکث می 

 !تونم بهت بگم بابا، خودش باید بگه من که نمی -

ام را نابود  تواند خوشیشود، اشتباه کردم خودش میدنیای زیر پایم خالی می 

 ....کند
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 دارد؟ با چه کسی قرار 

 !اش نیستاو که گفت کسی در زندگی

سوزد و بوی سوختنش  تمام احساسم میرود، حس خوبم دود شده و هوا می

 ...کندام را پر میشامه

 نکند مرا سرکار گذاشته؟ 

 ...اش شومخواهد من دلبسته نکند برای همین نمی 

 ...آیدشود و کنار پایم فرود می رمق میدستم بی 

 ..رومها میبد به طرف بچه فظی کنم و با حالیرود خداحایادم می

 .شودی من عوض می های صورتش با نگاه به چهرهحس فهمد، ترانه حالم را می

 یا خدا! چت شد مهدا؟  -

 چسبانم ام مینشینم و دستم را به پیشانیی جدول میای روی لبهچون ویرانه

 !گه رفته سر قرارمی -

 نند نشیسمیرا و ترانه دوطرفم می 



 

175 
 

              Romanbook_ir@                                                                                                          دای آتشمه

 قرار باکی؟  -

 اشک توی چشمهایم جمع شده

  نگفت -

 اندازد ام میسمیرا دست دور شانه

 کنی نباشهاینجوری نکن، شاید اون چیزی که تو فکر می -

 کنمزند و با حالی عجیب به ترانه نگاه می یکدفعه چیزی درون ذهنم جرقه می

 ...زری! نکنه با زری قرار داره -

کشد و ترانه  سوت میید که صدایش توی گوشم  گوسمیرا هین بلندی می 

 کندنفسش را فوت می

 !دملعنت بهش...اگه با کاپیتان باشه دودمانش رو به باد می  -

 ریزد گزم و اشکم میگیرد، لب می ام با درد ضربان میقلبم میان سینه 

 !شه؟ ما چند ساله با هم دوستیممی بیشعورترانه یعنی زری اینقدر  -

 کشدکند و عمیق نفس میان بلند می سر به آسم ترانه پکر،
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 کنماش می نباشه، وگرنه خودم خفه ا ربیشعودعا کن جزء  -

 .کنم کنم و با ناامیدی مظلومانه گریه میدستانم را جلوی صورتم حائل می 

 آتش #

نیمکت چوبی که باد، باران و سرما و گرما دیده، سالیان سال است که روبروی 

 .ایستادهحنّای من پابرجا 

ام آن نیمکت و حنا را  ههای ساعت دور زده تا من توانستدانم چند بار عقربهنمی

 .ترک کنم

  زنددختری با موهایی طالیی که زیر نور آفتاب درخشش موهایش چشم را می

 .دهدهای عسلی و با محبتی که یکبار دیدنشان کار دستِ دل آدم میبا چشم 

های آهسته از حنا کنم و با قدمن موهایم فرو می کشم و انگشتانم را بیهوفی می 

 .خنددام با همان صدای طنازش می شوم، برای بدرقهمیدور 

 .گردانم، وداع همیشه برایم سخت بودهرو برنمی

 .افتمکنم و سمت ماشینم راه میدست راستم را توی جیب شلوارم فرو می 
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 .آیم ا پارک و بیرون میپیچم، ماشین ری کنار مرکز آتشنشانی می داخل کوچه

ی نبال جیرینگ جیرینگ یا گل و گلبرگی که نشانهام با نگاه دانگار شرطی شده

 .گردماو باشد می

اش توانسته  های درشت مشکیزنم، نیم وجب بچه با آن چشم به ذهنم لبخند می 

 .ذهنم را منحرف خودش کند

 .اش بکنمهای دخترانه باید فکری برای جلوگیری از حیله 

بل از رسیدن به روم، قدهم و سمت نگهبانی می برای خودم سری تکان می

شود، همان سمتی  نگهبانی ناخودآگاه سر و نگاهم به آنطرف خیابان کشیده می 

 .رودکه آن بچه می 

گویم، انگار قبل آن دختر باید فکری برای این ای برای حال خودم می نچ کالفه

 .ناخودآگاه خودم بکنم

 .زندمی خیزد و لبخند ته، با دیدنم برمینگهبانی نشسشفیعی داخل 

 دهیم آید و دست میجلو می 
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 سالم شفیعی جان خوبی؟ -

 سالم رفیق، خوش گذشت؟ -

 .کشد تا نگاه بگیرمکند، طول مینگاهم درون نگاه پر حرفش گیر می

 گویم زند و جوابی برایش ندارم به جایش می دانم طعنه میمی 

 !خونه اکبری طفلک بره برم شیفت که علی -

 فشاردام، شفیعی دستم را میعوض کردهفهمد مسیر حرف را می 

 آره برو انگار براش یک کاری هم پیش اومده -

 .کندبینم دستم را رها نمیخواهم دستم را از دستش جدا کنم و بروم که میمی 

 زند کنم که لب میبا تعجب نگاهش می 

 یک لحظه صبر کن -

 .گرددمی و داخل نگهبانی بر کشاندخودش میو مرا پشت سر 
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گردد،  دارد و همینکه به سمتم برمیشود و از زیر میزش چیزی را برمیم می خ

کشد، ماتِ تصویر دسته گل دستش انگار برای آنچه منتظرش بودم جیغ می 

 گویددسته گل هستم که شفیعی می 

 بیا کیان جان اینو هم بگیر، خاطرخواهات برات آوردن -

ده فقط کمی آنطرفتر زنم، گل و گلبرگ در کار بوجانی میلبخند بی

 !اشسپرده 

 !گر دخترک حیله 

 کنمگیرم و بعد زمزمه می ی لب باالیم را به دندان میگوشه

 باشه واسه خودت -

 زند نیشخند می 

خواست بده به خودت!گفتم رفتی سر قرار، تو یک لحظه داغون شد، رنگ از   -

 صورتش پرید 

 گویممی  رحمیبا بی



 

180 
 

              Romanbook_ir@                                                                                                          دای آتشمه

 !بهتر -

 چسباند ام میسینهدسته گل را به 

 !به سالمت! برو علی اکبری دیرش شده -

کشم و با دسته گل زوری سمت آسایشگاه بندم، کالفه نفسی می پلک می 

 .روممی 

 !ی تخس را ادب کنمباید این بچه

 !شودحرف آدمیزاد حالیش نمی 

ز  ته، شر این دختر چشم و ابرو مشکی را اباید تا شفیعی، مامان را به جانم نینداخ

 .سر خودم خالص کنم

 گذارند؟چرا مرا به حال خودم وانمی

هایم را  ی تنهاییها شیشهمن درون دنیای کوچک خودم آرامم، این تقه زدن

 .شکندمی 

 ...زندام میام چسبانده، زیر بینی عطر مریمی که به زور شفیعی به سینه
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 ...شود منکر شدیدلپذیری این عطر را نم

 .کشمام ، چند بار ناخودآگاه عطرش را بو میخودداریبا تمامِ 

روم، از علی اکبری تشکر کرده و پست را از او تحویل  داخل آسایشگاه که می

 .گیرممی 

 .رودهای دستم با عجله سمت خروجی می با نگاهِ معناداری به گل

کنم که از شانس بدم  رها می شوم، دسته گل را از کنار سطل آشغال که رد می

 !افتد نه داخلشکنارِ سطل می

 .رومآورم و سمت سالن تمرین می کاپشنم را در می

 .کنمهای پیراهنم را هم باز می در راه دگمه

 .ها در حال تمرین و کوری خواندن برای هم هستندبچه

 .کنند کنند و به جمعشان دعوتم میبا دیدنم سالم می

 .شومجمعشان نمی دهم اما داخل میجواب سالمشان را 
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شرت مشکی سمت  کنم و با تیپیراهنم را سر جالباسی نزدیک ورودی وصل می

 .رومهای روی زمین افتادا می دمبل

 .دهمدارم، کف دستانم را به سطح صاف و سردش فشار میدو تا دمبل برمی

چکد و می  زنم که عرق از سر و صورتمبندم و آنقدر دمبل میو مدتی پلک می 

 شده یا بهتر بگویم داغ شدهی دمبل گرم دسته 

 .اندازنداند و دارند با هم مچ می ها از تمرین با وسایل فارغ شدهبچه

کشم و با آن عرق ام را از داخل کمدم بیرون می کنم، حولهها را رها میدمبل

 .گیرمروی گردن و موهایم را می

 .اندازمزنم و روی دوشم می پیراهنم را چنگ می 

  آتش#

بینم دسته گلی که کنار سطل آشغال رها کرده  رسم، می آسایشگاه که میداخل 

 .بودم، روی تختم گذاشته شده و کسی هم داخل آسایشگاه نیست

 .شودیک کاغذ هم زیرش دیده می
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 کنم کشم و تای آن را باز میکاغذ را بیرون می

 نوشته 

تر قشنگا نگاه کنی، همه چیز کیان! گاهی اگه از یک جهت دیگه به دنی "

 "!شهمی 

 ...خط شفیعی است، این را مطمئنم، هر چند زیرش امضا نزده

ی اصلی این بازی را هم ها دارند و مهرهحتم دارم مامان و شفیعی برایم نقشه

 ...اندی پر و صدا را انتخاب کردههمان بچه

 چگونه این دو را از تب و تاب پایین بیاورم؟ 

کنم و در حالی که سر جای اولش مرت می کاغذ را  یر عملیات،با صدای آژ

 .دومکنم به طرف آشیانه میلباسم را به تن می

 .ایمبا مامان برای خرید مایحتاج خانه به بازار رفته

 ...ام کف پایم تاول زدهکنم از بس راه رفتهاحساس می
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ه و هنوز هم با  کلی مشما پر از میوه و سبزی و حبوبات به دست و بازویم داد

 گردد تا بخرد دنبال چیزی می چشم 

 !مامان واهلل دیگه جا ندارم پالستیک وصلم کنی، بسه دیگه بریم -

 کندبا اخم نگاهم می

 گفتم اینا رو بذار تو ماشین و برگرد، آتش تو کی اینقدر غرغرو شدی؟ -

 آورمادای گریه در می

 !آی... فدات بشم من امروز روز استراحتمِ ها-

 گوید زیر لب می 

خوره؟ چهار تا  رین به چه درد میهای مهارتی که میای تنبل! پس اون تمرین -

 تونی برای من بیاری؟ کیسه نمی 

 اندازم ابرو باال می

 چهار تا؟  -

 گوید توجه به گله و شکایت من با ذوق می بی
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 ای دارههای تازهوای آتش ببین اون مغازه چه فلفل دلمه -

 .رودازه می و به طرف مغ

هایم  قواره ذوق بزنم، شانههای بیایکند من هم باید از دیدن فلفل دلمهفکر می 

 ...از خستگی رو به زمین کش آورده 

خورد، مجبور کشم که گوشیم درون جیب شلوارم زنگ مینفس پری می 

شوم کنار دیواری بروم و مشماها را روی زمین بگذارم تا موبایلم را از جیبم  می 

 .ون بکشمبیر

 گویمناشناس است، تماس را وصل و با تردید میشماره 

 بله بفرمایید -

 پیچد ای درون گوشی میصدای پر عشوه

آقای اتشنشان!...من تو خطرم اگه تا نیم ساعت دیگه خودت رو نرسونی باید   -

 !ام رو جمع کنیجنازه

 کشم اخم در هم می 
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 !خانم باید زنگ بزنید صد و بیست و پنج -

 کندکه تهدیدم میواهم قطع کنم خمی 

 ...!نویسم تو باعث مرگم شدیاگه نیای می -

 گیرد و یکدفعه صدایش تم خواهش می

 !خوام تو نجاتم بدیلطفا بیا! فقط می -

 .کنم شاید جیرینگ جیرینگ است ولی اطمینان ندارمحدس می 

بی متشنج ایستد و من به مخاطب پشت خط با اعصا مامان با خریدش روبرویم می

 دهمجواب می

کنه زنگ بزنید به  خانم قطع کن، مزاحم نشو، اگر هم خطری تهدیدتون می -

 !آتشنشانی

پرسد پشت خط چه کسی است و من هم شانه باال  مامان با حالت چشم و ابرو می

 .دانماندازم که یعنی نمی می 

 قصد کوتاه آمدن ندارد 
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بزنم کارم تمومه، مگه نه  ، یک فندکهامباشه نیا! بنزین ریختم رو تمام لباس -

 جناب آتشنشان؟ 

 کشم ای میهوف کالفه

 این حرفا یعنی چی؟  -

 !خب تو آتشنشانی به این چیزا آگاهی -

 !قطع کن بچه برو با هم قد خودت شوخی کن -

صدات رو ضبط کردم، روی کاغذ هم نوشتم مقصر تویی، بعد مرگم حتما  -

 !ت ندادیشی جون یک آدم رو نجاتوبیخ می

دهم و به این دختر پررو ام ماساژ میهایم را انگشت شصت و اشارهشقیقه

 توپم می 

ما فقط وقتی مسئولیم که از مرکز بهمون دستور برسه! من االن وقت استراحتمِ!   -

 !هیچ مسئولیتی در قبال شما ندارم
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ماال  فرستم، وقتی مرکز بهت دستور داد بیا! خوبه؟.. ولی احتآدرس برات می -

موقع بوی کباب شدنم هم تو هوا پیچیده و موهام هم تا پوست سرم اون 

 ...سوخته

هایی که کشد، با صدای بوقای کهنه به روحم ناخن می بندم، خاطرهپلک می 

 .افتدپیچد دستم از کنار گوشم پایین می توی گوشی می

 شودبوی آتش درون مشامم زنده می 

 ...امها آتشنشان شدهتن آدمز ترس سوخدست روی نقطه ضعفم گذاشته، من ا 

کشد، صدای  ای به آسمان سرک می های خانههایم آتش از پنجرهپشت پلک 

 شود کند،نفسم سخت بازدم میجرق جرق آتش گوشم را کر می

 ...آی...خدا 

 کندمامان دلواپس صدایم می

 آتش! آتش مادر چت شد؟  -

 .زنممی ان زل دهم و به صورت سفید مامآب دهانم را قورت می 
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 کندیکدفعه فکری به ذهنم راه پیدا می

 خوام برم باهام میای؟مامان؟ یک جایی می  -

 دهد بدون تردید جواب می 

 تو بگو جهنم، تا ته تهش باهاتم  -

 زنملبخند تلخی می 

خواد اذیتم کنه! به احتمال  خدانکنه، تو جات ته بهشته! فقط فکر کنم یکی می -

 !خواد منو بکشه خونشون، به زور می ه باشهی زنانزیاد یک حیله

های روشنش  کند عکس العملی نشان ندهد ولی درون مردمک مامان سعی می 

 .بینم یک ماده شیر را به حالت دفاعی می

 .افتددارد و زودتر از من راه مینیمی از مشماها را برمی 

 .باید این دختر را سر جایش بنشانم 

 ...ته گذاشپایش را از گلیمش فراتر 

 ...ام درد گرفته از شدت حرص و خاطراتی که روحم را مچاله کرده، سینه 
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های محکم سمت دارم و دنبال مامان که با قدمی وسایل را برمیمن هم بقیه 

 .افتمرود، راه می ماشین می 

  آتش#

 .آوردام که صدای پیامک گوشیم دوباره آهم را در میقدم از قدم برنداشته

گیرم و آدرس داخل پیام  نشینم، گوشیم را به دست می می  اشینخل مکه دا همین 

 .خوانمرا می

ی مرکز آتشنشانی  کشد تا به آنجا برسیم، دقیقا در منطقهنیم ساعتی طول می

 !ی روبروی مرکزاست ولی نه آن خانه

 !زند، نه منتا رسیدن به مقصد نه مامان حرفی می 

 .زنیمهر دو متفکر به جاده زل می

ای که پالک سی و نه روی سردرش نصب شده، ماشین را پارک  خانهلوی ج

ای که با سنگ، نما شده  ی کنار دستم به آپارتمان چهار طبقهکنم و از شیشهمی 

 .اندازمنگاهی می
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 همینجاست؟  -

 .گویمای می ی گرفتهگیرم و بلهبا صدای مامان نگاه می

 .آیمماشین بیرون میاز  عیتششود و من هم به تبمامان بدون شک پیاده می 

دهم و بدون اینکه چیزی پرسیده شود در باصدای ی اول را فشار میزنگ طبقه

 .شودتیکی باز می

 .شودکنم و مامان جلوتر از من وارد خانه میبه مامان نگاه پر حرفی می 

 .در واحد دو باز است

 .دشوخانه میآورد و همانطور صامت وارد هایش را در میمامان کفش 

 .گذارمهایشان میآورم و با کفش پا روی فرش هایم را در نمیاما من کفش

صدای طناز و پر ذوق دختری، همراه صدای تق تق روشن کردنِ فندکش از  

 .آیدداخل اتاق خوابِ خانه می 

 اش را به رخم بکشدصدایش قصد دارد پیروزی 
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رپرایزی ببین چه سوشکله! بیا تونم آتیشت بزنم پسر خوآتیش نگرفتم ولی می  -

 برات تدارک دیدم 

 .کنم رود، از مامان حیا می ضربان قلبم باال می

 کندجوم و همانجا پشت سر مامان سنگرش را حفظ میلب می

 !کنهجناب کیان چرا تشریف نمیاری تو؟ قلبم برات داره تاالپ تاالپ می -

 .زندام جوانه میعرق روی پیشانی 

 .کشمدستش را می دارد کهبرمی مامان یک قدم 

 زنمکند با التماس پچ مینگاهم که می

 برگردیم -

 کشدمامان اما برای رفتن عزمش را جزم کرده، دستش را از دستم بیرون می

 اجازه بده بهم -

 پیچدو صدای دخترک دوباره توی فضای مسکوت خانه می

 چرا نمیای؟ هوم؟ -
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 .شودن میو یکدفعه دختری درون قاب در نمایا

اش را دورش رها کرده و سر وصورتش هم  ی بلند و لختِ رنگ کردههامو

 .غرق آرایش است

 ! خودِ خودِ شیطان رجیم است

ای بعد جیغ  زند اما ثانیهکند، بعد به من و مامان زل می اول از دیدن ما کپ می

 .گرددزند و داخل اتاق برمی می 

  ...ش آشناستا این که جیرینگ جیرینگ نیست ولی قیافه 

 شاید یکی از دوستان گروهش است؟

 ...اندهایی که برایم ندیدهچه خواب

 پرسدام که مامان میمن سر جایم قفل شده

 این همون دختریه که برات گل میاره؟ -

 .توانم سرم را به عالمت نه به طرفین تکان دهمفقط می 

 پس کیه؟ -
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 چرخانم زبان خشکم را درون دهانم می

 شناسمش نمی -

رساند و در را پشت سرش گوید و خودش را داخل اتاق مییوهومی ممامان ا 

 .بنددمی 

 ...ترحالم تلخ است و دهانم تلخ

 .کنمی مکر را ترک می رو برمیگردانم و این خانه

 نشینم خسته داخل ماشین می 

 ...آدم خودش هم به کار کسی کار نداشته باشد، دیگران به کارش کار دارند

دهم که مامان را کنار  محکم فشار میگیرم و ون مشتم می دو طرف فرمان را در

 .کنمخودم حس می 

 گردانمبه طرفش رو برمی

 کی اومدین؟  -

 همین االن؟ -
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 چی بهش گفتین؟ -

 دماش گزارش میتهدیدش کردم به مدرسه -

 اینی که من دیدم پررو تر از این حرفاست  -

 کن بریم خونه کنم، روشنخودم حلش می تو فکرت رو مشغول نکن،  -

 .رانمزنم و سمت خانه ماشین را میاستارت می

 !چه آشی بپزم برای دختران شرور دبیرستان شکیبا

  آتش#

ام و دست روی سینه گره ی ماشین تکیه دادهام، به بدنهکنار ماشینم ایستاده

 .امزده

و  خیزد از روی آن برمی روی زمین برف اندکی نشسته که با وزیدن باد سرمایی

 .وردخروی پوست صورتم می 
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بعد از چهل و هشت ساعت آفم و بیست و چهارساعتی که سر پست بودم و آن  

حرص درونی را حفظ کردم، حاال سخت منتظرم تا آن چندتا بچه بیایند و قبل 

 .از مامان خودم از خجالتشان در بیایم

 .جومپوست لبم را می

را امروز  دانم چکردند، اما نمیهایشان را رو میاحمتها مزهمیشه این ساعت

 .خبری از وجودشان نیست

ام که اگر دستم بسته نبود با دیدنشان چند سیلی و مشت خرجشان  آنقدر عصبانی

 ...کردم تا کمی دلم خنک شودمی 

شان، همان جیرینگ جیرینگ خودمان، بدون آیند، اما نه همهباالخره می 

 .آیدمی   کشد به سمتمی زمین می هایی که روزیر و قدم دوستانش با سری به

شود تا اینکه  روم، اصال متوجهم نمی گیرم و به سمتش می ام را از ماشین می تکیه

 .رسمروبرویش می
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کند از چشمانش معلوم است که انتظار  کند و با بهت نگاهم میسر بلند می 

 دیدنم را ندارد 

 !های شهرمزاحم به به یکی از  -

 .کشد، دلتنگی نگاهش، داد می دهدآب دهانش را قورت می

 کندآرام زمزمه می

  سالم -

 زنمنیشخند می 

 هه...این مظلوم نمایی، شروع روش جدیدِ مزاحمتِ؟ -

کند از من دوزد و سعی میهای مشکی چشمانش را به زمین می دلخور مردمک

 رد شود 

 شوم روبرویش سد می

  کجا؟ -

 خوام برم خونمون یم -
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 کردن من؟قصدتون چیه؟ بدبخت  -

 کندسر بلند می 

من که چند روزه مزاحمتون نشدم، ببینید نه گل دارم، نه دسته گل و نه حتی  -

  !گلبرگ

 پدر منو دارین درمیارین؟ -

 چی؟ -

 ! کنید این بچه بازی رو؟ برو مزاحم یکی بشو هم قد خودتچرا تمومش نمی -

 گیرد می حرصش 

 دارم؟ برو کنار آقا، من چه مزاحمتی برای شما  -

هیچی ! فقط خودت که گل میاری، دوستت هم منو به خونه خالی دعوت   -

کنه! اینا معنیش چیه؟ من چه بدی با شما چند تا بچه  کنه و برام دام پهن می می 

 خواین بدنامم کنید؟ کردم که می

 کندبه معنی نفهمیدن نگاهم می 
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 نه خالی؟ خونه خالی چیه؟چی؟ خو -

 خندمبلند و عصبی می 

 دونی؟ای که معنی خونه خالی رو نمیی یعنی تو اینقدر پاستوریزهخآ -

 کند اش را درست میی مقنعه شود، لبهحرکاتش پر استرس می

کنم... تنها خطام هم این بوده که براتون گل آوردم، من کار من به شما بد نمی -

 ای نکردم دیگه

 ...هباش-

 مدهام را روبروی صورتش تکان میانگشت اشاره

تون رو گزارش بده! آدمتون ببین مامانم قراره بیاد مدرسه و کارهای همه -

 !کنممی 

پوشاند و با صدای  اش را که به صورتم زل زده، میهای مشکی اشک روی تیله

 زند لرزانی لب می

  !رحمیآخه چرا اینقدر تو بی -
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 .شوم، انتظار ترک خوردنش را ندارمهوایش خیره می مات به حال و 

اش یک دختر شرور النه کرده که سر راه هر پسری  یالم زیر چهرهخ در

 ...نشیند، ولی انگار اینطور نیستمی 

 دهدخودش ادامه می

عمو آتشنشان گفت رفتی سر یک قرار، منم دیگه گل برات نیاورم، دارم سعی   -

 کنم فراموشت کنم می 

 پرسم کنم و میز می چشم ری

 قرار؟  -

 افتم و قرارهایم با حنا می  یکدفعه یادم از پنجشنبه

کنی! من با تو هیچ سنخیتی ندارم، هر چه ها یادم اومد...خوب کاری می -

 !دورتر بهتر

ای برای خودش لرزد و با صدای آهستههایش می انگار تازه بغضش ترکیده لب

 زند حرف می 
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 چیه؟ فهمه سنخیت دل چه می  -

من بدون در نظر گرفتن  گیرد و هایش مثل رودی روی صورتش راه میو اشک

 دهمحالش ادامه می

خواد آبروش ببین برای خودت منطق نباف، برو به دوستت هم بگو اگه می -

 تون نره، دست از سر من برداره! فهمیدی؟ جلوی مدیر و ناظم مدرسه

 کند اش را درشت میبارانی چشمهای مشکی 

 !به من چه! خودت برو بهش بگو  -

 .شودت و حرص رد میدزدد و از کنارم با سرع بعد نگاه مرطوبش را می

پیچد،  کند و صدای آویزهای کیفش توی هوا میکیفش به پهلویم برخورد می

 دهمرود که هشدار می به طرف خیابان می

 !ببین! مواظب خیابون باش بچه-

 گرددبا غیظ به طرفم برمی 

 !ازم زیر ماشینخواد خودم رو بند به تو هیچ ربطی نداره! اصال دلم می ببین ! -
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 ...کندهایش حال دل آزرده و پر حرصش را حکایت میو بزرگی قدم

 ! "ببین"گویم هایم می دخترک پررو ادای مرا در آورد وقتی اول جمله 

  خوابم وآید، از لحن و غیظش بادم میخواهم بگویم به درک اما دلم نمی می 

 کندابان را رد میاندازم و او با عجله عرض خی برای خودم شانه باال می 

 گویمکنم زیر لب میو من همانطور که رد شدنش را نظاره می

 !ای بچه-

 .سوزدام ته کشیده، حتی کمی دلم برای حالش میکنم دلخوریاحساس می

 زنمبه خودم تشر می

 !ترکستانِوا نده آتش...این راه تهش   -

هایم ر کفشدهم، از صدای برف زیهای کنار جدول فشار میو با روی برف

 .برملذت می

 .رومشوم و سمت خانه میداخل ماشین می 

 .رحم را دوست دارمخواهد، من این آتشنشان بیدلم گریه می 
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کنم فراموشش کنم ولی امروز با تمام سنگدلی چند روزی است که تالش می

 .د، دیدن چشمها و شنیدن صدایش دلم را زیر و رو کردکه در حقم کر

 .یدم دل کندن از او کار من نیستاش فهمن دوبارهمن امروز با دید

 .کردکرد تمام وجودم آغوشش را طلب میوقتی که درشت بارم می

 !دوست داشتم در بغلش بپرم و بگویم درد و درمان کمی کوتاه بیا

 !ا من بازنده کمی مهربانتر باشام، بمن دلم را به نگاهت باخته

گذارم مامان نامم را صدا  خانه می چرخد و پا درونکلیدم که داخل در می

 .کندمین

 .زنم شاید خانه نیستحدس می 

ی ابتدایی راهرو را باال  کنم و همانطور چند پلههایم را پاک نمی پس اشک

 .روممی 

ه روی میزی وسط خانه چیده شود ک ها و کیکی می اما با ورودم نگاهم قفل هدیه

 !شده
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 یستاده و دستهایش را به هم چسبانده،مامان با همان قامت راستش روبرویم ا 

 ...زند و لبخند کوچک و متینی کنج لبش سنجاق کردهچشمانش برق می

 شنومکنم که میهایم را پاک می با پشت دست سریع اشک

 عزیزم تولدت مبارک -

ای دهم، بیست سالگی برای من هیچ جاذبهام روی زمین سر میشانهام را از کوله

 .آوردقرار مدار خانم بزرگ را به یادم میندارد مخصوصا که 

 کندمامان بغل باز می

 بیا بغلم عزیزم، کی اینقدر بزرگ شدی تو  -

هایم راه میگیرد، من این روزهایی که درانتظارم است را  دوباره اشک

 .خواهمنمی

اندازم و هق هقم را میان ترام آغوش باز مامان خودم را در آغوشش میبه اح

 .کنم رها میحصار دستانش 

 شود جا ختم نمی ولی این سورپرایزم به همین
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 بینی آرش عروست چقدر احساسیه؟ می -

 .کنم کند و خودم را از او جدا میی مامان نفسم میان سینه ام گیر می از جمله

 !عشق منِ دیگه -

بینم که از قاب لب تاب به من ی مفرح آرش را میگیرم چهره دا را که میرد ص

های اش کنم با آن لبخند زشت روی لبخواهد خفهلم میزل زده، د

 !اشقیطانی

 گویمای می فقط به زور سالم آهسته 

  کندآش عمیق نگاهم می 

جدایی به سر  هارو که روزهای سالم جانِ دل، تولدت مبارک، فوت کن شمع -

 رسیده

 زند گیرم و بغض خنجر به جانم می سریع نگاه می

 اندازد یام ممامان دست دور شانه
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رم تو اتاقم، شما باهم صحبت مهدا جان آرش باهات یکم حرف داره من می -

 کنید 

 .کنم تا نرودگیرم و با التماس نگاهش میسر انگشتان مامان را می

ی باال د و با لبخند وتایید نگاهش به طرف طبقهکشولی او دستش را از دستم می 

 .رودمی 

 !وی منشه موش کوچولهات داره تموم می بازی دیگه زمان این موش و گربه -

 دهدکنم که او ادامه میتیز نگاهش می

 !کنیقوربون اون چشمات من شوهرتم بده اینجوری نگاهم می  -

 !میتو شوهر من نیستی! فقط پسرخاله  -

 زند میپوزخند 

 !ام نیستمن همه چی زندگی توام، فقط اسمت تو شناسنامه-

 کشم با حرص نفس می

 داری؟شه! آرش چرا دست از سر من بردارنمیزنت نمی ام هممرده -
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گی؟ دست از سرت بردارم؟ من حساب روزایی که تو رو  فهمی چی میمی -

چپ و راستم دونستم از ذهنم پاک شده، من از روزی که دست مال خودم می 

 !رو یاد گرفتم همراهش یاد گرفتم مهدا مالِ منه

 چرخانمحدقه می با کالفگی مردمک هایم را درون 

یکم به دل خودت رجوع کن! این عشق نیست تحمیلِ! دارن منو بهت تحمیل  -

 !کننمی 

به دلم رجوع کردم تو دقیقا وسط دلم نشستی! اگرم تحمیلِ من عاشق این   -

 !تحمیلم

توانم شر این پسر مو بلند را از سر خودم دور  دیگر کشش ندارم ، چطور می

 .کنم

 برم ی یکدفعه انگشت باال م

 یک دقیقه صبر کن االن میام -
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ام را به پایین دوم و کارتنی که هدایایش را داخلش ریختهی باال میو به طبقه

 .آورممی 

ی انگشتر را بیرون  عبه آرش سعی دارد از درون کارتن سر در بیاورد که آن ج

 کشممی 

 ببین این انگشتری که برام فرستادی -

 زند لبخند پر غروری می 

 !تونی هیچ جای دنیا پیدا کنیرو نمیاش لنگه -

 زنم نیشخندی می 

  !اش رو باز نکردممن حتی در جعبه -

کنم و باقی هدایا را هم  کند و من از فرصت استفاده میبرق نگاهش افول می 

 گیرمکشم و روبروی نگاهش می یکی از کارتن بیرون می یکی 

اش  م چون به فرستندهمن هیچ کدوم از چیزایی که فرستادی رو دست نزد -

 !و دنبال یک دختر خوب! دختر خوب برای تو زیادهای نداشتم، آرش برعالقه
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 شود، رنگ صورتش سرخ شده اعصابش متشنج می

تونی پیدا کنی؟ در ضمن ن بهتر کجا میزنی؟ از متو احمقی! چرا منو پس می  -

ی اون ، نتیجهتو خبر نداری این خونه و این پولی که توی دست و بالتون ریخته

 !توافقیه که خانم بزرگ و مامان من با خاله برای سرنوشت تو گرفتن

 منظورت چیه؟ -

منظورم رو اجازه ندارم بگم ولی بدون اگه تو زن من نشی خانم بزرگ با   -

 !کنهوچه یکسانتون می خاک ک

 .شومکند، همانجا وسط خانه روی زمین ولو می وبا غیظ تماس را قطع می 

 است؟ ه توافقیمنظورش چ

 اند؟ ای کشیدهبرای من چه نقشه 

 !خدایا تو خودت کمکم کن

ام، حق خروج از اتاقم را تا فردا وقت برای رفتار خارج از آدابم تنبیه شده

 .مدرسه رفتن ندارم
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ی ما چه چیز جذابی است که مرا از آن محروم کند توی خانهفکر می مامان 

 کند؟می 

ره دارم که آن آتشنشانی  بیه هستم، در اتاقم یک پنجو صد البته من عاشق این تن

 ..دوست داشتنی را قاب گرفته 

اندازم، تمام شیشه را بخارهای ریز روم، پرده را پشت سرم می پشت پنجره می 

کنم و به حروفش  اسم کیان را روی بخارهای شیشه حک می گرفته، با انگشت 

ی روشنِ مرکز آتشنشانی را  هاسوی پنجره چراغ دوزم و از آنبا عشق چشم می 

 .گیرمزیر نظر می

گرفت و با روشن و کاش آنطرف خیابان مردی بود که دل مرا جدی می 

 !داد که حواسش به من استخاموش کردن چراغی به من پیام می

 .برمکنم و به تختم پناه می هایم رها میکشم و پرده را روی خواستهمی آه 

 .دن حتی یک خط از کتاب را ندارمفردا امتحان دارم ولی حال خوان

 !مهدا اونروز کاپیتان با زری قرار نداشته -
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 کنم اندازم، روی نیمکت و کنار دیوار زانوهایم را بغل میبه ترانه نگاهی می

 ؟از کجا فهمیدی  -

 تا بهش گفتم با گریه صد تا قسم برام آورد که اونروز با کاپیتان نبوده -

 زنمپوزخند می

 ترسهآخه یک گند بزرگتر زده و مثل سگ می سم بخوره حق داره ق -

 کندنشیند و پاهایش را آویز میترانه کنجکاو روی میز نیمکت من می 

 زنی؟قضیه چیه؟ تو چرا مشکوک می  -

 دهمی خودم تکان می سری به افسوس برا 

 چی بگم ترانه تو یک گردابی افتادم که مپرس -

 چرت نگو مهدا بگو چی شده؟  -

 ...تان جلو راهم رو گرفتکاپی دیروز -

 کندترانه سرش را نزدیکم می 
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 خب خب، جنایی شد -

هیچی دیگه هر چی از دهنش در اومد خرج من کرد و بعدش گفت دوستم   -

 گرفته براش خونه خالی 

 چی؟ -

 دونم خونه خالی چیه ترانه؟چه می -

 کندترانه مات نگاهم می 

 !یعنی یک جایی برای کارای خاک برسری -

کشم که ترانه با اخم و کوبم و هین بلندی می هایم میبا ترس دستانم را به گونه

 کشدحرص نفس می 

 یعنی زری اینقدر رذل بوده و ما نفهمیدیم  -

 زری چه غلطی کرده؟وای خدا، وای خدا! -

 کنممهدا به جون خودت قسم آدمش می  -

 دهمدوباره به دیوار تکیه می 
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ب منو و زری رو با هم ان خودش قراره بیاد حسا الزم نیست ، مادر کاپیت -

 برسونه 

 مادرش؟ چه بچه ننه است! بعدش تو چه کار کردی؟ -

 زنملبخند تلخی می 

 مزاحمت ایجاد کردمبرای شاخ شمشادش گل بردم دیگه،  -

 گویدزند البته روی میز و میترانه هم مثل من به دیوار تکیه می

 ده؟مهدا چرا این شاخ شمشاد وا نمی -

 اندازمزند و شانه باال میاشک توی چشمانم حلقه می 

دونم چرا این سوزه، نمیدونم به خدا، من که از عشقش جگرم داره مینمی -

 جناب کوتاه نمیاد؟

به بدشانسیت ایمان آورم، تو این دوره زمونه که تا به پسرا یک لبخند   آره -

 !یتان شما نوبرهبرنت، این آقای کاپزنی تا سر چشمه می الکی می

 اگه مامانش بیاد چی؟ اگه به مامانم خبر بدن چی؟  -
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 !نه بابا مگه بیکاره، غصه نخور اونجوری گفته بترسی -

 .شودکیک وارد کالس می دهم که سمیرا با یکشانه باال می

 زنند آیند و دست می ها هم داخل کالس میپرد و بچهترانه از روی میز پایین می 

 بوسدگیرد و محکم می می ا بین دستانش ترانه صورتم ر

 عشقم تولدت مبارک -

 کشدها داد می های بچهسمیرا هم وسط همهمه و صدای دست

 !ها رو فوت کنپاشو بیا شمع -

کند، وسط این آشفته بازار  هایم غلیان پیدا میشود، احساسچشمانم گشاد می

 .داردام نگه میها زندهام این دلخوشیزندگی

گویند زنند و میها همه دست میگذارند و بچهیز معلم می روی م کیک را 

 .ها را فوت کنمشمع

خانم بزرگ ها آنقدر زیاد است که من را یاد ناگفته نماند که تعداد شمع

 .اندازدمی 
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 گوید ترانه دم گوشم می

 آرزوهای مجازت رو بگو بعد شمعا رو فوت کن -

 خنددکنم که بلند می کج نگاهش می

کنم و بعد به عوض کیک  بندم و کاپیتان را درون سرنوشتم آرزو میمی  پلک

 .کنمهای این کیک را با کلی ذوق فوت می دیشب، شمع

 .رودها روی هوا میبچهکالس از دست و جیغ و سوت 

 شودخانم علیپور توی دربند در حاضر می

 چه خبرتونه؟ گفتید یک تولد کوچیکِ  -

 کندنم علیپور می ترانه قدرشناسانه رو به خا

خانم علیپور دستت طال اجازه دادی دوستمون رو شاد کنیم ان شاهلل دامادی  -

 پسرتون جبران کنیم 

شود و همان زمان هد و از کالس خارج میدخانم علیپور سری برایش تکان می

 .شودزری با توپ پر وارد کالس می
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 زند زیر لب غر میماسد، ترانه های من و ترانه و سمیرا می لبخند روی لب

 لعنت به نا رفیق -

 گیردسمیرا بازوی ترانه را می

 ولش کن ترانه  -

 دهد و چاقو را به دست ترانه می

 خانم محبی میاد کیک تقسیم کن االن  -

 .رسدشود و کالس به آرامش میبا آمدن خانم محبی بساط تولدمان جمع می 

ی تخته هستیم که خانم های رونیمی از کالس گذشته و در حال نوشتن مسئله 

 .شودالس میزند و وارد ک علیپور در می

 هایش در هم و صورتش گر گرفته استاخم

 !خانم محبی، زندیان رو بفرستید دفتر -

دهم و نگاه من و ترانه به سمت زری کشیده با ترس آب دهانم را قورت می

 .شودمی 
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 زند پرد و با تردید لب میزری هم رنگ از رخسارش می

 خانم ما؟ -

کند و  گوید و از مقابل در عبور می ی خشک و سرد می خانم علیپور تنها یک بله

 .شودخارج میهای سست از کالس گیرد و با قدمزری اجازه می

 کندسمیرا که صندلی ردیف جلوتر از ما نشسته، با ذوق زمزمه می 

 ضعف رحمت کرد ) رفع زحمت( -

 کنداش میو ترانه پس گردنی حواله

 ببند -

 بردخانم محبی صدایش را باال می

 اکبری؟ -

 گوید خاراند و میی ابرویش را میو ترانه گوشه

 !در رو باز گذاشتهدرِ کالس رو گفتم خانم، زندیان  -
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دهد اما درون دلم من  کشد و به کارش ادامه میای می خانم محبی هوف کالفه

 .شودواویال برپا می

 .دهدد و فشار می گیرترانه آرام دستم را می

 زندزند با آرامش لب مینگاهم که به نگاهش پل می

 نترس، تو کاری نکردی -

 .همتوانم لبخند محوی تحویلش دو من حتی نمی 

 !شود، نه فضا دارد و نه اکسیژنمحیط کالس برایم زندان هارون می

هایم  ریهدهم تا بلکه هوایی به مثل ماهی بیرون افتاده از آب لبهایم را تکان می

 .برسد

کنم تا دم و  ام را از کنار گردنم دور میاست، کمی مقنعه فایدهاما انگار بی

 ...تر شودبازدمم راحت

 .آیدپرواز در می فکرم هزارجا به

 !اگر زری یا خود کاپیتان راپورت مرا به مادرش داده باشند
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 شود من باشماگر نفر بعدی که به دفتر خوانده می

 پسر من بردار ید دست از جاناگر مادرش بگو

 ...نه خدایا

 !امات باختهمن دلم را به این بنده

احساسم نه هوس است، نه قلبم ماالمال از عشق شده، خدایا باور کن این  

 ...زودگذر و نه حرارت که چند روز دیگر سرد شود

 ...دانم چرا ولی تمام حواسم توسطش به یغما رفتهنمی

بزنم و بگویم پسرش دلم را  د بتوانم در چشمانش زل اگر مادرش را ببینم شای

 ...برده

 کندیکدفعه ترانه صدایم می 

 مهدا؟ مهدا خوبی؟ -

گیرد تا مرا تا آبخوری مدرسه ببرد و آبی به دست و محبی اجازه میو از خانم 

 کندرویم بزند، اما خانم محبی مخالفت می 
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 هوایی بخور و بیاالزم نکرده تو بری! راد خودت برو تو حیاط یک   -

رود از او رد  شود و من در حالی که کمی سرم گیج می ترانه از سر میز بلند می

 .شوممی 

 مواظب باش  -

 .رومکنم و آرام به طرف سالن و بعد حیاط میصیحت ترانه را گوش مین

 .نوازدکنم خنکای هوا پوست صورتم را میدر سالن را که باز می 

بروم که با دیدن تصویر   کنم اولین پله را پایینی کشم و قصد منفس عمیقی می 

 .زندشخص مقابلم مثل مجسمه خشکم می 

 !کیان است

 !جانِ دلم اینجاست

کند و شلواری لی  ا یک بافت یشمی که رنگ چشمانش را بیشتر منعکس میب

  ...کنار در حیاط مدرسه ایستاده
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ه ریگی ضربه ی پایش بهایش کرده و با سر پنجههر دو دستش را در جیب

 .زندمی 

کند و نگاه بلعم که او هم حضور مرا حس می با چشم جان بودنش را می 

 .شودروشنش سمت من کشیده می 

 .مانمشود و مردد می نفسم حبس می 

 ...دَردماند که قلب میالمروت اینگونه نگاهم نکن، نگاهت به چاقویی می

ام را انجام دهم و حیاط آمدهگیرم کاری که برای آن به اما باالخره تصمیم می 

 .رومسمت آبخوری می

هش  ولی آنقدر سنگینی نگاهش وزن دارد که تا آخرین لحظه که از تیرس نگا

 .کنمشوم، آن را حس میدور می

دهم و سرمایی که به پوستم رسوخ  داخل آبخوری به دیوار سنگش تکیه می 

 .شومکند را پذیرا میمی 

 .مگیروای یخ کرده محیط دم میبندم و چند بار از هپلک می 



 

222 
 

              Romanbook_ir@                                                                                                          دای آتشمه

 کند؟او اینجا چه کار می

 !خب معلوم است با مادرش آمده

باد نکند، خدا چرا این بشر را اینقدر سنگدل و اش با من خدا کند رگ دشمنی 

 دوست داشتنی آفریدی؟

کنم و آب ها را تا آخر باز میروم و یکی از آنروبروی شیرهای آب می 

 .پاشمار توی صورتم میسردش را چندین و چندب

 شودکشد و با این سردی هم خنک نمیوجودم شعله می

 ...این دیوارها ایستاده خواد از جنس آن مردی که پشتآتشنشانی می 

 .ریزدهای ذهنم، دلم چون مایعی می از واگویه

 .دهمی بیشتر ماندن در مخفیگاهم را نمیبه خودم اجازه

یز ی یکبار دیگر دیدنش از پشت خاکرکند برا احساسم پشت هم اصرار می

 .بیرون بیایم

 .گردمگیرم و به حیاط برمیلبم را محکم گاز می 
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 !نرفته

 ! خدایا شکرت نرفتهوای 

به دیوار حیاط تکیه داده، چشم ریز کرده و راهی را که من از آن رفته بودم را  

 .تحت نظر دارد

 نگاهش پر از تهدید و توبیخ است 

 کنندی شورش میدرون دلم انقالبیون

 دوستش داشته باشم یا از آن جنگل چشمهایش بترسم؟ 

ی کنم حافظه کنم و سعی می ر نمیدر این لحظه به آنچه قرار است سرم بیاید فک

 .کنمام را لبریز از تصویرش بینایی

کشد، همان تیر و کمان به جهنم که با تیر نگاهش برایم خط و نشان می

 ...اش مرا گرفتار کردهچهره 

 شود یکی از مخلوقهایت تا این حد جذاب باشد پروردگارا چطور می 

 !و تبارک اهلل احسن الخالقین
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 جا هستی؟  چرا تو همه -

ی قد و باال و صدایش  ایستم، قربان صدقهبا سوالش تمام رخ روبرویش می

 گویمروم و با سرتقی می می 

 !انهایندفعه من نیومدم آتشنشانی شما اومدی دم مدرسه دختر -

شود، مطمئنم انتظار همچین جوابی را  ی یگ گردو درشت میچشمهایش اندازه

 !نداشته

  .هایش باشمالعملعکسکنم شاهد باقی صبر نمی 

کنم و مسافت تا کالس  زنم و باالخره از دیدنش دل می ای میلبخند پیروزمندانه

 .کنمرا سالنه سالنه طی می 

 ...ام ثبت شدهوی حافظهبندم، تصویرش تپشت در کالس پلک می 

به درک که از مدرسه اخراجم کنند یا به مامان و بابا گزارش کنند، من این مرد 

 .هایم دوست دارمجوش و خروش خونم درون تک تک رگرا با 

 کنم و زیر لب زمزمه می
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 صنما با غم عشق تو چه تدبیر کنم؟

، کیف و لوازم  گردمهای دلچسب به کالس برمیوقتی با کوله باری از احساس

 .کندت که نظرم را جلب میزری هم توی کالس نیست و این ادلین چیزی اس 

نشینم بدون معطلی دم زند، کنارش که میصورتم زل میترانه با تعجب درون 

 زندگوشم پچ می

 تو هوای حیاط چی بود که گل از گلت شکفته؟  -

 گویمآید و زیر لب میاراده به لبخند کش می لبهایم بی

 ...عشق -

 کنددهد وچشمهایش را برایم گشاد می ابرو باال می

 ه؟کنری عشق فوران میچطوریه که تو هرجا می   -

آید و با سر انگشتم ی افکارم به نمایش می تصویر قد و باالی کیان روی پرده

 کنم روی دفترم اسم کیان را حک می 

 !تو فکر کن قسمت -
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 کشدکلماتش را می  شود وحروفبه رد انگشتان من خیره می 

 !ای جونم قسمت -

 نویسمی دفترم میبا خودکار قرمزم گوشه

 "تدبیر کنم؟صنما با غم عشق تو چه  "

کنم که ترانه از شدت کنجکاوی احساساتش به تالطم افتاده، با آرنج  حس می 

 زند به پهلویم می

 بحرف ببینم چی شده؟ -

 نویسم تخته را روی آن می های پای زنم و یکی از مسئلهدفترم را ورق می

 وسط کالس ریاضی؟ راستی کو وسایل زری؟ -

 کندمینگاهش قفل تخته است و زیر لب نجوا 

تو که رفتی خانم علیپور مثل یک ببر زخم خورده اومد و جمعشون کرد و  -

 !برد

 گویمکنم خودم را مشغول نوشتن انجام دهم و آهسته می سعی می 
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 گی چی میشه؟ یعنی می  -

 اندازد عوض کردن بحث شانه باال میاز  شاکی

 دونممن چی می  -

 کوبد خانم محبی با خودکارش به میز می

 الس باشینتو ک  -

 .شودو بحث ما هم قطع می 

 !کنی مهدا تو مجبورمون می-

 کنمبرآشفته با ابروهای باال پریده به خودم اشاره می

  !من مامان؟ من -

 ی اصولش خارج نشوداز دایره رود تاصدایش کمی، فقط کمی باال می 

 !بله تو! با این ادا اصوالیی که در میاری -

 !رسین نه با کارهای منها میحرفهای اون آرش به این نتیجهمامان شما با  -
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دارد و وسط بحث جدیمان ام را برمی ی صندلی انداختههایم که روی دسته لباس

 زند غر می 

 !کنهر و اونور پرت نمی هاش رو اینو یک خانم باشخصیت لباس -

 .متنفرم از هر چه آدم با شخصیت است

 کنممعترض صدایش می 

 !مامان -

 کندها را روی آرنجش  آویز میایستد و لباسصاف می

ات و خانم بزرگ  همین که گفتم یا با این طرز برخوردت منتظر این باش خاله -

 !و آرش بیان ایران یا ما جمع کنیم و بریم سوئد

 درس دارم  ن منماما -

 هد دخیال جواب می کند و بیهایم را آویز میرود، لباسبه طرف کمدم می

 دیاونور ادامه می -

 مامان من دوست ندارم برم سوئد -
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 ...تونی خودت برای خودت تصمیم بگیری تو نمی -

 برداش را روبروی صورتم باال می انگشت اشاره

شریک زندگی آرش بشی، من   دونی که قرارهدرضمن تو بیست ساله می -

 ن کارهات برای چیه؟دونم اینمی

 دگیراشک از چشمانم راه می

گی من بیشتر از ده سالش رو یک بچه بیشتر  مامان این بیست سالی که می -

 نبودم! بعدش هم شما تصمیم گرفتید دل من پس چی؟

 دهدمامان همانطور خشک و سرد لبهایش را تکان می

 !یم اشک بریزیزنحرف منطقی می نباید وقتی داریم -

 دهمبه دیوار تکیه می  کشم وام، روی تخت خودم را عقب میاز قوانینش خسته 

 منطقی؟ منطقی! دقیقا کدوم قسمت حرفهاتون توش منطق هست -

  صد بار بهت گفتم بحث کردن کار ادمهای ابلهِ -

 کنمکنم و ناامید زمزمه می درمانده زانوهایم را بغل می
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 ن من دوستش ندارم ماما -

اقم شده با  ای که وقتی وارد اترود و جعبه مامان به طرف میز کامپیوترم می 

 گیردخودش آورده را به سمتم می 

ی آرش، من و بابات هم این یک تلفن همراه و یک سیم کارتِ! شماره -

 ...داخلش سیوِ

 روداحساسش باال می نگاهم تا چشمهای مشکی و بی 

اهاش راه بیای تا حداقل تا آخر سال تحصیلی، نه، سعی کن بزبهت زنگ می -

 !بمونیاجازه بده ایران 

  .ریزدهایم فرو می های داغ اشک از بین مژهبندم و قطرهپلک می 

 .اش همین پیشنهاد استهای مادرانهانتهای محبت 

 گین باهاش راه بیام؟ گم دوستش ندارم شما میمامان من می  -

گرفتی ته دلش ینجوری جلوش جبهه نمییر خودته! اگه ا اش تقص اینا همه -

افتاد...حاال هم به خاطر دل خودت گفتم باهاش وال نمیترسید و به هول و نمی
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راه بیا، وگرنه به انجام هر کاری مختاری ولی منتظر عواقب کارهای خودت 

 باش

  شود، جعبه را روی تخت و کنارمبیند دستم سمت جعبه دراز نمیوقتی می 

 گذاردمی 

بزنی همین  خوای جا آرش پذیرفته که تو شریک زندگیشی، اگر فکر کنه می  -

 ...فردا ایرانه و تو هم سر سفره عقد نشستی 

 زند ام میبا انگشت اشاره به شقیقه

 !عاقل باش! آرش همه چیزی که یک مرد باید داشته باشه رو با هم داره -

ای حالت کنم اما او ذرهنگاهش می دهم و با غیظلبهایم را روی هم فشار می 

های هم اندازه سمت در راست و قدم کند و با همان قامتش تغییر نمیصورت

 ره می 

 با این موضوع کنار بیا! ادا اصول هم نیا -

 زنمگذارم و هق میسرم را بین زانوهایم می 
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 ازش بدم میاد -

 .بنددکند و در را پشت سرش میمامان اتاق را ترک می 

 .اهم به جبر ازدواج کنم، آن هم با کسی که دوستش ندارمخونمی

 ...ه دلم گیر آن دو گوی یشمی شدهآن هم حاال ک

 چرا این جماعت درک ندارند؟ 

 .رومخیزم و سمت پنجره میاز جا برمی

 ...های پنجره را قاب گرفتهبرف گوشه

 .توپ زبری درون گلویم در حال رشد کردن است

 زنند اکم چشمک می تشنشانی به نگاه نمننورهای زرد و سفید آ

 کنداد یک نام است که آرامم می خواهد داد بکشم و فقط فریدلم می 

 "کیان...کیان"

 پایان شب من باش"
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 چون جای درنگی نیست 

 جز عشق بـرای ما 

 "...پـایان قشنگی نیست

 ...دود ام میاشک دلتنگی از چشمانم قهر و روی گونه

وی حروف کلماتش  نویسم و لبهایم را رمینامش را روی بخار شیشه 

 ...چسبانممی 

 ...گیردکند و قلبم آتش می میلبهایم یخ 

 "!کیان عاشقتم"

 !شومی مامان به اعدام محکوم میاحتماال درون محکمه

  آتش#

تونی کیان یک نفر اومده انگشتر تو انگشتش گیر کرده، برو ببین تنهایی می  -

 اکبری هم بیاد انگشت رو خالص کنی یا علی 

 .افتمگویم و راه میچشم می 
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 .اندموجهی، دلواپس پشت سر دختری ایستاده زن و مرد 

 .رومکنم و نزدیک می سالم می

 کنددهد و با متانت تعریف میمرد جواب سالم می 

 !جناب انگشتر ، انگشت دخترم رو آزرده، لطفا یک کاری انجام بدین -

 حتما...ما واسه همین اینجاییم -

 .خورمی رسانم، اما با دیدنش جا مو خودم را روبروی دختر می  

 .این که همان جیرینگ جیرینگ است

آورد و با دست سالم انگشتی که سرخ و ورم کرده شده رو  نگاهش را باال نمی

 .دهدماساژ می

 .شودکنم برگردم اما نگاه دلواپس مادر و پدرش مانعم می قصد می 

کنم دارد چیزی را بو نشینم  که احساس مینو میکشم، روی زا نفس عمیقی می 

 .دکشمی 

 زنم اندازم و غر می به انگشتش نگاهی می 
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 کنیدآخه این چیزا چیه دستتون می  -

چسبد، یک نگاه دلتنگ که آزارم  نگاهش پاورچین پاورچین به نگاهم می 

 .دهدمی 

 !درون نگاهش نه درد است نه ناراحتی

 .و شیطنت است شود دلتنگیبه وفور پیدا میاش فقط آنچه در چشمان مشکی 

 کشدسترس دست روی دست میمادرش با ا 

 !باور کنید صد بار بهش گفتم ولی کو گوش شنوا -

آورم و بدون اینکه نگاهش کنم لب ی وسایلم مینی فرزی در می از داخل جعبه

 زنم می 

 !ممکنه یکم درد بگیره، سعی کن آروم باشی -

 .کندبه بیرون هدایت میید و مادر و پدرش را آشفیعی داخل اتاق می 

 لطفا شما بیرون باشید تا همکار ما کارش رو انجام بده -

 .شوندها با نگاه دلواپسشان از اتاق خارج میو آن
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 دهم ی آبی را به دستش می شیشه

 شه اینو بگیر و آروم روی انگشترت آب بریز، چون یکم داغ می  -

 گیرد شیشه را می

 چشم  -

 ت رو هم عقب بگیررس -

 چشم  -

کنم تا اگر فرز انگشتر را برید به  آلومنیومی را زیر انگشترش فرو می یک ورقه 

 .دستش برخورد نداشته باشد

 برم برم و چشمهایم را تا خط ممتد نگاهش باال می فرز را نزدیک انگشتش می 

 حاضری؟ -

 ید گوبی وجدان با حظ زل زده به من، با سوالم بله پر انرژی می 

 شوم اش میرهاز حجم نگاهش معذبم، دوباره خی

 بینی انگشتت رو هم با انگشتر بریدمغالف کن اون چشماتم! یک وقت می -
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 زند لبخند می 

 کنم سرم رو هم ببری چون و چرا نمی -

  .دهمکشم و سر تکان می ای میهوف کالفه

 !روت رو بگردم دختر -

ا  لرزد، آرنج و ساعد دستش رده و میگیرم، انگشتانش یخ زسر انگشتانش را می 

 .کنم روی پایش مماس می

گذارم، از برخورد سنگ فرز با فلز فرز را روشن و روی انگشترش با احتیاط می 

گیرد کمی دستش را ترسد میشود، انگار از صدایش میصدای قیژی ایجاد می 

 .کشدبه عقب می

 گویمبا نیم نگاهی می

 دستت کردی؟  از دستی این انگشتر رو به -

 ریزد ی کمی آب روی انگشترش م 

 دمهر کاری که بتونه منو بهت نزدیک کنه انجام می -
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 کنم کالفه تهدیدش می

ای، بعدا دیگه هوس اینکارا به سرت ببین االن که به بابات گفتم چه کاره -

 !زنهنمی

 شودغمی توی صدایش هویدا می

ان دارم که از هیچ کس کنی؟ خب بگو! اینقدر به کارم ایمتهدید می -

 !کنم تو چرا اینقدر زهر ماریتهی دارم فکر میترسم من نمی

ای از  شود و صدای آی مانند آهسته ی تیغه فرز، انگشتر تکه میبا فشار چند باره

 .شوددهانش خارج می

  کشمی انگشتر را به عقب می با یک انبر یک سر انگشتر و با انبر دیگری آن لبه 

 یرونت رو بکش بحاال انگشت -

کنم و با اخم به صورتش  کند، سرم را باال میمانم ولی حرکتی نمی می و منتظر 

 زنم زل می 

 شنیدی چی گفتم؟ -



 

239 
 

              Romanbook_ir@                                                                                                          دای آتشمه

 بله  -

 کنی؟ پس چرا انگشتت رو آزاد نمی -

 اونوقت دیگه اینجا کاری ندارم و باید برم خونه  -

 !ریزی هاببین داری اعصابم رو به هم می -

 گوید مردد می 

 انیک -

زنم و انگار  کنم و به چشمهایش با خشم زل میبیشتر در هم فرو می ابروهایم را 

 کندآن حجم از اخم مرا ندیده خیلی غلیظ یک کلمه را ادا می

 عاشقتم -

خواهد بزنم زیر کاسه و کوزه و با داد و فریاد از اتاق خارج شوم اما به  دلم می 

 .نمشکا توی دستش می گیرم و با عصبانیت انگشتر رجایش نگاه می

 گذارم کنم و کف دستش میاز دور انگشتش جدایش می

 !ببین پاشو برو دیگه هم دم پر من نپلک -
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 میرمتونم، بدون تو مینمی -

کنی! یکدفعه دیگه چرندیاتت رو تحویلم بدی یک کاری داری کفریم می -

 !کنم که آرزو کنی ای کاش هیچ وقت کیان رو ندیده بودی باهات می

 چکداشکش می

 !رحمنگدل! بی س -

 شود شفیعی داخل اتاق می 

 تموم شد؟  -

 عصبانیتم را سر شفیعی خالی می کنم 

 !شفیعی حواست باشه دیگه هر جا این دختر بود من نباشم -

 پرسدشفیعی متعجب می

 چی شده؟ -

 !هیچی اگه این خانم آتیش هم گرفت منو اون روز از ماموریت معاف کنید -

 .شومهای بلند از اتاق خارج میا قدمو من ب زندهق میاو دلخور 
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شود، خدانکند هیچ کس حتی  ولی ته دل خودم از حرفی که زدم  ریش می

 .های بیابان در آتش بسوزندگرگ

 ...میرم، کاش هیچ کجا اتش نگیردمن با هر آتشی می

 کنم رو به آسمان می 

 "خدایا غلط کردم "

 استقبالم آمده به اعصاب خوردی امروزم پیشاپیش 

 .دومبا صدای آژیر به طرف آشیانه می 

  آتش#

ام را پر کرده، علی اکبری  کشم، بوی املت تمام بویاییروی گاز سرک می 

 زند مرغها را با قاشق هم میتخم

 کنی؟ َاه علی اکبری با اون دستای پرموت ُاملت درست می -

 اندازد ابرویی برایم باال می
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گه دستای  زنم بعدش هم همچین می ت که هم نمی با دس زنممیبا قاشق هم  -

 پرمو انگار موهای دستای خودش لیزر شده 

 زنندها پقی زیر خنده میبچه

 گوید داریوش که پشت میز منتظر نشسته می 

 خیلی وارد شدی، لیزر میزر هم بلدی؟ -

 گذارد کند و ماهیتابه را وسط میز می زیر ماهیتابه را خاموش می 

 باشد ار داداش اینا اثرات وحشتناک متاهلی می دلم نذست رو د -

 گوید دارد و میی بزرگی از املت برمیفرید لقمه

 !گفت دعا کنید من برم قاطی مرغاها این همین نبود دم به دقیقه میبچه -

نشینم و به املتی که به جای گوجه با رب درست شده نگاهی پشت میز می 

  اندازممی 

 ثل خر تو گل مونده حاال مبود،  خودِ خودش -

 زند شفیعی غر می 
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 !نه خوبه همه مثل تو عزب اقلی بمونن -

 .دهمدزدم و جوابش را نمینگاه می

 .امتازه بعد اتفاق صبح کمی خودم را آرام کرده

 زند ام می داریوش به شانه

 ذاری؟کیس خوبیه چرا کالس می -

 پرسم گیرم و میمفهوم حرفش را نمی 

 چی؟ -

که برات گل میاره دیگه کیس خوبیه، اینقدر طاقچه باال براش  دخترههمین  -

نذار دیگه! کی از تو با این چشمای زشتت خوشش میاد؟ عقل یکی هم که پاره 

 ندازی؟داره تو جفتک می سنگ برمی 

 مگر بقیه هم از ماجرای جیرینگ جیرینگ خبر دارند؟

 .خیال کردم ماجرا بین من و شفیعی بایکوت است

 خواهد کسی در موردش حرف بزندنمی دلم 
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 ...عقل خودش را حرف دهان همه کردهی بی دختره 

 دهمام فرو می حرصم را با لقمه

 درست حرف بزن داریوش  -

 قصد اذیت کردنم را دارد 

 در مورد تو یا اون خانم؟ -

 !رود، همه حواسشان به من است و شفیعی بیشترنگاهم باال می

 کنم شدت رها میبازدمم را با  

 !در مورد همه -

 کندهای ریز شده، خاص نگاهم می و شفیعی با چشم 

 کندعلی اکبری بحث را عوض می

 کنین چی پختم حال می  -

 کند ای را به زور درون دهان من که فکم قفل شده فرو میفرید لقمه
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 !ترهی خواهر من نه سالشه املتاش از این خوشمزهبچه -

 کندی نگاهم می بانی چشمکی حوالهاو با مهر کنم وه میکج کج فرید را نگا

 زند علی اکبری به ساعد دستهایش ضربه می

این دستام با همین موهای سیاه و پرموش بشکنه که نمک نداره شماها رو   -

 !گیر کنهنمک 

 آوردداریوش ادا در می

 عییی...حالم رو به هم زدی علی -

 .ودع فراموش شت این موضوپیچد، انگار قرار نیس دلم به هم می 

 .خیزم دهم و از سر میز برمی ام را عقب می صندلی

 گیردزنم شفیعی مچ دستم را میکنند، میز را که دور میها نگاهم می ی بچههمه

 هنوز که هیچی نخوردی، ساعت دوازده ظهره و این مثال صبحونه است -

 میل ندارم، اشتهام کور شده  -
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روم و صدای ریز داریوش سایشگاه میشم و سمت آکو دستم را از دستش می 

 شنوم را می

 شفیعی از حدف من ناراحت شد؟ -

 .خواست او در مورد جیرینگ جیرینگ نظر بدهدام، دلم نمیبله ناراحت شده

 .کشم، امروز از اول صبح ماموریت پشت ماموریت داشتیمروی تخت دراز می 

روبروی سیده شده که کمی پال چرخم و دسته گلی از مریم و رزبه پهلو می

 .کندنگاهم قد علم می 

ها را شفیعی از کنار سطل آشغال روی تختم گذاشته آید آخرین بار آنیادم می

 .بود

 .اند تا بالیی سر احساس من بیاورندهمه با هم تبانی کرده

هایش آتش گرفته و دور خودش میان حجم دود و آتش دختری که لباس "

 آیدسمتم می چرخد به می 

 کشم دوم و فریاد میتوانم حرکت کنم، سمتش می می باراین
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 گیرهندو آتیش بیشتر گر می  -

 .گیرمآورم و دورش میکند، کاپشنم را در میبه حرفم می 

شود، دور صورتش را انبوه مو گرفته و جالب است  آتشِ لباسش خاموش می

 موهایش سالم است

 پرسم مردد می 

 خوبی؟ -

انگشتر تنگی روی آن رد انداخته،   متورم است و جای انگشتی که قرمز وو او با  

 .زندموهایش را کنار می 

بینم، این که حنا نیست، جیرینگ جیرینگ است با آن دو گوی صورتش را می

 سیاهش

 بازم تویی؟ -

 زند لب می

 عاشقتم -
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 مکشدرپی می پرم، چند نفس پیو یکدفعه با صدای آژیر باهول از خواب می

 رلعنت به تو دخت

 گوید علی اکبری با تندی می 

 کیان پاشو عملیاتِ! انگار امروز استراحت نداریم  -

خورم و با برداشتن کالهم پرم، میله را تا پایین سر می از روی تخت پایین می 

 .دومسمت ماشین می 

کنم، آقای شفیعی با ام را قطع میشوند، گریهمامان و بابا که وارد اتاق می

 .کندده نگاهم میهایی که فرو خورحس 

 .نگاهش شبیه یک پدر مهربان است 

 آیدای آشفته نزدیکم می بابا با چهره

 درد داشت مهدا؟  -

 گویم ی حرفهای کیان نه! و به زبان میکنم به اندازهدر دلم زمزمه می 

 بله  -
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 دهدگیرد و مامان باز هم درس میبابا زیر بازویم را می 

 شان تو نیستگم این کارا در  اینهمه بهت می -

 زند و زیر لب غر می

آرش بهترین انگشتر دنیا رو براش خریده اونوقت یک انگشتر بدلی به دستش  -

 !اشکرده! اینم میشه نتیجه

 .گردمرویم باز هم دنبالش میاز در که بیرون می

 !خواهدلعنت به دلم که باز هم او را می

 !اما نیست

ها را  نکایت از ماموریتی دارد که آها و سرعت باالیشان حماشینصدای آژیر 

 ...فراخوانده

گذارد،  بینمش که سمت کمک راننده نشسته و کالهش را روی سرش می می 

 ...هنوز دو ابرویش در هم گره خورده



 

250 
 

              Romanbook_ir@                                                                                                          دای آتشمه

های مامان و بابا همین اندازه بود و بعد از توصیه به  گردیم، نگرانیبه خانه برمی

 .کنم روند و من به ماوا یم کوچ میمدرسه رفتن با سرعت پی کارهایشان می 

های سرخ خالی شده ساعت نه صبح شده، پشت پنجره ، قابی که از ماشین

 ایستممی 

 !یک حس گزنده درون دلم جا خوش کرده

زند ولی پشیمان نیستم به دیدنش  حرفهایش مثل ماری جای جای دلم را نیش می

 .ارزید ی کم می اصلهآن هم از آن ف

 !اما

 گرفته دلم واقعا 

 .اش محکم استمن الیق حرفهایش نیستم، باید بفهمم چرا اینقدر سد دفاعی

مهابا روی صورتم راه گرفته تلخندی  هایی که از سر دلخوری، بیهمراه با اشک

  .شودهایم جاری می هم روی لب

 .کنمفکر می ای که با ذوق از دیشب تا االن درگیرش شدم به نقشه
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 صبح کشیدمار انگشتر به انگشتم تا به دردی که از تنگی و فش

 به وقتی که داخل مرکز نشسته بودم و عطر سردش قبل خودش آمد 

 به خودش که از عطرش هم سردتر رفتار کرد

به وقتی که با احتیاط انگشتانم را گرفت و دمای معمولی انگشتانش به سر 

  .قلبم را سوزاند انگشتانم شعله زد و تا اعماق

  ...ی ابروی چپش به رد شکستگی باال

 نوازد های رویایی میتن صدایش که نت

 .کنم بندم و روبروی خودم تجسمش می پلک می 

 شود؟ از این شکستن پی در پی من چه عایدش می

 !اشرحمانههای تند و بیآخ، از حرف

 !و جنگل گیالن چشمهایش

ف کلمات زمهریرش، دلم را به آتش وای از چشمان پر حرارتش که برخال

 !کشدمی 
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ایست که از دل سخت کوه بیرون کنم دلش به زاللی چشمه من اشتباه نمی 

 ...زده

 دلیل این مقاومتش چیست؟ 

 داند خدا می

آید و من روزی تقاص تمام حرفهای تلخش را ولی باالخره کوتاه می 

 ...گیرممی 

 !نه

 !گیرمنمی

 تقاص بگیرمکنم که از او  غلط می

 !بخشمشمی 

 .بخشمخودش میهایش را به وجود خیفقط مال من باشد، تل

 .سوزاندکنم خیسی صورتم پوستم را میپلک که باز می

 ...این نزدیکیِ امروز مثل یک ویروس مبتالیم کرده 
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خواهد به  ی نزدیک را میدلم بو کشیدن عطر سردش آن هم از همان فاصله

 ...امشدهنظرم بیمارش 

 .برای رفتن به مدرسه حاضر شومروم تا کنم و سمت کمدم می از پنجره دل می 

 .خاردرد انگشتر هنوز روی انگشتم هنوز سرخ است و می

ام، اصال حالم جوری نیست که بخواهم حرف  گویم چکار کردهها نمیبه بچه

کند و رد میگویم سرم دانتهای ترانه و سمیرا فقط می های بیبزنم و در سوال

 .کنمی میزم کز می گوشه

 .زنماش زل میایستم و به محوطهشوم میکه رد میاز روبروی مرکز 

 خواهد داد بزنم و بگویم دلم می 

 ام جناب کیان باز هم منم که روبروی آتشنشانی ایستاده -

اگه این خانم آتیش هم گرفت منو   "افتم که گفتی آخرش می اما یاد جمله

 .کشمگیرد و آه سنگینی می دلم می "خبر نکنید 

 !نشانسوزانی آقای آتشیحال که خودت مرا م
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 !تو به خاطر داشتن آن چشمان زیبایت به من بدهکاری

خواستم  اصال تقصیر توست که این آتش به دامن من افتاده وگرنه من فقط می

 !کمی نگاهت کنم، چشمانت گولم زد و عاشقت شدم

ا قلبی که توی آتشنشانی جامانده از خیابان رد  ایستادن دیگر مجاز نیست ب

 .شوممی 

 ...رسم حتی نای راه رفتن هم از پاهایم رفتهبه خانه که می

رسم خانم  حرفهای این آتشنشان سنگدل نیرویم را سوزانده ، به آشپزخانه که می 

 بینم زمانی را در حال تمیزکاری می 

 سالم خانم زمانی -

 کندگردد و سالم میه طرفم برمی اش ببا همان لبخند همیشگی 

 ترکهرم سرم داره از درد مین داری بدی من بخوخانم زمانی یک مسک -

 دونید که مامانتون خوردن قرص بدون تجویز دکتر رو قدغن کردنمی -

 کنم سر کج می 
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 شه کنم رگهای سرم داره پاره میخواهش می -

 گویدهول کرده می 

رم از  برو تواطاقت استراحت کن من می وای چی کار شدی عزیزم...شما  -

 گیرم یداروخانه برات م

 هات رو برات حفظ کنهدستت درد نکنه، خدا بچه -

هایم توانم لباسروم، حتی نمی زند و من تلو تلو خوران به اتاقم میاو لبخند می

را عوض کنم و همانطور با مانتو شلوار مدرسه خودم را روی تخت پرت 

 .کنممی 

اندازم  تخت میآورم و روی تاج ام را در میام، مقنعهکنم گرم شدهاحساس می

 .شومهوش مییم بیرسد از شدت سنگینی چشمهاو سرم که با بالشت می

 کنم با صدایی چشم باز می

 ...سوزی کهمهدا؟ چت شده تو دختر؟ تو تب داری می -

 م را تکان می.دهم ا های ترک خوردهسرم منگ است و دیدم تار با سختی لب
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 خوام، هوا خیلی گرمهمامان آب می  -

 ام، باشه بشین تا بهت آب بدم نت نیستم زمانیماما من که -

 .توانم از هم تشخیصشان بدهمسرم پر از فکر و تصویر مبهم است که نمی

 .پرسم زمانی کیستاز خودم می

هایم نوشم که لیوان از لبمیخورد و با ولع آب را هایم میخنکی لیوان به لب

 شودجدا می

 همه آب بخوراول یک قرص تب بر بخور بعد این -

 .دهدو قرصی به دستم می 

هایم  شوم ولی هنوز گوشبعد خوردن قرص و آب دوباره روی تخت پخش می 

 شنود می 

گه تو مواظبش باش سوزه اونوقت صد بار زنگ زدم میش تو تب داره میبچه -

 گن مادر؟م بشه! به اینا میتا کارم تمو

 ند زهایش ندارم، کسی در گوشم پچ میدرکی از حرف
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 دیگه دور و بر من نپلک  -

 .آیدشون و یک مرد چشم سبز به طرفم می برآشفته می 

 شود هایم آوایی منتشر می کنم و از پشت لبمات نگاهش می 

 عاشقتم -

میان زمین و آسمان   کنمزنم. و حس میکند و من لبخند میآن مرد اخم می 

 تاریک شناورم 

تر رفتار مامان و بابا مشکوک شود که بعد از آن تب و لرزمچند روزی می

 .کنندمی 

 .دهددلم گواهی بد می

 هایشان چیزی نهفته است پشت این پچ پچ

 .ی عشقم را باید توی ذهنم گم و گور کنماگر آرش به ایران بیاید دیگر بقچه

حم روبرویم قد علم کرده و از طرف دیگر آرش با دارو  راز یک طرف کیانِ بی

 ...اشدسته 
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 .گی و احساسم بکنمبه حال زندباید فکری 

 .من یک لحظه با آرش آرامش ندارم

 فهمد چرا هیچ کس نمی

 ...خواهد و بسآرش جایی میان قلبم ندارد، تمام رگ و پیوندم کیان را می

دانم چه کنم تا کیان کمی از موضعش  نمی گذرد، تمام روز و شبم در فکر می 

 .کوتاه بیاید

ند و پشتش را به  گردا بینمش، رو برمیشوم و میاز روبروی مرکز هم اگر رد می

 .کندمن می 

اش محروم کرده و این کارش به جای اینکه حتی مرا از دیدن دو گوی یشمی 

 .در کنمکند تا یک جوری دلش را از راه به سردم کند بیشتر مشتاقم می 

نبال دانم، پس باید ددانم مریضم و درمانم را هم می دلتنگی امانم را بریده، می

 ....عالج دردم باشم
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های قرمز رنگی که ردیف هم پارک ی آتشنشانی روبروی ماشین وسط محوطه

 .ایستمشده، می

کیان با جنگل چشمانش که به خون نشسته، روبرویم ایستاده و عمو آتشنشان  

 ...تر دست به کمر زده مثل یک داور به ما زل زدهآنطرف کمی 

ون ایستاده و ما  های منتهی به سالن، کنار ستهچندین آتشنشان دیگر هم روی پل

 .کنندرا تماشا می

 زند هایم  سیلی می هوا سرد است و سوز به گونه

 باز که تو پیدات شد! چرا غرور نداری؟  -

 !شناسهعشق که غرور نمیتونم برم و برنگردم، گفتم نمی  -

 کندکند و عاصی نگاهم مینفسش را کالفه فوت می

 !زنم صد و ده بیان ببرنت هاشو، زنگ می حم کار ما نبرو بچه مزا  -

 صد و ده برای چی؟ مگه شما آتشنشان نیستین؟  -

 زند دست به کمر می 
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 بله آتشنشانیم  -

  مگه وظیفتون خاموش کردن آتیش نیست؟ -

 دهد ب می حوصله جوا بی

  !مون هم خاموش کردن آتیشِبله وظیفه -

پمپی باقدرت   ام را بگویم، قلبم مثل دهم تا جمله تمام نیرویم را به زبانم انتقال می

کند، در این هوای سرد عرق به تنم نشسته ولی باید آخرین  خونم را پمپاژ می

 تیرهایم را بزنم شاید به قلبش اصابت کرد، خدا را چه دیدی؟

تفاوت از  شم چرا بیخب... من از عشق شما آتیش گرفتم دارم جزغاله می  -

 شی؟کنارم رد می

چرخاند و ال اله الهی  های براقش را در حدقه میگیرد، مردمک عصبی نگاه می 

 گوید می 

 بیا بچه برو مشقات رو بنویس رو مخ من راه نرو -

 دهمکوبم و با حرص جواب می پا زمین می 
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گم دارم تو آتیش عشقت کنی؟ میکنی؟ چرا باورم نمیرم میچرا همش تحقی -

بنویسم؟ توی دلت به جای قلب چی داری؟ اصال  گی برم مشقام رو سوزم میمی 

 زنی؟رف می اینا به کنار این ادبِ که اینجوری با من ح

 شودلحنش نرمتر می 

بیفت  باشه! غلط کردم ! خیلی هم خانمی! خیلی هم بزرگی! حاال خواهشا راه  -

 !برو و دست از سر من بردار

 گویمی لجباز میمثل یک بچه

کنی این آتش چرا باور نمی وجودم یک گلوله آتیشه!تونم برم!...تمام نمی -

 !ذارمسوزی رو...تا یک چیزی نگی که آروم بشم پام رو از اینجا بیرون نمی

آتشنشان هم از این  شود، عمو دهد و با اخم نزدیکم می دیگر اعصابش قد نمی

 .گذاردترسد و قدمی جلو میحرکتش می 

 پرسداما او فقط با لحن تندی می 

 سوزی؟ ها؟ ها؟رفتی؟ داری میش گآتی -
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 .شوداز سردی هوا بخار از دهانش خارج می

 .دهمدهد و سر به تایید تکان می ترسم، آب دهانم را با صدا قورت میکمی می 

  .گرداندیکدفعه رو برمی

رود، شیر آب را تا آخر باز ی مرکز می سمت شیر و شلنگ آبِ کنار محوطه به

 .گیردد و آب را با فشار روی من می آیکند و به سمتم می می 

 .آوردکنم، آب یخ است و نفسم را بند میهاج و واج و ترسیده نگاهش می

هایم مثل لباسشوم و بعد از سردی آب و هوا و خیسی اول از کارش شوکه می

 .لرزمبید مجنون می 

 .کندو او مرا هم با سنگدلی از سر تا پایم خیس می  

 کندصدایش می دود و با فریاد ن می عمو آتشنشان به سمتما

 !کیان -

شود آن چشمان های آبی که از روی چشمانم رد می و من از پشت قطره

 .ریزداش میرحمی بلعم و اشکم از بیاش را میجادویی
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  .آیدتر می کشد و او نزدیکمو، با حرص شلنگ را از دستش می ع

 .گیرد رتم میی بینمان چند سانت است، صورتش را مماس صوفاصله

 .کندام را گرم میهای داغش روی صورت یخ کردههرم نفس 

 خواستی؟ حاال خنک شدی؟ آتیشت خاموش شد؟ همینو می -

 .زنمآورم، درون چشمهایش زل می من کم نمی 

بینم که خدا به چشمهایش از این نزدیک واقعا رنگ جنگلهای گیالن را می

 .ن کندپاشیده، کاش مرا میان جنگل چشمانش دف

 .چکداند آب می هنوز از مقنعه و موهایم که از زیر مقنعه فرار کرده

 دهمبا سرسختی و نگاهی مصمم سر به نفی تکان می

ه با آب و کف خاموش بشه! من قلبم  نه! آتیش وجود من از این آتیشا نیست ک -

آتیش گرفته! احساسم آتیش گرفته ! تو چه جور آتش نشانی هستی که 

  !شه؟ر آتیشی یک نوعی خاموش میدونی هنمی
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شود که حروف را با تحکم برایش ادا  متری از نگاهم کنده نمینگاهش میلی 

 کنممی 

 شهآتیش قلب من فقط با بودن خودت خاموش می  -

 .گیردیک لحظه رنگ درماندگی می نگاهش 

 !بابا روت رو بگردم، تو دیگه کی هستی؟ با کارهای من باید بری و برنگردی -

 !اگر با من نبودش هیچ میلی چرا ظرف مرا بشکست لیلی -

 .کشدکند و عقب میبا چشمهای گشاد شده و پر حیرت نگاهم می

 کندزمزمه می کند و زیر لب پشت سر هم دست درون موهایش می

 لعنت بهت دختر! لعنت بهت -

زنم. از سرمایی هم که به اندامم نشسته،  کنم ولبخند میاحساس پیروزی می 

 .خوردهایم به هم می نداند

آید و ای پیش سمت مرکز دویده بود، حاال به طرفم می عمو که چند دقیقه

 اندازداندازد و کالهش را هم روی سرم میکاپشنی را دور می
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 !خوریدرست بپوشش بابا ! االن سرما می -

پیچم و عمیق بو دهد، دو طرفش را دور خودم میکاپشن یک بوی آشنا می 

 .کشممی 

 دهدکنم به احتمال نود درصد بوی ادکلن سردش را میاشتباه نمی

 کندعمو با تشر صدایش می 

 !شون برسونشکیان! بیا تا در خونه -

  گرددطرفمان برمیکیان شاکی و با غیظ به 

 ....چرا من ببرمش  -

 دهد ماسد و با اخم ادامه می و جمله در دهانش می 

 هاش و شونهشفیعی چرا کاپشن منو انداختی ر -

 زند وای کاپشن اوستچشمانم برق می 

 خدایا شکرت 

 گیرم من در آغوش کاپشن اویم، پس بیشتر درونش پناه می
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 دهد تفاوت جواب میعمو بی

ال رو تو سر این طفل معصوم آوردی! حاال هم تا سینه پهلو نکرده  چون این ب -

 ...بیا از خیابون ردش کن و به خونشون برسونش

 کندباالیم می انه به قد ونگاهی دلسوز 

 خورهداره از سرما دندوناش به هم می -

 دهد کیان با حرص مرا نشان می 

 طفل معصوم؟  -

 توپد لند به او میعمو با ابروهای در هم تنیده و با صدای ب

 چونه نزن، عجله کن -

 .شومو من ذوق مرگ می 

م و زیپش را تا  کنهای کاپشن می حاال با خیال راحت، دستانم را درون آستین 

 .مشوبندم، تقریبا درون کاپشنش گم می آخر می 

 .ورمهای رویایی جایی درون آسمان غوطهدر این موقعیت سرشار از حس
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 .زندی کاپشن را با حرص چنگ می سرشانهآید و به طرفم می 

گذارد  دهم اما قدرت دستانش نمیاز شدت حرکتش اول تعادلم را ازدست می

 .بیفتم 

کنم و شود، سریع قد راست میروی زمین کشیده می   با سرعتپاهایم  

  .خرماش را با عشق به جان می همراهی

 م پرسدارم و میای که شروع کردم، برنمیدست از پروژه

 چرا اینقدر ازم بدت میاد؟ -

 .کندفقط با اخم نیم نگاهی خرجم می 

 کند چند قدم از عرض خیابان با احتیاط ردم می

از روی هوا و هوس دنبالت راه نیفتادم، من دوست  اتشنشان منببین آقای  -

 داشتنت کوتاه نمیام

 گویدبی توجه و با حرص پنهانی می 

 !فردا هم کاپشنم رو میاری کوتاه نیا تا فسیل بشی!  -
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 گردانمبا لبجبازی سرم را برمی 

 !خوامنمی -

 زند و او لب می

 ...به جهنم! سگ خور -

 زنمبا دلخوری جیغ می

 ادبی کیانخیلی بی  -

 .شومکشد و دنبالش کشیده می ی کاپشنش را بیشتر می سر شانه

 همینه که هست  -

 .آورمادایش را با صدای بلند در می

 .کندی سرتاپایم را برانداز میزیر چشم

کند یا بهتر بگویم کارش کمی بعد از رد شدن از خیابان، خیلی محکم رهایم می

 شبیه هل دادن است

 المت به س -
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 !دیگر شورش را در آورده

 .آیمیک چشمه از هنرهایم برایش می

ای  گذارم و با چهره هایم را  روی قلبم می شوم و دستیکدفعه کمی خم می  

 آورمم ادای درد کشیدن در می دره

 آی آی آی  -

زند و برای دیدنم با آن گردن کجم، مجبور دلواپس درون صورتم زل می

 پرسدیشود و مشود کمی خم می 

 چی شد؟ خوبی؟ ببین چکارت شد؟ -

 زنمبا همان صورت درهم لب می

 وای فکر کنم شکسته! احتماال باید گچ بگیرنش -

 کندمیمبهوت نگاهم 

 چی شکسته؟ -

 ایستم جدی می 
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 گیریش؟قلبم دیگه، تو گچ می  -

 کندشود و بعد زیر لب زمزمه میام میای تلخ خیرهلحظه

 کوفت، دختره مسخره  -

 .گرددو شاکی به طرف اتشنشانی برمی 

 کنمبا لبخندی لذت بخش صدایم را بلند می 

 کیان -

دهد و اینبار با صدای بلندتری تکان میرود، دستش را در هوا همانطور که می

 گوید می 

 !مزه تا قندیل نبستیکوفت کیان، برو خونتون بی -

ز سرما ویبره برداشته  خندم و زیر لب با صدایی که ا لرزم، میدر حالی که می

 زنملب می

 فدای کوفت گفتنت عشق جان  -

 .کز شودکنم تا به سالمت از خیابان رد شود و وارد مرآنقدر نگاهش می
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 .کنداما او دیگر نگاهم نمی  

 .افتمبه طرف خانه راه می  

 ....پوش اوو چقدر حس خوبی دارم درون تن

 . است  شود، پر از عطر کیانام میبه کاپشنش حسودی 

نم، سین  و چقدر خوشحالتر هستم که کسی خانه نیست تا برای این خیس بود

 .جیمم کند

ام، دقایقی زیر دوش آبی  روم تا دوباره سرما نخوردهسریع به حمام آب گرم می

 .م گرم شودهایایستم تا استخوانزند، میکه حرارتش رو به داغی می

 .کشمبعد از حمام هم کاپشنش را با عشق به آغوش می

 .من یک وسیله از او را میش خودم دارم

کنم و داخل  مشمایی آن را جا  اش را خشک می ی روی حرارت خیسی آستر

 .برمدهم و چون جنس گرانبهایی به اتاقم میمی 

 .کنم تا کسی پیدایش نکندبا دقت زیر تختم پنهانش می 
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 .کنمدم را پرت میخت خوروی ت

های خوب کنم و پر از حسهایم را عمود بدنم باز میخوابم و دستبه پشت می 

 کنم، میبه کاپشنش فکر 

 !وای که مخدری است برای خودش

 آتش #

 .کنندگردم همه مثل قاتل بالفطره نگاهم می به آسایشگاه که برمی 

کشد، حتم دارم نشان می و از همه بیشتر شفیعی است که با نگاهش براین خط و

 ...ات را به گوش دل مامان رساندهشفیعی تا االن تمام گزارش 

 ...یق مامان شدهچه کار کنم خب، شفیعی وزیر شف

 ...وای مامان

 کنم آرام شوم گویم و سعی می نچ می

 اصال هم مهم نیست چه کاری کردم

 !خیلی هم حقش بود دختر سرتقِ پر سرو صدا 
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شیده شده بود لبخندی بدجنسی  ش وقتی که موش آب کا از یادآوری قیافه

 ...آورد، اذیت کردنش زیر دندانم مزه کردلبهایم را کش می

 وقتی شفیعی کاپشنم را به تنش کردو 

رسید، کاپشنم برایش حکم  میان کاپشنم چقدر مظلوم و کوچک به نظر می 

بهترین لباس غول را داشت و او انگار اصال ناراحت نیست و درعوض گویی 

 !لباس بِرند دنیا را به تن کرده

 .اش ذوق داشتچقدر چهره 

 ...دخترکِ 

 دخترک چه؟ 

توانم یک صفت کنم نمی رکز کنم ولی هر چه فکر می کنم تا تمچشم ریز می 

 .مناسب برایش به زبان بیاورم



 

274 
 

              Romanbook_ir@                                                                                                          دای آتشمه

خواهم صفتی به اسمش اضافه کنم که معنی و بازتاب خوبی از یکطرف نمی

گردد تا صفتی برایش بگذارم که  طرف دیگر هم زبانم  نمی داشته باشد و از 

 !رذل بودنش را به او سنجاق کند

 .تاو هر چه هست رذل نیس

 .کنمیکدفعه قفل می 

 .مانماز حال خودم مات می 

 نکند برای دلم و برای حال وهوایم اتفاقی بیفتد؟ 

 ...هوف

 !لعنت به تو دختر

کارم به سراغم نیامده و دلواپس  ام اگر بگویم عذاب وجدان ازدروغ گفته

 .کندام، اما حسی درونم به شدت با این احساس مقاومت می نشدهحالش 

 .گردم هنوز خانه در سکوت مطلق است وفته که به خانه برمیخسته و ک
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کنم و روی چشمهایم آنقدر میل خواب دارند که از دوش گرفتن صرف نظر می

 .شوم تختم ولو می

مامان باالی سرم نشسته و با عشق  کنم،م چشم باز می با حس نوازش موهای

 .کندانگشتانش را بین موهایم رد می

 .گذارمخیزم و پاهایم را از تخت روی زمین می برمیبا احترام زود  

 کنمکشم و در جواب لبخندش سالم می دستی به موهایم می

 شی؟دونی آتش روز به روز بیشتر داری شبیه بابات میسالم آتشم! می  -

 سوزاند کند هنوز داغش برایم سرد نشده و جگرم را می نفسم وسط سینه گیر می 

 شمنگشت کوچیکش هم نمی من کجا و بابا کجا؟ ا  -

 زند ام میمامان دست روی شانه

 داری شیری که خوردی حاللت، ازت راضیم اینقدر احترام نگه می -

 زنمستش می ای روی پشت دگیرم و بوسهام میدستش را از سر شانه

  ببین حضرت عشق، تربیت شما و بابا خوب بوده -
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 کندعمیق نگاهم می 

دم دستم رو ببوسی از غرور یا خودخواهیمِ ! اجازه مییک وقت فکر نکنی -

 خرم تا تو عاقبت به خیر بشی نه!اگه گناه داره گناهش رو به جون می 

 دهمسری تکان می 

 !گذریمی مادری دیگه همه جا از خودت و منفعتت   -

 خیزداز کنارم برمی

 احتماال هندوانه ارزون شده؟ ای داد.. -

 بغلتون ندادم واقعیت رو گفتم ِا مامان! هندوانه زیر -

 رود سمت در می 

 بیا نهار آماده است، دلم نیومد بدون تو بخورم  -

 چشم فقط یک دوش بگیرم، میام -

 .شوددهد و از اتاق خارج میسر به تایید تکان می 
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کنم از سه بعدازظهر گذشته، برای اینکه منتظر نگهش ندارم با  اعت نگاه میس به

 .رومسرعت به حمام می

 .نشینم هنوز موهایم نمدار استسر میز که می 

 پرسم کشد که میمامان برایم بشقابی پر از ماکارانی می 

 آذر امروز نیومد اینجا؟  -

 گیرد بشقاب را به طرفم می 

 ا بیاد اره که هر روز اینجنه... چطور؟ مگه قر -

م برد، یک تکه کلهای مامان که سر سفره گذاشته دلم را ضعف می بوی ترشی

 گذارم دارم و در دهان میاز داخل ظرف را برمی 

 دلم برای وروجکش تنگ شده -

 .شودو دهانم پر از طعم ترشی که آمیخته با طعم گلپر است، می

 امروز تو مهدشون جشن داشتن -

 شونازظهر بریم خونه م، بعدای جون -
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 .شومنگاه ممتد مادر می  خورم متوجهچند لقمه که می 

 کنم دهم و سوالی نگاهش میام را قورت میلقمه

 جانم؟ -

 بینی؟ سوزی رو نمیدیگه خواب اون آتش -

 دهمسر به افسوس تکان می 

 ...شه از خواباممگه حذف می  -

 گویمبا یادآوری خوابم بدون فکر می 

  تازه جدیدًا حنّا جاش رو داده به این  دختره جیرینگ جیرینگ -

 وید گمامان چی محکمی می 

 .امفهمم که چه سوتی خفنی داده و من تازه می

 خیزد، خودم با دست خودم وارد این بازی پیچیده شدم آه از نهادم برمی

  آتش#



 

279 
 

              Romanbook_ir@                                                                                                          دای آتشمه

 کوبمام میروی پیشانی 

 موقع باز شد لعنت به زبانی که بی -

 شود ل یک بازپرس درون صورتم دقیق می ن مثماما

 خیس آبش کردی؟ جیرینگ جیرینگ کیه؟ همون دختره که  -

 اش را نگیردگفتم شعیفی آمار داده، کاش مامان دنباله

 شه در موردش حرف نزنیم مامان می  -

 گویدبا قاطعیت می

 ! نه -

 کنمبا التماس صدایش می 

 ...مامان -

 کشداخم در هم می 

جالتم شدی آتش! من مردم آزار بودم یا بابات؟ تو این منش رو باعث خواقعا  -

 رفتی؟ از ما؟ از کی یاد گ
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 دور از جونتون مامانم...مامان همش رو اعصاب منه! دیگه کشش ندارم  -

گه طفل معصوم؟ اینکه یکی بهت دل بسته، فکر کردی ایا کی  مگه چی می  -

 ات؟هستی؟ غرور گرفته

 کنم ون بشقاب رها میقاشق و جنگالم را در

 خواد به کسی دل ببندم غرور چیه مامان؟ من دلم نمی  -

  !بی خود کردی -

 مامان جان...شاید از ده سال هم بیشتر فاصله سنی بینمون باشه -

من و بابات هم ده سال با هم فاصله سنی داشتیم ولی همیشه عاشقانه زندگی   -

 کردیم

 ن ها رو ندارز طاقت این سختی کشیدنعزیز من شغل من سخته، دخترای امرو -

رم  خب؟ خودم فردا میی دیگه بیار گم یک بهانههر چی من می  -

 !دیدنش...انگار حتما باید خودم دست به کار بشم
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کنید؟ بهانه نمیارم که، شرایط رو توضیح آخ... مادر من چرا اینجوری می -

 دم می 

اش توضیح بده، اگه قبول  فهمم، برو شرایطت رو بر من حرفهای تو رو نمی -

 و بشناسیداش برو بیرون تا بیشتر همدیگه رکرد چند تا جلسه باه

های عشقم به حنّا را با خود  ریزد، من بعد ده سال هنوز پس لرزهدلم از ترس می

کنم، چطور به یکی دیگر دل ببندم، اگر باز هم قسمتم نرسیدن باشد  حمل می 

 میرمچه؟ به حتم می 

 زنم می  درون نگاهش زل 

 من راضی نیستم -

 !به جاش تا دلت بخواد من راضیم -

 مادرش رضایت ندادن چی؟ اگه پدر و  -

تو برو جلو و توکلت به خدا باشه، اصل کار خودشِ که ظاهرا عشقت کورش   -

 ...کرده
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 ریزم التماس به صدایم می 

 مامان میشه صرف نظر کنید -

 پرد رس میهایم از تکوبد، پلکقاشقش را روی بشقابش می 

ش، بعدش هم نه! ابدا! بعد چند جلسه که دیدیش هم باید بیاریش من ببینم -

 ریم خواستگاریش و باقی ماجرا...حاال هم غذاتو بخورامید به خدا می

کند، اما وقتی هم که حرفی را به  کند، صبر می کنم، صبر می ناامید نگاهش می

 .آورد حرفش نباید روی زمین بیفتد زبان می

 .کنمدارم و شروع به بازی با غذایم میرا بر می المجنگ

 .خواهم از پشت میز بلند شوممی اشتهایم کور شده، 

 گوید شوم مامان با تحکم می نیمخیر که می 

 بشین اتش! تا ته غذات رو نخوری حق نداری از سر میز بلند شی  -

 زند نشینم که با خودش غر میدوباره می

 کنهمی هش چی گفتم که زود قهر ی لوس! انگار ببچه ننه -
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 قهر نکردم مامان -

همین ادا اصوالت، خوبه نگفتم خودت رو بنداز تو چاه، فقط گفتم یکی رو   -

 بگیر 

ام را مثل یک گیرنده جذب گیرد که بالفاصله خندهام میناخودآگاه خنده 

 کندمی 

 خندی؟ خوشت اومد؟ ها می -

 ره وس و بغل یادت نمیکنم وسط دعواهات از ب نه فقط هنگ می -

 دهدسری به افسوس تکان می

 گذره ادرنشدی ببینی چی به دلم می م -

 زنماش زل میبه چشمهای رنگی

 شم هامامان زنم بگیرم مادر نمی -

 گیرد اش میاو هم خنده
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فهمی! بخور سرد شد شی! اونجوری هم حال منو می پدر صلواتی بابا که می -

 ...غذات

ای مامان  هغذا بخورم و دم به دقیقه از حرف توانمال بهتر می گویم و حاچشم می 

  .گیردلبخند ریزی روی لبم رنگ می 

ام به قهقه کند که خنده کند و کوفتی نثارم میمامان هم با افسوس نگاهم می

 .شودتبدیل می

  آتش#

 گوید گذارم که مامان میهای نهار را داخل سینگ می ظرف

 !تمولی آتش از تو در حیر -

 دهم به سینگ تکیه می

 چرا مامان؟ -
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چطوری دلت اومد روی اون دختر تو این هوای سرد آب بریزی؟ عقلت آخه  -

پاره سنگ برداشته بود؟ نگفتی طفل معصوم سینه پهلو کنه؟ واال از تو با این  

  !اخالق مهربونت انتظار نداشتم

 .اندازدمی شوم و دلواپسی به دلم چنگ با حرف مامان سر جایم میخ می 

 ه کرد؟واقعا چگونه خشمم بر انسانیتم غلب 

 کنداش مقابل چشمانم قد علم می چهره 

هایش هم با شنوم و لبهایش را می لرزد، حتی صدای به هم خوردن دندانمی 

 .خوردشدت تکان می

 زد من با او بد تا کردم و او باز از دوست داشتنم حرف می 

 شدم کاش اینهمه عصبانی نمی

 که بدی نیست خوبی،جواب 

 جواب ردم را بدهم توانستم بهتر از این هممی 

  آخ ...نکند بالیی سرش بیاید
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 شد یک طوری خبری از حالش بپرسم کاش می 

 آتش؟ کجایی؟ -

 کشمدستی به صورتم می 

 کنم بدون فکر اون کار رو انجام دادم اعتراف می -

 دماگه دیگه نگات نکنه بهش حق می -

 !کنه! اون مثل آب، زاللِیکنم نگام ممی  درون دلم زمزمه

 راستی آتش، اسمش چیه؟  -

 اندازم شانه باال می

 کردمهیچ وقت توجه نکردم، من پیش خودم جیرینگ جیرینگ صداش می  -

 کندکشد، یکدفعه متعجب نگاهم میمامان که رومیزی را دستمال می 

 حاال چرا جیرینگ جیرینگ؟  -

 کنم می ظاهرش را درون ذهنم یادآوری
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ره جیرینگ جیرینگ  و وقتی راه می آخه یک عالمه آویز به کیفش وصله -

 دهصدا می

 کندهایم گوش می مامان با اشتیاق به حرف 

 واجب شد ببینمش -

کنم حسی به او ندارم جز دلواپسی برای عواقب کاری و من هنوز احساس می

 ام که انجام داده

 گردمز برمی گذرد و به مرکروزهای آف بودنم هم می 

 .آیدآید که نمیآمدنش هست ولی نمیاز اول صبح حواسم پی 

خواستم نیاید و دم به دقیقه روبروی آتشنشانی پیدایش نه به آن روزها که می

 ...شد و نه به امروز که ظهر هم رد شده و نیامدهمی 

  روم، شاید او خبری از جیرینگباالخره با کلی کلنجار با خودم پیش شفیعی می 

  .جیرینگ داشته باشد
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ان سیر تا پیاز ماوقع بینمان را به شفیعی گفته ولی دوست نداشتم دانم ماممی 

 .اینقدر زود از زبان خودم هم چیزی بشنود

که نزدیکش کند، همین داخل آسایشگاه نشسته و درون گوشیش چیزی نگاه می 

 نگرددهد و پرسان مرا میشوم، گوشیش را داخل جیبش سر می می 

 کارم داری؟  -

 دهمم و با تردید جواب میکشدست بین موهایم می 

 ...کار که نه -

 کندبیند سوال میتعللم را که می

 پس چی؟ حرفی هست که من باید بدونم؟ -

 دوزم نگاهم را به دور و بر می

 اومدی کنار من نشستی که آسایشگاه رو دید بزنی -

 نه! یعنی ولش کنید  -

 شدکد شوم که دستم را می خواهم از کنارش بلنمی 
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 بشین -

 کنمنشینم و پرسشی نگاهش میمی 

 خوای بپرسی اون دختری که لطفت شاملش شده امروز اومده یا نه؟ می -

 دوزم نگاهم را به زمین می 

 !بیشتر دلواپسشم یک وقت بالیی سرش نیومده باشه -

شنبه ی امروز پنجدونم براش افتاده یا نه، منم ازش خبر ندارم ولبال رو که نمی -

 ها تعطیله! فکر نکنم امروز بیادسهاست و مدر

 پس برای همین این دور و بر پیدایش نیست

 .شنبه و حنّا فراموش کردمراستی چرا من از پنج 

 .قراری را که ده سال است با حنّا حفظ کردم را امروز یکباره فراموش کردم

 ...ی افکارش گیر انداختهاین دختر مرا در دایره

 .رومی حتما فردا به دیدن حنّا م
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گذرد، و امروز که او هست من درون خانه روزهایی که نیست به کندی می 

 ...محبوسم

شکر خدا بعد آن خیس شدن آن هم در آن دمای حرارت، حتی یک عطسه هم 

 ...نکردم

کشم و از پنجره به آنطرف خیابان زل ام، عطرش را بو میکاپشنش را تنم کرده

زند، یک ست. قلبم یک جور دیگر میبه همانجایی که او امروز ه  ام،زده

 .کنددانم چیست ولی دلگرمم میزند، نمیاحساس جدید دور قلبم چرخ می 

ی اتاق من زل زده، گرمای جنگل  کنم کیان از آن پایین به پنجره حس می 

  .کنمچشمهایش را حس می 

 .روی دوش من است  کنم و این اثرِ وجودِ کاپشنششاید هم اشتباه می

خواهد، امروز هم که شنبه است و روز  گرفته است، دلم مدرسه رفتن نمی حالم 

 .تعطیلی کیان است

 ...تمام اشتیاقم به مدرسه رفتن هم شده کیان و دیدنش
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ای هم برایش نیست، من با این عشق حال و روزم اسفناک شده ولی چاره

 .کنمزندگی می

ه و حاال تازه حس وع و هیجان و احساس بودزندگی من خالی از هر نوع تن

 .گذاردکنم زندگی معنی خودش را دارد به نمایش میمی 

های البته دوستی با ترانه و گروهش را هم نباید فاکتور بگیرم و باید جزء خوشی

 .ام نام ببرم زندگی

دانم آید، نمیمان آمد، دیگر مدرسه نمیزری از آن روز که مادر کیان مدرسه

 .دارم که از مسئولین مدرسه بپرسم ان چیست و ترس آن را همجری

 .لرزدگوید حقش است ولی من ته دلم میترانه می

زنم و با عشق و رویابافی ماجرای انگشتر و موش آب ای فرضی زل می به نقطه

 .کنمکشیده شدنم توسط کیان را برای ترانه تعریف می
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که از   "گوید میو با افسوس  زندی محکمی به پشت گردنم می او هم ضربه

ی نچسب چه دارد  پرسد آن پسره ام و صد بار از من و از خودش می دست رفته

 "اماش شدهکه اینگونه شیدا و دیوانه

 !رسد که  کسی چیز خورم کردهآخرش هم به این نتیجه می 

 .ودشبه حالی می دلم حالی و من تمام مدت 

لرزاند،  گویم ترانه از آن چشمها و تن صدا که دل و دین مرا میو با خودم می

 فهمد؟چه می 

 .کنم دعوت ترانه و سمیرا را برای یک خالف سبک و جدید رد می

ام و این باخت برایم ام و دلم را جایی باخته ی خالفم را به دست آوردهمن نتیجه 

 .ترین برد دنیاستشیرین

خندم و با حظ  کنند و من با صدای بلند میا کلی بد و بیراه بارم می ترانه و سمیر

 گویم می 

 داند؟ ناخورده چه می -
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شوند ادای حالت تهوع  آیند و تا جایی که دور میها کلی شکلک برایم می و آن

 .آورنددر می

 .افتمگیرد به طرف خانه راه می ای که از قلبم نشات می با خنده

 .کندحوصلگی جا عوض می شوم، لبخندم با بیزدیک می مرکز نکه به کم کم 

خواهد سر بلند کنم و به ی بدون او بیزارم، حتی دلم نمی من از این شنبه

 .آتشنشانی بدون او نگاه کنم

زنم و آهسته قدم به قدم مسیرم را  همانطور با سری رو به زمین به ریگی ضربه می

 م کنزمزمه می   روم و زیر لببه طرف خانه می

 المروت چقدر دلم برات تنگ شده -

زند و بین تار و پود لباسم سرک کشیده و لرز بر اندامم سوزی در هوا پرسه می 

 .نشاندمی 

 ...کاش لباس گرمی پوشیده بودم، مثال کاپشن کیان
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کند که یکدفعه بوی ادکلن هایم راه خودش را پیدا میدوباره لبخند روی لب

 کندام میهسوز هوا دور  سرد کیان همراه

 زنمکشم و با خودم غر میبندم و عمیق بو میپلک می 

 کنی خل هم شدیبیا از بس بهش فکر می  -

 کندکه یکدفعه یکی صدایم می

 خانم؟ -

 گردم با تعجب به طرف صدا برمی

 یا خدا خوابم یا بیدار؟ 

 .کندکیانم اینجاست و به من نگاه می

 بلعم، خدا زیباتر از او هم خلق کرده؟ میا با چشمهایم قد و باالیش ر

ای های عریض سفید و خاکستری و شلوار پارچهیک بافت یقه اسکی با راه

 !طوسی تنش را قاب گرفته
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است و موهایش رو به باال ، حاال کمی از  برعکس وقتی که توی آتشنشانی

 اش را گرفتهموهایش روی پیشانی

 این موجود همه جوره دلبر است 

 کندهایش را مزه مزه می کند و حرفاین پا و آن پا می کمی 

 خوام باهات حرف بزنم می -

 گویمبا ناباوری می

 چی؟ -

 ریزدی چشمانم می نوشیدنی نگاهش را در کاسه

 خوام باهات حرف بزنمگم می می -

 کشمدست خودم نیست که از ذوق جیغ خفیفی می 

 اندازدبا ترس به دور و بر نگاهی می

 زنی؟ تو دختر؟ چرا جیغ می چته  -

  یعنی االن بیدارم؟ -



 

296 
 

              Romanbook_ir@                                                                                                          دای آتشمه

 زنی بلهاگه جیغ نمی -

 کنم زنم و با حظ نگاهش میدستانم را در هم گره می 

 شه یکدفعه دیگه بگین چه کارم دارین؟ می -

زند و بعد چرخاند و زیر لب غری می هایش را در حدقه میکالفه مردمک 

 گوید شمرده شمرده می

 خوام باهات حرف بزنم خوب گوش کن! می  -

شود آن هم جلوی  خواهد وسط خیابان یک دور برقصم ولی حیف نمیدلم می 

 !این مرد جدی

 خب خب حرف بزن -

 گوید خورد و می کند را  را با سختی می هایش حمله میلبخندی که به لب

 اینجا وسط خیابون؟ -

 اینجا وسط خیابون؟ -

  اندازما تحت نظر دارند نگاهی میبه دور و بر و درختان سپیداری که ما ر
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 پس کجا ، بریم تو آتشنشانی؟ -

 خندداین دفعه واضح و بدون رودربایستی می 

 تو ماشین من میای؟ -

 شومبه ماشینش که درون همان خیابان همیشگی پارک است خیره می 

 ارزه اوم...خطر داره ولی به حرف زدن با شما می -

زند و صدای تک بوق باز  می وت ماشین را دهد، ریممیسری به افسوس تکان 

 گیرد شود و بعد ریموت را به طرفم می شدن در بلند می

  بیا -

 شوم به سوویچ و دستش خیره می 

 چه کارش کنم -

 زنیم دست تو باشه، خطر کمتر بشه تا وقتی با هم حرف می  -

 گویممیای ای حرف گوش کن سرم را کج و باشهمثل بچه
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موت و سویچ ماشینش را کف دست من کنم و او هم ریدستم را دراز می 

 .گذاردمی 

افتد و من هم انگار خدا تمام دنیایش را یکدفعه به من عطا  با طمانینه راه می

وزن و شاد مثل یک پر  فشارم و بیکرده، سوویچ ماشینش را میام مشتم می 

 .آیمدنبالش به پرواز در می

ه بودنش و او  زنم بدهم و زل می کیه مینشینیم من به در تکه می درون ماشین

 .زندکند و به خیابان زل می دستهایش را روی فرمان مشت می 

داخل ماشینش آنقدر تمیز است که حس خوبی مثل شیرینی خانه بعد خانه 

 .دهدتکانی دل آدم را قلقلک می 

 ...نظیر ادکلنشحجم هوای کابینش پر شده از سردی بی

 زنمبینم لب میمی سکوت مرد روبرویم را که

 امروز مگه آف نبودین؟ -
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ای گیرد و با چهرههای زرد و سرگردان روی آسفالت چشم می باالخره از برگ

 کندکه تمش به یک مهربانی خاص آمیخته شده نگاهم می 

 هر چی مربوط به منه رو حفظی؟ -

 دهم صادقانه جواب می

 هر چی که نه -

 خوریمدرد هم نمی ن اعتقاد دارم من و تو بهببین م -

رود ولبخندم مثل کویر خشک و ترک خورده شود و هوا میخوشیم دود می 

 شود می 

 دهد کند و ادامه میبا چشمهایش حالم را آنالیز می

گید....هر چی اتفاق بین من  اما آقای شفیعی...همون عمو آتشنشان که شما می  -

 نم تعریف کردهو تو افتاده رو برای ماما

 !رشریزد، ماددلم هری می 

 !همان که زری را گور به گور کرد 
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 خدا به دادم برسد 

 خورد هایش تکان می دهم که لبآب دهانم را با صدا قورت می

چطور بگم؟ مامان رویا گفته بیام باهات حرف بزنم تا شاید یک نقطه اشتراکی   -

 !بینمون پیدا بشه

 کنم مات نگاهش می

 وصل پسرش کند؟ مادرش رویا است و خواسته من را اسم 

 باور کنم این زن، همان زن برخورد با زری است؟ 

 ببین اول بگو تو چند سالته؟  -

 زنمدارم و لب میدست از فکر کردن باز می

 بیست سالمه -

کنی؟ آخه دختر دبیرستانی که هجده ، نوزده سال گی یا غلو میراست می -

 بیشتر نداره
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خت گرفتم که مامانم نذاشت  دروغ بگم؟ من تو بچگی یک مریضی سچرا -

 ران مدرسه برماون دو

مون به هم چه اینطور...منم سی سالمه! ببین هر کار هم بکنیم فاصله سنی  -

 خورهنمی

 کنید؟هنوز شروع نکردین داری تمومش می  -

 زند لبخند می 

روم و تا حد امکان  ای و برعکس من یک آدم آببین تو خیلی شاد و سرزنده -

 ساکتم 

 د بودن من مشکل دارین؟با شااالن  -

 گم برای تو سخته زندگی کردن با یک آدم خشکی مثل من نه نه ! من می -

 اینو من باید بگم مگه نه؟ -

 کند نگاهم می

 زنی چقدر مثل مامانم حرف می  -
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 گویدشود که میچشمهایم از تعجب گرد می 

 اسم من آتشِ -

گذاشته، من هم با همان خنده  کنم سرکارمزنم، فکر میخنده می  منظور زیربی

 گویم می 

 !شوخی قشنگی بود اسم منم آبِ -

 گوید ام تمام شود و بعد خیلی جدی می ماند تا خنده با اخمی بی رمق منتظر می 

  !شوخی نکردم، اسمم آتش کیانِ  -

 واقعاً؟ یعنی کیان فامیلتونِ؟ -

 بله  -

 زنمحواس لب میبی

 کیانِکردم اسمتون  من تا حاال فکر می  -

 ....نه دختر -

 پرسدکند و بعد انگارچیزی یادش آمده باشد، میای مکث میلحظه
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 حاال اسم تو چیه؟ -

آید...  شود که از گلویم باال نمیگیرد و نفسم آنقدر حجیم می قلبم ضربان می 

 زنم آرام لب می

 ...مهدا  -

 کندچشم ریز می 

 حاال نشنیدم، معنی اسمت چیه؟ مهدا؟ تا  -

 !گن تو زبون لر بختیاری به معنای ماه مادرِشب، دوستام هم می آرامشیعنی  -

 .کشم به زبان بیاورمو معنی دیگرش که گهواره است را خجالت می

توانم حدس بزنم از اسمم  کند، درون یشمی نگاهش نمیعمیق نگاهم می 

 ..خوشش آمده یا نه

  آتش#

 ...ز آرامشخاص دارد، دقیقا مثل معنی اسمش پر ا  اسمش یک حس 

 ولی نباید به این دیدار دلخوشش کنم، من هنوز امیدی به این آشنایی ندارم  
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ام نگرفتم، قرارم با خودم این  ببین مهدا خانم...من هیچ تصمیمی برای آینده -

ذاره اونجوری که من بود خودم رو وقف شغلم بکنم ولی انگار هیچ کس نمی

االن دوست دارم شما بگین این رفت  وست دارم زندگیم پیش بره، من از همیند

آمدتون یک شوخی ساده بوده و منم ازتون تشکر کنم و هر کدوممون بریم و 

 ...ی زندگی خودمونپی بقیه 

 گویدکند و با حرص می غیض می 

چرا باید با یک آتشنشان جدی که ده سال هم از من بزرگتره و خیلی هم  -

 رحمه شوخی کنم؟ اخالق و بیبد

 رود ام باال میتا پیشانیابروهایم 

 رحم؟االن به من گفتین بداخالق و بی -

تون اینم از حرفهای امروزتون! من  بله! مگه نیستین؟ اون از برخوردای قبلی  -

  !ذاشتندونم چرا اسمتون رو آتیش گذاشتن باید ضد حال می نمی
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زنم، نیمی از موهای سیاه و اش زل میمستقیم درون چشمان زیادی مشکی

 دهد را کمتر نشان می  اش ریخته و سنشدارش روی پیشانی حالت

رحم باشه و نه  خب دختر خوب حرف منم همینه برو دنبال یکی که نه بی -

 !بداخالق و نه ضد حال

 گیردکنم اشک درون چشمانش راه میحس می 

رو دنبال فالنی و دنبال کی مگه دل حرف حساب حالیش میشه که بهش بگی ب -

 نرو؟

 .پروا نیستی نزدیک دیگر آنقدر شرور و بیاصلهین فاز ا

اش خورد، چشمهای درشت مشکیآالیش می بیشتر به یک دختر پاک و بی

 ...صورتش را زیبا و پر جذبه کرده

هایش نقاشی نشده، یک امتیاز به ی هم سن و سالو اینکه صورتش مثل بقیه 

 ...دهدبودنش می
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خواین ن می گین بشینم حرف بزنیم بعدا میگین بیام تو ماشینتومیاین می  -

 !خودتون رو وقف کارتون کنید؟ واقعا که

 کند از ماشین پیاده شود گیرد و قصد میی در را می دستگیره 

 کنی حاال چرا قهر می -

 گوید عصبی و تند تند می

 ون کنیدخوام برم تا شما راحت خودتون رو وقف کارت می -

 ببین، صبر کن  -

 ماندگیره می دستش روی دست 

 خوام امیدوار نشیمی -

 زند کشد به صورتم زل میبا چشمانی که عشق از درونش زبانه می

  !تو و مامانم بردین -

 کندمنتظر نگاهم می 
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کنم، یکم  آشنایی من و تو از همین االن کلید خورد فقط ازت خواهش می -

 !آخر این آشنایی جدایی بود اذیت نشیمنطقی باش که اگه 

 کنم جداییه؟ه تنها چیزی که فکر نمی ب من -

 کنی خب اشتباه می -

 گوید قاطع می 

 رسیگن به هر چی فکر کنی بهش می نه! می -

 باشه بابا تسلیم، من برای تو که یک دختری گفتم کمتر اذیت شی -

 کندبا لبخند زمزمه می

 شدم رفت  -

 دهمی سری برایش تکان م

 هم حرف بزنیم، قبوله؟ روزهای آفم میام همین جا، یکم با -

دهم و شود که شیشه را پایین میگوید و با ذوق از ماشین پیاده می ممنونی می 

 کنمصدایش می
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 ...خانم -

 کندسرش را نزدیک شیشه می 

 راد هستم، مهدا راد  -

 خانم راد قراره سوویچم رو هم مثل کاپشنم پس ندی؟ -

 گیرد دد و کلید را در هوا معلق میخنمی 

 اییدبفرم -

 زنمقبل از اینکه کلید را بگیرم به چشمانش زل می

 !اتهای آتیش رو هم بکن تو مقنعهاون شراره -

 شودمنظورم را متوجه نمی

 چی؟ -

 ام رو نشون بدم، درسته؟ ببین قراره خود واقعی -

 کندسرش را به تایید باال و پایین می 
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هاش رو مردای قشنگی ن دوست ندارم اونی که قراره مال من بشه، خب پس م -

 ...دیگه هم ببینند 

 دهدآب دهانش را قورت می

 دوست ندارم موهات رو کسی ببینه  -

زند تا حرفم زند و بعد چند بار پلک میچند لحظه مستقیم درون نگاهم زل می 

 .را هضم کند

گیرم، با سر وقتی آن را از دستش می گیرد و سوویچ را با شتاب به طرفم می 

 .کندایش را به درون مقنعه هدایت میانگشتانش موه

 زند زند و دستش را به حالت نظامی کنار سرش می لبخند می 

 چشم کاپیتان  -

 کندلبخندش واگیر دارد و لبهای مرا هم بیمار می 

 برو خونه، مواظب خودت هم باش -

 ودت باش، باشه؟وای خدا بیدارم؟ شما هم مواظب خ -
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 .گرددو برمی  رودتا به خیابان برسد چندبار میبندم و او به عالمت باشه پلک می 

 .کشدکند و نفس عمیق می رو به آسمان می 

 !ای گیر آوردهکند چه تحفهدختر بیچاره، فکر می 

  آتش#

 .چرخد فهمم چه در سرشان میها مشکوک است ولی نمیاز صبح رفتار بچه

 .کندشود، شفیعی مرا به نگهبانی صدا می ک میهوا که تاری

زنم شاید مهدا آمده ولی وقتی پیش شفیعی  که شب است ولی حدس میاینبا 

 .روم، تنهاستمی 

دهم، خیلی زیر پوستی دارم درگیرش  برای خودم سری به افسوس تکان می

 شوم می 

 کنم رو به شفیعی می

 کارم داشتین؟ -

 د گفتم یکم بیای با هم حرف بزنیم نه فقط دلم برات تنگ شده بو -
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  کنممتعجب نگاهش می

 دلتنگ من؟  -

کنی کسی دلش برات تنگ چیه اینقدر به خودت شک داری که فکر نمی  -

 بشه؟

 کند زنم که به آنطرف خیابان اشاره میلبخند می 

ی دلش های اون خونهمن که هیچی، یک دختر هم هست که از پشت شیشه -

 تپه برای تو می

نجا هست که به من فکر  زند، یکی آکند پل میهم تا جایی که او اشاره مینگا

 کند؟می 

کنم او پشت یکی از   عرض خیابان بینمان وسیع است ولی احساس می 

 ...های روشن آنطرف خیابان ایستادهپنجره 

گیرد، اینکه یکی باشد که دلش برای تو بتپد  هایم جا میلبخند محوی روی لب

 .امکه سالهاست من فراموشش کرده حس قشنگی است
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 دگوی یلی جدی می یکدفعه شفیعی خ 

 بسه دیگه برگرد داخل -

ی ناباوری رنگ  زند و لبهایی که به خندهبا صورتی که بهت درونش موج می 

 کنم گرفته نگاهش می

 چته تو شفیعی؟ با خودت چند چندی؟  -

 کنیاختالل ایجاد میهیچی، برو داخل آسایشگاه، اینجا تو کار من  -

 زنماش میسر شانه

  تر متخصص نشون بدهودت رو به یک دکباشه رفتم ولی خ -

فهمم چیست و با شتاب از دسترسش دور  کند که نمیزیر لب فحشی نثارم می

 .شوممی 

 ...ها خاموش شدهروم همه جا تاریک است و برقداخل که می

 اند امشب همه خل شده

 م کنها را صدا میبچه



 

313 
 

              Romanbook_ir@                                                                                                          دای آتشمه

 فرید؟علی اکبری؟ -

دست ای به آیند، هر کدامشان فشفشه ون میهایی از پشت دیوار بیربینم نورو می

 .خوانندشان برایم میدارند و شعر تولدت مبارک را با صداهای نخراشیده

 زند، مگر تولد من است؟ وسط سالن خشکم می 

  آتش#

 .زنمگویم ولبخند می وای می

کنند، فرید فلش دوربینش را  میز کنار سالن هدایت می علی اکبری و فرید مرا تا

 .دهدشن کرده و در هوا تاب میهم رو

 .کندربط خودنمایی میمورد و عددهای بیوسط میز کیکی با چند شمع بی 

دهد، روی صندلی داریوش با ادا و اطوار و چشم و ابرو کیک را به طرفم سُر می 

 .کنمکنم و تشکر می مینشینم و باوقار دست برایشان بلند می 

 .کنندها را روشن میشود، برقهایشان که خاموش می فشفشه 

 گوید فرید می 
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 ها رو فوت کنشمع -

 عددش چیه؟ یک عالمت سوال و عدد یک؟  -

 دونستیم کنار یک چندتا صفر بذاریم؟ نمی -

 ای بدجنسا -

و داریوش   کشدها را از روی کیک بیرون می کنم، فرید شمعها را فوت میشمع

 کندبلند دعا می

 باشه، زنش براش تولد بگیرهان شاهلل سال دیگه زن داشته  -

گیرد و آیم که یکدفعه یکی از پشت سرم را محکم میبرایش چشم و ابرو می

 .کندداخل کیک فرو می 

 .تواند جلوی کیکی شدن صورتم را بگیردتمام تالش من هم نمی 

کنند و تمام ها هم با علی اکبری همراهی میبچهی کنم که بقیهغر غر می

 .کنندر از خامه میصورتم را چندباره پ
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شوم که خودشان با دستمال کاغذی به طرفم  دفاع روی صندلی ولو میبی

 .آیندمی 

 گویدها میکند و نمادین رو به بچهفرید صدا بلند می

 شماها شعور ندارین کیان رو نباید کیکی کنید؟  -

 دهدکند و ادامه میدستمال کاغذی دور چشمانم را پاک میو با 

 !همسن شما؟ خجالت بکشید جای بابابزرگتونِاست؟ یا هم قد شم  -

 زنمخندند و من با آرنج به شکمش میها همه میبچه

 مونهکوفت طرفداریت هم به طرفداری آدمیزاد نمی  -

 دستت بشکنه که اینقدر زور داره  -

 .گیردها اوج میو به افول بچهی رو دوباره خنده

 شود  از روی صندلی بلند می 

 کنی؟ذارم بری چرا قهر می یوش نمیان دارکجا؟ ج -

 دستم را از دستش میکشم 



 

316 
 

              Romanbook_ir@                                                                                                          دای آتشمه

 ولم کن بابا تمام زندگیم رو شیرین و چسبناک کردین -

 ها برای اون مورد برو، حق داری داداش -

 .رومها میکنم و سمت سرویسچپ چپ نگاهش می 

  آتش#

 .خورد، شماره ناشناس استگوشیم زنگ می

  کنمی سبز را لمس می دایره

 الو بفرمایید -

 زندولی کسی پشت خط حرف نمی 

 الو بله؟  -

 شود هایی توی گوشی پخش می فقط صدای نفس

 ..خب حرف بزن دیگه -

 آیدو باز هم از پشت خط صدای نفس کشیدن می 
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 کنم بازدمم را با حرص فوت می 

 کنم هاحرف نزنی قطع می  -

 آیدباالخره به حرف می 

 !ر از حرف زدنِ منِتآخه شنیدن صدات قشنگ  -

 کنم چشم ریز می 

 شما؟  -

 نشناختی؟  -

 باید بشناسم؟  -

 آره دیگه من مهدای آتشم، همون دختری که بدرقمه عاشقت شده  -

 ...کنم، مهدای آتش، چه زود خودش را وصل من کردهچند لحظه سکوت می 

 زند شود با ترس لب میسکوتم که طوالنی می 

 زنی؟ آتش؟ باهام حرف نمی  -
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  کنم نه به داره، نه به باره، اسمش عمو یادگاره؟دارم فکر می-

 خنددبا ناز می

 یعنی چی؟  -

 ما کی توافق کردیم با هم که منو و خودت رو به اسم هم زدی؟ -

بیرون اومدین و باهام حرف   برای من همینکه از گاردی که گرفته بودین -

 زنین یک دنیا ارزش داره می 

 مکشدستی بین موهایم می 

 شیخیلی دل نبند دختر، اگه نشه اذیت می -

 دل بستم، تموم شده دیگه! راه برگشت هم نداره  -

 پرسمبا تامل می

 ام رو از کجا پیدا کردی؟شماره -

 باید بگم؟ -

 هدونم از شفیعی گرفتی دیگنه خودم می -
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هایش توی  کشم، صدای پر تالطم نفسشود روی تخت دراز میسکوت که می

 پیچدگوشی می

 رفتی؟ -

 گوید یکباره می

 تولدتون مبارک -

 بندم، این دختر قصد جانم را کردهپلک می 

 .بنددکنم و او هم لب میی ممنونی اکتفا می تنها به گفتن کلمه

 جو بینمان سنگین شده، 

سخت است، به زبان آوردن اسمش مثل امتحان کردن یک صدا زدنش برایم  

 ...ت و هم اشتیاق برانگیزخوراکی تازه کشف شده است، هم سخ

 گردانمباالخره زبان دور کامم می 

 مهدا؟  -

 شود به یکباره صدای نفس کشیدنش هم قطع می 
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 این دختر تا کجا درون عشق من غرق شده

کنم و  را ببینم ولی درکش می العملشخواهد روبرویم باشد و عکسدلم می 

 گویمی حرفم را میادامه

 م من یه راز تو زندگیم دار -

 لرزد صدایش می

 راز؟  -

گم به من دل نبند، چون شاید با شنیدن رازم  آره، واسه همین بهت می -

 احساست خراب بشه

 هاست به من و احساسم ربطی ندارهاگه مال گذشته -

ی اما ام، او هم مثل مامان جواب همهدرون دامش افتادهبندم، فکر کنم پلک می 

 و اگرهای مرا دارد

  آتش#

 حرف نزنقاطع  اینقدر -
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 راستی دوستاتون هم براتون تولد گرفتن؟  -

خواهم درون بحثش شرکت کنم  کند، هر چند نمی به راحتی بحث را عوض می

 دهمرغبت جواب میولی بی

 گرفته بودن و کیک و شمع فوت کردن داشتیم ها برام تولدآره  اینجا هم بچه-

 وای... چی آرزو کردین؟-

 چی؟ -

 کنید آرزو نکردین؟  ها رو فوتشمعقبل از اینکه  -

  زنملبخند می 

 نه، من که آرزویی ندارم  -

 پرسم زند، میام اذیت شده که حرف نمی دانم از جملهمی 

 رفتی؟ -

ه حتما خودم کیک تولد براتون  کردم که سال دیگنه! داشتم به این فکر می  -

 گیرممی 
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 آرزو برجوانان عیب نیست -

ق نداره براتون تولد بگیره، دیگه جز خودم هیشکی ح این خط اینم نشون! سال -

 خودِ خودم اونجوری که دوست دارم 

 برو دختر خیلی داره به سیمای مغزت فشار میاد  -

 گوید انگار چیزی یادش افتاده باشد، سریع می 

 راستی یک امانتی براتون دارم، دادم دست عمو آتشنشان  -

 امانتی؟ -

 هدیه تولدتون  -

 کارا بکنی هایست از این مهدا قرار ن -

 لطفا مثل باباها نباش...خب؟ پاشین برین جای عمو آتشنشان دیگه  -

 یه حاال؟چه عجله -

 کنمخواهش می -

 رم ولی شما هم لطفا پشت پنجره نباش من می  -
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 کندکند و بعد زمزمه می سکوت می کمی 

رو دید بزنم  اش اونطرف خیابون دارم، باید دائم پشت شیشه  من سرطان پنجره -

 تا حال و هوام تازه بشه

 کشم اخم در هم می 

خدانکنه دختر، برای شوخی هم اسم سرطان رو نیار...اینهمه قاطی عشق بشی  -

 گیرهبعد زندگی بهت سخت می 

ز دست بدم، اونروزی که تو نباشی تقویم زندگی منم بسته  قرار نیست تو رو ا -

 کنم سعی نکن منو دک کنی شده! خواهش می

 دهم به افسوس تکان میی سر

شود با این دختر زد، تمام کلماتش موزون شده و در جواب هر  دیگر حرفی نمی 

 ...سرایدی من شعر میجمله 

شدم و  ین چاه عمیق نمیبه نظرم حالش وخیم است، کاش به طناب مامان وارد ا 

 .ترسمدانم چرا از آخر و عاقبت این کار میکردم نمیاو را هم امیدوار نمی 
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زنیم فعال زنی...بعدا باز حرف می گم تو حرف خودت رو میمن هر چی می  -

  برو

  شما هم برین پیش عمو -

 به شرطی که وقتی اومدم پشت پنجره نباشی -

 هستم، برین دیگه -

 کنمفه فوت می نفسم را کال

 رم باشه دارم می -

 .رومکنم و سمت نگهبانی میتماس را قطع می

زنیم و برخورد ساعتی پیش یادمان ند می ه، با دیدن هم لبخشفیعی منتظرم نشست

 .آیدمی 

 فشارم دستش را می

 ممنون شفیعی جان برای تولد  -

 ....قابلت رو نداشت ان شاهلل صد و بیست سالگیت -
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 گرددی بزرگی برمی گردد و با بستهاتاقکش برمی به درون 

 بیا اینم هدیه تولدت -

 کند و به آنطرف خیابان اشاره می

 ...از طرف -

 ای تمام کنداش را با چه کلمهداند جملهو نمی

گویم و نیروی قوی نگاهم را به طرف گیرم، ممنونی می بسته را از دستش می 

 .کشاندی آنطرف خیابان می پنجره 

دهد به خوبی آنطرف خیابان را  ض زیاد و گلکاری وسط خیابان اجازه نمیعر

 .کندیستاده و آتشنشانی را نگاه میدید ولی مطمئنم او پشت پنجره ا 

  آتش#

 .سوزاندای را میآتشی بزرگ که سر به آسمان کشیده، خانه

 ...نوز زرد و قرمز آتش چون چتری داغ روی سرم را پوشانده

 سوزاند کشد و صدای سوختن  گوشهایم را میمیآتش زبانه 
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آتش به طرفم حمله کنم، روم و در اتاقی را باز میها باال می با عجله از پله

 .کندمی 

 ...کشمگیرم و عقب میاز هرم گرما ساعد دستم را روبروی صورتم می

 .دوزمشود به داخل اتاق چشم میوقتی آتش کمی رام می

به من گیر افتاده، ولی هیچ تالشی برای رهایی   دختری وسط آتش و پشت

 .کندنمی

دستهای یخ کرده دستم را کنم برای نجاتش به طرفش بدوم که کسی با قصد می 

 .گیردمی 

اش محکم گرفته  گردم، مهداست که دستم را با دو دست بهاریبه طرفش برمی 

 اش به چشمانم زل زدهو با آن دو گوی مشکی 

 کنم با اخم نگاهش می

 ولم کن، باید برم نجاتش بدم  -

 نرو... بذار من نجاتش بدم  -
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 تو؟ چطوری؟ من آتشنشانم  -

 اندازد سایه می هایش روی چشمهایشزند، مژهپلک می 

 این فرق داره...بهم اعتماد کن و جلو نیا، باشه؟  -

خورم، او  کند ولی من تکان نمیام، دستم را رها میانگار مسخ حرفش شده

 .خورمرود ولی من باز هم تکان نمیسمت آتش می 

ه خورم و فقط زیر لب زمزمشود و من باز تکان نمیاو بین حجم آتش گم می 

 کنممی 

 ...مهدا  -

های حیرانِ من، مهدا، حنا را روی دستانش ای بعد روبروی مردمک و لحظه

 .آیدگرفته و از بین آتش بیرون می 

 !حنا سالم است

لباسش، بوی دود و سوختگی هم انگار جایش را با  نه موهایش سوخته و نه  

 ...بوی مطبوعی عوض کرده
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 .گذاردمهدا، حنا را آرام روی زمین می 

روم، حنا لباس زیبای سفیدی به تن دارد و موهایش هم روی باالی سرشان می 

 ...زمین پخش شده، صورتش نه غم دارد و نه درد

 گیرد و بعد دستان مهدا را میاندازد با لبخندی عمیق اول نگاهی به من می 

خوام  سوزم حاال می ام، ده ساله دارم میمواظب آتش باش...من دیگه خسته  -

 بخوابمآروم 

 کندای زمزمه میمهدا با آرامش باشه

  کندو بعد حنا دوباره نگاهم می 

 من آرومم ، دیگه رها کن منو آتش -

 کنم صدا میبندد، با ترس اسمش را اش را میو چشمان خسته 

 حنّا -

 گذارد اش میمهدا انگشت روی بینی 

 هیس خوابیده، خیلی خسته است، بذار استراحت کنه -
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اش پر شده از عشق و شوم، آن دو گوی مشکیمیی مهدا گم درون چشمها

 ...مهربانی

گیرد و مرا از آن خانه بیرون خیزد، دوباره مچ دستم را می از کنار حنا برمی

 بردمی 

 ...کنم آتشی در کار نیست، همه جا سالم و تمیز شدهبلند میسر که  

سمت آسمان پرواز کند و  ای که آتش از آن به ای دوده گرفته، نه پنجره نه خانه

 ...ای از آتشنه هیچ نشانه

سوزاند، نجات ها تمام جانم را میمهدا آمده و کابوس مرا از آتشی که سال

 ...داده

 واب بودمکنم، خیکباره پلک باز می

 ام از وادی خواب به بیداری آمده

 !آرامم

 زنم نه سر و تنم عرق کرده و نه نفس نفس می 
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 ه خوابم مرا عذاب نداد

 فقط مبهوتم

 ام ی آسایشگاه، بدون پلک زدن زل زدهبه سقف ترک خورده

 ! مهدا 

اش ی مقنعه دارش از گوشهتمام ذهنم را آن دختر چشم مشکی که موهای حالت

 ...زند، پر کردهموج بیرون می چون 

 آرامش شب...معنی اسمش همین بود

 های پر کابوسم فرستاده؟یعنی خدا او را برای آرامش شب

 لرزد ای در اعماق دلم می طهقن

 حکمت دارد؟ یعنی آمدنش  

 .خوردزنم، دستم به کادویی که برایم آورده میغلتی می 

 .مال من بود و پس نداد برایم یک کاپشن خریده، در عوض آن کاپشنی که

 روی کاپشن هم کاغذی تا کرده گذاشته که رویش نوشته 
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 "تولدت مبارک رویای شب و روز من "

شود از حسی خوشایند که سالیان سال ام پر می ، حجم سینه گیرممی  دم عمیقی

 ....است گمش کرده بودم

 از دست رفتی مهدا -

 چرخم خودم می کنم و دوردستانم در امتداد عرض شانه باز می

 ...!اونم چه از دست رفتنی -

 کشم داد می

 !خدا ممنونتم -

 دهد می   ترانه دستانش را به حالت تو سری زدن در هوا تاب

 َاه دختره چندش....عقلت هم به لطف خدا پاره سنگ برداشته -

 کشدی کنار حیاط مرا میی باغچهگیرد و تا روی لبهسمیرا دستم را می

 اش رو برامون تعریف کناینجا بقیهبشین  -

 زند ترانه غر می
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 بیا اینم خوراکش عشق و عاشقی شده -

 کشدسمیرا اما با هیجان دستم را می 

 اونو ولش کن برای من بگو -

 بوسمی سمیرا را میگونه

شم اصال انگار  کنه چه حالی می دونی وقتی  مهدا صدام میوای سمیر نمی  -

 ...سیدم به آسمونزمین زیر پام نیست و ر

 خندمآورد و من بلند و بی قید میترانه ادای عق زدن در می

 اره کوفت...الهی خودت عاشق بشی تا بفهمی چه حالی د -

 گیرد اش را گاز میگوشت بین انگشت شست و انگشت اشاره

 دور از جونم...اینجوری حال به هم زن بشم؟ -

 کند سمیرا با غر غر رو به ترانه می

 ترانه دو دقیقه خفه ببینم اینا کارشون به کجا کشیده -

  کندی گردو می ترانه چشمهایش را اندازه
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 ...ندببین جلبک هم برای من آدم شده، بب -

 کنمو من از خنده غش می 

 !ترانه کوتاه بیا، آتش خیلی باحاله -

 َاه اَه چه اسم خزی هم داره، اسم قحط بود؟ -

 دهمر هوا تکان میانگشتم را اخطاری برایش د

 !ام هاگی، روش غیرتیهی ترانه حواست باشه به عشق من از گل کمتر نمی -

 د نشیندهد و کنارم میچشم و ابرو تاب می 

 باشه بابا! پسر ندیده انگار فقط همین یک دونه پسر تو دنیا مونده  -

 کشدسمیرا بی طاقت شده، آستینم را می

 ...بگو دیگه مردم از فضولی مهدا اینقدر با این کل کل نکن، -

 زند کند و به پشت گردن سمیرا میترانه دستش را از پشت سر من دراز می 

 ببند جلبک  -
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 ترانه نزن دیگه  -

 کنمای خاتمه حرفهایشان شروع به تعریف می رب

دیروز تولدش بود، براش کاپشن خریدم، شب هم با گوشی که آرش برام   -

 خریده بهش زنگ زدم

 گوید کند وسمیرا با ذوق میمتفکر نگاهم می ترانه 

اش  گه ؟ اونم عاشقت شده؟ شمارهوای مهدا باهاش حرف زدی؟ اون چی می  -

 رو از کجا پیدا کردی؟ 

زنه خیلی برام با ارزشِ،  ذاره ولی همین که باهام حرف می هنوز طاقچه باال می  -

 اش رو هم عمو آتشنشان بهم دادشماره

 !اتشنشان خیلی مردِدمش گرم این عمو  -

 دهممردمک چشمانم را در حدقه تاب می 

 گه مامانش گفته با من آشنا بشهآتش می -

 گوید سمیرا با ترس می
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 تله نباشه؟مامانش؟ وای  -

 خندممی 

 انمگه شکارچی -

 خب دیدی زری رفت دیگه برنگشت -

 شود لبخند روی لبم هست ولی ته دلم آشوب می

 دهدمیترانه تذکر 

 .ی زری فرق داشتسمیر حرف مفت نزن، قضیه  -

 کنم انگار سردم شده، خودم را بغل می

 کشدترانه صورت من را با دستانش به طرف خودش می 

 ات برات گرفته به کاپیتانت زنگ زدی؟الهکه پسرخ با تلفنی -

 کنم با حرکت سر و با افتخار تایید می

 ای خائن، بذار بهش بگم -
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 بوسد ام را میاو گونهخندم و می 

شه من شک ندارم، االن هم داره مهدا این جناب آتشنشان عاشقت می  -

 ..حسودیم میشه یکی غیر من، دوستت داره

 شود درون وجودم جاری می های خوب دوباره حس

 دهم اش فشار میسرم را روی سینه 

 رهعزیزم...من هیچ وقت شماها رو یادم نمی -

 م دلش بخواد مهدامون عاشقش شده..چی داره مگه جناب کاپیتان خیلی ه -

 ترانه... اینجوری در موردش حرف نزن-

 کندترانه رو به آسمان می 

 عقل عنایت فرما مون خدایا به این دوست از دست رفته -

 کندسمیرا هم ما را بغل می

 کنموای مهدا الهی خوشبخت بشی، من که کلی ذوق می  -
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تکرار زیر لب اسم آتش زیر پوستم گرمای خاصی بندم و با و من پلک می 

 جوشد می 

 .زنیمبا ترانه و سمیرا از در مدرسه بیرون می 

مراهمان تا آتشنشانی  اصرار سمیرا باعث شد که ترانه با مخالفت شدیدش به ه

 .بیاید

هنوز چند متری به آتشنشانی مانده که مردی از پشت سر صدایش را برایمان بلند  

 کندمی 

 ! خترا هی د -

گردیم، یک جوان با رنگ پوست تیره و لبهای هر سه به طرف صدا برمی

 درشت و چشمهای دریده پشت سرمان ایستاده و با خشم به صورت ترانه زل زده 

 ر بود بگو دوستت زری کجاستبیشت با تو -

 گیردترسیم، ترانه مثل بزرگتر ما، دستمان را می هر چه خیلی واضح می 

 هابچهبیاین بریم  -
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 .شودگردیم، یکدفعه ترانه به سمت مخالف ما کشیده می که برمیهمین 

  .گردمکشم به عقب برمیبا جیغی که از ترس می

مشت  کند و باکشد و ترانه هم مقاومت می بینم آن جوان، کیف ترانه را میمی 

 کوبد های بزرگ مرد می به دست

وستت رو بده کلی پول دختره وحشی مشت نزن کاریت ندارم فقط آدرس د -

 ازم باال کشیده و فلنگ رو بسته 

 کشدترانه نعره می

خواستی خام ادا اطوارش  کیفم رو ول کن کثافت من ازش خبر ندارم، می -

 !نشی

 شما که همیشه با هم بودینی نزن ، زر اضاف -

 دهدترانه با حرص جواب می

 نالوتی بود از جمعمون انداختیمش بیرون -
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گیرد با اش را بیخ گلویش محکم میزند و مقنعه ردن ترانه میپسر چنگ دور گ

 .دویمسمیرا به طرفش می

پسر لرزد ولی همراه سمیرا با مشت و کیفهایمان به دست و بازوی تمام تنم می

 زنیمکوبیم و زار میمی 

 ولش کن...ولش کن کثافت  -

 .کندخورد، نگاه غضبناکش را خرجمان می ولی او تکانی نمی

دهد که پخش زمین  د یکدفعه با پشت دست من و سمیرا را آنچنان هل میو بع

 .خوردشویم و کمرمان به دیوار سیمانی پشت سرمان میمی 

 .چسبیم دیوار میانگار ما دو پر کاهی بودیم که به  

پیچم و آه از نهادمان کشد، از درد به خودم میدرد در کمر و پاهایم تیر می 

 .خیزدبرمی 

 .کندکش در آمده و مظلومانه گریه میسمیرا هم اش
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آید و  زند از پس او برنمیکند و زور میترانه هم عصبی هر چه تقال می 

 .کندجوانک ولش نمی

 .شویمین بلند می های خاکی از روی زمبا لباس

خواهیم که یکدفعه آتش را  ریزیم و با صدای بلند کمک می با سمیرا اشک می

 ...روبروی ما ایستادهبینم که با بهت می 

 .کنمریزد و ملتمس نگاهش می با دیدنش اشکم بیشتر می 

اش باال زده و به طرف آن جوانک کشد، رگ پیشانی آتش اخم در هم می  

 کندرا از گردن ترانه جدا می رود و مچ دستانشمی 

 !ها رسیده؟ مردی بیا با من زورآزمایی کنغیرت زورت به بچهبی -

 .کندشود و پشت سر هم سرفه می افتاده، خم می  ترانه به سرفه

کند مشتی جوانک با عصبانیت و چشمانی که رو به سرخی زده سعی می 

گیرد و او فحشی ی صورت آتش کند که آتش دست او را میان هوا میحواله

  کندنثار آتشم می 
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 ولم کن...این نفله باید آدرس دوستشون رو بهم بده -

 کشددهد و داد میدردناکش را ماساژ میترانه گلوی 

 فهمی ما آدرس زری رو نداریم، چرا نمی -

 کشداو باز هم خط و نشان می 

نجست  تو گفتی و منم باور کردم مرد نیستم اگه آدرسش رو از زیر زبون -

 !بیرون نکشم ضعیفه

 دهدآتش مچ دستانش را فشار می

طرف رو نگاه نکن! با من حرف  کشی،اونباز که برای دخترا شاخ و شونه می -

 بزن

 .زنداو با زانو توی شکم آتش می 

 .آوردروم ولی آتش خم به ابرو نمیکشم و کمی به طرفشان می من جیغ می 

 گیرد دستان جوانک را از پشت محکم می

 فهمی دنبال ناموس مردم نیفتیاالن که تحویل صد و ده دادمت می  -
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 زند با درد غر می

 !محلکه، ولم کن دستم شکست، خروس بیبه تو چه مرتی -

 کنم که بگی غلط کردی و قول بدی دیگه دورو بر اینا نگردیوقتی ول می  -

 آیداز راه دیگر می

داشتم و نداشتم تیغ زده و رفته، داداش من کارشون ندارم، دوست اینا هر چی  -

 پولمو زنده کنمخوام می 

 دوست اینا؟  -

 ویم گکند که می و به من نگاه می

 گهزری رو می -

گوید که جوان آرام  کند و بعد در گوش جوان چیزی می کمی متفکر نگاهم می 

 گرددگیرد و با بهت به طرفش برمی می 

 جدی؟ -

 .کندش میکند و رهایآتش با حرکت سر تایید می
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 آیدکند و آتش به طرف من می پسر با حیرت به آتش نگاه می

 یک ورق و خودکار به من بده  -

اورم و از داخلش دفتر و خودکاری به دستش  با عجله کیفم را از دوشم پایین می

 زند کند و لب میدهم که عمیق نگاهم میمی 

  خوبی؟ -

 شوم هایش غرق می درون یشمی چشم

 نباشم باشی و خوب مگه میشه تو -

 .گیردکشد و سریع نگاه میهوفی می 

نویسد و برگه  گذارد، چیزی درونش میمی شود، دفتر را روی زانویش  خم می 

 .کندرا از دفتر جدا می

کند و بعد آن را به دست آن  اش با دقت نگاه میایستد به نوشتهوقتی راست می 

 دهدجوانک می

 نمت ها نبیدیگه دور و بر این بچه -
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 کندکج کج آتش را نگاه می

 ...امیدوارم آدرست درست باشه وگرنه -

 رود ر در هم فرو می های اتش بیشتاخم

 ...ها هم دوره راه نیفتوگرنه نداره! عرضه داری خودت پیداش کن، مثل بچه -

فشارد از راهی که آمده، هایی که روی هم می ای درهم و دندانو او با چهره 

 .رودمی 

 لرزیمهنوز از ترس می نفرمانهر سه 

 گوید اندازد و ممنونی می ترانه سر به زیر می

 د گویآتش می 

باید تو دوست انتخاب کردن دقت کنید، کدوم رفتار اون دختر به شماها  -

 خورد که دنبال خودتون راه انداخته بودینشمی 

 زند ترانه قصد دارد غرورش راحفظ کند با صدایی که خش افتاده لب می

 گید بازم ممنونشما درست می -
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 .شوندمیگیرد و با خداحافظی سریعی از ما جدا و دست سمیرا را می 

اندازد و شود به من نگاهی میسمیرا همانطور که دنبال ترانه کشیده می

 .کندخداحافظی می 

 کنیم روند، نگاه میمن و آتش به راهی که می 

 رسیدم چی؟ اگه نمی -

کنم و دم عمیقی از ادکلن  اهم را وقف چشمانش می گردم، نگبه طرفش برمی 

 گیرم سردش می 

 ؟ دردت نیومد زد تو شکمت -

 کنددهد و با اخم نگاهم می دفتر و خودکارم را به دستم می

 من نه ! تو سالمی؟ -

 وای یعنی دلواپسم شدی؟  -

 کندحرف را عوض می

 هات خاکی شدهتمام لباس -
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 فدای سرت، دلت خاکی نشه -

کشد و   آورد و بعد سریع دستش را عقب می زدیک صورتم باال میا تا ندستش ر

 کندمیکنار تنش رها 

 ات نزنه بیرون های آتیش از مقنعه گفتم مواظب باش اون شراره -

 زنند شود که یکی یکی چشمک می های ریز میقلبم پر از ستاره

 ها مال تو هستنهای آتیش؟ یعنی این شرارهشراره -

 دکنگشاد می چشمانش را 

 حرف تو دهن من نذار جیرینگ جیرینگ  -

 افتد و راه می

 افتم، یک سر و گردن از من بلندتر است میپشت سرش راه 

 ام بزنی؟دستت رو آوردی باال تا موهام رو تو مقنعه -

 دهدقاطع جواب می

 !نخیر -
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 کوبمدستانم را به هم می

 ! وای چرا! وای خدا چرا  -

 گویم و من با ذوق می کند چپ چپ نگاهم می 

 !تو روی من غیرتی شدی -

 نخیر کی گفته؟  -

 گی جیرینگ جیرینگ؟چرا به من می -

 دهدرود، جواب میهمانطور که می

ری جیرینگ جیرینگ  چون اینقدر به خودت چیزی وصل کردی وقتی راه می -

 کنهصدا می

 کنم شود و زمزمه مینیشم تا بناگوشم باز می

 ...جیرینگ جیرینگ -

 پرسم و بعد می

 راستی  آدرس زری رو بهش دادی؟ -
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 ایستد روبروی اتشنشانی می 

اش جمع  مدیرتون به مامانم گفته مثل اینکه اینقدر گند باال اورده که خانواده -

 ...کردن و از این شهر رفتن

ها هم زیر و رو  کنم، همان موقع چند لحظه به زری و کارهایش فکر می 

 .کشیدمی 

 تم اپس آتش هساما من دلو

 ؟اگه اون پسره بره ببینه زری نیست و دوباره بیاد سر وقت تو چی -

 من حریفشم! ولی ترسم از اینه اگه بیاد سروقت شما، اونوقت من چه کار کنم -

 شود دوباره لبخند روی لبهایم پهن می 

 دیدی گفتم دلواپسمی  -

 رود با چشمانش درون نگاهم رژه می

 !خواستیمگه همینو نمی  -

 پرمها باال و پایین می مثل بچه
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 وای ممنون کاپیتان ممنون  -

 اندازد نگاهی می به دور و بر 

 هیس دختر، کل شهر رو خبر کردی! بیا برو خونتون -

کنم  گیرم و سعی می خونم، روزه میببین مهدا من یک آدم معتقدم، نماز می -

شن و دوست می ا از رفتارام اذیتهرفتارم تو چهارچوب خاصی باشه، خیلی 

 ...رنندا 

 شوم آییم خیره می به راهی که از کنار مرکز آتشنشانی با آتش می

 خب من با اینا مشکلی ندارم  -

 اندازد نیم نگاهی به من می 

 االن نگو مشکل ندارم، باید خوب فکرهات رو بکنی بعد جواب بدی -

 زد اندا ی کفشش به دورتر میریگی را با سر پنجه

گی مشکلی نداری، چهار گم می هر چی من می نکن سرت داغِ  به االن نگاه -

روز دیگه که هی بگم این کار رو بکن این کار رو نکن خسته میشی! اونوقت  
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دی! گی آتش چقدر تو گیر می اگه بگم موهات از روسریت نریزه بیرون! می 

  !چقدر خشکی

شمانم برق شود، چدلم باز می زند و من قند و نبات در او با منطق حرف می 

.کنم از آن روزی که چند وقت گذشته باشد از با هم بودنمانو ذوق میزند  می 

.. 

 .دهمایستم و به فکرهایم پر و بال می می 

 گرددایستد و به طرفم برمی آتش یکی دو قدم از من جلوتر است، متعجب می 

 چرا نمیای؟ -

 گویمبا هیجان می

بینم اون روزا  عنی میا با هم بگذره...یچند وقت از بودن موای آتیش فکر کن  -

 رو؟ 

 زند ناباور به صورتم زل می 

 گیری؟ تو خیلی حالت وخیمه بچه! از حرفهای من کجاش رو می -
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 خندمبدون خست می 

  !قدر خشکیدی، چه من غلط بکنم بگم آتیش چقدر گیر می  -

 پیچددوباره آن ابروهای قشنگش را در هم می 

 !ه آتیش ش هم اسمم آتشِ! نل دور از جونت بعداو -

 دارم به طرفش قدم برمی

 آتش مال وقتی بود که قرار نبود مال هم باشیم حاال دیگه آتیش شدی -

 کندقاطع تکرار می

 !آتش -

 کشمی آستین کاپشنش را میگوشه

 باشه...آتیش  -

اندازد، دستم را با خجالت  میای به دستم که سنجاق آستینش شده نگاه پر جذبه

  .کنممیرها 

 داریم کهی هم قدم برمیشانه به شانه



 

352 
 

              Romanbook_ir@                                                                                                          دای آتشمه

 بردانگشتش را اخطاری برایم باال می

مهدا بعدا غر به جونم بزنی و هی بگی چرا تو اینجوری چرا تو اونجوری، من  -

 دونم و تو می 

 خوای! چشم، غر تعطیل وای! یعنی منو می -

 ری؟ودش رو داره، با شغلم هم مشکل ندا کار من مشکالت خاص خ -

دونم تو چرا اینقدر دوست داری من با هیچی تو مشکل ندارم منتهی نمی  -

 مشکل بندازی سر راهمون 

 !ات داغه بچهکله -

 خندمبا صدای بلند می

 ام؟ کله -

آره همونجایی که کلی رویا ساختی! زندگی رویا و فکر و خیال نیست!   -

 کلی سختی داره  واقعیتِ! واقعیت هم

 ...های دنیا کنار میامسختی   یاش من با بقیهتو فقط مال من ب -
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 کندچشم تنگ می 

 من بداخالقم -

 شوم ی گره ابروهایش میتوی دلم قربان صدقه

 کنن بیان دنبالتبهتر...دخترای دیگه هوس نمی -

 دهد سرش را با افسوس تکان می

 من عاشق مادر و خواهرمم -

 ...اش پایبند باشهدم به خانوادهخیلی خوبه آ -

تری داشته باشم ولی من طبق  تر و سختدوست دارد من از زندگی درک تلخ

 کنم ها فکر نمی میلش به سختی 

 زند با خودش غر می

 دهره جیرینگ جیرینگ صدا هم میراه هم که می -

 ایستمروبرویش می

 تو هم مثل مامانم با اینا مشکل داری؟ -
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شن این آویزهات بلند می  ری و صداینه! فقط هر وقت کنارم راه میمشکل؟  -

 ...شهنم مجسم می یک چیزی تو ذه

 چی؟ -

 زند به اعضای صورتم او هم زل می

 ...شاید یک روزی بهت گفتم -

 کندو نگاه یشمش به تاب موهایم گیر می 

 موهات خیلی قشنگن.... نذار کسی غیر من ببیندشون -

پس دلبری  شوم، شود، میان حرارت چشمانش ذوب میقطع می نفس کشیدنم 

 هم یاد دارد 

 کنم با صدایی که در گلویم گیر کرده، زمزمه می 

 زنی بلدی خاموشش هم بکنی؟ آتیش می  -

 زند چشمکی می 

 بلدم...البته به موقع اش -
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شوم و او با همان استایل محکم خودش به طرف آتشنشانی، راهی  من ماتش می 

ی چشمم قاب شیشهگردد و من قد و باالیش را درون ایم را برمیکه آمده

 .گیرممی 

 .دومرانم و دنبالش میبا عجله موهای سرکشم را درون مقنعه می 

 گویدرسیم با لحن صدایی آهسته می سر خیابان و روبروی مرکز که می 

 برو خونتون  خب بچه دیگه -

 شود غم دنیا روی دلم واژگون می

 شه دلم برات تنگ می  -

 زند فقط یک لبخند محو می

 کنمتا بری اونور خیابون نگات می -

تواند  کنم او هم نمی دل کندن از آن دو گوی پر طراوت سخت است، خیال می 

 دل بکند

  ات نگفتیراستی تو هیچی از خانواده -
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 افتدنفسم به شماره می کوبد وقلبم پر ضربان می 

 ...اونا ...اونا -

 کندیق نگاهم می قد

 چیزی هست بخوای بهم بگی؟  -

 دهم با عجله سرم را به راست و چپ تکان می

 نه! نه! دیدیشون یادته؟ روزی که برای انگشتر اومدم اتشنشانی -

 آره یادم اومد  -

سرکارشون  هر دوشون مهندس هستن، بیشتر وقتشون رو هم  -

قتی باهات آشنا بشن ازت  بینمشون....حتما وگذرونن...خودمم خیلی کم میمی 

 خوششون میاد

 کندمشکوک نگاهم می 

 ای هم هست که من باید بدونم چیز دیگه -

 خندمالکی می
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 نه ، خیلی شکاکی -

 زند توانم از حالت صورتش بفهمم قانع نشده ولی لب میمی 

 جوشه...برو دیگه دیرت شد دونم چرا یک حسی ته دلم می شاید...نمی -

 .شومکنم و با دلتنگی راهی خانه میسیده خداحافظی می تا بیشتر سوال نپر

هایش کرده و رسم، هنوز ایستاده، دستهایش را توی جیبآنطرف خیابان که می

 .کندمستقیم نگاهم می 

 .روددهد و میمی  دهم و او هم سر تکانبرایش دست تکان می 

مامان و بابا  گیرم، صد در صد اگر آتش به خواستگاریم بیاید با رفتنش ماتم می 

 ...دهندجواب رد می

ام؛ عشق آتش چنان در وجودم ریشه دوانده که شرایط  خودم را به آن راه زده

 .کنمام را از خودم هم پنهان میخانواده

که با هم برای زندگی من   مامان، جانش به جان آرش وصل است و قراری

 !تر است حتی از زندگی مناند برایش از هر چیزی مهم بسته
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 !همه به آن قرار راضی هستند جز من

 چطور مقابل یک قبیله بایستم 

 ...ای برسان، من عاشق آتشم نه آرشخدایا خودت راه چاره

 خدایا خودت نجاتم بده 

 پافشاری کنم؟  امها در برابر خواستهتوانم مقابل آنیعنی می 

خوانند و  قت میها را با داند و آن مامان و بابا سر میزی پر از برگه و کاغذ نشسته

 .کنندچیزهایی یادداشت می

اندازم، نیم نگاهی با لبخند کمرنگی روم و دست دور گردن بابا می جلو می 

 .کند، این یعنی عاشقم استخرجم می 

 ...به همین ابراز محبتش راضیم

 کنیدیچکار م -

 دهدمامان هشدار می

 مهدا خانم نباید تو کار بزرگترا دخالت کنی -
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 دهمشار می روی هم ف لبهایم را 

 کندبابا رو به مامان می

 چرا نباید بدونه؟ زندگی اون هم هست! مهدا دیگه بچه نیست -

کنند، همه جا تنگ و تیره انگار درون یک چاه تاریک و تنگ پرتم می 

 .شودمی 

 ...حقایق دنیایم بیزارممن از 

 اندازد مامان شانه باال می

 تونی بهش بگیدونی! می خودت می -

 نشاندگیرد و روی صندلی کنار خودش مرا میام را میکردهبابا سر انگشتان یخ

مونیم، بعدش برای همیشه  مهدا ما نهایت تا آخر سال تحصیلی تو ایران می -

 ...ریم سوئدمی 

 کشدگلویم را سمباده میبغضی زبر 

 منم باید بیام؟  -
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 دهد مامان کالفه دستش را در هوا تاب می 

 جا بریم تو هم باید بیای   زخرفی! هرچه سوال م -

 گیرمدست بابا را می

 بابا من دوست ندارم بیام سوئد  -

شود، کمی ابروهایش به هم نزدیک بابا فقط کمی در ظاهرش تغییر حاصل می

 شود می 

دخترم تو تمام زندگیت قراره تو سوئد شکل بگیره، آرش اقامت سوئد  مهدا !  -

 ی کنی! چطور میشه تو ایران باشی و اون سوئد؟داره و تو هم قراره پیشش زندگ

 شود کند و لبریز می اشک فضای چشمانم را پر می

 بابا من از آرش هم خوشم نمیاد، آخه به چه زبونی بگم دوستش ندارم  -

 کشدتانش را روی صورتش میمامان عصبی کف دس

 وای باز شروع شد  -
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ف زدن با بابا را تجربه دهد ولی حردانم حرف زدنم با مامان نتیجه نمی می 

 م را محک بزنمخواهم شانسام، مینکرده

 خوادکنم بهش زنگ بزنید و بگین دخترتون اونو نمیبابا!؟ خواهش می -

 کندبابا خیره نگاهم می

 گی تو؟چی می  مهدا بعد بیست سال -

 !من دوستش ندارم! من زنش نمیشم -

واج شما دو تا نیست، ما کلی زندگی ما و اونا تو هم پیچیده فقط قرار ازد -

 دیگه سر همین قرار با هم شروع کردیمقرارداد و کار 

 خواین  زندگی منو فدای کار و قراردادهاتون کنیدیعنی می  -

 کندمامان اخطاری صدایم می

 نم! با پدرت درست صحبت کنمهدا خا -

 زنم با التماس درون چشمهای بابا زل می 

 فکر کنید کنم به منمبابا! خواهش می -
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شود و با انگشت اشاره راه اتاقم را نشانم اش بلند میمامان از روی صندلی

 دهد می 

 !بی ادب! سریع برو تو اتاقت -

 کنمالتماس نگاهم را قطع نمی 

دهد من و اش تکیه میاندازد و در حالی که به پشتی صندلیمیبابا پا روی پا 

 .کندرفتنم را عمیق و با اخم نگاه می

 .دومهای بلند به سمت اتاقم می ام با قدمز خواستهید ا ناام

 شان استزند، این هم حتما جزء نقشهاین روزها آرش کمتر زنگ می 

 نویسنددنیایم را دارند میاند و شان با هم متحد شدهبا موج مخالفت من همه

 ها بربیایم؟خدایا منِ تنها چه طور از پس این

م دق خواهم ود قبل از اینکه خودم را بکشپایان راهم اگر به آرش ختم ش

 ...کرد
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کنم و دهانم را روی کنم، خودم را روی تختم پرت میدر اتاقم را قفل می

 .زنمگذارم و هق میبالشت می

 ...خواهم و بسفقط صاحب آن دو گوی یشمی را میمن از این دنیا 

ی بزرگ کنم و از زیر تخت مشمابا پشت دست اشکهایم را با ضرب پاک می 

 .کشم ام را بیرون میدوست داشتنی

 .کشم گره سر مشما را باز و کاپشن آتش را از داخلش بیرون می

 .کنمکاپشن را تنم می 

 .خورمدی ادکلنش پر از حرارت است، درون حجم کاپشنش غوطه میسر

 .رممیشوم که بدون آتش میاین واقعیت می  مدهوشمن 

  آتش#

کنم سمت ماشینم بروم ولی حالم یک رود سعی می شان میوقتی سمت خانه

  جوریست
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روم و نگاهم ، ام، خودم به سمتی می حس و حالی که تا به حال تجربه نکرده

 .احساسم سرگردانند دلم،

آمدم چه  دانم تا به حال وقتی خانه میگردم ولی تمرکز ندارم، نمیبه خانه برمی

 ....امبرنامهکردم که امروز اینقدر بیکار می

 .کندهیچ کس خانه نیست و این بیشتر اذیتم می 

 .گیرمدوش می 

ا  کنم، نصفش رموقع یک تخم مرغ برای خودم نیمرو میاز بیکاری و بی

 .گذارماش را سر میز باقی می خورم و بقیهمی 

طرح بزنم اما  دارم تاروم و چند تکه چوب برمی به کارگاهم در زیر زمین می 

 .روددست و دلم به کار نمی

 ...امقرارم، انگار چیزی را گم کردهدانم چرا بینمی

 زنمکنم و با خودم غر میها را روی میز پرت می چوب

 رفته؟مامان کجا  -
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 .روم کشم و سراغ گوشیم می گردم، روی تخت دراز میبه اتاقم برمی

 .کنمهای گوشی را بازمیداده

ی کنم، داخل صفحهکنم و چند پست را الیک می را چک می تلگرامم اینستا و 

   ...کنمروم و کمی چت می دوستان آتشنشانم می 

اسم جیرینگ جیرینگ   ها و رویی تماسدانم کی و چه طور به صفحهاما نمی

 .امرسیده

زند، دو انگشت اشاره و شستم را دور لبهایم چشمانم روی اسمش دو دو می 

 .کشممی 

 شوم دم برای خودم دلواپس میوخ

 .شومدارم دچار آن دختر چشم مشکی می

 گیردام شکل میی حافظهطرح موهایش توی صفحه

 .روداش ضعف میمشکیکنم که دلم برای پیچ و تاب موهای حاشا نمی

 هایم تقصیر کیست این احساس
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 تقصیر مامان که مرا درون این وادی هل داد 

 داند ورده به هم میچرا سرنوشتمان را گره خیا مهدا که بدون چون و 

 صاحاب من که بعد از ده سال، برای دوست داشتن قدم برداشته؟ یا تقصیر دل بی

به روی خودم نیاورم و از آنطرف دلم برایش تنگ شده و عجیب دوست دارم  

 ...ام از اشتیاق دیدنش، عجیب تنگ شدهسینه 

 شود؟ اش زنگ بزنم چه می اگر به شماره

ایستم، ی اتاقم می کنم، جلوی آینه دای مامان گوشی را روی تخت رها میص با

 خوانم دهم و زیر لب میسر و سامانی به موهایم می

 ویعشق یعنی در میان صد هزاران مثن "

 "بوی یک تک بیت مست و مدهوشت کند

ی خوشمزه دم در اتاقم سبز  ام که یک تربچهو هنوز از جلوی آینه کنار نرفته 

 .شودمی 
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کنم و صدایم را  با ذوق به چشمهایش که فتوکپی چشمهای من است نگاه می

 برمباال می

 به به ببین چه دختر خوشکلی اینجاست -

 کنم باز میخندد و من برایش بغل نخودی می

 اوف بیا بغلم دلم برات ضعف رفت جون و دلم -

 بوسمشکند و من با صدا میاو خودش را توی بغلم پرت می 

 است بوسات تبسمم ..چه قدر خوشمزهم.او -

کنم و همراه او که  رود و من زیر گردنش را بوسه باران میو از خنده ریسه می

 .رومخیزم و از اتاق بیرون می خندد برمیهنوز می

 پرسدزند و میتبسم دستان تپل و کوچکش را دور گردنم گره می

 خری؟ دایی جون برام بستنی می  -

 سم بو اش را میگونه

 اگه مامانت اجازه بده آره  -
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 بردابروهای کم پشتش را در هم فرو می 

 ...َاه بخشکه شانس -

 کشم اش را میگیرد، بینی ام میاز کلماتش خنده

 فهمی شانس چیه؟میتربچه تو چی  -

 کشدلبهایش را روی هم می 

  بستنی شانس منِ دیگه -

 .کنمچسانم و عطرش را عمیق بو میام میبه سینه 

 شاید بتونیم مامانت رو راضی کنیم -

آذر و مامان با لباس بیرون، درون آشپزخانه در حال جابه جا کردن وسایلی که 

 خریدن هستند 

 .شنوممهرشان را میکنم و جواب پر سالم می

 گوید کند و قبل من میتربچه پیشدستی می

 بخرم گه مدیونی اگه نذاری برای تبسم بستنی مامان آذر، دایی جون می  -
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 .خندیمرود و هر سه نفرمان از شدت تعجب با هم میابروهایم با بهت باال می 

 گویم کند می رو به آذر که به مامان نگاه می

 ی پدربزرگا؟ری بره مهد؟ مدرسهذا آذر اینو کجا می -

گیرد و مثل یک عدد موش کوچک تبسم دستش را جلوی دهانش می

  خنددمی 

 کجاست دایی؟ ی پدربزرگا دیگه مدرسه -

 دهمو من میان بغلم فشارش می 

 ی داییی خوشمزه مغز کوچولوی تو تربچه -

هم درون ام که صدای زنگی ناآشنا، آهسته و مبدرونِ کاپشن آتش مچاله شده

 .پیچداتاقم می

ام با عجله از  آید گوشیم را روشن کردهکنم و یادم میچند صدم ثانیه فکر می 

لرزد پرم و کشوی میزم را باز و گوشی را که میمی درون آغوش کاپشن بیرون 

 .کشماز درونش بیرون می 
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 .زندشود، نام کاپیتان روی گوشیم چشمک می نفسم بند می 

 .لرزاندو با حسی عجیب و غریب که سیستم بدنم را می  بدون تلف کردن وقت

 .کنم صدایش را ضبط کنمشوق شنیدن صدایش آنقدر باالست که قصد می

زنم که صدایش را دورتر  ی ضبط صدا را هم می کون سبز، گزینه لمس آیهمراه 

 شنوماز گوشی می

 عشق یعنی در میان صد هزاران مثنوی  " -

 "مدهوشت کندبوی تک بیت ناگه مست و 

آید، الو  و با صدایی که الکی ارتعاش پیدا کرده و از عمق وجودم باال نمی 

 گویم می 

 ...الو؟...آتش -

تر یکدفعه صدای آتش انگار کمی دورتر و با هیجانآید و بی نمی چند ثانیه جوا 

 رسد به گوشم می

 به به ببین چه دختر خوشگلی اینجاست -
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 پرندابروهایم باال می

 است؟ با من

 آید و دوباره صدای آتشای ظریف می صدای ریز خنده

 ...اوف بیا بغلم دلم برات ضعف رفت جون و دلم -

 !با من نیست

 کندم گیر می میان گلویآب دهانم 

 کنم در حال خفه شدن هستم؟ چرا حس می 

 شوم شود و پخش زمین می زیر پاهایم خالی می 

 تبسمم است بوسات اوم ...چقدر خوشمزه -

 .پیچدی ظریفی دورتر از گوشی، میان فضا می و دوباره صدای خنده 

ما به  کند ا آید و صداها فروکش میصدای لوالی در و باز و بسته شدنش می 

کنم میانشان  ی گیرد، آنقدر بلند که حس مجایش صدای دم و بازدم من اوج می 

 .امبه اسارت در آمده
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 ف کردآتش از خوشکلی دختری تبسم نام تعری

 او را به بغل کشید و بوسید 

 گویند؟ پس من و این دیدارهای اخیرمان چه می 

 شوم؟ یعنی دارم وارد یک بازی کثیف می

 ؟استوء استفاده اقی مردها دنبال سیعنی آتش هم مثل ب

دهم و صدایش  شود جرات به خرج می سکوت پشت خط که طوالنی می

 زنم می 

 ...آتش؟...آتش -

 دهدخط جواب مرا نمیولی کسی از آنطرف 

 ...آتش...تبسم

 ...آتش با آن دختر رفته

 ...کندکنند و صدایشان گوشم را کر میهایم طغیان مینفس
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رنگ ِ  روی مانیتور گوشی را با  ی قرمز زنم، دایرهل می ی گوشی زبه صفحه

 کنم عصبانیت لمس می

 لعنت به من و دل خامم 

 ! لعنت به تو مهدا  

چرخد، کاپشن روی تخت به دل و نگاهم دهن کجی نگاهم سمت تخت می

 کندمی 

 ام کس و تنها و بی پناه میان اتاقم گم شدهبی

 ...زارمهای این شهر بیسردم شده و از کاپشن 

کنند و پشت خط کسی که عشقش سراب دری که درکم نمیپشت در پدر و ما 

 .است

ای بچرخانم که روزهاست آرامم کنم سرم را به طرف پنجره حتی جرات نمی

 ...کردمی 
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کشم، آی که سردی بوی ادکلن آتش میان  ای سر در گریبان میمثل عزیز مرده 

 ...تار و پود لباسم رخنه کرده 

 ....کنم تابم میهای، هق هق خرج دل بیو های  کنمغل میخودم را ب

  آتش#

 گوید اندازد و میی روی میز نگاهی می مامان به ماهیتابه 

 آتش گشنه شده بودی؟ -

 نشانمتبسم را روی میز می 

دونم چه مرگم شده بود، شما هم خونه نبودین، در و دیوارا داشتن  نه بابا، نمی -

 خوردنمنو می 

 زند اش گره می ی سینه انش را رومامان دست

 کجا بودی؟  -

 پرسمشوم و می اش را متوجه نمی معنی جمله 

 چی؟ کی کجا بودم؟  -
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 سر ظهری بی خبر کجا رفتی یکدفعه، اومدم دیدم تو اتاقت نیستی  -

کند و فقط به مامان نگاه گزم، پیش مهدا بودم، زبانم یاری گفتن نمی لب می

 کنممی 

 کندمامان رو به آذر می

 تونی پیداش کنیخوامه، بعدش دیگه نمیخوام نمیادر، اولش نمیبینی ممی -

 کشدلبخند روی لبهایم قد می 

 !خودتون گفتین چند بار برم و ببینمش -

  بله من گفتم...االن هم حرفی ندارم -

 زند کنم که توی چشمانم زل می ممتد نگاهش می 

 بشی؟ونی یک جا بند تقراری؟ چرا نمیها؟ چرا میای خونه بی -

 دهد کنم سرش را به تاسف برایم تکان میخیره که به مامان نگاه می

 !هات دلت رو باختی، رفتمتاسفم برات آتش خان با تمام دست و پا زدن -

 دهد خندد و تبسم مثل مامان برایم سر تکان می آذر با ذوق می
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 برات متاسفم دایی خان -

 شوم گور می اند گم و کردهام هایی که دورهو من میان حس 

 دلم را باختم؟

 به آن دختر چشم و ابرو مشکی؟

 ریزمموهای لخت تبسم را به هم می

 گی تربچه؟تو چی می -

 نشیند آذر روبرویم می

 به کجاها رسیدی داداش؟ -

 شودنگاهم به چشمهای آذر کشیده می

 هنوز که هیچ جا؟ -

 گویدمیکشد و میهایی که توی ظرف ریخته را دست مامان برنج

بینه و با ترس از  هیچ جای هیچ جا هم که نه! چند شبه دیگه کابوس نمی -

 ....شه و چشمهاش هم آروم و قرار ندارهپره...دلش هم تنگش میخواب نمی
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 ...ها خوابهایم رنگ آرامش گرفتهچرا خودم حواسم نبود، تازگی

 شود دارم آدم دیگری می 

 ...به همین سادگی 

 پرسدزند و با هیجان می دست زیر چانه می ن نیست وآذر ول ک

 وای واقعا؟  خب خب یکم از عروس خانم برام تعریف کن دیگه -

 زنمنیشخند می 

 عروس خانم؟ هنوز که هیچی معلوم  نیست  -

 دهددوباره مامان توضیح می 

 خوادعروس که طفلی راضیه این دامادِ که زیر لفظی می -

 کنمرو به مامان می

 !شناسمش کهزنی؟ خب هنوز نمیچرا اینقدر طعنه میمان ام -

 چرخدمامان دست به کمر به طرف آذر می 
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پرسم مگه با چند بار حرف زدن میشه کسی رو نه آذر من از تو می  -

 ...شناخت؟

 شوم و دوباره من مخاطب حرفش می 

 ! تازه حاجی خودت خبر نداری دلت براش رفته -

 کندهم و آذر با عشق تماشایم می دمی آب دهانم را صدادار قورت

 وای آتش یعنی من هیچ آرزویی جز سر و سامون گرفتن تو ندارم  -

 زند تبسم همانطور که روی میز نشسته دست به کمر می 

 ِا مامان خانم یعنی برای من آرزو نداری؟  -

 خندمبا صدای بلند می

 حسود کوچولو  -

 کندیشوم، آذر گالیه ماز روی صندلی که پا می

 بازم هیچی در موردش نگفتی -

 ای پیدا کردهایه که فکر کرده چه تیکهچی بگم، طفلی یک بچه مدرسه -
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 زند اش باال میآذر حس خواهرشوهری

 خیلی هم دلش بخواد  -

 کشم اش را میگونه

خواد منتها من رو اوخ اوخ خواهرشوهر شدی؟ اون که خیلی هم دلش می  -

 ...دمنمی

 کنم می و رو به مامان

 خوای؟مامان چیزی از بیرون نمی  -

 گرددشاکی به طرفم برمی 

 باز کجا؟  -

 دهمابرو باال می

 رم برای تربچه بستی بخرم خوام برم؟ میکنین شما، کجا می چرا اینجوری می -

ی کندو بعد به بقیهگوید و مامان با حالت خاصی نگاهم می تبسم آخ جونی می

 .رسدکارش می
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 ید وگآذر هم می 

 !خواد داداش، هوا سردهنمی -

 ده کنار بخاری بشینه و بخوره بهش قول دادم، قول می  -

 کشدزنم و به طرف اتاقم می.روم که تبسم داد می چشمکی به تبسم می 

 ی توت فرنگی بدهجون مزهدایی -

 کنمصدا بلند می

 چشم  -

ام  و گوشی کنممیشوم، کاپشنی که مهدا برایم خریده را تنم و داخل اتاقم می 

 .دارمرا از روی تخت برمی 

بینم که از کسر  کنم که با تعجب پیامی روی صفحه میاش را روشن می صفحه

 .دهدشدن موجودی شارژم خبر می

 خارانم سرم را می

 من که به کسی زنگ نزدم
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 .آورمهای اخیر را میکنم و تماسبا انگشت صفحه را لمس می

 .رینگ استجی ینگآخرین تماس مربوط به جیر

 .سه دقیقه مدت زمان تماس است

 ...حتما دستم خورده و او هم جواب داده

 پاسخ چه فکری با خودش کرده؟ از این تماس بی

 .اش را گرفتمدهم، شاید به این بهانه شمارهگوشی را توی جیبم سر می 

 .کندگیرم رد تماس میاش را میبیرون خانه هر چه شماره

  اندازم ی  مباالبا کالفگی شانه 

 دهد؟این کارش چه معنی می 

شود نگاهم خواهم بار دیگر زنگ بزنم که صدای پیام گوشیم باعث میمی 

 .ی گوشی شودجذب صفحه

 کنم، نوشتهپیام از خودش است، پیامش را باز می 

 "لطفا زنگ نزنید "
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 همین و تمام

 .ردگذمی   در سرمزنم و همزمان هزاران فکر ی گوشی زل میبا اخم به صفحه

 ...ام که چشمهایم سرخ و ورم کرده شدهآنقدر گریه کرده

 توانم آتش را فراموش کنم دانم چطور می کنم نمی هر چه فکر می 

 کشم ی قتل آن دختری که تبسم نام دارد را مییکبار در ذهنم نقشه

هایم را برایش  زنم و گالیهیکبار دیگر عاشقانه درون چشمان آتش زل می 

 نم کف میردی

گیرم و دقایقی بعد کاپشن را به زیر تخت تحریم یکبار درون کاپشنش پناه می 

 .کنممی 

 حالم بد است 

 ...امامیدم مثل آدم محتضر در حال جان دادن است و مثل آدمی بیچاره شده

 خب چطور فراموشش کنم؟ 
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قعر ام از دنیاست و حاال چون قطره آبی دارد به کنم آتش تمام داشتهحس می 

 .رودمی  زمین

 .کندکنم سرم مثل توپی باد کرده و عجیب درد میفکر می 

افتم و برای پیدا کردنش  در بین افکار مخشوشم بعد از چند سال یاد کسی می 

 ...کنمدل و جرات پیدا می 

 .رومام میبا عجله سراغ صندوق وسایل مخفی

اش  ل شمارهایش دنباقفل در صندوق را باز کرده و از بین تمام وسایل و کاغذه

 .گردممی 

  ام اش را داشتهآید که شمارهدقیق یادم می 

هایم را روی فرش خالی کنم و از بین بقیه چیزها  شوم خرت و پرتمجبور می

کنم تا باالخره  ها را نگاه میی آنهای ریز و درشت را جدا و روی همه برگه

 .کنماش را پیدا می ی پر طرح و نقش شمارهروی یک برگه

 .شودایش خیلی تنگ شده، لبهایم به لبخند گشادی رنگ میبر دلم
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 .کنمگردانم و درش را قفل می وسایلم را توی صندوق برمی 

گذارم و با سر انگشتانم به عقب و با قد بلندی کردن صندوق را روی کمدم می 

 .دهمهلش می 

 درون قفلروم و کلید را دارم، بعد به طرف در اتاق میموبایلم را برمی

 .نشینمنم و با خیال راحت روی تخت میچرخامی 

هایش  گیرم، تعداد بوقاش را در صفحه کلید گوشی می و از روی برگه شماره

شود دیگر در حال ناامید شدن هستم که صدای خواب آلود  که از شش تا رد می 

 آیدای از پشت خط می حوصلهو بی

 بله-

که توی صدایم نشسته با بغضی کنم و یام سرباز ماز شنیدن صدایش دلتنگی 

 گویم می 

 !میهاربا -

 پیچدآید و بعد صدایی کالفه در گوشم می ای سکوت بینمان به وجود میلحظه
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 !لعنت بهت! نگو که تویی مهدا  -

 ریزم ها اشک میمثل بچه دبستانی 

 قوربون صدات بشم، دلم برات تنگ شده-

ام رو از کجا گیر ارهکنی؟ شمفس فس می َاه َاه...حالم به هم خورد، تو هنوز  -

 آوردی؟

 ....چند سال پیش از ندا گرفتم  -

 !لعنت به تو و اون-

 من حالم بده میهاربا  -

 خب برو دکتر چرا به من زنگ زدی؟ -

 باید ببینمت  -

ی اون ت رو به جون من ننداز، من حوصلهجان جدت مهدا مادر فوالد زره -

 خاندان رو ندارم 

 نالم می 
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 میهاربا  -

 تره هی میهاربا میهاربا راه انداختهکوفت، ابراهیم که آسون -

 !ابراهیم گفتنم نمیاد تو همیشه برای من میهاربایی -

 خدا باعث و بانیش رو لعنت کنه -

 به خودت لعنت نفرست، باشه؟... االن ایرانی؟  -

 ون؟ دی خورده تو زندگیتمتاسفانه و بدبختانه بله....حاال بنال ببینم باز چه گن -

 تونم، باید حضوری ببینمت اینجوری نمی -

 کندانگار از حالت درازکش برخاسته و نشسته، لحن صدایش کمی تغییر می

 ذاره؟ ات می مادرِ فوالد زره -

 ذارم سرش کاله می -

 اوه بارک اهلل مهدا کوچولوم بزرگ شده  -

 کجا بیام  -
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 م دنبالتتو جایی الزم نیست بیای خودم میا -

دروغ گفتن نیست و مامان خودش حاضر شده و به بیرون  حتیاجی بهشکر خدا ا 

 .رودمی 

شوم و به میهاربا پیام کشم و سریع و تند حاضر می با رفتنش نفس راحتی می 

 دهممی 

 "مامان رفت بیرون، اگه رسیدی بیام بیرون "

 دهملرزد و تماس را جواب میبالفاصله گوشیم درون دستم می 

 جانم -

 ز این لوس بازیا...مثل آدم بگو بله ، چیه؟ دم میاد اَاه َاه ب -

 خورم ام را میخنده 

 باشه...بله؟  -

 من روبروی این اتشنشانیِ سر خیابونتون واستادم بیا تا تاکسی بگیرم  -

 دهم، چرا جلوی اتشنشانی ایستاده؟آب دهانم را قورت می 



 

388 
 

              Romanbook_ir@                                                                                                          دای آتشمه

 مگه ماشین نیاوردی؟ -

اشینم را شما قراره سرم خراب بشی که م دونستمببخشین خانم محترم نمی اوه  -

 ندم تعمیر

 !چقدر بد اخالق شدی تو میهاربا  -

 کوفت بگو ابراهیم...اینقدر هم فک نزن زود پاشو بیا دیگه -

 !باشه باشه اومدم برج زهر مار -

قرارم  شوم و با سرعت به طرف کنم و با عجله حاضر میتماس را قطع می

 .دوممی 

م که دست به سینه و طلبکار به دیوار  بینسیده آتش را میبه آنطرف خیابان نر

 ...اتشنشانی تکیه داده

 کند؟امروز که شیفت نبود، اینجا چه کار می

 ...تپدشود و قلبم با سرعت میهایم سست میقدم



 

389 
 

              Romanbook_ir@                                                                                                          دای آتشمه

یام دیشب بعد از آن تماس کذایی هر چه زنگ زد جواب ندادم و آخر برایش پ

 دادم که لطفا زنگ نزند

 ...جل معلق روبرویم ظاهر شدهمثل ع و حاال

 توانم فراموشش کنم؟آخ چقدر دلبر است، چطور می

شود  هایم همه به غلیان افتاده ولی مگر می رود و حسدلم برایش ضعف می 

 را فراموش کنم؟ حرفهای پشت خط دیشبش و آن تبسم نام 

 دهمهایم فوران کند، اما خودم را دلداری مینزدیک است اشک

 که از االن بلنگد بعدا چه بر سرش خواهد آمد؟زندگی دختر! 

شوم که صدایش که به بهت آمیخته  دزدم و از روبرویش بی اعتنا رد مینگاه می

 کندشده را برایم بلند می 

 کنی؟هی بچه واستا ببینم، چرا اینجوری می -

 گردمکه توی صورتم راه گرفته به طرفش برمی با غیظی 

 ؟ شه دنبالم نیایینمی -
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 کندمتحیرتر نگاهم می

 ببین خب بگو چی شده منم بدونم، چرا صد و هشتاد درجه تغییر رویه دادی؟ -

 زنمپوزخند می

 دونی؟آخی...نمی -

کند و از سرما، هوا مثل بخار جلوی دهانش تشکیل نفس را کالفه فوت می 

 د شومی 

 ال اله اال اله چیو باید بدونم، بگو تا منم بفهمم  -

 دازم انگاهی میبه ساعتم ن

 کنیم فعال کار دارم، لطفا دنبالم نیاین بعدا با هم صحبت می  -

 .انتظار این مدل حرف زدنم را ندارد

  .شودسرجایش میخ می

 کندهایم را آنالیز میکند و نگاهش لباسبا اخم نگاهم می

 مقنعه مدرسه تنم نیست مانتو و 
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 ام دهای پوشیروسری کشمیر آبی رنگی با پالتوی سورمه

دهم و با شوم و تند تند موهایم را توی روسری می با نگاهش هول می

 .دارمگردانم و به روبرو قدم برمی خداحافظی آرامی رو برمی

 چرا موهایم را داخل روسری کردم؟

 اصال دیگر به او چه ربطی دارد؟ 

 خواهد زار بزنمبرای این واقعیت دلم می و 

 میرم من بدون آتش می

 مرد باشد اینچنین نا چرا باید او 

روم که یکدفعه بوی غلیظ  زنم و جلو می همینطور با حواس پرت با خودم غر می 

ی مردی فرو زند و بالفاصله صورتم توی سینه ام میادکلن تلخی توی بینی 

 .رودمی 

برم و با دعوا  آورم، دستم را هوا میا کم نمیشوم اماز خجالت سرخ می 

 گویم می 
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 اه کن! مگه کوری؟دُم جلوت رو نگ شاخ وهی غول بی -

شود و درد و ترس تا استخوانم ریشه  و یکدفعه دستم محکم وسط هوا گرفته می 

 کنممی 

 آی آی ولم کن، شکستی دستم رو  -

م تا صورتش را ببینم،  برو با صورتی که از درد درهم شده نگاهم را باال می

 ...شمهایش زدهعینک آفتابی بزرگی که نیمی از صورتش را گرفته به چ

 کنمکند، تقال میشود و او فشار دستش را بیشتر می ترسم بیشتر می 

 کثافت ولم کن -

 زند اش دم گوشم پچ می صدای نتراشیده کند که باام راه گم مینفسم میان سینه 

  ادب! نشناختیم؟بی -

 زنمب میبا ناباوری ل

 میهاربا؟  -

 کوفتِ میهاربا  -
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آورم و به قد و باالیش با دلتنگی  با فهمیدن اینکه میهارباست، سرم را باال می

 .اندازمنگاهی می

 ...اگر اخالق خاص مامان و خانم بزرگ نبود االن کنارم داشتمش

 کشم ی می آه

و با   دهدصورتش مثل همیشه اصالح کرده است، عینکش را باالی موهایش می

 .کندمستقیم نگاهم می  چشمهای درشت و مشکی 

شرت مشکی آستین  طبق عادت گذشته در سرما کت و کاپشن نپوشیده و تی

اش را پوشانده با شلوار لی تنگی به تن دارد.  های در هم پیچیده بلند که عضله

  دهمشرتش فشار می ی تیی فراخ و نرمی پارچها توی سینهسرم ر

 شده بود دلم برات تنگ   -

 زند هایش را دورم گره می او هم دست

 برعکس من -

 خندممی 
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 خر مهر  -

 شود لحن صدایش عوض می 

 ی بی ادبِا ! دختره -

اورم دست مشت بینم. سرم را که باال میی مردی را کنارم میو یکدفعه سایه

  آیدبینم که روی صورت میهاربا فرود میاش را میشده

 بیشعورولش کن  -

هایش روی هم کلید شده و با غیظ زنم دندانبه آتش زل می  کشم وجیغ می 

 .کندمیهاربا را نگاه می

زند و  س می اش را پهای بینی اش پر خون شده و با پشت دست خونمیهاربا بینی 

 .کندنگاهی به پشت دستش می 

 کندبعد با خشم و حیرت رو به آتش می

 پرونی؟چته وحشی؟ چرا لگد می -

 رود اش باال و پایین می آتش از حرص سینه 
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 بیشعوریچون  -

اندازم  گیرد تا به آتش حمله کند که خودم را وسطشان میمیهاربا گارد می

 برمودستانم را باال می

 وا نکنیدنه نه دع  -

 کندآتش با اخم نگاهم می 

 برو اونطرف بچه -

 دن استرگ گردنش در حال منفجر ش

 کنی؟ داری اشتباه می -

 دهدزند و با لحن تندی مرا مخاطب قرار میمیهاربا هم پسم می

 دخترِ مادرِ فوالد زره برو اونور خاکی نشی  -

 زنمدرون چشمان خشمگینش زل میکند که و مشتش را در هوا بلند می

 ...نزنش میهاربا -

 کنمو بالفاصله رو به آتش می 
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 نزنین همو -

 .لرزمام و میترسیده

 گویم کنند و من آرام رو به آتش می هر دو سوالی نگاهم می 

  !این داییمه -

انگار روی حرارت مغزش آب یخ  آید وهایش رو به پایین کش می آتش شانه

 .کندماند و زمزمه می اند مات می خالی کرده 

 ه ن -

 گوید ولی میهاربا همچنان با غیظ به من چشم دوخته و عصبی می  

 و ایشون؟  -

 گیرمدهم و دستش را میآب دهانم را قورت می 

 دم بیا بریم برات توضیح می  -

 شود هایش کورتر می اخم

 نمیام اول بگو چه غلطا!  -



 

397 
 

              Romanbook_ir@                                                                                                          دای آتشمه

 گیرد ام میآتش دستمال کاغذی به طرف دایی

 شدین شرمنده فکر کردم مزاحم خانم -

 .گیرد کنم ولی دستمال را از دستش نمیمیهاربا با کینه نگاهش می 

  آورمخودم بالفاصله از کیفم چند دستمال در می 

 بذار صورتت رو تمیز کنم  -

 کنم اهش را خرج من می قاپد و تیر نگها را از دستم می دستمال 

 گفتم ایشون؟ -

 کوبمپا زمین می 

 میهاربا! لطفا  -

 ...بیاکوفتِ میهاربا -

 .کندای خرج سرتا پای آتش می و نگاه قلدرانه

 .کشدگیرد ودنبال خودش می و ایندفعه او دست مرا می 
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ود  ها هم به راه خچند نفری دورادور ما را تحت نظر دارند که با راه افتادن ما آن 

 .روندمی 

جا خشک  کنم، هنوز همانگردانم و آتش را نگاه میسرم را رو به عقب برمی

 ...هشد

 کشدمیهاربا دستم را می

 به عقب برنگرد  -

 .افتم کنم و دنبالش راه میاطاعت امر می

 .آییمخرد و بیرون می شود و بطری آبی می وارد یک سوپر می

 شودکنار جدول خم می

 ورتم رو بشورم کمک کن دست و ص -

 یخ نکنی -

 !حرف زیادی نزن ...آب بریز -
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ی نیم کنیم، یواشکدست و صورتش پاک می بعد از اینکه رد خون را از روی 

 .کنمنگاهی سمت آتش می 

 .هنوز همان جاست

 .زندکالفه است و قدم می

 .بنددگیرد و اخم ترسناکی روی صورتش نقش می نگاه دایی مچ نگاهم را می

ی ترسناک دانم مهربان است و ترسی از او ندارم ولی با قیافه می هر چند 

 .ایستمدهم و صاف میمی اش،آب دهانم را قورتشده

 .افتدکند و راه میبطری را با غیظ داخل سطل آشغال پرت می 

 دومدنبالش تقریبا می

ایستد را  گیرد و اولین ماشینی که روبرویش میکنار خیابان دست باال می

 .یردگمی 

نشیند و هر دو سکوت  کند و بعد خودش میاول مرا داخل ماشین هدایت می

 .ثل زهر مار تلخ شده استکنیم و او ممی 
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 زند با کالفگی قدم می

 الحمدهلل که بزرگ شدی عقلت هم آب شده -

 زنماش را دید میزند و من با هیجان دور و بر خانهاو غر می

 زن آرش بشی  فهمی که اال و بال بایدتو نمی -

 هایش را روی هر چیزی پرت کردهلباس

 است ات به هم ریختهچقدر خونه -

 کندفوت می نفسش را با حرص 

 !مهدا -

 زنمگردم و با عشق به صورت درهمش زل می تمام قد به طرفش برمی 

 جان دلم -

 کوبد ام می اش را با غیظ و محکم روی پیشانی شود و انگشت اشارهنزدیکم می 

 رای تو سمه! زهرِ! چرا خودت رو زدی به خریت؟عشق ب -
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 .گیردام درد میپیشانی 

 کنمالتماس اسمش را صدا میدهم و با اساژ میرد تماس دستش را م 

 ! میهاربا -

ذارن تو پات رو کج  گم، اون مهرانگیز و مهین می کوفت...چیه مگه دروغ می -

بیابونی که دیدم چه ربطی بذاری؟ یعنی مهدا عقلت پاره سنگ برداشته اون غول 

 به تو داشت 

 کنمگردن کج می 

 میهاربا اینجوری بهش نگو  -

 زند اش مینی به پیشانیبا پریشادستش را 

 ...وای وای....لعنت بهت مهدا پس درست فکر کردم، دلت سریده -

 زنمنشینم و ناامید پچ می اش روی زمین می همانجا وسط هال خانه

 کنی فهمی و درکم میکنی؟ فکر کردم تو دردم رو میمیچرا اینجوری  -

 کشددست توی موهایش می 
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شناسم اگه با دانی که من می خوره؟ اون خاندت میبچه درک من به چه در -

ی کشن و تو خونهکسی غیر آرش عقد هم بکنی میان تو رو از تو بغلش می 

 !فهمی مهدا!نفهم بفهمکنن! می آرش زندونیت می

 واسه همین اومدم ازتو کمک بخوام خب  -

 دهددستش را توی هوا تاب می

 کنه اونوقت بیام کمک تو خوام کمکمبرو بابا من خودم یکی رو می -

 رود اش میو به سمت آشپزخانه

 خوری یا قهوهچایی می -

 قهوه -

 پس پاشو دو تا قهوه درست کن من حال ندارم  -

 شویددرون سینگ می رود و صورتش را و خودش سمت شیر آب می 

 .کرددیدش کلی حرف بارش میاگر مامان می 

 زنم غر می 
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 مثال مهمونت هستم ها  -

 َاه من از این ادا اصوال بدم میادپاشو  پاشو  -

 کنمخیزم و دستانم را رو به آسمان بلند می از جا برمی

 خدایا راه راست رو به سمت این دایی ما کج کن -

 کندنصیبم می   شوم پس گردنینزدیکش که می

 عرضه یادت نداده بی غر زدن کار کنی اون مهین بی -

 مالم پشت گردنم را می

 د نی دردم اومزِا چرا می -

ی بزرگ وسط هالش که از بس رویش رود و روی کاناپهسمت هال می 

 گوید اندازد و با غیظ میخوابیده گود شده، خودش را می

 جوشه که نگو می یعنی مهدا از باالی کارات اینقدر دلم -

 کلی ظرف کثیف توی سینگش رها شده 

 فقط خوردی! کی این بدبختا رو باید بشوره  -
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 بچه  غر نزن -

 .گیردافتم و لبخند روی لبم راه می از بچه گفتنش یاد آتش می 

زند و بد و  شویم و او همچنان غر می کنم و هم ظرفها را میهم قهوه درست می

 .کندبیراه بارم می

 ...اش به خواب رفتهبرم او روی کاناپههای قهوه را میوقتی فنجان و 

گذارم و نزدیکش روی زمین  میاش سینی را روی میز کوچک روبروی کاناپه

 نشینم می 

 میهاربا؟  -

 کنم... اسم اون تحفه چی هست؟بیدارم فقط دارم فکر می  -

 کنمگوید، زمزمه می فهمم آتش را می می 

 آتش -

کند و  روی کاناپه چهار زانو  چشمانش را تا آخرین حد خودش باز مییکدفعه 

 کندنشیند و با چندش نگاهم می می 
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 خورهها میغول بیابونیسمش هم به چی؟ آتش؟ ا  -

 .کندحالم خوب نیست و او درکم نمی

 پرسدزنم که میای فرضی روی دیوار زل می گیرم و به نقطهبا قهر رو می

 ؟اونم دوستت داره -

 ریزد افتم و اشکم مییاد دیشب می

 گی غول بیابونی تنها امید مندایی من خیلی تنهام... اون پسر که تو بهش می -

و  کنم زندگی ادامه داره بینمش احساس می برای زندگیه، تنها کسی که وقتی می

 تونم زندگی کنم می 

 دی بچه کی اینقدر بزرگ ش -

 دارد ترکد، صدایش خش برمیاش می بغضم که میان سینه

 رم؟ دونی طاقت دیدن اشک کسی رو ندااشک نریز مهدا، نمی -

کنم یه رسه ولی سعیم رو می دم چون زورم به خاندان راد نمیقولی بهت نمی -

 کارایی برات بکنم
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 کندزمزمه می 

 ؟تا کی باید تاوان اشتباهات دیگران رو پس بدیم -

 چقدر جات تو زندگیم خالی بود میهاربا -

 میری بگی ابراهیمکوفت می -

 خندم وسط گریه می

 کردم؟  ها تحملبد بدن را سال من چطور دوریِ این دایی

 بوسماش را میسینه 

 عاشقتم یعنی -

 زند خیلی جدی پسم می 

 َاه باز لوس شد  -

 گمجدی می  -

بیابونی باختی... پاشوبرو  بشور اون صورتت  دروغگو!...دلت رو به یک غول  -

 رو کثیف کردی لباسام رو 
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 .دوزممی  های دلبرش با عشق چشمکشم و به اخمام را باال میبینی 

 ندا چطور دلش آمد او را رها کند و برود

  آتش#

زنم و سرسنگینی مهدا همان دختر عاشق اش می بعد از گندی که سر دیدن دایی

رد به بودنش فکر کنم؛ حاال درون یک جو سنگین که اطرافم که وادارم ک  پیشه 

 ....امرا محاصره کرده، گرفتار شده

 ...اشدایی فهمم آن مردِ تلخ و خودخواهمی 

 اصال بهتر که مشتم صورتش را نوازش کرد

 شومخودم از دست خودم کالفه می

 اش بغل کردچه که آن دختر مو مشکی را داییاصال به من 

 مهدای مرا 

  لعنت به من

 کی مهدا به اسم من شده؟
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 ! مهدا 

 ! مهدا 

 ه؟ای بچبا من چه کرده 

 چرا با دیدن من آن موهای پر پیچ و تابت را درون روسری هل دادی؟

 ات سپر من کردی؟ چرا دستانت را در برابر مشت دایی

 ا باور کنم یا تو کردن موهایت را درون روسری؟ات رابروهای در هم پیچیده

 ات را؟ های زیر پوستییا این حمایت

 ...به حتم قصدت دیوانه کردن من است

ای کوبم و با صدای خفههای روی زمین می ش محکم به ریگی کفجه با سرپن

 کشم داد می

 َاه...َاه...َاه  -

کند و از  راهش را کج می ترسد وآید با صدایم  میپیرمردی که از روبرویم می 

 .شودی بیشتری از من رد میفاصله
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 ...نشیندو نگاهش هم با هراس هی روی من می 

 ...ک کاره عقلم زائل شودفقط همین را کم داشتم ی

 ...خدایا این چه حالیست از من

ام را آن دو گوی سیاه و شفاف به  به نظرم دلم از دست رفته، ده سال خودداری

 ...دادهباد فنا 

 .دهمسری برای خودم تکان می

 .کنمنشینم و آهنگی را با صدای بلندی پلی می درون ماشین می 

 آورم هایم را میی پیامحهآورم و چند بار صفگوشیم را در می

توانم تایپ کنم و آخر سر گوشی رود ولی چیزی نمی انگشتانم روی کیبورد می

 دهمفرمان ماشین تکیه میکنم و سرم را روی را روی کنسول پرت می 

 باید به خودم مسلط باشم 

 ام من که عاشقش نشده

 یک عادت است 
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 ...اماز بس هر روز دیدمش به دیدنش وابسته شده

 !ام نه عشقی در کار است و نه محبتیی نگاهش شدهبله همین است وابسته 

و  زنمهایم را باور ندارم ولی باالخره استارت می هر چند خودم هم واگویه

 .رانمماشین را سمت خانه می

شکر خدا مامان خانه است و در آشپزخانه مشغول است، بعد سالم و علیک  

 رود مامان سمت کتری می 

 یا برات یک چایی بریزمآتش بمادر   -

 روم نزدیکش می

 ریزمخواد شما بشین، خودم می نمی -

 .کندمی روی میز را پاک  ی سبزینشیند و بقیه او پشت میز می 

گذارم تا برای هر دو نفرمان چای بریزم که با  من هم دوتا لیوان روی کابینت می 

 آیمصدای پر بهت مامان به خودم می

 آتش؟ -
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های کف لبریز از آب جوش شده و کابینت و کاشییوانی که با دیدن ل

 گردانمآشپزخانه را هم خیس کرده، کتری را روی گاز برمی 

 نجاها روکنم ایاالن خشک می  -

آید  گردم ولی انقدر ذهنم مشوش است که یادم نمیو دنبال دستمال می

 .ها کجاستدستمال 

 شود ن بلند می کنم دوباره صدای مامادر یخچال را که باز می

 آتش دستماال تو یخچاله؟  -

 دهمام را به درش تکیه می بندم و پیشانیکالفه در یخچال را می

 خل شدم رفت  -

 ریزمدم چای می بیا بشین خو -

 برم ام، دستانم را به حالت تسلیم باال می خسته 

 شرمنده، کارت رو بیشتر کردم -
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گرفته شود و در همان حال پچ   هااندازد تا خیسی کاشیدستمالی روی زمین می 

 زند می 

 دشمنت -

نشینم و دقایقی بعد دو تا لیوان چای روبرویم قرار ها میروی یکی از صندلی

 .گیردمی 

ای شود بدون اینکه نگاهم کند شاخهاش جا گیر می مامان که سر جای قبلی 

 پرسد دارد ومیسبزی برمی 

 بینتون به هم خورده؟ -

 رود میهایش باالنگاهم تا لب

 با کی؟  -

 کندتیز نگاهم می 

 با مادربزرگ من...خب همین دختره اسمش چی بود  -

 گویمبا دلتنگی می 
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 مهدا -

 کندمان حالم را آنالیز میچشمهای ما

 گی انگار شکست عشقی خوردیهمچین مهدا می -

 نه مامان همه چی مرتبه  -

 پس چرا پریشونی؟ با هم حرفتون شده؟  -

دونم چمه مامان ولی حال و روزم اصال  شه، نمیکه دعوامون ب  ما حرفی نزدیم -

 امتونم بگم چرا اینجوریم خودم هم کالفهمنطقی نیست، نمی

فهمم  اش روبده زنگ بزنم یک وقت برای خواستگاری بگیرم، من می مارهش -

 چته؟ 

 نه مامان من هنوز کلی از حرفهام مونده که بهش بزنم -

 ن پا پیش بذارم زنی! بذار فعال مو میحرف چی؟ بعدا حرفهات ر -

 شوم از پشت میز بلند می
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هام  کوچکتره باید تمام موضعنه مامان این راهش نیست، مهدا ده سال از من  -

خوام چند روز دیگه از  رو براش روشن کنم بعد بله بگه...االن از عشق داغِ! نمی

شه...باید بدونه دردای  اش جوندار و مطمئن بابله گفتنش پشیمون بشه...باید بله

خوام که تا  منو و پاش رو تو زندگیم بذاره که بعدا جا نزنه....من یکی رو می

 ....پا به پام بیادجون دارم 

 کنم آه غلیظی که توی نفسم گیر کرده را همراه بازدمم فوت می

 تونم دوباره از دست دادن یک نفر رو تحمل کنم من نمی  -

 مروو از آشپزخانه بیرون می

 خب بیا چاییت رو بخور پسر -

 فعال میل ندارم  -

ا لمس  کشم و مصمم انگشتم حروف روی کیبورد گوشی رروی تختم دراز می

 کندمی 

 "باید حرف بزنیم"
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 کنم و پیام را ارسال می

 بندمش کنم و بعد با همان آهستگی پشت سرم میمان را آهسته باز میدر خانه

د آب دهانم شوم هیبت خشمگین مامان باعث میآورکه سرم را باال میاما همین 

 را قورت بدهم 

 ... !به به مهدا خانم -

 اندازد مچش نگاهی میبه ساعت گران قیمت روی 

 !آوردین هنوز که سر شبِهنوز زودِ دیرتر تشریف می -

ها قدش کنم مامان از آن باالی پلهدهم و احساس میخودم را به در فشار می

 تر شده ترسناک  اشبلندتر و قیافه 

 توانم یک سالم بند خورده تحویلش بدهمبا تته پته می

 کلماتش خشک و سرد است

 کجا بودی؟  -
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چسبانم تا چیزی بگویم اما زنگ آیفن که به لمات را توی سرم کنار هم میک

 .دهدآید نجاتم میصدا در می

 دهدمن دستور می کند و با اخم بهمامان با اینکه کنار آیفن ایستاده در را باز نمی

 باز کن در رو ببین کیه؟  -

کنم اما  در را باز میتوانم نفس بکشم و آرام کنم تازه میتا پشتم را به مامان می 

 .شوددر با ضرب هل داده می

 .کنم با ترس به آن که پشت در است نگاه می

 !میهاربا است

 .شودماند و با دلهره نگاهم سمت مامان کشیده میدهانم باز می

 زند گردد و ناباور لب مینگاه مامان هم با بهت روی برادرش می 

 ابی؟  -

 بردباال میاش را میهاربا انگشت اشاره

 !ابراهیم -
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 .بنددشود و در را پشت سرش با صدا میبعد داخل می

 .کنمپرد و مظلومانه نگاهش می هایم میپلک 

 زند و او حمایت توی نگاهش موج می

 کنی؟ می ابی اینجا چه کار -

 گوید با جذبه می

 مهدا پیش من بوده -

 کندمی کشم و میهاربا با اخم نگاهم ای می هینی خفه 

 کوفت  -

 کنم ی پر ترسم را کنترل میبا زور خنده

 ات؟ مگه نگفتی از ما بیزاری؟به چه حقی دختر منو بردی خونه  -

رده؟ تو  هنوزم از این اخالقای گندتون بیزارم ولی این بچه چه گناهی ک -

درس بخونه و با  مادری؟ این دختر تو این خونه تنها چه کار کنه؟ همش 

  شخصیت باشه؟
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 زندگی خصوصی ما به تو ربطی نداره  -

کی به زندگی خصوصی کوفتی تو کار داشت، حرفم سر حال و هوای   -

مهداست! مهین از این به بعد هر وقت دلم براش تنگ شد و هر وقت حالش 

 ام برمش خونهنبالش و میخوش نبود میام د

یادت ی منه! تو حق نداری براش تصمیم بگیری، بعد چندین سال مهدا بچه -

 اومده دایی هستی؟

 ام بهم نیاز داره کنم خواهرزادهاالن یادم نیومده ولی االن حس می  -

 دممن اجازه نمی -

 ات احتیاجی ندارم، فقط خواستم بهت بگم که مثلبه درک، من به اجازه -

 بازپرسا این طفل معصوم رو بازجویی نکنی

 کندمامان با حرص اسمش را نصفه صدا می

  ابی -

  !براهیما  -
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حاال هرچی! پات رو از زندگی مهدا بکش بیرون به زندگی خودت گند زدی  -

 بس نبوده، حاال نوبت مهداست 

 خنددمیهاربا هیستریک می 

دم به  ام رو ترجیح می زندگیآخ... نه که زندگیِ تو گل و گالبِ ! من گند  -

 !هر قشنگ تو و مهرانگیز و ماماناین زندگی به ظا 

 ن برو بیرونی ماز خونه -

 ممنون از مهمون نوازیت...بیزارم از زار و زندگیت -

 برد انگشت اشاره برایش باال می

دونی چقدر کله خرابم! هر وقت هم گیری که میفقط به مهدا سخت نمی -

 !من جلوش رو نگیرخواست بیاد پیش 

 تونم اجازه بدم نمی -

بودیم، به حرمت حیای این بچه مهین به حرمت روزایی که خواهر و برادر  -

 ...یکم از این اصولت کوتاه بیا
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 زند کند، میهاربا لب میاندازد و سکوت میمامان که سر به زیر می 

 دونی که چقدر دوستش دارم دم مواظبش باشم، می قول می  -

 کنم نگاهش میو عمیق با عشق 

 .بنددرود و در را پشت سرش میزند و از در بیرون میچشمک ریزی می

 .گیردها را فرا میبا رفتنش سکوت پرفشاری فضای بین در و پله

 گویدیکدفعه مامان با لحنی آرام می

 تا کی قراره اونجا واستی -

 دهدام و او ادامه میهول شده

بشه یا درسات افت بی باعث بشه رفتارت عوض اگه این رفت و آمدت با ا  -

 کنم کنه، قطعش می 

 !کنم، این حرف مامان یعنی رضایتش از دیدار من با میهاربانمیاصال باور 

 .شوداز خوشحالی اشک توی چشمانم جمع می 
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ام توی جیبم  دوم که گوشیها می رود با خوشحالی به طرف پلهمامان که می 

 .لرزدمی 

ام را چک کنم و گوشیانم، به در بسته تکیه میرسبه اتاقم می با عجله خودم را 

 کنممی 

 ز آتش پیام دارم ا 

 نوشته 

 "باید حرف بزنیم "

 ریزد دلم برایش هری می 

 .چسبانم، من هم به حرف زدن با تو را نیاز دارمگوشی را به قلبم می 

 ...ی آن شبت کابوسی بیش نبوده باشدکاش مکالمه

 آوردانم به لرز در میگری گوشی را در دستو بالفاصله پیام دی 

 با استزنم، میهاراش زل میبه صفحه

 "مهین اذیتت نکرد"
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 کنم برایش تایپ می

 "نه ! به شرط حفظ اخالق و شخصیت اجازه داد بیام دیدنت "

 دهدبالفاصله جواب می

 "گند بخوره تو اون اخالق و شخصیتشون "

فید و چشمهایی همرنگ چشمهای آتش ی پنج ساله، با پوستی سیک دختر بچه 

 .خنددتصویر می توی

 .ریختخرگوشی بسته بودند و نمک می موهایش را 

 من بستی توت فرنگی دوست دارم -

ای که به تن داشت روی تخت و کنار  یکدفعه خود آتش هم با گرمکن سورمه

 .کشدشود و او را درون آغوشش میدخترک ظاهر می

اش روی گونهه و انگشت دست دیگرش را گوشی را با یک دستش گرفت

 گذاردمی 

 ببوس تا برم برات بستنی بخرم  اول اینجا رو -
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 گوید بوسد و اتش با ذوق میی آتش را میو دختر بچه با شیرینی گونه

 !آخ چه چسبید، حاال بگو دایی عاشقتم -

 خندد دختر نخودی می 

 آتیش دوستت دارم  -

 کندآتش اخمی مصنوعی می

 !وروجک آتش چیه آتیش -

 زند و او سرتقانه لب می

 آتیش...آتیش  -

 پس بستنی بی بستنی  -

 اشکال نداره، تو آتیش جونم هستی  -

 کندگیس دخترک را از موهایش جدا میآتش چهل

  چون حرف گوش نکردی موهات خراب شد -
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 خندد دخترک باز هم با شیطنت می

 آتیش ...آتیش  -

 شود اضافه میگالیه هم به لحن حرف زدن اتش  

 ! ِا ! تبسم -

 آتیش آتیش  -

 اندازدش ش از بغلش بیرون میآت

 آذر بیا این دخترت رو جمع کن  -

 خندد و دخترک باز هم با ذوق می

 !دایی آتیش -

 شودو فیلم قطع می 

 .آیدنگاهم از گوشی آتش به صورتش که مستقیم به طرف من است باال می

 نگاهش لبخند مهربانی دارد 
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 هات برطرف شد؟ سم کیه؟ شک یدی تب خب فهم -

 کشم ام دود شده و به هوا رفته، نفسی از سر راحتی می ناراحتی

 ...آره....فقط -

اندازد، سردی ادکلنش که مثل آتش یکدفعه دستش را پشت صندلی من می 

 .زندام میبوی بهار است توی بینی 

 کشم عمیق نفس می 

 فقط چی؟ -

تر  قشنگ شود یشمی نگاهش نزدیکتر میشوم، هر چقدر درون نگاهش آب می 

 رسد به نظر می

 شه بهش حسودیم می  -

 زند رود و بعد لبخند کمرنگی می ابروهای آتش اول باال می 

 به تبسم؟ چرا؟ -

 ...ون تو رو راحت داره ولی منآخه ا  -
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 رود درون نگاهم از راست به چپ و از چپ به راست رژه می 

 !نگاهش عطش و دلتنگی و عشق دارد

 کنمبه خدا که اشتباه نمی 

 یعنی باور کنم آتش هم دلش برای من از دست رفته؟

 وای که اگر اینطور باشد دیگر آرزویی ندارم 

 زند ند و لب میکر می کمی فک

 شه منم حسودیم می خب  -

 کنمبا تعجب نگاهش می 

 به چی؟ -

 !بهتره بگی به کی -

 خب به کی؟ -

 به دایی تو دیگه  -
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کند که سرش کنم به چی میهاربا حسودی می زند و من فکر می و چشمکی می 

 آورد را نزدیک گوشم می 

 بهش بگو دیگه جلوی من بغلت نکنه -

 .شودداغ می زند، صورتم میقلبم یک لحظه ن

 دهداگر اشتباه نکنم ادکلنش عطر هلو و آلبالو می

 هایش را به خوبی روی صورتش ببینم توانم موهای ته ریشمی 

 چقدر بی انصافی آتش

 .کنمکش، من نفس کشیدن را فراموش میاینهمه نزدیک صورتم نفس ن

 مخواههای وجودمان را نمیمن این مرزهای نامریی سرزمین 

 .آتش جان! بیا و صلح کنیم و مرزها را ویران کنیم

گیرد و عقب شود که عصبی و پر هراس نگاه میدانم یکدفعه چه می نمی

  .کشدمی 

  .کندمی انگار با خودش درگیری دارد زیر لب چیزی زمزمه  
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 .شودکند واز ماشین پیاده می نفسش را صدادار بازدم می

 .اش هستم ی جمله من هنوز در بهت و ترجمه

 .کنمی جلوی ماشین نگاهش می از پشت شیشه

 .کشدی موهایش را میدست بین موهایش برده و عصبی ریشه

 .داردپشت به من و ماشین قدم برمی  

 ...لوارش فرو کردههای شهایش را درون جیبحاال دست 

های سر راهش را به جایی دور و در حالی که سرش را به زیر انداخته  ریگ

 .کندپرت می 

 یکمرتبه چه بالیی سرش آمد؟

 این رفتنش چه معنی دارد؟

 زند او رفته اما خنکی عطرش درون کابین موج می 

 گرددکند به ماشین برمی بعد از چند دقیقه که با خودش خلوت می 
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برای مطلبی با خودش کنار آمده و بدون اینکه نگاهم کند به خیابان زل  انگار  

 زده

 تونی بیای؟می یک جایی بخوام ببرمت  -

 !ی خاصی دارداش جذبهی جدی و اخم کرده کنم، قیافه فقط نگاهش می

برد، می  ها هم دلبا همان ابروهای گره کرده که رد شکستگی روی یکی از آن

 گرددبه طرفم برمی 

 تونی؟ می -

 کنم باز هم سکوت می

 پرسددهد و میکه سر تکان می

 دی؟ چیه؟ چرا جواب نمی -

 به جهنم که دلم در این دریا غرق شود زنم،ریا میدلم را به د

 آتیش؟ -

 !آتش -
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 کشددستی روی صورتش می 

 کالفه شده؟ 

هایش گذارد مردمکبندد و وقتی نگاهش را به نمایش میای پلک میلحظه

 زوم چشمهای من شده 

 !شهنمی -

 !شهچرا؟ تو بخوای می  -

 !شی هابچه داری خطرناک می  -

 من بچه نیستم  -

 زنیدیگه حرفی از این چیزا نمیپس  -

 چرا؟ -

ببین دختر چشم مشکی! قبال هم بهت از اعتقاداتم حرف زدم، از اخالقم! من  -

تونی پیش خودت هضم به یک چیزایی پایبندم مثل محرم و نامحرم! ببین اول می 

 خوام بعد قدم بعدی رو برداریمتونی اونی بشی که من می کنی؟...می
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 وض بشم؟ن عخوای متو می -

 اصالً  -

 پس چی؟ -

تونی همین االن قبل از اینکه  خوام به عقایدم احترام بذاری و اگه نمیمن می  -

 اوضاعمون وخیم بشه هر کدوم بریم پی کارمون

فهمم چطوری باید به اعتقاداتت احترام بذارم، االن باید چادر بپوشم؟  من نمی  -

 پوشیه بزنم؟ نخندم؟

خوام ببرمت القاعده که نخندی و پوشیه  شی...مگه می بپونه الزم نیست چادر  -

خواد کسی موهات رو ببینه، پیش بزنی! ولی اگه قرار شد مال من باشی دلم نمی 

خوام تا وقتی که بابات منو قبول نکرده و مردی با لباس کوتاه حاضر بشی!...نمی 

 ...رو بزنی ایعقد نکردیم حرف هر چیز ممنوعه

 !بابا؟

 کنداتش را قبول نمی  رصدنود و نه د 
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برد و با همان جدیت ادامه  اش رو باال میشود که انگشت اشارهدلم آشوب می

  دهدمی 

 و برام مهمه وقتی هم نیستم تو اینایی که گفتم رو رعایت کنی -

ی من شاید با ایمان نباشن ولی اصول و  آتش من آدم شلی نیستم، خانواده -

توش تعریف نشده...تو اولین مردی   ن چیزا ای قواعد خاص خودشون رو دارن که

خوامش...تو توی ذهن و قلب من بی قید و شرط  هستی که از ته دل و واقعی می 

چه مال من باشی و چه نباشی من تا آخر عمرم دیگه به هیچ مرد   مال منی...

 کنهتماس میی وجودم تو رو الکنم و چون ذره ذرهای فکر نمیدیگه

کردم چه برسه بیارمت تو ماشینم و از اخالق نگات هم نمی دی بو  بدبچه! اگه  -

زنه پاک و بکری...من بچه نیستم..اولین بار  و عقایدم حرف بزنم، نگاهت داد می 

گیره...زالل  هم نیست که چشمم به یک دختر افتاده یا دختری سر راهم رو می

ح  بودنت بهم ثابت شده... فقط من جنگ اول رو به صلح آخر ترجی

 م...نظرت؟ دی م

 گویمکند و مصمم می اینکه اینقدر به من اعتماد دارد مغرورم می



 

433 
 

              Romanbook_ir@                                                                                                          دای آتشمه

 خواموقتی تو مال من باشی، خوشحالی و رضایتت اولین چیزیه که می  -

 زند لبخند می 

  ی دوم؟ی اول رو با هم رد کنیم و بریم پلهپس پله -

 دهدکنم که ادامه می خیره نگاهش می 

 ب؟یم! خندار هیچیتا قبل عقد  -

 کندروم که صدایم میتوی فکر می 

 مهدا؟  -

 عمر مهدا، عشق مهدا، زندگی مهدا

 جانم -

 کندنفسش را فوت می

 ای هم هست که ناراحتت کنه و من ندونمچیز دیگه -

 آره -
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 چی -

 اینکه همش باید مواظب باشم اسالمت به خطر نیفته -

 ز همین جا برگردی تونی ااگه پشیمون شدی می  -

 لی بدجنسی آتیش یخ -

 میرماش می خندد و من برای خنده از ته دل می 

 دهدسری به طرفین تکان می

 تونی باهام یک جایی بیای؟ جیرینگ جیرینگ! حاال می  -

 کجا؟  -

تونی  فهمی االن فقط بگو میی دومه...اوم...وقتی رسیدیم می مربوط به پله -

 بیای؟

 گوید بروم که می ست دارم با او هر کجاکنم، دوکمی فکر می 

 یک لحظه صبر کن، به داییم زنگ بزنم اگه اکی شد بریم  -

 .کندبا تایید نگاهم می
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گیرم، یک بوق بیشتر  ی میهاربا را میکشم و شمارهگوشیم را از جیبم بیرون می 

 ...دارد، انگار گوشی توی دستش بودهزند که بر مینمی

 دهدحوصله جواب میبی مثل همیشه 

 بله؟-

 هاربا سالم، اجازه هست من با آقای کیان یک جایی بریمیم -

 اوال که کوفت و میهاربا! ثانیاً آقای کیان کدوم خریه؟ ثالثاً کدوم گوری بری؟ -

 گوید کنم آتش نفهمد او پشت خط چه می گزم و سعی می لب می

زدم وگرنه سواالتت رو از کی  اوه چقدر تو سوال داری خوب شد بهت زنگ  -

 ی پرسیدمی 

 کندام میبا جدیت مسخره

 ای؟هه هه هه! تا حاال کسی بهت گفته چقدر بی مزه -

 فقط خودت -

 حوصله ندارم مهدا بنال -
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 آقای کیان همون آقا آتش هستن دیگه -

 االن جلوی اون غول بیابونی به من گفتی میهاربا؟ -

 کنم حرصم را بخورم سعی می 

 ایی جون منم دوستت دارم د -

 رو خونتون من ماله کش کارای تو نیستم نکن پاشو بغلط اضافه  -

 گردیم دایی جاندونم کی برمی دونی چقدر خوشحالم کردی...نمیوای نمی -

کوفت دایی جان، یک بالیی سرت بیارم که کف پای مهین رو ببوسی...   -

 خواد ببرتت بپرس کجا می 

 کنمرو به آتش می

 خواییم بریمگن کجا میام مییدای -

 آیدزند و دو دل است برای گفتن ولی باالخره کوتاه مییم زل می چشمهادرون 

 بهشت زهرا -

 کنم آرام و پر حیرت و پرسوال زمزمه می
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 بهشت زهرا؟  -

 گذارد با آرامش و به معنی بله پلک روی هم می 

 دایی بهشت زهرا  -

 رین اونجا؟شورش مرده شما میمرده -

 دونممنم نمی  -

منم دارم میام، بعدا حسابامون رو با   فعال در دسترس باشتف به ذاتت مهدا!  -

 کنیمهم صاف می 

 ایشاال تو شادیات جبران کنم  -

 گمشو چندش  -

 منم دوستت دارم -

 قطع کن حالم رو به هم زدی -

 کنم با لبخند عمیقی تماس را قطع می

 مشکلی که نیست اجازه داد ولی خودش هم میاد  -
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 نه چه مشکلی -

 زهرا ؟  ریم بهشتی آتیش چرا م -

  .زنداستارت می

 زند شود و با صدای خشداری لب میخط دیدش بین خطوط خیابان گم می 

 !فهمیمی -

 کنمکنم و دیگر سوال نمیزند ولی اعتماد می چیزی دلم را چنگ می 

 .زنمابیده، زل میی خلوت روبرو که مثل ماری دراز روی زمین خوبه جاده

 ...دهآدرس را برایش پیامک کرمیهاربا زنگ زده و آتش 

 ...داردرسد بعد از طی مسیری ماشین را نگه می ی خفتگان می جاده که به خانه

 ایمحاال هر دو کنار قبری ایستاده 

 ایستداو می

 خوانمروم و اسم روی قبر را بلند می من از او جلوتر می
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 "حنّا سعیدی "

کند، ب شلوارش فرو میگردد، دستانش را درون جیاهم سمت آتش برمی و نگ

 ...ه اسمی که من خواندم  زل زدهاخم در هم کشیده و ب

 کندلبهایش را تر می

هاش تو  خندید، هنوز صدای خندهده سال پیش عاشقش شدم، قشنگ می  -

 گوشمِ

 .دهمشود و آب دهانم را به سختی قورت می دلم زیر و رو می

ن بغضش دارد و ادامه  خورد که نشان از فرو خوردک گلویش تکان میسیب

 دهد می 

دیدمش، شر رفت میی ما بود، هر روز وقتی مدرسه می شون تو محلهخونه -

 ....خندیدگفت و میرفت، می نبود ولی وقتی با دوستاش راه می

 دهدلبهایش را روی هم فشار می 
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کنیم  زنیم، نشونش می ریم حرف می گفت می  به مامان گفتم، مامان نه نیاورد، -

تن قبوله ولی نشون باشه برای ا درسامون تموم بشه...مامان رفت خونشون گفت

 ...تابستون که امتحاناش رو داد

 ریزدهای اشک مثل دل من از کنار چشمانش فرو می بندد و قطرهپلک می 

استن بود، وقتی  دید تو نگاه هر دومون خودیدمش، اونم منو میهر روز می -

م  شدتاب تر می شد...براش روز به روز بیمی هاش سرخکردم گونهنگاش می

 ...اما

 کندهایش را با ضرب به بیرون فوت می کند و هوای ریهلبهایش را جمع می

قبل از اینکه اون تابستون لعنتی که قولش رو گرفته بودیم برسه، یک روز که   -

دیدم کوچه شلوغه، مردم و زن با چشمهای شون رد بشم اومدم از کوچه

 ...ق آتیشِشون جمع شده بودن و...آه خونشون غردور خونه هراسون

کشد ولی کشد، معلوم است از بازگویی اتفاقات زجر میابروهایش را در هم می 

 دهدادامه می
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زد، در خونشون از داغی سرخ شده بود،  هاشون آتیش بیرون می از پنجره-

محله رو پر دست بزنی به اون در جهنمی ..صدای سوختن تمام تونستی نمی

سوخت...مردم زنگ زده بودن  کرده بود حتی گوشام از اون صدا می 

های محل هر کار کردیم در خونشون  آتشنشانی...اون موقع اتشنشان نبودم با بچه

باز نشد از گرمای آتیش در تو دربند قفل شده بود...صدای کمک خواستنش 

 ...میومد

کاسه خون شده، قلبم  کشد، سفیدی چشمانش یک آتشم به سختی نفس می 

 کنم ندارد اسمش را صدا میطاقت دیدن این حالش را 

 آتش -

 دهدآورد و ادامه میدستش را به عالمت سکوت باال می

تونستم هیچ کاری بکنم...تو  خواست و من نمی کشید و کمک می داد می -

 تونست از پنجره داخلهاشون هم نرده داشت و آدم نمی خونه تنها بود...پنجره

کشیدم، به زدم، نعره میپریدم، داد می بشه...مثل سپنج رو آتیش باال و پایین می 

م ولی کاری از دستم خواستکردم، کمک میزدم،صداش میدرو دیوار لگد می
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خواست، صداش اومد...آتشنشانی که رسید دیگه حنا کمک نمیبرنمی

 دویدم،   اومد...آتیش رو که خاموش کردن منم همراشون داخل خونهنمی

هایش هم ریزند، شانههایش پشت سر هم روی قبر حنا می بندد و اشکپلک می 

 لرزد می 

موهاش سوخته بود یا از  ی خونه توی خودش جمع شده بود، یک گوشه -

حرارت جمع شده بود...آتشنشانا گفتن از تجمع دود خفه شده ولی من پوست 

ط نداشت، بالکن شون حیاصورتش رو دیدم که چروک شده بود...خونه

 نداشت، طفلی حنای من هیچ راه فراری نداشت 

آتش به نفس نفس افتاده و من طاقت دیدن این حالش را ندارم با التماس 

 کنمش میصدای

 آتش -

 دهدو باز ادامه می
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ده ساله که غمش همراهمه، خوابم کابوس اون آتش سوزیه...بیداریم نجاتِ   -

خواد تو یکی از اون اتیشا حنا رو نجات  دلم می آدماییه که تو آتیش اسیر شدن...

ذارم  لک روی هم می شه که وصل واقعیت بشه...به جاش تا پبدم ولی رویام نمی

خواد میاد تو  پر آتیش و یک دختری که ازم کمک می ی یک خونه

 فهمی بچه! ده ساله اون آتیش آتیشم زدهخوابم...می

 ریزممیایستم و همراهش اشک اش میسینه به سینه 

 !کنم....حالت بدهبس کن...خواهش می  -

 شودریشش گم می هایش بین تهاشک

 گیرد نگاه خیسش درون چشمانم پناه می

 !یتو باید بدون -

 !کشیباشه! باشه! فهمیدم! دیگه تکرارش نکن... داری عذاب می -

 کندجنگل گیالن نگاهش که باران زده را وقف نگاهم می 

 کشم میده ساله دارم عذاب  -
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 خب بسه دیگه...آروم بگیر عشقم...دیگه تموم شده  -

  سوزاند نام خدا را کند و همراه آهی که جگرم را میسر رو به آسمان بلند می 

 کندصدا می

 !خدا  -

 زنمهق می

 آتش تو رو به همون خدا تمومش کن -

 دوزد یشمی غرقِ آتشش را به من می

خوای ..یک دیوار سست....اگه میام...چینی بند زده.مهدا من ترک خورده -

م رو یک روزی خالی کنی همین امروز بگو تا بهت دل نبندم...من طاقت زیر پا

 یک شکست دیگه رو ندارم 

 گیرد هوا به سختی دم می از

تونی با حال و هوام کنار  تونی با منِ داغون راه بیای یاعلی بگو...اگه می اگه می -

 !بیای، با هم شروع کنیم
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هایش خیس شده، هایش که حاال از اشکستم را روی ته ریشخواهد ددلم می 

 .کنمام را به صورتش منتقل کنم ولی خودداری میبگذارم تا حس واقعی 

کنم و هایم را توی پوست دستم فرو می کنم و ناخن به جایش دستم را مشت می 

 زنمبا درد لبخند می

ای فکر  به مرد دیگه من بهت گفتم چی تو قسمتم بشی چه نشی من دیگه -

یستم! من با خودم رو راستم...من تو رو برای ادامه  کنم...آتش من بچه ننمی

 !خوامروزهای زندگیم می 

 زنمسفید کنار پایم زل می به سنگ قبر

ام نیست که بخوام باهاش کنار بیام...دختری که ده سال پیش  دیگه حنایی  -

 !تونه منو آزار بده رفته، نمی 

 تونی کنار بیای بچه؟ا حالم؟ می ن چی؟ ب با دل م -

 زنمهایم را با کف دست پس میاشک

 حتم دارم دلت اونقدرا جا داره که منم توش جا بشم -
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 .گیرمزند و من نگاه میگاه آنالیزگرش به چشمهایم زل می با ن

گذارم و برایش  نشینم، دستم را روی سنگ قبرش می کنار قبر دخترک می  

 .فرستم صلوات می

برد، انگار هنوز اتش دلش  نشیند، سرش را به گریبان میبا کمی صبر کنارم می

 .لرزدهایش میسرد نشده که دوباره شانه

 .کندش کنم که کسی صدایم میخواهم صدای می 

بینم که به ماشینش تکیه داده و با  گردد میهاربا را میبه طرف صدا که برمی 

 .فهماند که کنارش برومی سر میاشاره

 .رومشوم و سمتش می بلند می

 .کندگیرد و روبرو هدایتم میاش را از ماشین می تکیه

 قصد مخالفت دارم

 !میهاربا! آتش -
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کنه یعنی غرورش رو شکسته...وانستا اشکش را نگاه  د گریه می وقتی یک مر -

 !کن

های سنگین  شوم که خیلی جدی به راه زل زده و با قدمی نیمرخ میهاربا میخیره 

 .بردمرا هم همراه خود می 

 ...زنداش از غمی که وجودش را تلخ کرده داد میخط روی پیشانی 

 ...ای داردهر کس در این دنیا قصه

 تعهد#

 ... آرزو گوش کن -

آورد و گدشی را کمی از گوشم دور  صدای جیغش گوشم را به درد می

 کنممی 

، همش بهم دروغ تو منو دوست نداری وگرنه این شرط رو قبول نمی کردی -

 ...گفتی که عاشقمی

 پیچد وصدای گریه اش توی گوشی می



 

448 
 

              Romanbook_ir@                                                                                                          دای آتشمه

 دلجویانه صدایش کردم

 ....ی مادرم می گذرمگی از خیر ارثیهآرزو....آرزوی من....باشه اگه تو می -

 کنیم هر دونفرمان سکوت می

 دهموبعد از کمی صبر ادامه می

ن بگذرم؟!....می دونی چی شد آرزو هر چی تو بگی از خیر پول و ارث ماما-

این ارثیه ازدواج با کسی بوده که بابا انتخاب که شرط مامان برای گرفتن 

 ....کرده

 گویدکشد وبا غصه میباال میشنوم که بینیش را می 

 چرا بابات منو انتخاب نکرد؟-

 کنم نفسم را فوت می

و  نمی دونم؟ تو که خودت شاهد بودی چقدر تو مهمونی ها آوردمش و تو ر-

 !نشونش دادم ، از بحث ودعواهام هم  که با بابام خبر داری

 وشم دستی بین موهایم می 
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، هرچی هست اون دختره هم  نمی دونم چرا این دختره رو انتخاب کرده-

راضی به این ازدواج نیست ، سرشب که اونجا بودیم چشماش کاسه ی خون 

 ....بود از بس گریه کرده بود

 شودی حس حسادتش بر انگیخته م

خیلی هم دلش بخواد، همچین شاخ شمشادی اومده خواستگاریش...لیاقت -

 ... نداره که دختره لوس

چیزی که مائده ازمن داخل دفترش نوشته بود   از شاخ شمشاد گفتن آرزو و آن

 گیرد خنده ام می

 ....حاال تو از کجا فهمیدی لوسه ، تو که ندیدیش-

 کندمعترض صدا بلند می 

 ... کنیزش دفاع میحاال داری ا آراد!...از -

 گویمای مینچ کالفه
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 کی ازش دفاع کردم آرزو؟.. باز زدی تو فاز توهم....جواب منو بده از خیر-

 . ..!ارثیه واین ازدواج بگذرم یا نه؟

 کندسکوتش حجم گوشی رو پر می

می دانم هر چه قدر مرا دوست دارد همانقدر عاشق پول وثروت است وحاضر 

 ...هیچ قیمتی این پول قلمبه را از دست بدهدنیست به 

پرسم وگرنه خودم هم نمی توانستم از این پولی که برای همین این سوال را می

برایم گذاشته بگذرم مخصوصا که اگه من دست رد به سینه ی ارثیه  مادرم

رسید به بابا واو هم مثل چند سال اخیر پی عیش  ها تمام وکمال می زدم پولمی 

 ...رفتذرانیش می وخوش گ

 آوردپیچید و مرا از افکارم بیرون می صدای پر عشوه.ی آرزو توی گوشی می

 ....آراد-

 ...جان آراد-
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این دختره خیلی سخته ولی به خودم این اجازه رو نمی دم جلوی  برام تحمل-

 پیشرفت تو رو بگیرم ، به خاطر آینده ات این سختی رو تحمل می کنم

 خندمی صدایش میشوهردنش و آن لحن پر عبه این همه دلبری ک

  آراد فدات شه -

 خودش را لوس کرد 

  ...خدانکنه آقای آینده مون-

 !ازدواجم با اون دختره باعث آزار واذیتت نشه ، باشهقول می دم -

 کشدآهی می 

رو قولت حساب می کنم!...راستی فردا شب بچه ها خونه ی نوید مهمونی -

 ....گرفتن میای؟ 

 ... ی حتما میامو باشاگه ت -

 ...معلومه که هستم ، پس تا فردا شب خونه ی نوید بای-

  ...بای عزیزم-
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 شبت رویایی عشقم -

 ...بدون تو رویایی نیست-

 خنددمی 

 ....بی خیال بخواب خسته ای-

 .کنم گویم وتماس را قطع میباشه ای می

 ...شومروی تختم ولو می

با تمام لوس بودنش بد جور به دلم  عاشق آرزو و رفتار وکارهایش هستم و

 ...نشسته

 .آید...یکی از مهمانیهای نوید، آمده بوداز اولین برخوردم یادم می

 ....کردخوش مشرب بود و قشنگ صحبت می 

ام شد و از  ی من کرد که باعث خندهچند دفعه هین حرف زدن چشمکی حواله

 ...آن برخورد به بعد دل به دل هم داده بودیم

 گذارد های کالس کاغذی را یواشکی درون مشتم می بچه از یکی
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 مونی؟ پوپک این چیه؟ چرا مثل جاسوسا می  -

 اندازد گاهی می به دور و بر ن

 زری داده، خواهش کرده تنهایی بخونیش -

 گیرم نامه را به طرف خودش می

 بگیر، بگیر...من با زری دیگه کاری ندارم  -

 کندمینامه را داخل جیب مانتوَام فرو 

خواد بهت مهدا، زری خواهش کرده...مثل اینکه در مورد یک نفر می  -

 اطالعات بده 

 کنم دقیق نگاهش می 

 مورد کی؟ در  -

 دونم ولی فکر کنم در مورد یک آقاستمن نمی  -

 خواهد در مورد آتش من حرف بزندریزد، یعنی می دلم هُری می 

 کندبا التماس نگاهم می
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 م نگو، باشه؟به ترانه و سمیرا ه اش رو خب؟بخون نامه -

 .روددهم و او از آبخوری بیرون می جوابی نمی

برد، زری در مورد چه کسی  آبخوری ماتم می همانجا میان خنکی هوای 

 تواند به من اطالعات بدهد؟ می 

 آتش؟

 دانم نکند مربوط به آن خانه خالی که آتش گفت، چیزی هست که من نمی 

 زنمبه خودم تشر می

 "کنی؟تو چه طور عاشقی هستی که دم به دقیقه به عشقت شک می  مقاح "

 .فشارمری را میان مشتم می ی زدهم و نامهدستم را درون جیبم سر می 

کند که دلم مثل سیر و ی درون دستم آنقدر استرس به وجودم وارد مینامه

 .جوشدسرکه می 

 فهمم، دیگر از درس هیچ چیز نمی 

 کندم می خورد ترانه مشکوک نگاههمین که زنگ تفریح می 
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 چه مرگته باز؟ -

 گویمگیج می 

 چی؟ با منی؟  -

 مرزمم...چته؟ رنگ به رو ندارینه با بابا بزرگ خدا بیا -

 پیچهچیزیم نیست فقط دلم به هم می -

 خاک! پاشو برو دستشویی خب  -

  شوماز کنارش رد می

 باشه  -

 .رومو گیج به سمت دستشویی می 

نم نفس نکشم ولی باز هم بوی گند توی دماغم  ککه سعی می  هر چه قدر هم

 .زندمی 

شوم و نامه را از جیبم بیرون می با صورتی در هم وارد یک دستشویی خالی 

 .آورممی 
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 .کندکند ولی عمال کاری نمیهواکشی پر سر و صدا باالی سرم حرکت می 

 زنمی پر چروک زل می به نامه

 سالم مهدا "

لی من یک فیلمی دارم که در مورد اون  اری منو ببینی ودونم دوست ندمی 

ه که اسمش رو ساختمون  سازِ پشت مدرساتشنشانِ است، بیا به ساختمون نیمه 

 "جن گذاشته بودیم، بعد ساعت مدرسه منتطرتم

گذارم و با سرعت از دستشویی کنم و توی جیبم می نامه را دوباره مچاله می

 .زنمبیرون می 

 .گیرمردِ حیاط دم عمیقی می رسم از هوای سبه بیرون که می

 کشدکنار می آید و مرا خورد دوباره پوپک به سراغم میزنگ آخر که می

 خوای بری؟می -

 دهمقاطع جواب می

 !نه -
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 زند توی چشمهایم زل می 

های مهمی داشته باشه...تو خودت کنی، شاید واقعا حرف برو ضرر که نمی -

 به حرفش گوش نکنعقل داری اگه بیراه گفت 

 ریزدوسوسه به دلم می

 کندشود، پوپک قصد رفتن میترانه که به من نزدیک می 

 ارزه نره چی گفتم، به رفتنش مییادت  -

 شودو با سرعت دور می

 دوزد آید و به راهی که پوپک رفته چشم می ترانه نزدیکم می

 کرد؟چی در گوشت ویز ویز می-

 گفتهیچی چرت می -

 نه؟ م کتابخومیای بری -

 کنم با بهت نگاهش می

 تو و کتابخونه؟  -
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 !ی جدیدِجدی نگیر، پروژه -

 دهمسری برایش تکان می 

 ی آتشنشانیم رو گرفتم ی پروژهنه نمیام من نمره -

 کندبا چندش رو ترش می 

 َاه...َاه  -

 خندممی 

 شما ضعف رحمت کنید  -

 ببند -

 کشمتقریبا نامش را جیغ می 

 !ترانه  -

 گممیرو  نیشت -

 .دهدی حیاط دست تکان میو سمت سمیرا که گوشه
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 زند میرود غر هم ترانه همینطور که می 

 کنهدونم چرا هی جمعمون ریزش می نمی -

دو تا پسر خوشکل هم برای خودت و سمیر پیدا کن اونوقت با خانواده دور   -

 شیمهم جمع می 

 .گمببند جلبک...ایندفعه دقیقاً دهنت رو می -

 .دهمخندم و برای سمیرا دست تکان میدا میص با

 دماسهایم می روند لبخند روی لبها که میآن 

 حاال باید چکار کنم؟  -

  افتمزنم و راه میبه زمین زل می 

رسم ولی سر که بلند کنم به جوابی نمیهر چه درون سرم دو دو تا چهارتا می 

 .بینم کنم خودم را روبروی ساختمان جن می می 

سازی که سالهاست م را ترانه برای اینجا انتخاب کرده، ساختمان نیمه اس این

 ...شدههمانطور نیمه رها 
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گفت صداهای عجیب و غریبی از  ترانه برای اینکه ما را بترساند، گاهی می 

 .کردیماش میداخل آن شنیده و ما همیشه مسخره 

 .شومگیرم و وارد ساختمان مینفسی می 

 .شنوممی هایش را ام حرفمده حاال که به اینجا آ

 .محیط تقریباً تاریک است

تابد و  ره بشود به داخل ساختمان مایل می هایی که قرار است پنجنور از قسمت

 .ور هستندذرات گرد و خاک میان نور غوطه

 .کندبوی نم و خاک مشامم را پر می 

یکدفعه گردانم، معلوم نیست چرا صاحب اینجا ساز میی نیمه چشم بین خانه 

 ...اش را چندین سال رها کردهساخت و ساز خانه

 .یمه استزیر پایم پر خاک و آجرهای نصفه و ن

 کنمبا تردید صدا بلند می 

 زری؟  -
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 پیچد صدایم توی فضای خالی می 

 .آیدجوابی به پژواک صدایم نمی

 .کنم برگردمگیرم و قصد مییکدفعه دلشوره می

 زنمدایم میگردم ، زری ص تا به طرف در برمی

 !من باالم، بیا باال -

 گردانم، کاش نرومبه طرف صدا رو برمی 

 .اندازمهیچ شباهتی به پله ندارد نگاهی می هایی کهبه پله

 .اندبه جای هر پله یک آجر روی راه پله قرار داده

 .رفتن به آن باال هم ترس دارد

 رمخوام بمن نمیام باال...بیا پایین حرفت رو بزن که می -

 .شودی ساختمان ظاهر می توی تراس نیم ساخته 

 .امایستادهتراسی که رو به هالی است که من 
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خورد و نه آنجا که زری ایستاده  البته فعال که نه اینجا با اینهمه خاک به هال می 

 .خورد به تراس می

 !خوام بخورمت کهتو که ترسو نبودی؟ نمی  -

 بحث ترس نیست من او باال نمیام -

 اندازد باال می نهشا

 خب نیا...برگرد...به سالمت -

 .ش یا میهاربا گفته بودمکشم، کاش به آتای میهوف کالفه

 .شودرود و پشت دیواری از دیدم محو میزری عقب می

 زنمزیر لب غر می

 لعنت بهت  -

 .روم های کذایی میگذارم و به طرف راه پلهکیفم را کنار دیواری می 

 .رومها را باال می گیرم و به سختی انرا میهای آجری باالتر شوم و پلهخم می 

 ...هایم خاکی شدهزنم و تمام لباسسم نفس نفس میروقتی به تراس می
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 .هایم را بگیرم اما کف دستم هم خاکی استخواهم با دستم خاک لباس می 

گردانم تا زری را توی گذرم و چشم میناگزیر از تکاندن خاک لباسم می 

 بینم ساز میرچوب در یکی از دو اتاق نیمهچها

 زند پوزخند می

 روم طرفش میکشم و به اخم در هم می 

 خب؟ -

 دارد یکدفعه چوبی را از کنار پایش برمی

 گذره؟ با اون آتشنشانِ بهت خوش می -

 دهمآب دهانم را قورت می 

 چطوری تورش کردی؟  -

و آن چوب دستش فرار  خواهد از چشمهایش که االن برق شرارت دارددلم می 

عجله فرار کنم تمام  شود، به حتم اگر بای لعنتی نمیهاکنم ولی عمال از این پله

 .خورم و معلوم نیست چه بالیی سرم بیایدها را تا زمین سر می پله
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 روم ها عقب عقب می به طرف یکی از اتاق

 چته زری؟ چرا هار شدی؟  -

 خندد شیطانی می

  دونی؟چرا هار شدم؟ تو نمی -

 سایددندان روی هم می

 ...امآقای آتشنشان رو دعوت کرده بودم خونه -

 ترسمرود، من از دختر روبرویم می ام با شدت باال و پایین می سینه 

 ....جات خالی برای اون چشمهای قشنگش تاپ و دامن کوتاه پوشیده بودم -

 دهنت رو ببند زری -

 خونمون کنی؟ اون اومده بود ی باور نمیچیه -

 زر اضافه نزن، خودش بهم گفته  -

  کندبا نگاه خیره و پر نفرت نگاهم می 
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 مهدا ازت متنفرم -

 آوردو چوب دستش را باال می

 ذارمتزنده نمی -

 ای؟تو دیوونه -

 دقیقاً -

 .کوبدام، میو چوب را به دستم که جلوی خودم سپر کرده 

 گیرددردش تا قلبم راه می 

 روزی دوست بودیم آی...وحشی ما یک  -

ره به پا و پهلویم کند و چوب را چند بادانم چرا این حرفم بیشتر عصبیش می نمی

 زند می 

 کاش هیچ وقت دوست نبودیم -

 خورم کنم بیشتر ضربه میهایش هر چه مقاومت میجلوی ضربه

 ولم کن لعنتی...گمشو -
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 آخی دردت میاد؟ کجاست اون پسر قهرمان  -

 کشمجیغ می 

 ن کمک کنه ی به مکمک یک -

 مثال کی بهت کمک کنه؟  -

 زندای دیگر روی پهلویم میو ضربه

  .آیداز درد اشکم در می

 کشم شناسم، جیغ میبا بلندترین صدایی که از خودم می

 آتش کمکم کن...آتش  -

  

 خندد با غیظ می

خوام  شه! می خوام بزنمت چون دلم خنک نمی اسمش آتیشِ ؟ مهدا نمی -

 بکشمت

 ...چرا تو اینقدر سگی؟ت...آشغالافکث -
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ام را جنگ ی مانتو و مقنعه ای از سرشانهگوشهآید با حالتی عصبی به طرفم می 

 .کشاندزند و مرا دنبال خودش می می 

زنم اما حریف آید با مشت به دستش می جاهایی که ضربه زده بیشتر به درد می 

 .شومزورش نمی

دنبالش  دهد وکنم، تقالهایم جواب نمیمی ام گرفته و احساس بی پناهی  گریه

 .شومکشیده می 

 .بردتراس می مرا به طرف

 خواهد مرا از تراس به پایین پرت کندمی 

 شود با دیدن تراس ته دلم خالی می 

 خوای چکار کنی؟ احمق به زندان میفتی زری می -

 به درک  -

 مرا بکشدچسبانم تا نتواند دستانم را به آجرهای قسمت ورودی اتاق می

 کندای نگاهم میکند و لحظهولم می 
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های ی بچهرفتی از همهلی قوی بود، بارفیکس که مییادم میاد دستات خی -

 ...رفتی کالس بیشتر می 

  برو به جهنم -

 خواهد بردارد کهدوباره چوبش را می 

 کنم به طرفش حمله می

 کشمت می -

رسیده چوبش را از روی اش کنم اما دستم هنوز به گردنش ن خواهم خفهمی 

 آوردلویم فرود میزند و به پهزمیت چنگ می 

 لرزمگیرم و میها پهلویم را میشوم و مثل مارگزیدهز درد در خودم جمع می ا 

 زنمبیچاره زار می

 خدا جون کمکم کن...خدا جونم -

رود اما دستم را دور  زند، با اینکه از درد نفسم می یکدفعه لگدی به پهلویم می

 زنماهایش گره میپ
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 نکردمنکن زری اینجوری، من هیچوقت تو رو اذیت  -

کند و مرا سمت های تیزش دستانم را از دور پاهایش باز میها و ناخنبا پنجه

 .کشدتراس می

 کنم پایین دختر خوبی باش و خودت از اینجا آویزون شو وگرنه پرتت می -

 تو کی اینقدر سگ شدی زری -

 خفه -

ها شوم، صورتم را روی خاکروی زمین پرت می  کند،ول میدستانم را 

 .ریزمارم و اشک می گذمی 

 پیچدام میبوی خاک نم زده درون بینی

 خدایا به دادم برس -

 زنم زنم و با ترس جیغ می کشد، پشت سر هم لگد میایندفعه زری پاهایم را می

 نه! آشغال ولم کن...کثافت برو گمشو -

 آوردکه روی ساق پاهایم فرود می هایم چوبش استزدنایندفعه جواب لگد 
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کنم و زار  ماند فقط خدا را صدا میتوانی برای مقابله با زری برایم نمی دیگر 

 .زنممی 

 شوم کشد، روی زمین کشیده میپاهایم را می

 افتدشکمم به سوزش می 

 !خدا لعنتت کنه وحشی -

کنم ولی درد هم هست بند می کنم و دستم را به هر چیزی که سر را مقاومت می 

 ...ردهتوان بدنم را کم ک

 زنده بودن دیگر امیدی ندارم  برای

 ...کندو خاطرات اندکی که با آتش دارم، از روبروی چشمم گذر می قیافه 

 ...دلم برای میهاربا تنگ شده

 مامان، بابا خدا حافظ

 کندهایم را تار میو اشک چشم

  آتش#
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 ...ه و هنوز مهدا نیامدهساعت تعطیلی مدرسه رد شد

 ...ام کردهجوشد و دلشوره عصبی دلم عجیب می 

 .روم شان میکنم و به طرف مدرسهماشین را قفل می

 .ایستم ولی مدرسه تعطیل شده و درهایش بسته استروبروی دبیرستانشان می 

 کشم، یعنی از روبرویم رد شده و ندیدمش؟ دست بین موهایم می 

 فردا منتطرش هستم  مطمئنم که دیروز گفتم

 یعنی فراموش کرده؟

 ...ی حرفم نشدهمتوجهشاید 

 کنمزنم و فکر می قدم می

  یعنی به خانه رفته؟

 .گیرماش را میکشم و شمارهموبایلم را از جیبم بیرون می 

 دهدخورد ولی کسی جواب نمیپشت سر هم بوق می 
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 یعنی کجا رفته؟ 

 کندسی تماس را وصل نمیگیرم و باز هم کاش را میدوباره شماره

 .پس خانه هم نیست

 .زندماسم را ببیند حتما خودش زنگ می ت

خورد، آن روز که بهشت زهرا  اش به چشمم می ی داییبین مخاطبین شماره

 .اش را از جیرینگ جیرینگ گرفتم رفتیم برای آدرس دادن، شماره

 !دو دلم که زنگ بزنم یا نه

 .، نیست که نیستگردانمبه دو طرف خیابان چشم می 

 ...ها جایی رفتهشاید هم با آندوستانش هم نیستند، 

 .گیرمی دایی مهدا را میدلم را یک دله کرده و شماره

 دهدای جواب میخورد که با صدای گرفته چند بوق بیشتر نمی

 بله؟  -

 من آتش هستم  -
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 شناختم، امرت؟  -

 کشم نفس عمیقی می 

 خانم راد جای شما هستن؟  -

 دهد کند و بعد جواب می وت می کمی سک

 شکلی پیش اومده؟ نه! م -

نه ان شاهلل...منتظر بودم از مدرسه بیاد، ببینمش ولی هر چی منتظر موندم نیومد،   -

 ...دهتلفنش رو هم جواب نمی

 دم گیرم بهت خبر می باشه من ازش خبر می  -

دود  اب می افتد که با شتزند چشمم به دختری می همانطور که ابراهیم حرف می 

 .ندکو هی پشت سرش را نگاه می

 .زنداش موج میاضطراب و لبخند با هم درون قیافه

 شناسمش کنم، می تر که نگاهش می دقیق 

 همان دوست مهداست
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 همان که برایم نقشه کشیده بود

 .اش رفتمهمان که با مامان به خانه

 ریزداش ترس درون دلم میبا دیدن قیافه

 هستی پسر؟  -

 دهددختر بروم، دلم گواهی بد میام، باید دنبال آن کردهقطع نهنوز 

 کنم با عجله زمزمه می

 گیرمآقا ابراهیم باهاتون تماس می -

 کنمدوم و صدایش میکنم و به طرف دخترک می گوشی را قطع می

 هی واستا ببینم  -

 .زندایستد و با دیدنم ترس درون نگاهش موج میای میلحظه

 زند نیشخند میکند و ن نگاه می ایی پشت سر مای به جلحظه 

 دلم خنک شد -
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 کشم اخم در هم می 

 چی؟ -

 حساب دوتاییتون رو رسیدم  -

 کندو با عجله فرار می

 شوددلم آشوب می

 ...آب دهانم خشک شده

 گیرد رگ گردنم نبض می 

 .دوزمکرد، چشم می جا که او نگاه میگردانم و به آنبا هراس رو برمی

 .کندهایم دهن کجی می چشم یمه ساز است که به تمان نیک ساخ

 .کندفکرهای درهم و برهمی نفسم را قطع می

 .شودسرم داغ می 

 .دومدهم و با تمام توانم به سمت آن ساختمان مییک لحظه به خودم تکانی می
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 کشملبهایم به هم دوخته است اما از درون نامش را فریاد می 

 !مهدا  -

 .نیفتاده باشد، اتفاق آیدبه تصویر می کاش آنچه در ذهنم

 خدایا خودت به دلم رحم کن 

 ام کمک کنبه دخترک مو مشکی

 ...خدایا من دیگر طاقت دیدن یک اتفاق بد را ندارم

 !ام خدایا نگاهم کن، بریده

 رسم، به ساختمان می 

 .رودرمق از پاهایم می

اه گلویم را گم  ی روبروی دیدم هوا ربا ورودم به ساختمان و دیدن صحنه

 .کندمی 

 کنم احساس خفگی می

 کنم با سختی اسمش را زمزمه می
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 مهدا -

در هوا معلقم، فقط با تمام زور دو دستم را دور ستون آهنی که عجیب بوی 

 .امدهد، گره زدهزنگ می

 ...ستونی که از زمین تا سقف را به هم متصل کرده

ن قوی دارم  های مداوم، دستاشکر خدا، به خاطر ورزش زیاد و بارفیکس زدن

 .وگرنه االن پخش زمین بودم

 .ترسم گریه کنم نیرویم کم شود و بیفتمخواهد اما میدلم گریه می 

 خواهمحتی برات نجات کمک نمی 

 کنم ام را مرور میفقط با دلی که فشرده شده بیست ساله گذشته

 هنوز برای مردن جوانم، نه؟ 

 آتشم چه؟ 

شود و از بین بوی خاک و  ساختمان اکو میداخل  یکدفعه صدای دویدن کسی

 .نوازدزنگ، بوی عطری آشنا مشامم را می 
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 .آتشم هست، عطرش امید نجاتم است

 کندصدای پر بهتش گوشم را پر می

 مهدا -

 ریزمآرام اشک می

 آتش...کمکم کن -

 .شودو بعد دوباره صدای کوبیدن پاهایش داخل ساختمان پژواک می 

ها با چه بینم که بدون دردسر از آن به اصطالح پلهی چپم م  ی چشماز گوشه

 .ها که من چهار دست پا باال آمدمآید، همان پلهسرعتی باال می 

 شود گرد و خاک در هوا بلند می

 ...ای بعد روبرویم نشسته و مچ دستانم را محکم میان دستانش گرفتهلحظه

 .شوددلم از بودنش گرم می

 ند زمی درون چشمانم زل 
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گم ببین دختر، باال آوردنت از اینجا یکم سخته...خوب گوش هر کاری می  -

 انجام بده 

 دهم خیلی آرام سرم را به معنی تایید تکان می

 .کندپیچد و بعد گردنش را سمت من خم می یک پایش را دور ستون می 

 گیرم، تو هم دستات رو دور گردن من به محکمببین، من دستام رو دورت می -

 ...بتونم باال بکشمت ر تابگی

 زند درون چشمهایم قدم می

 باشه؟  -

 .کنمای زمزمه می   آید باشهبا صدایی که از اعماق وجودم باال می 

 .کتدمچ دستانم را رها می 

 زندشود و دستانش را از زیر دستانم، زیر پهلویم گره می کمی خم می 

 ر حاال دستات رو از ستون باز کن و گردن منو بگی -

 زنمیم هق
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 ترسممی -

 شود تقریبا سرش کنار سرم قرار گرفته،صدایش آرام و با اطمینان می 

 ترسی؟من اینجام..از چی می  -

دهم، بوی سرد ادکلنش چقدر اینجا غلیظ است، هایم را روی هم فشار می پلک 

 فکر کنم تمام ادکلنش را روی گردنش خالی کرده

 و بگیرن من گرد گم دستات رو ول کن ویک دو سه می -

 شمارد کند و اعداد را میکند تایید کنم، انگار دارد امر می صبر نمی 

 !یک...دو....سه -

 .دهمپلکهایم را روی هم فشار می 

کشم و همزمان دستانم را یکی یکی از ستون رها و دور گردنش به هم جیغ می 

 زنمگره می 

 آفرین دختر خوب -

 متوجه شدم صدایش بغض دارد یا اشتباه 
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 آیدکشم و او دوباره به حرف می سختی نفس می  اب

 شمارم ببین مهدا...حاال دوباره می -

 پرسدکند و مثل یک فرمانده می ای مکث میلحظه

 !حاضری جیرینگ جیرینگ؟ -

زند و از طرفی به مرد روبرویم ام بیرون میاز طرفی قلبم از ترس دارد از سینه

 صد در صد اعتماد دارم 

 زنم می کنار گوشش لب   با صدای لرزانی

 بله کاپیتان -

 بینم ی نزدیک می لبخندش را از این فاصله

 گیرد خورد و او نشنیده میگوشیش زنگ می

شود با کشیده شدن شکمم به آجرهای تراس  و یک دو سه گفتنش همزمان می 

 .آیدو رد پوسته شدن پوستم دوباره به سوز می

 کشم ناخودآگاه از درد آه می 
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اش دراز  شود دستانش را به موازات شانهلش راحت می جات من خیااو که از ن

 .گیرد کرده و پشت سر هم نفس می 

 .کندو خدا را پشت هم دعا می 

 خدایا شکرت...خدایا ممنون -

 آید چقدر ترسیده بودم کنم، تازه یادم می هق هقم را رها می

 د یک دقیقه دیگه نیومده بودی دستام ول شده بو -

 کشدمینفس پر دردی 

 خدا رو شکر به خیر گذشت...خدا بهمون رحم کرد -

 کندآید؛ صدایم میای که نفسش جا می و لحظه

 مهدا؟  -

 کنم اش با اخم وشیطنت نگاهم می آورم چشمهای یشمی نگاه خیسم را باال می 

 بد نگذره؟  -

 .شومموقعیتم می  شود و تازه متوجههایم سرخ می از خجالت گونه
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 زنماندازم و لب میروی زمین می هینی خودم را  گزم و بالب می

 اسالمت به خطر افتاد -

 گویددر حالی که قصد نشستن دارد خیلی جدی می 

دار  تا وقتی برای نجات جون یک آدم باشه اشکال نداره، بعدش ولی مشکل -

 !شهمی 

که ستون بدنش  نشینیم، من روی دو زانو و او تکیه داده به دستهایش هر دو می 

 ...ردهک

شوم که  ی چشمانش غرق می کند و من درون حوضچهاو با دقت نگاهم می 

 کندچشم ریز می 

پیشانیت خون میاد؟ چه بالیی سرت اومده؟ اون دختره این بالها رو سرت  -

 آورده؟

کنم به شود و وقتی دستم را نگاه می کشم، دستم خیس می ام دست می به پیشانی

 .کندنگشتانم حالم را بد میزنگ،  قرمزی خون روی ا جز رد 
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 کنم با بهت زمزمه می

 کی به سرم ضربه زد؟ اصال نفهمیدم  -

جوشد و به چوبی که کمی آنطرفتر افتاده اشاره  ی اشکم میو دوباره چشمه

 کنممی 

کثافت با اون چون به جونم افتاد...تمام تنم خورد خاکشیره...پهلوم اینقدر درد   -

 کنهمی 

 کندنگاهم میشود و با دلرحمی ی صورتش از غصه جمع م 

 !باید شکایت کنی -

 کنم با ترس نگاهش می

 !نه اگه مامان و بابام بفهمن روزگارم سیاهه -

 کندبا ناراحتی به سرتاپایم اشاره می

کنی با این سر و شکلت بری خونه برات جشن به وطن خوش آمدی،  فکر می  -

 ....هم خیلی قسر در رفته سزای کارش برسه...تا حاال گیرن؟ باید به  می 



 

485 
 

              Romanbook_ir@                                                                                                          دای آتشمه

 زنمهایم زل میبه خودم  و لباس

ام غرق خاک است و هایم کنده شده و لباس و مقنعهیکی دو تا از دگمه

 ام که رد خون دارد پیشانی 

 ...نظیرمواقعا بی

 مامان چه جمالت قصاری که بارم نکند

 دهد صله جواب می خورد و او بالفادوباره گوشیش زنگ می 

شون یک ساختمونِ  یم...بله...بله...االن کجایین؟....پشت مدرسها ابراهسالم آق -

 ...خرابه است...آره آره...بیاین اونجا

 پرسم کند و من می کند، تماس را قطع میو با نفسی که فوت می 

 داییم بود؟  -

 کندبا اخم سرش را باال و پایین می 

 هست بیشعورکه اون  رو چه حسابی اومدی جایی -

 روم جلو می و کمی با زان
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  آتیش؟ -

 گوید اندازد و با شیطنت می ام با خودش نگاهی میبه نزدیکی

 ی مطمئنه رو حفظ کن یکم برو عقبفاصله -

 دهمکفری سری تاب می 

 ...اذیت نکن -

 کنمبا التماس نگاهش می 

 ام نفهمنکمکم کن خانواده -

ون پنهون کنی....بیا  خوای ازشدرمونگاه، چطوری میباید هم پاسگاه بری هم  -

 ات االن میاد شاید اون فکری داشته باشه یین داییبریم پا

های درب و داغان پیش رویم نگاه به ارتفاع اینجایی که نشستیم با زمین و پله

 گویمکنم و با وحشت میمی 

 ها بیام پایینعمرا اگه از این پله -

 کنده می تکاند و زمزمهایش را میایستد، لباسمیدر حالی که 
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 خوای ببرمت پایین؟می -

کنم، چشمهایش یک خیلی پروویی عجیبی  با ابروهای باال پریده که سر بلند می

 کندنثارم می

بچه پررو...خوش بهت گذشت ها؟ این عذابی رو که کشیدم یک روزی   -

 کنمتالفی می 

 ورد خی امید می چیزی درون دلم جرقه 

 دلواپسم شدی؟ -

 گرداند رو بر می

 راً مع -

 زنمبا ذوقی وصف نشدنی لب می

 !تو عاشقم شدی  -

 کندتوجه به حرفم موهایش را هم با دست مرتب می بی

 !توهم زدی بچه  -
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 رساند ها میو با چند جست خودش را پایین پله 

 کنم با ترس نگاهش می

 ری؟ من چطوری بیام پایین؟آتش کجا می -

 دوزدم می آن پایین با لبخند پیروزی چشم در چشمهایاز 

 کنیم داییِ اعظمت بیاد و کمکت کنه بیای پایینصبر می -

 کنم ی افتاده نگاهش میبا لب و لوچه

 کنی آتش...چرا اذیتم می  -

 دهچوت اذیت کردنت مزه می  -

 خنددکنم و او سخاوتمندانه به رویم می من متحیر نگاهش می 

 !نسیچقدر تو بدج -

 دهدام را به دستم می مقنعه 

 ربط نداره، منو با مهین در ننداز  به مناصال  -
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 اندازم ی پر خاک با چندش نگاهی می به مقنعه 

کنه! میهاربا پس من چکار کنم؟ االن اقصی نقاط ستون فقیر فقراتم درد می  -

 هام هم که اینجوری وحشتناکِ! چطوری برم خونه؟لباس

 کندپرستاری چسب زده را وارسی میزخم سرم را که 

 کنیخودت هم جمعش می  خودت زدی،گندیه که  -

 گویمگیرد و برای تحریک احساسش با بی خیالی میاز دستش حرصم می 

 باشه... اصال به آتش رو بندازم فکر کنم بیشتر دلش به حال من بسوزه  -

 کشداخم در هم می 

 !گی هابیابونی نمی خود، مسائل خانوادگی رو به اون غول بی -

 گیرد ایندفعه من حرصم می 

 !دایی! این اسمو بهش نگو -

 زند نیشخندی می 

 چی بگم بهش تو خوشت بیاد؟ خوشگل چشم رنگی بگم خوبه؟ -
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 زنمبندد و با ذوق لبخند میی آتش روبروی نگاهم نقش میناخودآگاه قیافه 

 !کنی هانیشت رو ببند بی حیا، داری غیرتیم می  -

لطی بکنم، با این سر و  گی من چه غمیهاربا بحث رو عوض نکن، حاال می  وای -

 وضعم؟ چطوری برم خونه؟ 

 .اندازداو تنها شانه باال می

سرم بخیه الزم نداشت، یک خراش بیشتر نبود، اما این مانتو دیگر برایم مانتو 

ها شد، آن از پاره شدنش با میز، داخل مدرسه، این هم از کنده شدن دگمهنمی

 !و خاکی شدنش

 افتیم اه راه میراهش به سمت در خروجی درمانگکنم و همام را سرم میمقنعه 

 کنمکنیم با التماس صدایش می سالن درمانگاه را که رد می

 ...دایی -

 خدا لعنتت کنه مهدا  -

 .ایستدداخل حیاط کوچک درمانگاه می
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 .آوردگوشیش را از جیبش در می

 .شوداز میو من نیشم تا بناگوشم ب

وشش  گیرد و گوشی را به گای میشماره زند وی موبایلش زل میاو به صفحه

 .چسباندمی 

 کنداخم کرده و نگاهم نمی 

 ...مهین سالم...ابراهیمم  -

 گیرینشماها چرا اسم منو یاد نمی -

 !بهت گفتم که پیش منه...باشه بابا مادر مهربون...مادر نمونه -

 وام ببرمش یکم بگردونمشخامشب نمیارمش...می -

 ی گه تو زیر پاش نشینشوهرت حرفی نداره ا  -

 مهین جیغ جیغ نکن...تقصیر مهدا نیست، من تصمیم گرفتم  -

 کار نداری...فردا بعد مدرسه خودم میارمش -

 .کندبا حرص نفسش را فوت می
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 زنددهد و غر میگوشی را توی جیبش سر می 

 خانمبعدا از جونت در میارم مهدا  -

 میهاربا  -

ون رو ی منو بهت داد، داشتیم زندگیمهکوفت! خدا لعنت کنه اون که شمار -

 کردیممی 

 تو بهترین دایی دنیایی دستت درد نکنه -

 گرداندصورتش را با چندش برمی

 بسه حالم رو به هم زدی -

 افتدنگاهش به سمت در ورودی درمانگاه می

 بیا غول بیابونیت هم اومد -

 کنمزنم و شاکی صدایش میگاهش زل می به خط ن

 !دایی -
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کند شود و نگاهی به چسب پیشبنی من می های استوار نزدیکمان میدمبا قآتش 

 گویدو می

 گفتن برای شکایت خودت باید بیای شکایت بنویسی  -

 ام مستاصل شده

 تو رو خدا آتش! پای منو به اینجور جاها باز نکن -

 ره و بهمون بخنده خوای راست راست راه بمی -

باز بشه فردا  د بشه...من اگه پام به پاسگاهآره...اینقدر بخنده که دهن در -

 !فرستادنم سوئد

 پرسدکندو میآتش دقیق نگاهم می 

 چی؟ سوئد؟ -

 شود، چه غلطی کردم؟ چه گفتم؟ نفسم قطع می 

 گیرددایی زیر بازویم را می

 پاشو پاشو کتک خوردی عقل از سرت پریده  -
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 کندبه اتش میرو 

 جبران کنم خیلی زحمت کشیدی، بتونم یک روزی  -

 زند آتش لبخند نیم بندی می 

 هاست ی من نجات جون ادمکاری نکردم، وظیفه -

 دهدآورد و با آتش دست می میهاربا دستش را جلو می 

 خواهدمنم عجیب دلم یک خداحافظی پر و پیمان می 

 زنم می شود، غر نگاهمان که به هم وصل می

 نیم بدیم توخداحافظ...دیگه به خاطر اسالمت دست هم نمی  -

اندازد انگار توقع ندارد جلوی میهاربا از  گزد و ابروهایش را باال می آتش لب می

 ...ها بزنماین دست حرف

کنم مثل میرغضب نگاهم کند که وقتی نگاهش می ی نمادینی می میهاربا سرفه

 .کندمی 
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باد کرده، خوب یادم هست میهاربا کلی با دوست همه برای من غیرتشان 

 .هایش را کجای دلم بگذارمگرفت حاال این اخم می  دخترش گرم

 باشه بابا شما دو تا خوبین -

 .افتمو با قهر جلوتر از میهاربا راه می

شود و من رسم، درهای ماشین با صدای بوقی باز مینزدیک ماشینش که می

 .نشینم داخلش می 

 شویمو سمیرا از مدرسه خارج میبا ترانه  

ی آشغال برم شکایت  ون دختره ام نتونستم از ا نوادهدیگه به خاطر اخالق خا-

 کنم 

 گوید سمیرا با تاسف می

 کردم یک روزی ترانه همچین کاری بکنه اصال فکرش رو هم نمی  -

 منم...ترانه چرا تو فکری؟ -

 دهد ترانه بدون اینکه نگاهم کند جواب می 
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ن اینکه به  فکری کردی! چرا بدو بینم تو هم خیلی بی کنم می فکر می  هر چی -

خواستی سرت میاورد می کسی بگی رفتی دیدن زری؟ اگه یک بالی بدتری 

 چکار کنی؟

 دهمسری تکان می 

 کنه، اگه آتش نرسیده بود امروز مجلس ختمم بودفکرش هم داغونم می -

 زند سمیرا غر می 

 دهنت رو ببند...خدا نکنه -

 گوید و با هیجان می ایستدرسیم یکدفعه ترانه میبه نزدیکی آتشنشانی که می

 !ها اونجا رو چه پسر تو دل برویی اونجا واستادهوای بچه -

 دوزم کند، چشم می به طرفی که ترانه نگاه می

 کننداند و با هم صحبت می آتش و میهاربا روبروی هم ایستاده

 گی؟ کدوم پسر رو می -
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رو درویش  همون که کنار کاپیتانت واستاده! این دیگه مال خودمه چشماتون  -

 کنید 

 گوید؟میهاربا را می

 همون چشم و ابرو مشکیه؟  -

 !ام! چقدر نازه این بشراوف من عاشق چشم و ابرو مشکی -

 .آورمروم اما به روی خودم نمیدر دلم از خنده ریسه می 

 .گویم میهاربا دایی من استنمیزند و ام باال می رگ بدجنسی

 اندازد ر میکند و سر به زیاش را مرتب میمقنعه 

 دخترا ! متین و مودب باشین، من حتما باید مقبول واقع بشم -

 زند سمیرا غر می 

 همه چی انگار فقط برای من عیبِ -

 گیردترانه از پهلویش ویشگونی می

 !کنهنم...اوف خدا داره نگام میکببند جلبک...بعدا یکی هم برای تو میدا می -
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 .رویممیهاربا می گزم تا نخندم و به طرف آتش ولب می

کند، من و سمیرا هم سالم  رسیم ترانه خیلی مودب سالم و احوالپرسی میتا می

 .دهندکنیم و آتش و میهاربا هم جواب سالممان را میمی 

را توی بغل میهاربا   وحاال من برای اذیت کردن اذهان افراد دور و برم خودم 

 اندازم می 

 دلم برات تنگ شده بود عشقم  -

 کندالفگی مرا از خودش جدا میا با کمیهارب

 !ری رو تنظیمات کارخانهگردی باز میری مدرسه و برمیالحمدهلل می -

های دور و برم را تحت نظر  ی یک به یک ادمزنم و چهرهلبخند گشادی می

 گیرممی 

 کندو تیز نگاهم می  کشدآتش نفس پری می

 .کندبا بهت نگاهمان می ی غار علی صدر باز مانده وترانه دهانش اندازه

 .اوردخندد و معلوم است سر از ماجرا در نمیو سمیرا هم با حیرت می 
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زند،  کند و با بهتی که در صدایش موج میترانه باالخره فکش را جمع می 

 پرسدمی 

 !کنی؟ مهدا خانممعرفی نمی  -

 .دا خانمش پر از گله و شکایت استمه

 گویمو با لبخند گشادی می  گذارمدستم را پشت کمر میهاربا می

 !داییم...آقا ابراهیم -

 .ایستدکشد و صاف می آید، نفسی از سر راحتی می ترانه دوباره به خودش می

 کنم رو به میهاربا می

 سمیرا جاندایی اینا هم دوستای من هستند، ترانه جان و  -

 کندگوید و بعد رو به من میدهد و خوشبختمِ ارامی میدایی سر تکان می

 بریم؟ -

 کنمبا شیطنت به او و آتش اشاره می

 االن دو تاییتون نگران من بودین و اومدین دنبالم  -



 

500 
 

              Romanbook_ir@                                                                                                          دای آتشمه

 گویداندازد و میهاربا میآتش ابرویی باال می 

 بس که گند زدی مجبورم همش نگرانت باشم -

 کنماعتراض نامش را صدا میبا 

 !دایی -

 زند ی میهاربا میآتش دستی روی شانه

 !رم دیگه شما هستید خیالم راحتههیم پس من می ابرا آقا  -

 کنمکنم و معترض نامش را صدا میبه آتش نگاه می

 !آتش -

 .اندازدکند و شانه باال می ی دلبری میخنده 

 .فهمم جبران کردمعنی حرفش را می

 .داده بود هشدار

 !بریم دیگه -
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 بذار با دوستام خدا حافظی کنم  -

چسباند و درون  کنم، دهانش را به گوشم میروم و بغلش میو به سمت ترانه می

 زندگوشم پچ می

 ری رو نکرده بودی همچین دایی باحالی دا  -

 حاال حاال  -

 از االن منو زندایی خودت فرض کن -

 ببند ترانه  -

 باش جلبک یت رو داشته احترام زندای -

 کنمدهم و با سمیرا هم خداحافظی می با تاسف سری برایش تکان می

 .کندحتی با وجود میهاربا هم مامان کلی بازخواستم کرده و کنایه بارم می

کنم تا باالخره کمی از فشار حرفهای مامان خالص میآنقدر نفسم را بازدم 

 .شوم
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 کند، مبادا یادم بروم من نشانر میوسط تمام حرفهایش هم اسم آرش را ذک

 .ی فرنگ رفته، هستم ی آن پسرخالهکرده

 .هایم عمر کوتاهی داردلعنت به این زندگی که خوشی

 .کنمم و پاک می نویسدارم و چند بار پیامی برای آرش می گوشیم را برمی

ترسم به محض خواهد انچه در دلم هست را برایش توضیح دهم ولی می دلم می 

یدنش به مامان خبر دهد و مامان هم مرا بسته بندی کرده و برایش پست فهم

 .کند

شود، انگار هوای اتاق کم  کشم اما نفسم چاق نمی دوباره پشت سر هم نفس می 

 ...شده

 .میرمی اگر مرا از آتش جدا کنند م

ی میهاربا بودم کلی نصیحتم کرد که موضوع آرش را به آتش دیروز که خانه

 !ترسمن میبگویم ولی م

 ترسم آتش با فهمیدن قضیه مرا رها کند می 
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گوید آتش حتی محل دفن عشقشش را هم به تو نشان داده، میهاربا می

 !نامردیست که تو از آرش هیچ به او نگویی

 .کنمبندم، اگر با فهمیدن حقیقت مرا پس بزند، دق می می اما من با درد پلک 

کرد من تمام تنم از نداشتن می زند و نصیحت تمام مدتی که او حرف می 

 .لرزیدی آتش می احتمال

 .گذارمگوشی را داخل کشوی پاتختی می

 .کنمبازدمم را با صدا در هوا فوت می

 .ریزما به هم می ی موهایم را باز کرده و با دو دست موهایم رگیره 

 گیرد ام جان میصدای آتش در حافظه

 "ن ببیندشونموهات خیلی قشنگن.... نذار کسی غیر م  "

 زنم جوشد، با صدایی پر از لذت لب می ذوق درون دلم می

 "آخ...قوربون اون نگین یشم چشات...چشم "

 کنم خودم را بغل می
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ضرب صدایش هم  کند، حتی به شنیدندلم عجیب حال و هوای آتش را می

 ...راضیم

زند که ولی مامان امروز به من گیر داده و آنقدر زود به زود به اتاقم سر می 

 ...اش را بگیرمترسم شمارهمی 

بدیل صدایش مامان در را باز کند و دنیایم را به  های بیترسم حین شنیدن نتمی 

 .هم بریزد

ن بدون در زدن وارد اتاقم  ام، مامابینیهنوز در این فکرها هستم که طبق پیش 

 .شودمی 

 ...حتما به من شک کرده

 شوم با تعجب به مامان خیره می 

 برد، نیست؟ جزء رفتار بی شخصیتی که برای من نام می کارشاین 

 ام را به اتاق اوردههای شسته شدهلباس

 کی این مانتوت پاره شده که به من نگفتی؟  -
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 چرخانم میمردمک چشمانم را در حدقه 

 !یک ماه پیش بود فکر کنم به کنار یک میز گیر کرد ، پاره شد  -

 !مار نجات داد...وای آتشم همان روز که آتشم مرا از شر آن

 کنی؟ اینجوری از لباسات نگهداری می -

های مانتوام هم کنده شده بود و دیروز  تازه مادر عزیز خبر نداری که دگمه

 ...ی میهاربا دوختمش خانه

 کنی به جای پیشرفتخیلی شلخته شدی مهدا...روز به روز پسرفت می -

 روند به هوا می هاکنم و آن موهای جلوی دهانم را فوت می

 خورم.آره؟ با این توصیفات شما شکر خدا دیگه به درد پسر خواهرتون نمی -

 .رودافتم و حرفم یادم میکند که به سکسکه میمامان با چنان غیظی نگاهم می 

 لعنت به دهانی که بی موقع باز شود

 !تو خونه موهات رو باز نذار، جمعشون کن، خونه پر مو میشه -
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شود و با  کنم که مامان نزدیکم می را باالی سرم جمع می گی موهایم حوصلبا بی

 زند ام زل می دقت به پیشانی 

 این خراش چیه رو پیشونیت؟ -

ام بریزم تا رد زخم روی شانیاوه اوه یادم رفت کمی از موهایم را توی پی

 .ام دیده نشودپیشانی 

 خوردم زمین -

 کشد، حرفم را باور ندارد اخم در هم می 

ات؟ مهدا اگه جلوی خانم بزرگ و مهرانگیز آبروی منو  برگشتی به سه سالگی -

 ببری، هر چی دیدی از چشم خودت دیدی

 .رودادم می انگار مرا درون حوضی پر از آب سرد انداخته، نفس کشیدن ی

 ها به ایران بیایند؟نکند قرار است آن

 ....یا خدا خودت به من و حال دلم و آتشم رحم کن 
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خورد از بس از ابراهیم وز که داخل مدرسه هستیم ترانه مخ مرا می مدت رتمام 

 .کنداز من سوال می

  های خالفشان را رها کردند و همراهروم تمام برنامهحاال هم که سمت خانه می

 آیند ی ما می من به سمت خانه 

 امروز نمیاد دنبالت؟ -

  کشمکالفه هوفی می 

دیروز عاشق   میهاربا قصد ازدواج نداره، تاترانه دست از سر کچلم بردار!  -

 آرش بودی حاال باز میهاربا 

 زند دست به کمر می 

اوال قشنگ اسمشون رو بگو.. آقا ابراهیم! بعدش هم تو از کجا از دلش خبر   -

 !داری؟مطمئنم عاشق من میشه

 کنمچشمهایم را برایش درشت می

 !ی لعنتیخلم کردی بابا! شوهر ندیده -



 

508 
 

              Romanbook_ir@                                                                                                          دای آتشمه

 زند ر می سمیرا هم غ

 دیده وگرنه شناگر ماهری بودهآب نمی -

 ببند سمیر  -

 آورد کند و ادایش را در میسمیرا هم دهانش را کج می

 !ببند سمیر -

 زنم برم لب میکه سر باال می ایم، همانطورنزدیک آتشنشانی رسیده

 ...میهاربا شکستِ  -

افتد و به شور می اما یکدفعه با دیدن رفت و آمد زیاد به داخل آتشنشانی دلم

 ...ماندحرف میان دهانم می 

 .این تردد زیاد، غیر طبیعی است

 گوید گیرد و با ترس میام، ترانه رد نگاهم را میبا قطع شدن جمله

 عباس! اونجا چه خبره؟یا حضرت  -

 ...کنم پاهایم فلج شدهاحساس می
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 دوزم تر به روبرو چشم می با دقت

ورودی آتشنشانی وصل  ها به دیوار  کی از اتشنشانی سیاهی که یبا دیدن پارچه

 .رودکند، روح از بدنم بیرون می می 

 رزد لهایم می نفسم میان گلویم گیر کرده و مثل ماهی بیرون افتاده از آب، لب

کنند اما پاهای من به زمین ترانه و سمیرا به طرف آتشنشانی قدم تند می

 ...چسبیده

 گردندرمیها دو قدم رفته، به عقب ببچه

 یا علی! مهدا چت شده؟ خوبی؟  -

 زنموار لب میدوزم و بیچارهها مینگاه بی رمقم را به بچه

 آتشم -

 کنندها اشک از چشمانم سقوط میو دانه دانه

 زند انه تشر میتر

 ...زبونت رو گاز بگیر احمق -
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 لرزدتن و بدن این دو هم به وضوح می

  کشدترانه دستم را می

 فهمی چه اتفاقی افتادهاستی نمی اینجا وتا صبح  -

 کشمدستم را از دستش می 

 خوام...بفهمم ...اونجا ...چه خبره نمی -

یخ کرده ولی به خودش های او هم گیرد، دستسمیرا هم دست دیگرم را می

 .مسلط است

 ...مهدا جون به دلت بد نیار...شاید چیزی نباشه -

 .چسبددوباره ترانه مچ دستم را می 

 .کشند و من میل عجیبی به حق رفتن دارم تهایم را به طرف جلو می سد

که اگر این دو نباشند من حتی توان راه رفتن ندارم و همان جای قبلی روی 

 .شومزمین آوار می

 ...کشد لعنت به آنچه انتظارمان را می
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ها با چشمهایی قرمز و  رسیم، همزمان یکی از اتشنشان روبروی آتشنشانی که می 

 .گذاردی سیاه می م کرده، عکسی را روی میز، کنار پارچهور

 .زنمبندم تا عکس داخل قاب عکس را نبینم و هق میچشم می 

 چیزی نمانده روح از بدنم جدا شود

 آوردی پر سوز ترانه آه از نهادم بر میکه صدا 

 !یا خدا! نه! عمو آتشنشان -

 .زنموبرویم زل میکنم و با بهت و ترس به عکس ربا عجله پلک باز می 

 زنمکف دستم را روی لبهایم می 

های ناباورم روی صورتم راه  هایم بی مهابا از چشمام سنگین شده و اشکسینه 

 .گیردمی 

 ...رمان سیاه را روی عکسِ آن مرد مهربان زده باشندامکان ندارد آن 

 .صدا و لبخندش هنوز جلوی چشمانم است

 مرگ برایش زود بود 
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 .گذاردمی امروی شانه  ترانه سرش را 

 .کندطاقت هق هق میزند و بیبه بازویم چنگ می

گیرد و زار  نشیند و صورتش را میان دستانش می ی جدول می سمیرا هم لبه 

 .زندمی 

 ...کنیم رفتن آن مرد مهربان راهیچ کداممان باور نمی

توانم جلوی جان گرفتنِ هایم را بگیرم حتی نمی توانم جلوی اشکنمی

 .هایش را توی ذهنم بگیرمخاطره

اش برای زند و پادرمیانیی کلماتش درون گوشم زنگ میجمله به جمله 

 .فشاردنزدیکی من و آتش قلبم را می 

 ...و به روی این دنیا پلک بسته  قرارن، یکی به دیوار تکیه دادهها هم بیآتشنشان 

ون غرور اشک  یکی روی زمین نشسته و زانوهایش را بغل کرده و یکی بد

 .ریزدمی 

 ...سوزندبدون شک عمو آنقدر خوب بوده که همه برایش اینگونه می
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 ...ای وای من امسال قرار بود بازنشسته شود

رود و او را در آغوش کند که ترانه سمتش می تابی گریه میآنقدر با بی سمیرا 

 کشدمی 

 کنن هیس! سمیر... زشته...دارن نگاهمون می -

زنم که دهم و به ستون پشت سرم تکیه میوی هم فشار می هایم را رپلک 

 شود پلک باز کنمصدایی باعث می

 مهدا -

 .ایدشم می صدای گرفته و زخمی آتش است که از کنار گو

 .زند، آتشم سالم استدرون دلم نور امیدی سو سو می

کنم تا ببینمش، موهایش به هم ریخته است و لباس سیاه به سرم را کج می

 .آیدش نمی قامت

 زنملب می

 ...عمو -
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 کشددهد و بعد با سختی کلمات را به بند میلبهایش را به هم فشار می

 دیدی... چه خاکی.... به سرم شد  -

هایش بین ته ریشش راه  دهد و اشکچشمهای سرخش را روی هم فشار می

 .گیردمی 

 کنم دلجویانه اسمش را زمزمه می

 ...آتش -

وزتونِ، من چند ساله روز و شبام رو  دینش و این حال و راگه شما چند ماه دی -

 باهاش سر کردم...حاال بدون اون چطوری اینجا کار کنم؟ 

 .لرزدهایش می برد و شانهتواند در گریبان فرو می میسرش را تا 

 .کنماوج درد کالمش را حس می

 .آیدکشد وقتی نفسش تکه تکه باال مییر می قلبم ت

 کندیکی صدایش می

 کیان! فرمانده کارت داره  -
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 کندک میهایش را پاآتش با پشت دست اشک

  بگو االن میام -

 .ایستدام میسینه به سینه 

 ...ی چشمانش محصور شده جنگل گیالن نگاهش میان قرمزی حدقه 

 حالش را ندارم  گیرد، طاقت دیدن ایندلم برایش آتش می 

 زند با صدای خش دارش لب می

 !برو خونه...باشه  -

 .سوزمی چشمانش میگرفته درون جنگل آتش

 .گویمباشه میبا حرکت سر 

 .دودزند و با عجله سمت ساختمان آتشنشانی می لبخند تلخ و محوی می 

 !شوم،مامان خانه نیست وارد خانه می

 .گردم ولی نیستتمام خانه را می



 

516 
 

              Romanbook_ir@                                                                                                          دای آتشمه

ی پر سر و صدایم  را  فهمم در خانه تنهایم، گریههمان وقت که میاز  و من 

 .کنم داخل خانه رها می

 ...شومنمی ریزم ارامهر چه اشک می

 .رومی اتاقم می به پشت پنجره 

زنم و با نگاهی تار  کنم و به اتشنشانی زل می را پشت سرم رها می پرده

 .کنمهایش را تکرار میخاطره

 !هم نبود هنوز پیرمرد

 !یک مرد واقعی

 یک انسان مهربان

 !حیف که حاال رفته

........ 

اند و  یک مهمانی کاری دعوت شدهگوید با بابا به زند و میمامان زنگ می 

 .آیندشب دیرتر به خانه می
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 !ام و نه عصرانهنه نهار خورده

 ....هوا رو به غروب است و برای آتش دلواپسم

کنم تا هوا  برای همین صبر می اسم عمو آتشنشان هستند دانم امروز درگیر مرمی 

 .کامال تاریک شود

 .کنم در اتاق را قفل می

اندازد،  ام جنگ میاندازم، بغض تلخی به حنجره هایم مینهکاپشنش را روی شا

 .رودهایم نمی ی عمو آتشنشان از پشت پلکقیافه 

 .کنمتابم را به شنیدن صدای آتش دعوت میدل بی

 .گیرماش را میدهم و شمارهتکیه می  ج تختبه تا

اش درون گوشی گزم تا اینکه صدای گرفته گیرد و لب میقلبم ضربان می 

 پیچدی م

 ...الو -

 دهدآید و ادامه میصدای بستن در می



 

518 
 

              Romanbook_ir@                                                                                                          دای آتشمه

 مهدا... تویی؟  -

 کنم صدایم ارتعاش نداشته باشد سعی می 

 خوبی؟ -

 م تشخیص دهم توانکشد، درد صدایش را هم مینفس پری می 

 اصال! یادم رفته خوب بودن چه شکلیه...انگار دوباره بابام رو از دست دادم  -

 تونستم آرومت کنم میکاش  -

 شودصدایش پر از بغض می

 ...خیلی تلخِ یک دوست، یک حامی، یک پدر رو از دست بدی...خیلی -

 چه طور اینجوری شد؟ -

 ...کرده...آهستی درست میاش بمب دفکر تو زیر زمین خونهیک آدم بی -

 آوردنفس کم می 
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اشون هم از موج و  ونهکرده، منفجر میشه و خموادی که داشته باهاش کار می -

ره و اونو از زیر  شدت انفجار روی سرش خراب میشه....شفیعی برای نجاتش می

 ....کشه اما خودش زیر آواراوار بیرون می

 اش را تکمیل کند تواند جملهنمی

 تر شود کنم تا آرامکنیم و من صبر می می سکوت هر دو

 آتش -

 ...عروسی دخترش سه روز پیش بود -

 زنم ام میدست روی گونهبا کف 

 ...ای وای -

کدوممون رحم نداره... اصال نمیشه پیش  بینی بچه! این کار ماست!...به هیچمی -

 ریم، شب هم برگردیم خونهبینی کرد صبح که سرکار می

 زنمیجودم لب مبا تمام و

 نگو...تمومش کن...تو رو خدا از این چیزا حرف نزن -
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...ببین تو حتی طاقت شنیدنش رو نداری! اگه گمخب واقعیت رو دارم می -

 ...یک روزی

 پرموسط حرفش می 

آتش بسه!... من از ظهر که عکس عمو رو جلوی آتشنشانی دیدم اشکم   -

 رفا برای من بزنی؟ خشک نشده، بعدا چطور دلت میاد از این ح

 شود دوباره داغش تازه می 

 ...سرکار آی...عمو آتشنشان...از فردا بدون اون چطوری برم -

گیرد و بغض اتش، حال و احوالم را به هم  اختیار دوباره راه میهایم بیاشک

 ریزد می 

 فدات بشم بغض نکن! طاقت این حالت رو ندارم -

 شودتلخی آمیخته می  یکند و بعد لحنش به خنده کمی مکث می 

 از موقعیت سوء استفاده نکن بچه! فدات بشم چیه؟  -

 آیدلبهای من هم به سختی کش می لبخندش مسری است، 
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 دونی دوست داشتم االن کجا بودم؟ می -

 خوام بدونم....برو بگیر بخواب فکر کنم حالت خوب نیستدونم و نمینمی -

رو پاهام و من دست تو موهات   خواست پیشت باشم، سرت رو بذاریدلم می -

 ات بدم لداریبکشم و د

 پرسم کند و من هول شده میسکوت می

 الو...رفتی؟ -

 بینی نرفتم ولی تو برو داری کابوس می -

 دوستت دارم آتیش -

 کندبعد از چند ثانیه مکث او هم آرام زمزمه می 

 منم  -

 مکششوم و بعد با صدای بلند جیغ می ی حرفش نمیاول متوجه

 چی؟ چی گفتی؟ یکبار دیگه بگو  -

 لحنش خنده دارد
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 !برو بخواب بچه  -

 !کبار دیگه بگووای !جانِ من آتش ی -

 عمرًا! شب بخیر -

 خوابم...یعنی خیلی خوبی تو آخ یعنی عاشقتم پسر! یعنی من تا صبح نمی -

 !اینقدر جیغ جیغ نکن...صبر کن یک جمله دیگه بهت بگم بعد برو رو فضا -

کند و سکوتش را طوالنی شوم او هم با قلب من مدارا نمیگوش میسراپا 

 کندمی 

 دیگه سکته ناقصه رو زدم وای حرف بزن  -

 پیچداش در تار و پود جانم می صدای ریز خنده

شنوی پس خوب گوش کن ببین اینجور حرفها رو فقط یکبار از زبون من می -

 ...که تا صد سال دیگه تکرار نداره

 کندف می صدایش را صا
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تونست تو این حال و هوا منو بخندونه و آرومم  مهدا !...هیچ کس نمی -

 !خوشحالم که عاشق من شدیکنه...

گزم و مسخ حرفش خودم ام را دارد...لب میام قصد خروج از سینهجنبه قلب بی

 کندکنم که زمزمه می کاپشنش مچاله می را میان 

 شبت بخیر جیرینگ جیرینگ  -

  زمزمه کنم "شب تو هم بخیر "یزی شبیه توانم چفقط می 

گذارم و با ذوق و  رودربایستی با خودم را کنار میکند وقتی تماس را قطع می 

 کشم هیجان جیغ می 

 !وای خدا...نه  -

 زند سمیرا روی میز به طرف ما نشسته و پاهایش را هم آویزان کرده و غر می 

کردن دیشب سر کنترل تلویزیون   این مامان و بابام دیگه اعصابم رو خورد -

خواهد یک شبکه ببینه، بابام  می  اشه کلی با هم دعوا کردن، مامانمدست کی ب
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خواد اخبار ببینه، فقط باید از دست دعواهاشون برم تو اتاقم پناه  هم همش می 

 بگیرم

 گوید زند و با دهان پر میترانه گازی به ساندویچش می

 باید ببریشون جای روانشناس -

 دهد سمیرا گردنی تاب می 

رم جای روانشناس بگم دکتر  همینم مونده دست مامان و بابام رو بگیرم و بب -

 سازنجان اینا با هم نمی

 دهددهد و حرف سمیرا را ادامه میاش را قورت میترانه لقمه

گه تپل جان اینا از خوب شدنشون گذشته لطفا ضعف رحمت  دکتر هم می  -

 !کن

کند و من متفکر کوفتی نثار ترانه می آیدتپل بدش می  سمیرا که از لقب

 گویم می 
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کنم تو حلقش، کنترل که قابلش اگه زن آتش بشم، تلویزیون رو میمن ولی  -

 ...رو نداره

 زندترانه با صدای بلند زیر خنده می

 ! یعنی تو آخر عاشقای جهانی مهدا  -

رمیاد...وای یعنی االن کنم تنها کاریه که برای عشقم از دستم بخواهش می -

 حالش خوبه؟

اند و دبیر  همین حاال تک و توک آمده ها ازی سال است و بچهشنبه آخرین سه 

 .گذرانیمورزشمان هم نیامده و ما وقتمان را به چرت و پرت گفتن می 

 !قراری گذاشتهصبح که به مدرسه آمدم، آتش را ندیدم، دلم بنای بی

 ...ا آخ حالم رو به هم زدی مهد -

 زنمای فرضی زل میبه نقطه 

دهنمه، امشب چهارشنبه سوریِ و آتش هم ببند ترانه...از استرس قلبم تو  -

 گم حواسم پرت بشه وگرنه از استرس نفسم باال نمیادشیفته...چرت می 
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 گوید ترانه با افتخار می

 ...خوشبحال خودم که عشقم آتشنشان نیست -

  پرسدکند و بعد متفکر میکمی مکث می 

 راستی مهدا دایی جانت چه کاره است؟  -

 کندام که سمیرا شروع به حرف زدن میدههنوز جواب ترانه را ندا 

 !از هر چی آتیش و جرقه و سیگارتِ، متنفرم -

 .زنمگوید، زل میکنم و به سمیرا که این جمله را با بغض میسر بلند می 

 زنم، ش را صدا میدرون چشمانش حبابی اشک جمع شده، با بهت که نام

 ....سمیر -

 خوردشود و روی صورتش سُر میحباب اشکش قطره می 

از روزی که عمو آتشنشان شهید شده اینجوری شدم...یادتونه اون آخریا   -

 گفت به اذیتامون عادت کرده؟
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بغضی که از صبح بیخ رویم. یکدفعه من و ترانه هم در خودمان فرو می 

 .کدترام را چسبیده، میخرخره 

گذارم و هق  هایم می ارنج دستهایم را روی میز گذاشته و سرم را روی دست

 زنم می 

ها حالم بده! برای آتشم دعا کنید...نامردا همچین ریختن تو خیابون و  بچه -

 کنم کنن انگار اومدن جنگ! اگه آتیشم کاریش بشه من دق می آتیش بازی می 

 .زنملرزاند و من زار میهای کالس را میای شیشههمانجا صدای ترقه

 هاتون برین گمشین خونه -

 زندپیچد و دلجویانه لب میترانه دستش را دورم می

هیس...بد به دلت نیار فدات بشم! مگه قراره خدای نکرده کاریش بشه؟ تو   -

 !دیگه زیادی حساس شدی

 رم اوام دلیل میقراریبرای بی

 ...صبح نبود...از صبح آماده به خدمت بودن -
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 کشداش را باال می سمیرا بینی 

فاهلل خیر حافظا و هو ارحم    "گه اگه برای کسی ببین مهدا ! مامانم می  -

 کنهبخونی خدا از هر خطری حفظش می  "الراحمین

 زنمکنم و به صورتش زل میسر بلند می 

 ان من از این چیزا یادم نداده نویسی؟ ماممن یاد ندارم... برام می-

 رودکیفش می پرد و سمت ن می از روی میز پایی

 !نویسم اونم خیلی خوبهنویسم، آیه الکرسی رو هم برات میبله که برات می -

 شود دهد، خانم علیپور وارد کالس میسمیرا که دعای نوشته شده را به دستم می 

 هاتون تایم کالس تموم شده خونهها برقا قطعه! برین بچه -

 گوید انی ها آخ جون میترانه با صدای بلند مثل بچه دبست

 شود کند و بعد به من خیره می خانم علیپور با حسرت نگاهش می

 این چشه؟ -

 کندترانه صورتش را کج و کوله می
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 هیچی خانم طفلی رد داده  -

 زنم با ارنج به پهلویش می 

 !ترانه  -

 دهددهد و ترانه را مخاطب قرار میعلیپور سری به افسوس تکان می خانم 

 !ست باشه حق داره رد بدها تو دو هر کی ب -

 .کندخندیم و ترانه با جیغ نام خانم علیپور را صدا میمن و سمیرا می 

هایش را شروع  اش هست دوباره نصیحتخندد و انگار وظیفهخانم علیپور می 

 کندمی 

و بدین به درساتون این سال برای شما خیلی سرنوشت  یکم حواستون ر -

 ....سازه

 پردمی  ترانه وسط حرفش

 شکر خدا سرنوشت من و مهدا که ساخته شد -

 دهدروم و خانم علیپور ادامه میای سمتش می چشم غره 
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همه چی رو به شوخی بگیر! خب! االن هم سرتون رو بندازین پایین برین  -

 ای چیزی نندازن آتیشی؛ ترقه خونه، یکوقت رو لباساتون

حیاط و در خروجی راه   گوییم و بعد برداشتن وسایلمان به سمتچشم می 

 افتیم می 

بینم  ایم که یکدفعه میزنیم، چند قدم بیشتر نرفته از در مدرسه که بیرون می 

کوبد و بد و بیراه  ی او میاش به سر و شانهدود و با کولهسمیرا سمت پسری می 

 .دکنبارش می

به  زنیم ولی بعد که آن پسراول با ترانه هاج و واج به او و کارهایش زل می

 .دویمکند ما هم به سمتش می سمتش حمله می 

دارد و همانطور با جیغ جیغ بد و بیراه هم سمیرا دست از تقال و زدن برنمی

 کندی پسرک میحواله

 دان ندارین فروشین...شما مگه وجکثافتا...آشغاال ...اینا چیه می -

 دکشی سمیرا را از دستش می پسر قد بلند و الغر روبرویمان، کوله
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 هوی وحشی چته؟ من به تو چیکار دارم؟  -

 زند سمیرا زیر گریه می

 میرن؟ دونی به خاطر این کار تو چند نفر می تو می -

 گذارمی سمیرا می دست روی شانه

 سمیر ولش کن  -

 کوبد اش می سینهی سمیرا را توی پسرک کوله

 شرت کم -

 دارد ترانه باز تریپ التی برمی 

 لطفا خفه  -

 کشدریزد را می که اشک می و دست سمیرا 

 کردنفهمیدن که این کارا رو نمیبیا بریم اینا اگه می  -

 کشدپسر دستی بین موهایش می
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 زنیدای داد و بیداد بابا مگه چکار کردم مثل قاتال با من حرف می  -

 کشدسمیرا دستش را از دست ترانه بیرون می 

پیش یک آتشنشان برای دونی چند روز فروشی؟ می مگه تو بمب دستی نمی  -

 !ات رو بجوَام خواد با همین دندونام خرخره همینا شهید شده؟ دلم می 

 جودخیال آدامسش را با شدت می پسر بی 

شنشانا چکار دارم،  برو بابا وحشی خدا روزیت رو جای دیگه بده! من به آت -

 یعنی یک عشق و حال کوچیک هم حقمون نیست 

و از آن پسر  کشدو ترانه ما را با خودش می  کنممن با غیظ پسرک را نگاه می

 کنددورمان می

 زندزیر لب غر می

دراز ییالق! دنبال عشق و حاله! الهی همون بمبا که ساختی زبونت رو منفجر   -

 !کنه! الل بشی حرف نزنی
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کنیم، آتش باز هم در آتشنشانی س و حالی خراب از هم خدا حافظی می با ح

 .نیست

 کنمخوانم و در هوا فوت می وی کاغذ میشته را برایش از ردعایی که سمیرا نو

 !الهی خدا برایم حفظت کند جانان

.......... 

برم. زنگ نزدن های مامان به اتاقم پناه می رسم بعد از سوال و جوابخانه که می

 .نگرفتن آرش کمی مشکوک است و تماس

است ولی هنوز از  اند، نزدیک آخر سال ای برایم کشیده دانم چه نقشه نمی

 ...اندشان رونمایی نکردهنقشه

کنم و روی تختم  ام را وسط اتاق پرت میکنم، کولهدر اتاقم را قفل می

 .نشینممی 

ی آتش را  اقت شمارهطاورم و بیاز داخل کشوی پاتختی، موبایلم را در می

 .گیرم، خطش خاموش استمی 
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 دهمپلکهایم را روی هم فشار می 

 "شمراقبش با خدایا خودت "

 کنم برایش تایپ می

 "آتشم، هر وقت پیامم رو دیدی بهم زنگ بزن، دلواپستم "

خورم و دوباره خودم را به اتاقم و روبروی به زور مامان دو لقمه نهار می

 .رسانممی  هایمی دلتنگی پنجره 

 .هایشان خالی استی ماشین آشیانه

 .اندهمه برای ماموریت رفته

 دهمپرم و فحش می از ترس یک متر هوا میزند و من قه می زیر گوشم کسی تر

 !در به در بشین -

ها هم همراهِ صدای  آید و صدای آژیرهای ماشین تر از ترقه میصدایی مهیب

 .رودترکیدن به هوا می

 زنمصدا زار میطاقت و بیگیرم و بیهایم را میگوش
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 شما درک ندارین؟نزنین لعنتیا! نزنین! مگه شما دل ندارین؟ مگه  -

ساعت از هشت شب گذشته و هنوز گوشی آتش خاموش است، مثل یک انارِ  

 .امبی آب در خودم جمع شده

 .شودشود، بیشتر هم می نمی شود که ای قطع نمیصداهای ترکیدن و ترقه لحظه

 افتدگیرم و باز دلم به شور میکمی آرام می

 کنم دوباره برایش تایپ می

ی بهم پیام بده، من تا بهم پیام ندی  تت رو روشن کردعشقم هر وقت خط "

 "خوابمنمی

ی  ام و به پنجرهدیگر مامان خوابیده اما من کاپشن آتش را دور خودم کشیده

 .اماتاقم زل زده

ها؛ صدای دست و ی ماشین ها، سوختن، ترکیدن و آژیر مظلومانهبه صدای ترقه

 سوت هم اضافه شده 

 اند انگار عروسی گرفته 
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اگر هر کس دلش بندِ یک آتشنشان بود، االن خیابان را اینگونه میدان جنگ  

 .کردندنمی

 .گیرم، باز هم خاموش استاش را میدوباره شماره

 .بوسمور حک شده را میروی اسمش که بر مانتیت

 !آتشم سالم بمان

شنوم  ساعت سه بعد از نصف شب است که صدای یک ماشین آتشنشانی را می 

 .گرددکز برمی که به مر

 .دومبا عجله و هول سمت پنجره می 

 .آیدافتد و دلم تا اتشنشانی به پرواز در میکاپشن آتش همانجا روی تخت می

 یعنی آتشم داخل آن ماشین است؟

 آتش #

شود و فرمانده دستور  تر می باالخره ساعت سه بعد از نصف شب، شهر خلوت

 .دهد به آشیانه برگردیممی 
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 .گردیم ه آشیانه برمینی هستیم که بما اولین ماشی

 !رمقیم خسته و بی 

 .ریزدخستگی از سر و کولمان می

موهایم زیر کاله لباس عرق کرده و به سرم چسبیده، دلم یک دوش آب گرم 

 .خواهدی م

 ...ام مضاعف کرده و اعصابم را ضعف بیشتری دادهسنگینی لباس بر خستگی 

سال داد ولی املی به تک تکمان روحیه می زند، پارسال کدلم برای شفیعی پر می 

 .شودهر از گاهی از غیابش، اشک در چشمان هر کداممان جمع می 

 !رفتهدخترش  بعد شنیدنِ خبر شهادت پدرش، چند روز زیر سرم 

کشم، حتی توان  روم و روی تخت دراز میهایم به آسایشگاه می با همان لباس

 .تعویض لباس ندارم

، داریوش هم به سمت آشپزخانه نکشیده، خوابش بردهفرید که هنوز دراز 

 .رود تا چای بخوردمی 
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بودم و فراموش کرده بودم با خودم ببرم را از شارژ  گوشیم را که به شارژ زده

 .کنم میجدا 

 .دهم تا گوشی روشن شودی کنارش را فشار میدگمه

 .کلی تماس از دست رفته و پیام از مامان و مهدا دارم 

 !اورد، دخترک دلبر ام پناه میسته های خلب لبخند به 

 ...هایش را ارسال کردههمپای مامان دلواپسی 

 کنم پیام مامان را باز می

روشن کردی خبر سالمتیت رو بهم  آتش جان به خدا سپردمت! گوشیت رو  "

 "بده

 ...فدای قلب مهربونت بشم مامان رویا

اش از  نم، چند تا پیام داده و در همهکی زیاد پیام مهدا را باز میو حاال با وسوسه

 .خوابد هایش گفته و در آخر نوشته تا با او تماس نگیرم ، نمیدلواپسی
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ها تا وقتی خبری از من طور شبدانم اینگیرم، میی مامان را میاول شماره

 .خوابدنشود، نمی

 دهد با اولین بوق جواب می 

 جانم قوربونت بشم...خسته نباشی!خوبی پسرم؟  -

 زنملبخند می 

 ...مگه میشه شما دعام کنی و اتفاقی برام بیفته...الهی شکر خوبم -

 دور سرت بگردم برو استراحت کن مادر! خیالم از سالمتیت راحت شد  -

 ا نکنه عشقم...باشه....کاریم نداری؟ خد -

 نه مامان جان، فقط سالمتیت...در پناه خدا  -

 هدا هم زنگ بزنم یا نه؟ مانم که به مکند، دو دل می قطع که می 

 .ماند و االن خواب استشاید ادعا کرده بیدار می

 کنم برایش تایپ می

 "بیداری؟ "
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 .لرزدمیهنوز پیامم به او رسیده یا نه، گوشی درون دستم 

 زنگ زده 

 .های مامان دلواپسم استعشقش واقعی است، مثل دلواپسی

 پیچدمی کنم، صدای پر بغضش درون گوشیتا تماس را وصل می 

اومدی فدات شم؟ دیدم ماشینتون رفت تو آشیانه، فقط شک داشتم تو هم تو   -

 !ماشین باشی! الهی شکر که اومدی

 زنمبا محبت لب می

 عیلک سالم -

 گیردکمی آرام می

 !قوربون صدای قشنگت بشم....ببخشین سالم -

 مگه گنجشک الال رو نگفتن؟ تو چرا بیداری؟  -

 گوید با گالیه می
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اتم که باید با گنجشک ال ال  کنی مگه من خواهرزادهآتیش! چرا اذیتم می  -

 بخوابم؟ 

  خندمار حرص خوردنش می 

 کنمآرام و پر محبت صدایش می

 مهدا؟  -

 دا فدات...جانم؟مه -

 زنممانم و لب میاز این حجم عشقش مات می 

 خدا نکنه دختر...بمونی برام  -

  وای االن با من بودی؟ -

 دهدادامه میخندم که با صدا می

کردم یکبار دیگه صدات رو بشنوم....  به خدا دق کردم از صبح ...فقط دعا می -

بازی کردن همه مردم اتیشآقای کیان چرا گوشیت خاموش بود؟ چرا امسال این

 و ترقه ترکوندن؟ 
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 شود لبخندم عمیق می 

با  ببین گوشیم شارژش صفر شد و خاموش شد، به شارژ زدمش یادم رفت -

امسال تو یک   خودم ببرمش....آتیش بازی مردم هم هر سال همینه گل دختر!

 !جور دیگه بهشون دقت کردی

 یچد پدهد، صدایش در گوشی میآب دهانش را قورت می

  !ببین -

 !گی هاِا ِا تیکه کالم منو هی می -

 آیداش می صدای ریز خنده

 !آتیش عاشقتم -

 !هباز رفت تو خط حرفهای مثبت هجد -

 گیرد صدایش یک حزن خاص می 

امشب برای اولین بار دعا خوندم...سمیرا برام توی کاغذ نوشته و من از ظهر   -

 صد دفعه برای سالمتیت دعاهاش رو خوندم 
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 کشموی تخت دراز می ر

 ای جان...چه بشود یک دختر مو مشکلی برای سالمتی آدم دعا بخونه -

 کنی ؟ االن چه کار می -

 کنمت به دست میم و گوشی را دس خوابیکطرفه می

فعال رو تخت دراز کشیدم، یعنی هالکم اگه ماموریت نخوره یکم استراحت  -

 کنممی 

 پرسم شود، میطوالنی میبندم، سکوتش که از خستگی پلک می 

 کجا رفتی؟ -

 همینجام...االن چطوری دراز کشیدی؟  -

زمزمه  "چی"م فهم کشم و در حالی که معنی حرفش را نمیابرو در هم می

 کنممی 

  !طاق باز، به پهلو، به پشت؟ -

 دهمبا حالت گیجی ابرویی تاب می
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رو هم روی به پهلو خوابیدم با یک دستم که گوشی رو گرفتم، یک دستم -

 تخت دراز کردم 

  آتش#

 یک چیزی بگم؟ -

 کنمام را مهار می خمیازه 

 ده تا بگو  -

 وید گکند و بعد با صدای آرامی می کمی مکث می 

 توجه کردین چقدر جایِ سرِ من روی دستتون خالیه؟ -

کنم  شوم و وقتی حرفش را توی سرم حالجی میی حرفش نمیاول متوجه

 شود پرد و چشمانم درشت مییکدفعه خواب از سرم می

 بینی مهدا !...ای بر شیطون لعنت! برو بخواب بچه داری خواب می -

 ندازه؟المتون رو به خطر میگین شیطون؟ خیال کردن هم اسمنو می -

 !قرارمون این شد که فعال نریم سراغ این چیزا  -
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 آتیش -

 دهمهشدار می

 !آتش -

 کندر صدایم میانگار هشدارم را نشنیده دوباره همانطو

آتیش من فقط مال توَام....اگه دنیا جلوم واستن و بخوان منو ازت بگیرن من   -

 !مهدای آتشمدم منو ازت جدا کنن...من اجازه نمی

 زنملبخند می 

تو یک دختر پر سر و صدایی که بلدی چطوری دلبری کنی و منو از خواب   -

 !خواب کنی! برو بخواب مهدای آتشبی

خوابم...آخه یادت رفته من یک کاپشن دارم که مال یک آتشنشانِ  آره که می -

داخالقه رو  خوابم! بوی اون آقا بپوشم و اوف راحت میبد اخالقِ! شبا اونو می

 !میده

 دهمسری برایش تکان می 
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 برو شیطون رجیم...برو بخواب  -

 باشه...شبتون پر آرامش -

 کنم خواهد قطع کند که زمزمه می می 

 مهدا؟  -

 جانم -

 خوشبحالت  -

 چرا؟ -

 چون یک کاپشن داری که بوی منو میده  -

 چی -

 خداحافظ -

 .کنم و قبل از اینکه چیزی بپرسد قطع می

.از هر چه فراری بودم به آن دچار شدم...آن هم آنچنان که ال شدم...خدایا مبت

 ....اش دور دست و پای دلم گره خوردهریسمان نامرئی 
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ام  بوسم و گوشی را روی پیشانی ی گوشی را میاسمش روی صفحه 

 .چسبانممی 

 دانم کارم گناه است یا نه نمی

 !کنم، مهدا ناموسم شدهولی از همین االن احساس می

 ...این دختر عجیب رسم دلبری را بلد است

کنم برایم پیام ی گوشی نگاه میلرزد، به صفحهام میگوشیم روی پیشانی

 فرستاده 

 "من ماهی این برکه کاشیتو ماهی و  "

 اندازد کنم که دست دور گردنم میبا ترانه خداحافظی می 

 رفتم ای تو باهاش می خیر نبینی که دایی به این قشنگی داری...االن من باید ج -

 زنمدم گوشش پچ می

 شنوه ها ببند ترانه، می -

 کندولم نمی
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 بهتر -

 بذار برم دیگه  -

 شینیحرومت باشه کنارش می  -

 کنم برایش چشم درشت می

 خداحافظ -

 گوید در جواب من زیر لب می

 !بری که برنگردی -

 کنده میهاربا صدا بلند میو بعد با لبخند جذابی رو ب

 خدانگهدارتون باشه آقا ابراهیم -

آنالیزگر  چرخانم و میهاربا از داخل ماشینش مردمک چشمانم را در حدقه می

 .گویدای میحوصلهکند و زیر لب خداحافظ بینگاهش می

 زنمدهم و پچ می ای با بدجنسی تحویل ترانه میخنده 

 شکر خدا آدم حسابت نکرد -
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 .نشینمخط و نشان نگاه ترانه داخل ماشین می ابل و مق

 فشارد و ماشین بهبندم، میهاربا پایش را روی پدال گاز میکمربندم را که می

 .شودجلو پرتاب می

 !وای! قبلنا رانندگیت بهتر بود ها -

 کندکج نگاهم می

 زنه گه؟ مشکوک می مهدا این دوستت چی می  -

 کنم ام را مهار میخنده 

 عا دارهاس دالتم -

 کندبا اخم نگاهم می

 یعنی چی؟  -

 !اوف....عاشقت شده شدید -

 خندد با صدا می

 دروغ -
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 نه به جان میهاربا -

 خواستی بهش بگی به کاهدون زده...من دیگه دل ندارم ن خودت...میبه جا -

 دونم تو هم عاشق شدن داری؟گفتم بهش، رد داده بابا...آخه نمی -

 خورد گردنم می  ای پشتناگهان ضربه

 !هوی...نه فقط اون غول بیابونی عاشق شدن داره -

 دهمشوم و پشت گردنم را ماساژ میاش میبا بهت خیره

  !درد گرفت.... دایی گفتم بهش نگو غول بیابونی آی آی-

 !ی قدت کار بندازیزدم که درد بگیره زبونت رو اندازه -

 .رم به زبان بیاورمکنم اما جرات ندا در دلم بیشعوری نثارش می 

 ات فعال تموم شده؟ مدرسه -

 گیرم افتم و دوباره ماتم مییاد تعطیالت عید می 

آره.....وای دایی این چهارده، پونزده روز تعطیلی....چطوری دوریش متاسفانه  -

 رو طاقت بیارم؟ 
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 گرداند میهاربا با غضب نگاهش را از خیابان سمت من برمی 

 !غیرتم بذار! خب؟حیا نکنی ها! هی پا رو  -

 کنمبا چشمهای درشت شده نگاهش می 

 غیرت؟ یادم میاد قبلنا همچین آپشنی روت نصب نبود ها؟ -

  گیردژستی خاص می 

 شه مرد ایرانی بدون غیرت نمی  -

 دهمحوصله به در ماشین تکیه میبی

 باشه...حوصله ندارم  -

 کشدام را جلوی صورتم میمقنعه 

 هی چت شد؟  -

 دهمقب میمقنعه را ع

 هیچی، نکن گفتم که حوصله ندارم  -
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 پرسدکنیم که بعد از دقایقی میهاربا میهر دو سکوت می

 ت اگه ترتیب یک سینما رفتن رو ببینم چطوره؟به نظر -

 من که گفتم حوصله ندارم  -

 اگه غول بیابونی هم بیاد چی؟  -

 نم بیگردم که لبخند خبیثی روی لبهایش می با حیرت به طرفش برمی 

 هوم؟  -

 سرکارم گذاشتی؟ -

گیرم به آتش هم زنگ نه به جون مهدا! طاقت ناراحتیت رو ندارم...بلیط می -

 یم بیادزنمی 

 اونوقت غیرتت لگدمال نمیشه؟  -

 شیمجهنم و ضرر یک روز هم به خاطر دل تو داغون می  -

و   رومکشم و با ذوق به سر و کولش باال میکمبربندم را باز کرده، جیغی می 

 کنمپشت سر هم بوسش می 
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 کندبا دست راستش روی صندلی پرتم می 

 !ه جلف سبککنم، َاه َافهمی دارم رانندگی می وحشی نمی  -

 خندماز ته دل می 

 دهد کشد و با بد دلی ادامه می و او دستی روی صورتش می

 ...ببین تمام صورتم رو پر تف کرد دختره چِندش -

 مدهلبهایم را روی هم فشار می 

 خیلی بی ادبی دایی خوبم! قوربونت بشم شاخ شمشادم...یعنی عاشقتم  -

 .چسبم زند که دستگیره را محکم میمیپیچ جاده را با چنان سرعتی دور 

 آوردکند و ادای عق زدن را در میو دوباره اعضای صورتش را در هم می 

 کنم پایین ی ماشین پرتت می عییی، یک کلمه دیگه از این حرفا بزنی از شیشه -

 باشه خب قشنگ رانندگی کن کلی ارزو دارم  -

 بگیر تا باهاش قرار بذارمی غول بیابونیت را گوشیم رو بردار ، شماره -
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 کشم جیغ بلندی می 

 آخ جون -

 خفه...کر شدم  -

زنم، بعد از چند بوق صدای گیرم و روی بلندگو میی آتش را می شماره

 پیچدقشنگش درون فضای ماشین می 

 سالم...جانم آقا ابراهیم؟ -

 شوم ی صدای دلنشینش میقربان صدقه

 تونی صحبت کنی سالم داداش خوبی؟ می -

 گردیم، بفرماآره داریم از ماموریت برمی -

خواستم ببینم شما هم ی دیگه یک روز برم سینما، می خوام تو هفتهمی -

 یای؟می 

 پرسدکند و بعد میآتش سکوت می

 من و شما؟ -
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 کندشود و میهاربا با حرص نگاهم می ا بناگوشم باز میمن تنیش 

 مهدا هم هست  -

 !چرا که نه آهان...اگه روز  آفم باشه -

 زنمناخودآگاه  با ذوق دست می 

 آخ جون -

 پرسدکند و آتش با بهت میمیهاربا برایم چشم گرد می 

 خانم راد هم پیش شماست؟ -

 گیرمدهانم می گزم و با هینی دو دستم را جلوی لب می

 کندمیهاربا با خشمی که مهار کرده زمزمه می 

 رسونه بله اینجاست...سالم می -

کنم بگذارد سالم و احوالپرسی کنم، اما او با اخم غلیظی اشاره  و التماس می

 .دارد گوشی را از روی بلندگو برمی
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  دهد و با چند جمله تماسش را خاتمهموبایلش را بین گوش و گردنش جا می

 .دهدمی 

 !دایی ظالم

 .بیاورمتوانم دایی را راضی کنم که ترانه را هم با اصرار زیاد، باالخره می 

 .ایمحاال هر چهار نفرمان با ماشین میهاربا روبروی سینما رسیده

 ...رود و آتش سمت بوفه فروش خوراکیی تهیه بلیط میمیهاربا به طرف گیشه 

 زند ترانه درون گوشم پچ می 

 ام خوبه، به چشم داییت میام؟ت لباسبه نظر -

 گویمکنم و بی خیال می نگاهی به سرتاپایش می 

خطره! قبالً یکی دل و قلوه و زحمت نکش دایی من کبریت بیخیلی  -

تفاوتی محض داره به  احساسش رو با هم به آتیش کشیده و رفته...االن فقط بی

 !همه چی

 کند کند و بعد زمزمه می ترانه با دقت نگاهم می 
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 ام من عاشق مردای شکست عشقی خورده -

 دهدسری به افسوس برایش تکان می

 دهعشق کورت کر -

 کندهای من می نگاهش را زوم لباس

 تو چرا یک لباس بهتر نپوشیدی داداش آتشمون رو تحت تاثیر قرار بدی؟ -

 خواد بپسنده، مهم خودمم که خودم رو پسندیده مگه لباسام رو می -

 زند لب می شیدن صورتشبا در هم ک

 عییی... ببند جلبک-

 دهممن هم گردنی تاب می 

 اگه داییم رو بهت دادم  مواظب حرف زدنت باش! -

 دخترا بریم -

 .زندمیهاربا است که به روبرو اشاره می
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 کنمبه طرف بوفه نگاه می 

  آتش -

 زند عصبی غر می 

 چرا گذاشتی بره چیزی بخره، مثال من مهمونش کردم -

 گویدرود و ترانه در گوش من می اتش می سمت و به

  آقامون جنتلمنِ -

 زنم می با آرنج به شکمش 

 یکم سنگین باش ترانه  -

 اش را بگیردکند جلوی خنده ترانه با سختی سعی می 

 زنی؟االن تو از سنگینی حرف می  -

کنند به ترانه  با دیدن آتش که نایلون به دست و میهاربا که با هم صحبت می 

 دهمدار میهش

 ببند داییم اومد  -
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 .مردها نزدیکمان شوندایستیم تا و هر دو خیلی متین و خانم می 

........ 

سینما خیلی شلوغ نیست، شاید هم فیلمی که دایی انتخاب کرده جذاب نیست، 

 .هایی در حال اکران استراستش اصال نفهمیدم چه فیلم 

ی میهاربا قدم انه به شانهتمام حواس من سمت آن مرد متین و موقری که ش

 ....شدهدارد؛ پرت  برمی 

بعید نیست که فیلم کودک ما را آورده باشد که بدآموزی  و البته از میهاربا

 .زنمنداشته باشد، به فکر خودم لبخندی می 

شویم تا  رد می ی طویل پایین رفته و از بین ردیف چند صندلیاز چندین پله

 .نجا بنشینیم زند که همامیهاربا اشاره می

که چه کسی، کجا کنیم ی من داریم فکر میو حاال هر چهار نفرمان به عقیده

 !بنشیند

 .من که عمرا صندلی بغل دست آتش را به کسی بدهم
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ی نمایشی  کند و با خندهتواند حرفی بزند فقط به من نگاه می میهاربا مستقیم نمی

 گوید می 

 شینی مهدا جان پیش من نمی  -

 کنمو رو به آتش می کنم هش میبا غیظ نگا

 بشینین دیگه  -

 ...آخه -

 .شودش تو که بنشینی تکلیف تمام ما روشن میکنم آتخواهش می

 کنم گیرد و رو به میهاربا میانگار سرنخ را از نگاهم می 

 شینم تا همه تعارف رو کنار بذارید با اجازه من اول می  -

 گیردم را میخواهم کنار آتش بنشینم میهاربا دستتا می

 آقایون اینطرف...دخترا اونطرف  -

 زنمبا بهت لب میکنم و برایش چشم گرد می 

 دایی  -



 

561 
 

              Romanbook_ir@                                                                                                          دای آتشمه

 تر از من، هاج و واج مشغول تماشای ما ایستادهی بدبختترانه

 زند میهاربا با بدجنسی لب می

 مشکلی داری؟ -

 نه! ترانه جان شما این صندلی بشین  -

ت راست  زنم و خودم هم به طرف صندلی دسبه صندلی کنار میهاربا اشاره می

 .نشینممی میهاربا رفته و رویش 

دهد که آتش دست روی دستش  بینم میهاربا چه عکس العملی انجام مینمی

 گذاردمی 

 آقا ابراهیم؟ -

زند و با لحن شویم، درون چشمان دایی زل میهر سه نفرمان به آتش خیره می 

 گوید نرم اما محکمی می

 !کردیننداشتین نبایددعوتم می ن اعتماداگه به م -

 رود می دلم برایش ضعف 
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 !این یعنی حمایت زیر پوستی

 !این یعنی دایی با غیرت بشین سرجایت

 این یعنی من هم دوست دارم کنار مهدا بنشینم 

  !خواهد مواظب مهدایم باشیاین یعنی آقا ابراهیم وقتی من هستم، شما نمی 

 ....این یعنی

 کن ها را ولش یاصال این یعن

 شود؟ مرد هم اینقدر تو دل برو می 

 لعنتی جذاب 

یک ربع از ساعت، از شروع فیلم گذشته که یکدفعه آتش به طرف من 

 .گرددبرمی 

 کندگذارد و با لحنی آرام و مهربان زمزمه می پاپ کرنی داخل دهانش می

 ندمی ی سینما اونطرفه...روی صورت من که فیلم نمایش ن مهدا خانم پرده -

 زنملبخند محوی می 
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 فیلم به چه کارم میاد وقتی اصل جنس کنار دستم نشسته  -

زند، در این تاریکی محیط که نور از روبروی روی بندد و لبخند می پلک می 

 ...تر و برق چشمانش را بیشتر کردهاش را جذابصورتش افتاده، چهره 

 کنداندازد و دوباره نگاهم مینیم نگاهی سمت میهاربا می

 هم خودت نفهمیدی فیلم چیه هم این بنده خدا داییت -

 بینم کشم که دایی را ببینم که صورتش را غرق اخم می سرک می 

 چی کاره مگه؟ -

 زند آتش لبخند خبیثی می 

 هاش نرسه هاترسم هوا به ریهاز اون موقع کلی نفس عمیق کشیده...می -

 گویمبا لبخند می

فهمیده یک آپشنی به اسم غیرت هم روش نصب  اش رو نخور این تازهغضه -

 کنه یا نهشده، هی روی من مانور میده ببینه غیرتش خوب کار می
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لرزد و لبزیرینش هایش میاش شانهخندد، از خندهصدا میحاال از ته دل اما بی

 گیردرا به دندان می

 کندکنم که دوباره اعتراض میآنقدر خیره نگاهش می 

  چی؟ -

 دلبری... اسالمت دست و پام رو بسته برای ابراز محبت یتو خیل -

 .شودیشمِ پررنگ چشمانش درون ظرف شب چشمانم چپه می 

 .های آتش جنگل گیالنش را ندارممن طاقت زبانه

 کندتحت تاثیر نگاهش هستم که یکدفعه دایی صدایش را بلند می

 ای چیزیها اگه از فیلم خوشتون نمیاد بریم کافهبچه -

ام گره گیرد و من نفسم جایی میان سینهبه سختی چشم از چشمهایم می ش آت

 .خوردمی 

 ....کنم ام را حس میمو به تنم سیخ شده و نبض زدن پیشانی
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گیری و دست و پایت را گم  خب دختر حسابی تو که با یک نگاه گر می 

 !کنیکنی زبانت را از گلیمت درازتر میکنی غلط میمی 

 .اختراع کردم همد ضرب المثل جدی 

 کند آتش رو به میهاربا می

 من تابع نظر جمع هستم  -

زنم و  کند که از الک احساس خودم بیرون می میهاربا آنقدر سنگین نگاهم می 

 زنمبی حواس لب می

 خورهبریم... فیلمش به درد نمی -

 .طفلک کارگردان فیلم را هم نابودش کردم

جنبه که  و دستانی یخ کرده، و قلبی بی ر دا خیزم، با سری تبو قبل از همه برمی

 .رومها میها رد شده و به طرف پلهزند از بین صندلینظم میبی

 ...ایم، من پشت سر میهاربا و ترانه پشت سر آتشمن و ترانه صندلی عقب نشسته 
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کلی حساب کتاب کردم تا به این نتیجه رسیدم که پشت سر میهاربا بشینم آتش  

 نگاه کنم م انتورا بهتر می

 حاال کجا بریم؟ -

 گویمبا تاکید می

 !میهاربا بریم پارک -

  زنمو زیر لب با صدایی که فقط خودم بشنوم غر می

 "کنی برامونبا این اخالق گند تو کافه هم بریم  زهر می "

 گوید آتش می 

 آقا ابراهیم اجازه هست یک سوال بپرسم  -

 زند میهاربا راهنما می

 داداش بپرس  -

 ربا یعنی چی؟هامی -

 گوید اندازد و با لبخند میمیهاربا از آینه نگاهی به من می 
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 موقع باز شود گه لعنت بر دهانی که بیاینجا شاعر می -

 گرددآید وبرمیزند و نیم نگاهش هم سمت من می آتش هم لبخند می

 چطور؟  -

ابراهیم من و تو میشه بابا ما زبونمون سوخت یکدفعه گفتیم مهدا ترکیب اسم  -

 ....ادهم

  ماندکند و منتظر باقی حرف میهاربا می آتش ابروهایش را به هم نزدیک می 

این خانم هم پرسید چطور؟ منم گفتم حروف اسمت برعکس بشه، میشه   -

ادهم...از اونجایی هم که مهدا خانم ما خیلی پیگیره بالفاصله حروف اسم منو 

دایی و ابراهیم   ایشون به جای گفتم ادهم ولیبرعکس کرد و من دیگه بهش ن

 !گه میهاربافقط به من می 

 کند گیرد و زیر لب زمزمه می آتش لبخندش وسعت بیشتری می 

 چه جالب ! ادهم -

 کندو نگاه کوتاهی سمت من می 
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 !بیا دست این آتش هم کد داد

نمان  ی آن روز که ندا هم بیدانم به خاطرهشود من میدایی که غرق فکر می 

 ...شده بود، پرت

همان وقت که ندا انحصارطلبانه سینه سپر کرد و گفت تو ابراهیم ادهم نیستی، 

 ....ابراهیم ندایی

 دهم ام بیرون میشدهآهم را از بین لبهای جمع 

 "!لعنت بهت ندا که روزگار ابراهیمت را با خاک کوچه یکسان کردی "

 زنمبا صدای ترانه از خاطرات بیرون می

 تی؟ا توام کجا رفب -

 زنم به چشمهای ترانه زل می 

 ....هیچ جا -

......... 
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ایم، گاهی نسیمی  های آهنی و خنک پارک نشسته من و ترانه روی نیمکت

اند را در هوا  هایی که قبل بهار گل دادهوزد و چند گلبرگ شکوفهمی 

 ...رقصاندمی 

 ند کنگرمی صحبت میتر کشانده و با او به  دایی، آتش را چند متر آنطرف 

 !چه با هم ایاق شدن -

 گویمگیرم و میام را از قد و باالی آتش نمی نگاه خیره 

شناسی، االن از در محبت وارد شده  چه خوش خیالی دختر! تو میهاربا رو نمی -

 و آتش رو به حرف گرفته تا نزدیک من نیاد 

 خنددترانه با بهت می

 ن آقا ابراهیمجونِ من؟ اوف چه جگر ضد حالیه ای -

 کنم ایش دهان کجی می رب

جگر ضد حال؟ جونِ تو! یعنی اگه بدونم از کی این رگ غیرت تو وجودش  -

 رشد کرده خیلی خوب میشه 



 

570 
 

              Romanbook_ir@                                                                                                          دای آتشمه

 شه های ترانه حوا محور دایی شروع می سوال

 ات بدجنسه؟دایی -

 اندازم شانه باال می

 نه...محبتاش خرکیه -

 خندد ترانه با صدای بلند می

 ...نمیری مهدا  -

 اندازم رد به ترانه که محو تماشای میهاربا شده، نگاهی میگذمی  کمی که

 !هوی چشات رو درویش کن! قورتش دادی -

ذاره چشمام رو درویش  ی ورزشکاری و اون بازوهای پرش نمی آخه اون سینه  -

 کنم 

 !روت گه ببند...البته چشمااینجا شاعر می -

 پرسم با بهت می

 اییم رفته؟ ستی راستی دلت برای دترانه را  -
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 کندبا خشم نگاهم می

خیلی خری! این چه مدل حرف زدنه با من؟ یعنی من دلم ترمیناله که هر روز   -

 یکی بیاد و یکی بره؟ تو کی دیدی من عاشق کسی باشم؟

 شمارم الزم نیست فکر کنم خیلی راحت می

، چند ماه پیشش هم همین چند ماه پیش گفتی آرش رو برای تو لقمه بگیرم -

 ...ودی...اوم...فکر کنمشق داداش سمیرا شده ب عا

 گذارد دستش را دم دهانم می 

خفه! َاه یادم نبود تو دوست فابریکمی از همه چیم خبر داری...ولی به شرافتم  -

  !قسم این آخرین موردیه که دوستش دارم! خیلی دلبره لعنتی

 زنمدستانم را روی سینه گره می 

 ...لعنتش کنه ندا روخدا  -

 کنده چشم ریز میانتر

 ندا؟ کی هست؟ -
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 زنمکشم و به مردهای روبرویم زل می پوفی می 

مثل من که آرش برام درنظر گرفته شده، خانم بزرگ برای دایی هم یکی رو   -

دونم از کجا ندا پیداش شد...دایی هم زد زیر  در نظر گرفته بود...اما یکدفعه نمی

 ار بود و گفت فقط ندا! هر چی قول و قر

خانم بزرگ زار و زندگیش رو جمع کرد مهاجرت کنه سوئد شاید عشق ندا از  

ره...خانم بزرگ ی آخر دایی گفت همراهشون نمیسر میهاربا بیفته ولی دقیقه 

 هم مجبور شد بدون میهاربا بره...ولی هنوز از دستش ناراحته و نبخشیدش.... 

عمیق و پر از   کنم، یک نگاهنذر من می آتش بین حرف زدنشان نگاهش را 

دهم و برایش دست تکان  موهای سرکشم را داخل روسری هل میخواستن، 

 دهم.می 

دوزد و  گذارد و دوباره نگاهش را به صورت میهاربا می پلک برایم روی هم می 

 دهم من ادامه می

یازده سالم اش بودم، ده  دو سه سال به پای ندا نشست...یک شب من خونه -

اش سه نفریمون بریم بیرون  تا پیش هم بودیم... قرار بود فردبیشتر نبود، بیشتر وق
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شهر...من و دایی و ندا!.. اما دایی که قرار بود سر شب بیاد، دیر کرد...قرار بود  

 زود بخوابیم فردا بدون خبر بریم دنبال ندا و یک جورایی سورپرایزش کنیم....

 اورم و آن شب تلخ را به یاد می کشمدستی به صورتم می 

میهاربا تقریبا نصف شب برگشت... چشماش یک کاسه خون بود و رنگ   -

کشید که با این که کم سن و زد...اینقدر بد نفس میصورتش به کبودی می 

فهمیدم حالش خیلی بده... چند دقیقه فقط نگام کرد و بعد یکدفعه سال بودم می

ا رو به هم هشکست، نعره کشید و مبل و صندلیها رو داد زد و در و پنجره

زدم و با التماس اسمش رو مثل یک گنجشک دل می گی کوبید...من رو می

ترسیدم، از نبودنش ترسیدم سکته کنه...ازش نمیکردم.... می صدا می

ترسیدم...این اولین باری بود که اینجوری دیده ترسیدم، از حال بدش می می 

 بودمش.... 

 تا قطره اشکم پایین نچکد گزملب می

زمین نشست یواش نزدیکش شدم... بغضش ترکید و با صدای   عه روییکدف -

لرزید...بدنش یخ کرده بود... با همون گریه گفت هاش میبلند گریه کرد...شونه
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ی عقد یکی نشسته...گفت ندا  ندا با یکی عقد کرده....گفت اونشب پای سفره 

به بعد دیگه    ح با هم گریه کردیم...از اون روزآتیش به جونش کشیده... تا صب

 هاربا رو ندیدم ی از ته دل میخنده 

 کرد داد میی ترانه هم بیبهت و غم توی چهره 

 چرا ندا باهاش اینکارو کرد -

 اندازم شانه باال می

دونم، سه چهار سال پیش دیدمش...الغر شده بود، چشاش دیگه برق نمی -

خندید که صال نمیین انحنا گرفته بود انگار دیگه ا زد....لباش رو به پاینمی

شکل گرفته بود....دست یک دختر بچه تو دستش بود از شکم لبهاش همینطور 

ها مامان و دایی با هم گردش هم معلوم بود یکی دیگه رو بارداره!....اون موقع

دنیا دونستم کجای این ی دیدنش رو نداشتم...اصال... نمیقهر بودن و منم اجازه

هاربا رو از ندا  ی میی براش تنگ شده بود...شمارهکشه....دلم خیلداره نفس می

اش رو داشت...بهش گفتم چرا ولش کردی...فقط گریه گرفتم، هنوز شماره

کرد....گفتم داغونش کردی...زار زد...گفتم گریه که حالل مشکالت نیست 
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لش کردی اونم اش گفت حالش چطوره...گفتم همونطور که تو ووسط گریه

ابراهیمم چقدر رو روی هم فشار داد و گفت طفلک  منو ول کرد...پلکاش

دونم چی باعث  اینروزا تنها مونده.... دهنم از احساساتش باز مونده بود....نمی

زد عاشقِ  ها و حرفهاش نعره می شد گند بزنه به زندگی هر دوتاشون ولی گریه

 ابراهیمِ !

 پرسدکنم، ترانه میسکوت که می

 و دوست داره؟ داییت چی؟ اون هنوز ندا ر -

 کنم به میهاربا اشاره می

 بینی که یک حلقه به جای پالک داره؟اون زنجیر تو گردنش رو می -

 زند زنجیر زیر نور آفتاب، دور گردنش برق می 

 آره -

 ام شوند انگار درونش پرتاب شدهها آنقدر پررنگ میخاطره
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داشت، گفت ی تولدش... جفت اینو خود ندا هم اونو ندا براش خرید، برا  -

 کنیم....کنیم و تو انگشتمون میهاش رو آزاد میقه وقتی به هم رسیدیم، حل

 زنم به چشمهای ترانه زل می 

 به نظرت نگه داشتن اون زنجیر یعنی چی؟  -

 یعنی فراموشش نکرده -

 با این تفاسیر بازم دوست دادی زنداییم بشی؟  -

 شکفدگل از گلش میدختر بی حیا 

قصد ادامه تحصیل دارم...نه غلط کردم ترک  گترا....نه! ببینی بزربا اجازه -

کنم.... اوم...وای فداش بشم...فقط باید اول یادم باشه اون زنجیر رو  تحصیل می

 از گردن ابراهیمم در بیارم 

 کنم حرصی نگاهش می

خواد زن بگیره بعد ترک می باز پسرخاله شد...ترانه هول نشو اول ببین داییم  -

 تحصیل کن
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 خندد با صدا و ذوق می

 مگه دست خودشه؟ مجبوره منو بگیره -

 حیا بی -

شوم که از حرفهای ی اتشم میکنیم من دوباره خیره هر دو که سکوت می 

 خندد.میهاربا شیرین می 

 کند که دلش را برده... دانم چه برایش تعریف مینمی

روی یکی از  اورم و  ام را در می ودکار و دفترچه کنم، خدست توی کیفم می 

 نویسم هایش میبرگه

 کنم چند درصد جذابی؟با خودم فکر می "

 کنم شاید هشتاد درصد!زیر لب زمزمه  می

 کشم خندی و من به یقین فریاد مییکدفعه می

 وای خندیدی شد صد در صد!

 "جذاب دوست داشتنی من! 
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 ندکترانه سرش را داخل دفتر من می 

 نویسی؟چی می  -

 نویسم آتش رو می هام نسبت بهحس -

 اورد خواند و ادای حالت تهوع در میبا پچ پچ متنم را می

 ععییی....خاک تو سر هالکت کنن.... آخی مجنون شدی؟ -

 گذارم دفترم را توی کیفم می 

 رسهنوبت تو هم می -

 آیدیکدفعه صدای جوانکی از کنارمان می 

 رسه خانم خوشکال؟مینوبت من کی  -

 کشم.طرفش می  با خشم نگاهم را به

 دو نفر هستند و معلوم است دنبال وقت گذراندن باشند. 

چرخانم که محو صحبت هستند و با اخم تشر  سر به طرف آتش و میهاربا می

 زنم می 
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 برو آقا مزاحم نشو -

 کندصدایش را کشدار می

 خوشگل حیفه اینجا تنها باشن! آخی چی بد اخالق...دو تا خانم  -

کنم که سرعت عملش تعجب می  آید از یهاربا که می صدای سرد و ترسناک م

 چگونه خودش را به ما رسانده 

 تنها باشن به توی پیزوری چه ربطی داره؟  -

نگاه آن مرد جوان که موهایش را حالت دار باال داده به طرف آتش و میهاربا  

 گوید ی میدهد و با پررویتغییر جهت می 

 به تو ربط داره؟ -

کند و بعد داد  ورت او رها میی حرف مشتش را توی صا میهاربا بدون کلمه

 کشدمی 

 ی! دم حروم لقمهاالن ربطش رو بهت نشون می -

 کشیم. خیزیم و عقب میمن و ترانه با ترس از روی نیمکت برمی
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 کشمجیغ می 

 دایی ولش کن   -

از هم جدا کند ولی بعد که آن پسر دیگر هم ها را  کند آن آتش اول تالش می

را زیر  گذارد و آن دو بدبخت آید آتش هم کم نمی دوستش می به کمک 

 گیرند.مشت و لگد می

 کنممن مدام صدایشان می  

 دایی، آتش بیاین بریم -

 کند و ترانه زیر گوشم وز وز می

 اوف چه زور بازویی داره...فدای اون مشت زدنات بشم -

 بندد. کنم که باالخره دهانش را می ره نگاهش می با چشم غ

دهد ولی هیچکس برای اند و هر کسی نظری می نفر دور و برمان جمع شده د چن

 رود. جدا کردنشان جلو نمی

 ام. لرزیم و دست ترانه را محکم گرفته من  مثل بید می 
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 از دعوا بیزارم... 

شوند و پا  میهاربا نمیفهمند حریف آتش و گذرد که دو جوان میای نمیدقیقه 

 گذارند به فرار می

 گیردا در هوا میدستش ر میهاربا

 بزن قدش -

 کوبندو هر دو کف دستهایشان را به هم می

 ذاشتی جگرش رو بکشم بیرون دمت گرم ولی باید می -

 گوید ی محوی می کند و با خندههایش را مرتب میآتش لباس

بینی؟ بابا یک غلطی کردن چوبش رو  داداش...فیلم هندی زیاد میکوتاه بیا  -

 هم خوردن

 روم گردد که یک قدم عقب میا با چنان خشمی سمت من برمی اربمیه

 چی بهت گفت؟ -

 شود ام، حالم بد میانگار من خطا کرده
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 گویمبا عصبانیت می

فتی حاال واسه توپی؟ ما رو اینجا تنها گذاشتی و ربیشعور بود! چرا به من می -

 غیرتت باد کرده؟من رگ

 اضافه کنه  کرد غلطخندیدین جرات نمی اگه نمی -

 خواستی.... می  -

 کشد آتش دست میهاربا را می

 آقا ابراهیم! هر چی گفته، یک غلطی کرده... مهدا تقصیر نداره  -

 گویم شود و رو به آتش با کنایه می دلم باز هم از حمایتش گرم می 

کنم ام رو میارم بیرون بعداً ولش می گه تقصیر منِ که خواهرزادهنه راست می -

 دنبال.... رم و می

 کشم.خورم و با حرص نفس می ی حرفم را میبقیه

کشد و رو به میهاربا  در اوج عصبانیت ترانه دستمالی از کیفش بیرون می 

 گیردمی 
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 کنید...ببخشین به خاطر ما....آقا ابراهیم کنار لبتون خونی شده، پاک  -

 ماند نش می ی حرفش در دهاکنم که بقیه با چنان عصبانیتی به ترانه نگاه می 

 کنی کوفت چرا مثل میرغضب نگام می -

 زنمزیر لب غر می

 خاک تو سر هالکت کنن ترانه  -

دستمال را   "ممنونی "زند و دایی با گفتن اندازد و لبخند می آتش سر به زیر می

 کنم. گیرد و مستقیم نگاهش میدست ترانه میاز 

 شوم. کوبم و از جمعشان جدا می با حرص پا زمین می 

آید با کالفگی که کنم کسی پشت سرم می شوم احساس میی که دور میمک

 شودهای خندان آتش میگردم نگاهم قفل لببرمی 

 ری؟رسم....کجا با این عجله می بهت نمی -

خیال  اندازم، آن دو بیترانه و دایی هستند نگاهی می به پشت سرش و جایی که 

 با هم سرگرم حرف زدن هستند 
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 زدیک من بشی؟ اجازه داد ن -

 شود تر می لبخندش وسیع 

دارم وگرنه خود تو هم  مگه داییت باید اجازه بده؟ من احترامش رو نگه می  -

 تونی جلوی منو بگیری! نمی

 کشیدخوب...دلم برات پر میاوه چه جنایی...اصال چه  -

 کندام توبیخم نمی دهد ولی برای جمله با لبخند سری تکان می 

 بزنم  خوام باهات حرفمی  بیا یک جا بشینیم -

 ای جون....کجا بشینم شما خوشت بیاد -

 ال اله اال اهلل از دست تو...روی اون نیمکت بشین  -

 کند. می  و به صندلی فلزی که کمی دورتر خالی مانده، اشاره

گذارم تا به جایی که گفته،  اش پا روی سنگفرش طرحدار پارک میشانه به شانه

 برسیم. 

 کند. تقویت می  او حس غرورم را راه رفتن کنار 
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خواهد تمام دختران داخل پارک به من نگاه کنند و من از این دلم می 

 دوشادوشی با آتش فخر بفروشم...

گردانم تا بین شاخ و  ولی هر چه چشم میخواند ای به زیبایی آواز میپرنده

 کنم.ها ببینمش، پیدایش نمیبرگ

 شوم نه تمام رخ به طرف آتش می نشینیم، دست به سیروی صندلی که می 

 بفرما جانِ دلم...سراپا گوشم  -

 اندازد خارد و پا روی پا می اش را میپیشانی 

 شهنکن اینجوری ، حرفم فراموشم می -

 خندمریز می

 عادت کنی باید -

 شود ام، جدی می بعد از نگاه با مکثی روی خنده 

 گفتم که بابام فوت کرده؟ -

 کنم می  و سرم را باال و پایینکنم لبهایم را جمع می 
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 اوهوم  -

 دهدمتفکر ادامه می  

 ... در اصل بابام شهید شده -

 زند العملم را ببیند و لب می شود تا عکسدرون چشمهای من خیره می 

 حرم بودمدافع  -

 گویمبدون فکر می

 از همونا که برای پول رفتن تو سوریه، برای ارتش سوریه جنگیدن؟ -

 کنداش فوت میهای جمع شدهن لبرد و آهی از بیپرنگ صورتش می

رم جون آدما  ذاره؟ منم که می کدوم آدمی برای پول جونش رو به حراج می -

 دم واسه پولشه؟ رو از وسط آتیش نجات می

 گزمشرمنده از حرفم لب می

 ببخشین...من اینجوری در موردشون شنیدم  -
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شه، درست مثل تو... البته دختر مامان من سی و چند سال پیش عاشق بابام می -

 داده...خاله بودن...ولی بابام رو نشون نمیخاله و پسر

 زنملب می

 مثل تو؟  -

 زند رود و پلک می تک ابرویش کمی باال می 

 نویسه که پسرخاله در چه حالی که دلم واست رفته... مامان، برای بابام نامه می -

 کشدآه می 

جشون سر ده و ازدوا ل به دل مامانم میچند وقت بعدش هم بابام هم د -

گیره...تا روزی که بابام زنده بود یک کالم درشت به مامانم نگفت...یک  می 

قا رضای مامانم بدون جان و عزیزم  دفعه اخم نکرد به مامانم...یکدفعه جواب آ

 نبود... 

زدن...سه  فهمی یعنی چی؟ بدون هم لب به غذا نمیدادن....میجون برای هم می 

  ال و نیمه بابام شهید شده، عین هر سه سال نزدیک سالگرد بابام؛ مامانم میفتهس
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کنه...قلبش نامیزون بیمارستان...دیگه نفسش در نمیاد، افت فشار پیدا می 

شه...بعدا تو بگو  میره و زنده میزنه...هر سال توی سالگرد بابا، مامانم می می 

کنه بتونی بخونی رو آدم ول می  همچین زندگی قشنگی که فقط تو داستانا شاید

 ره به خاطر پول خودش رو به کشتن بده؟و می

 اندازم شانه باال می

 گن!  من خبر ندارم ولی همه همینو می  -

 کشددستی به صورتش می 

زنن...نباید باور کرد...امثال بابای من برای اینکه دست همه خیلی حرف می  -

عصیاشون چیزی تو زندگی کم نداشتن، دشمن به ناموسمون نرسه رفتن...وگرنه ب

داد ولی گذاشت و رفت تا دخترای ی خواهرم جون میمثال بابام برای همین بچه

 رش دست اجنبی نیفتن...کشو

 پرسم رود، دلواپس مییصدایش که باال م

 االن از دست من ناراحتی؟ -
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 شود ام میخیره 

کنم، یادت که ات می نه چرا ناراحت باشم؟ دارم قدم به قدم با خودم آشن -

تونم  که هر وقت گفتی این مشکل را نمی گم چی زندگیم رو می نرفته! همه 

 تحمل کنم، بکشم کنار... 

 زنمه، زل میای که توپ دوستش را برداشتبه پسر بچه

من مشکلی با اینا ندارم...اصال من با هیچی مشکل ندارم تا وقتی که حرف   -

 نخواستن و نبودن منو نزنی! 

 شودهایم میگاهش وصل شانهنی نسنگی

 ببین منو  -

 کندگردانم، عمیق نگاهم می صورتم را به طرفش برمی 

 خوای؟ گی منو نمی چی بهت بگم می -

 کشم شاکی اخم در هم می 

 خوای یک چیزی بگی تا من ازت ببُرم؟ تا کنار بکشم؟چرا می  -
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 خوام بدونم تا کجا همراهم میای؟ خوام ازم ببری می نمی -

 زنم ون جنگل گیالن نگاهش قدم می رد

 فقط اگه خودت رو با کسی غیر از من شریک بشی! میذارمت کنار! -

اهنی پشتی صندلی ی آید و دستش را روی لبهدوباره لبخند به لبش می 

 اندازد. می 

 دستش از پشت من رد شده، دوباره موج حمایتش را سمت من فرستاده... 

 ود. شکلی حس خوب به دلم واژگون می

 آوردسرش را نزدیک صورتم می

 گی رو هیچوقت فراموش نکنی؟دی این حرفهایی که می قول می  -

 کندام میشوم و عطرش احاطهغرق تصویر نزدیک و کالم اغواگرش می 

 دی تحت هیچ شرایطی تنهام نذاری؟قول می  -

 دوزد نگاهش را ریز و دقیق به چشمهایم می 

 شود قند توی دلم آب می 
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 ات رو یکبار دیگه بگو خر جمله ی آیکهاین ت -

 برد.... هایش دلم را میخندد، برق دندانبا صدا و دلبرانه می

 شود این مرد را دوست نداشت؟ می 

 ختر... از دست تو د -

 افتد... و راه می

 گوید رویم با صدای ضعیفی می چند قدم که می 

 دونم چمه؟  امروز حسای خوبی دارم ولی نمی -

 خاند چرطرفم می  صورتش را به

 تونم راحت باهات حرف بزنم؟می  -

 کنم با ذوق استقبال می

 آره...آره  -

 چپاند هایش میدستانش را درون جیب 
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زنم  برم ولی دلهره دارم...وقتی باهات حرف می کنارت لذت میببین از بودن  -

کنه که زنه...یک چیزی اذیتم می شه ولی ته دلم شور میاوقاتم شیرین می

 کشه... دونم چیه...یه چیزی ناخودآگاهم را سوهان مینمی

 زندو پرسشی به چشمهای من زل می 

 دونی چرا؟ تو می -

 دهم. ه سر به نفی تکان میدهم و ترسیدآب دهانم را قورت می 

کنم آرش  شود و دعا میبا حرفهایش ته دل من هم آشوب که نه، طوفان می

 وسط بخت و فالم نیفتد.

 دوییم؟پس ولش کن...ب -

 پرسمبا تعجب می

 راستی راستی بدوییم؟ -

 کشدزند و اخم در هم می دست به کمر می 
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ها  شی اونوقت مثل بچه دبستانی نخیر! چه معنی داره؟ مثال داری عروس می -

 خوای بدویی؟ می 

 کوبمخندم و دست به هم می با ذوق و بلند می

 یعنی عاشقتم آتیش -

 زند می  کند نخندد و تاکیدی لب سعی می 

 آتش!  -

 قول میدی اگه بهت دل بستم زیر پام رو خالی نکنی؟ -

 دهدکشد و ادامه میی درشتش میهازبانش را روی لب

 دی؟قول می  -

دهم با اطمینان و تکرار تکه کالمش، پلک روی هم  آب دهانم را قورت می 

 کنم گذارم و زمزمه میمی 

 دم!ببین! قول می  -

 آید. کمی لبهایش کش می 
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 دهدآورد، آرام لبهایش را تکان میتر می رتش را نزدیکوص

 کند.کنم برای گفتن حرفش مکث میمی پس منم یک رازی رو برات فاش  -

 کنم واج به واج کلماتش را توی سرم هجی می 

 هایش رفت و برگشت دارد نگاهم از چشمها و لب

 زنمخواهد بگوید، با قاطعیت لب میو بدون اینکه بدانم چه می 

 بگو  -

کند و حاال کند، چشمهایش را ریز میکمی فقط کمی لبهایش انحنا پیدا می 

 گوید د و محکم می بدون تردی

 دوستت دارم  -

 کند.نفسم همان میانه راه سکته می

 کوبد قلبم نامنظم می 

 گویم گیرم و در عوضش با تمام وجود می اما جلوی سرریز شدن احساسم را می 

 منم!  -
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 هددجدیت ادامه می  با همان استایل و

ولی اینو بدون جیرینگ جیرینگ اگه دروغ بگی، اگه جا بزنی، اگه دلسرد  - 

 کنم! ام نفرینت می بخشمت...هیچوقت! با همین دل شکستهبشی هیچ وقت نمی

 دهممطمئن جواب می 

 ذارم فقط اگه بمیرم تنهات می -

 کند، یک اخم شیرین اخم می 

 خدا نکنه بچه.... -

 شودمی نگاهش خبیث

 هستی فرار کنیم و داییت رو قال بذاریمپایه  -

 قال بذاریم؟  -

آره خیلی بزرگتری واسمون کرده، یکم فرمون دستش بیاد من خودم آقام  -

 وگرنه کاری از دستش ساخته نیست
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کمی گردنم را کج کرده و از کنار سرش به دایی و ترانه که غرق حرف زدن 

 اندازم. هستند، نگاهی می

 چطوری قاب داییم رو دزدید! رو رو ببینره پردخت -

 دهد دستش را برای منحرف کردن خط دیدم، روبرویم تاب می 

 ببین منو  -

 کنم نگاهش می

بهتر...بذار سر داییت رو گرم کنه! پاشو ما هم بریم اولین بستنی رو بدم،   -

 بخوری 

 ایستمایستد به تبعیتش می تا می

 ببین! بدون بستنی هم عزیزی!  -

 افتده می غرور کنارم را  اب

 دونم، من همه جوره تو دل برو اَم... اون که می -

 خندماز ته دل می 
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 خدای اعتماد به نفس بلدی خوش اخالقم باشی؟ -

 اندازد یک ابرو باال می

 برای اهلش چرا که نه! -

 آتیش؟ -

 آتش!  -

 باشه...یک چیزی بگم  -

 ات رو به من بگواوم....از االن تا وقتی نفس دارم همه حرفه -

 گویممی  "نچی"با کالفگی 

 کندبا تعجب نگاهم می

 چیه؟ چی شد  -

 کنم اخم کنم و حرف بزنمسعی می 

ندازه و  خوام جای اون چیزایی که اسالمت رو به خطر می خب من همش می  -

 ذاری که!مثبت هیجدهِ، فکرم نره ولی تو نمی
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 اندازد اش باال میدستانش را با شانه

 مگه؟ار کردم من؟ چک -

 کنی خبدلبری می  -

 شیطون نشو بچه...حرفت رو بگو -

 گیرمنفسی می 

 توی حرفهات... گفتی بابات به خاطر ناموسش رفته، شهید شده  -

 خب؟ -

 منم ناموس توَام؟ از این کلمه خوشم اومده...دوست دارم ناموست باشم -

 کندخندد و بعد با حسی عجیب نگاهم می اول با صدا و دلبر می 

 ه همه چی جور بشه...معلومه که هستی...اصال از همین االن ناموس منی! اگ -

 پرسم  دوباره می

 بابات شبیه تو بوده؟ -
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 خب حقیقتش من شبیه بابامم...خیلی! -

 شودبغض ریزی توی گلویم سد می

 ولی مامانت خیلی قویه! -

 چطور؟  -

 تحمل نبود بابات خیلی براش سخته....تو !...  -

 بلعملبخندی می ا با بغضم ر

تونم نبودت رو  حق نداری برات اتفاقی بیفته وگرنه من از یکسال بیشتر نمی  -

 طاقت بیارم...اصال... 

 پردوسط حرفم می 

 مهدا خانم بعضی چیزا دست خود آدم نیست...  -

 زنیم.های جلوی پایمان زل می شویم و به سنگفرشهر دو ساکت می

 خواد دستت رو بگیرمدلم می  -

 زنم ام او هم لب میین ناباوریدر ع
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 منم  -

 شوم.اش میایستم و خیره شوکه می

 کندگردد و پرسشی نگاهم می برمی 

 ری تو کما ؟چیه؟ چرا تو هی می  -

 گویمطلبکار می

 گیری؟ پس چرا دستم رو نمی -

 گویدبا مهربانی می

... چون  شمباگیرم عذاب وجدان داشته خواد وقتی دستت رو میچون دلم نمی  -

 خواد وقتی دستت رو بگیرم که مال خودم باشی!دلم می 

 زند. اش را قدم می عصبی عرض سالن خانه

اش که فکر کنم این همان رگ غیرتش باشد، ورم کرده و رگ کنار پیشانی

 هایش سرخ شده. صورتش مخصوصا شقشقه
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ش برایم آته هایی کام تا ذوقِ خاطرههایم مهار کردهاما من لبم را با دندان

 ساخته، مرا نخنداند. 

 آخرش بدون ترانه و میهاربا تاکسی گرفته و برگشتیم.

 کشددارد و سرم داد میباالخره از قدم زدن دست برمی 

 این جواب خوبی من بود؟ خب بگو من لولو سر خرمنم دیگه!  -

 دهمچرخانم و لبهایم را روی هم فشار می مردمک چشمانم را توی حدقه می 

 ترکوندی! واسه تو عیده واسه من عیبه!؟اشتی با ترانه الو مید توخب  -

 گیرمکند که گارد میبا چنان خشمی به طرفم حمله می 

 ترسمهی اینجوری نکن می  -

 خورداش از خشم تکان می های بینی پره

 ات کنم! حقشه یک مشت تو صورتت بکوبم...نه باید خفه -

 دهمبا حس غرور جواب می 

 اب آتش رو بدی!جود بعدا بای  -
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 کندگیرد و مرا به صورتش نزدیک می ام را بین مشتش می گر گرفته یقه 

 هاتون ها! زنم زیر همه کاسه کوزهمهدا منو با اون غول بیابونی تهدید نکن، می -

 شوم به مشتش و سپس به چشمانش خیره می 

ش ودخ  تر ازشناختم به ضعیفخجالت نکش! بزن! اما میهاربایی که من می  -

 کرد...عوض شدی داییگفت...رو زن جماعت دست بلند نمیزور نمی

 شود. ام رها می شود و از یقهدستش شل می

شود و کشد، چند قدم دور میچند بار صورتش را با دستانش مسح می 

 گرددبرمی 

 فهمی با من چکار کردی؟ ترسیدم بچه... ترسیدم الکردار... تو نمی -

 شوم می به چشمانش خیره 

 از چی؟ از کی؟ از آتش؟  -

 مسئولیتی کرده باشم، ترسیدم یک... ترسیدم بی -

 پرموسط حرفش می 
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 دایی!  -

 کندبا درد نگاهم می

 مرد نیستی بفهمی! پشت و پناه نشدی بدونی چه حسی داره! -

دایی آتیش از من قابل اعتمادتره! حتی از خودت ! این بشر بلده پا رو دلش  -

 نوتر نذاره! از گلیمش اوولی پاش رو بذاره  

 زند میهاربا مستقیم درون چشمانم زل می

 کاری که تو یاد نداری انجام بدی!  -

 پرسم شوم و بعد میاش می ی میهاربا مبهوت خیره از جمله

 چی؟  -

 ی آرش رو گفتی؟بهش قضیه  -

 شود دهم، غرورم تبدیل به ترس میآب دهانم را از ترس قورت می

 ترسم ولم کنهم، می دایی بهش بگترسم من میمن.... -

 زند سرخی صورتش فروکش کرده، چشمهایش با دلسوزی سوسو می
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کنه؟ گیرم اومد خواستگاریت، مهین این حقیقت رو تو  بهش نگی ولت نمی -

 خوای بتازونی؟کوبه؟ تا کی کج کج می فرق سرش نمی 

 میرمدایی من بدون اتیش می  -

 رسه!غول بیابونی نمیری به اون  هی هم که می با آرش چی؟...این را  -

 ایستدروبرویم می

 خوای....  می  -

 کندنگاهم تا نگاهش پرواز می

 من بهش حقیقت رو بگم  -

 دهم با شتاب جواب می

 نه! -

 زنمکند که لب میمنتظر نگاهم می 

 دمگم بهش...قول میگم...بهم مهلت بده...خودم میچند روز دیگه می-

 دهدبرایم تان میسری 
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.من ترسم مهدا هم خودت رو داغون کنی هم اون غول بیابونی رو..می  -

 فهممش...اون یکبار شکسته!می 

 پرسمبا تعجب می

 شی؟تو برای اونم دلواپس می -

 نشیندام، روی زمین می پای مبلی که من نشسته 

 دایی...  -

 دهدموهایش را به عقب هل می

وزی که بشه ..وحشت دارم از رشم...دوستش دارم.آره براش دلواپس می  -

 ابراهیم ده سال پیش! 

کنم و تمام تنم انگار درون مواد  با دهانی باز به حرفی که دایی گفته فکر می 

 سوزد.مذاب افتاده جلز ولز کنان می 

 من ندا شوم  

 و آتش، ابراهیم؟
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 شود صدایی از قعر جانم آوا می 

 دایی....  -

 رسد. یولی صدایی به گوش نم

ی عقد نشسته بود و میهاربا داغان و خراب به ندا سر سفرهن شبی که ی آخاطره

 شود... خانه آمد روبروی چشمانم زنده می 

 دهم اگر این اتفاق برایش بیفتد... در ثانیه برای آتشم جان می 

 خدایا کمکم کن

 شوم، ساعت از یک گذشته... به ساعت خیره می

 شود. تحویل  ان تاریکی شب سالدقایقی بیشتر نمانده تا می

 ام. ی نشستن سر سفره را ندارم و به اتاقم پناه آوردهام حوصلهبه مامان و بابا گفته

 اند یا نه... ها بیدار ماندهدانم آن نمی

درون اتاقم هفت سین ندارم، به جایش یک کاپشن دارم که عطر کمی از  

 کنمصاحبش درونش مانده و من به همان بسنده می 
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 گذارم. را کنار گوشم می کشم و گوشیمش می انگشتم را روی اس

اش هستم ولی آنقدر بوق  ریزد و منتظر آن صدای جادوییبا هر بوق دل من می 

 خورد تا تماس قطع شود. می 

 زنم.ی خاموش گوشی زل میهای آویزان به صفحهبا لب

 خواب است؟ 

 اش نشسته.... شاید هم در جمع خانواده

 نگ شده دلم برایش ت

 نم یا.... گر زنگ بزیکدفعه دی

لرزد و من با دیدن اسمش ورم که گوشی میان دستم میهنوز بین افکارم غوطه

 شود. روی گوشی نیشم تا بناگوشم باز می

 کنم های دنیا تماس را وصل میبا تمام خواستن

 سالم  -

 سالم دختر خوب...نخوابیدی؟  -
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 اندازم باال می بیند با شیطنت ابرو انگار مرا می

کمتر از یک ساعت دیگه سال تحویله ها! خودت چی خواب بودی؟ .مثال نچ.. -

 بیدارت کردم؟ 

 نه خواب نبودم  -

 کردی؟ چرا جواب ندادی؟چکار می -

 پیچد و بعد صدای نفس آرامش... صدای خرخری توی گوشی می

 باید بگم؟  -

 بگی بهتره -

 خنددمی 

 نترس زن ندارم...تنهام  -

 گوید میکند و بعد ای سکوت می لحظه

 خوندم نماز می -

 زنمبه ساعت زل می
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 نماز؟ -

 کردی تو چکار می -

 دعا  -

 خندد کند دست انداختمش، دلبرانه میفکر می 

خوام سال تحویل به خدا بگم رو با  نخند.. باور کن ! داشتم دعایی که می -

 کردمخودم مرور می

 پرسدآهسته می 

 چه دعایی ؟ -

دستم تو دست تو باشه،  فت سین کنار تو باشم، که سال دیگه سر سفره هاین -

 دوستت داشته باشم، دوستم داشته باشی.... 

 گیرد ام را به دست میجمله 

 عیدی هم بگیری؟! ببین! حتما  -
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ببین ایندفعه من نه مثبت هیجده حرف زدم نه اسالمت رو به خطر   -

 انداختم...خودت شروع کردی 

 کندکه صدایم می کنیم، یک سکوت مطلق...سکوت میهر دو 

 مهدا؟  -

 جان مهدا...  -

 ولی من!....  -

 پیچدصدای فوت کردن نفسش توی گوشی می

خواست سال تحویل همین امسال پیشم بودی! هینجا کنار دستم! همین  دلم می  -

 االن! 

 ند... کایستد و حرفهایش را تعبیر میتمام سیستم بدنم از فعالیت باز می

 ریزد.دلم هری می 

 خورد. هایم سر می اه روی گونهاخودآگاشکم ن

 شود. دلم برایش تنگ می 
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ام خارج دهم تا اسمش را بگویم ولی صدایی از حنجرههایم را تکان می لب

 شودنمی

 گوید کالفه می 

 ال اله اال اهلل...دختر به خودت دچارم کردی!  -

 . بندمپلک می 

 مهدا؟  -

 نوازیهایت میچقدر زیبا حروف اسمم را با لب

 کنم حروف را کنار هم بچسبانم کنم و تالش میپلک باز می

 مهدا فدات  -

 ا نکنه...نباف؟خد -

 چی؟  -

 خیال نباف  -

 آتیش اگه ....  -
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 اگه چی؟ -

 کنی؟ کنی؟...ولم میام با ازدواجمون مخالف باشن چکار میاگه خانواده -

 دهدمتفکر جواب می 

 بهشون چیزی گفتی؟  -

 نه! جوابم رو بده -

 جنگم! کنم...اگه تو منو بخوای برای به دست آوردنت میولت نمی -

 آتیش -

 جونم، عمرم -

 ین جان و عمر گفتنش... آورد با انفسم را بند می

 دهمآب دهانم را قورت می 

کنم هر کی هر چی گفت باور نکن...فقط  خوامت...خواهش می من همیشه می  -

مونم...تا  میرم....ناموستم.... ناموست هم میمنو باور کن من عاشقتم... برات می

 آخر عمر...تا وقتی نفس بکشم 
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 پرسدمینگران 

 چیزی شده؟  -

 آره -

 چی  -

 بیشتر از دیروز عاشقت شدم روز ام -

 شود صدایش با خنده آمیخته می 

 دزدمت هافیلم هندی شد که! میام می  -

 زنماز خدا خواسته لب می

 آخ چه بشود -

 کنهی کافی از نبودنت غریبیم می شیطون نشو بچه من خودم به اندازه -

 واقعاً؟ -

 کندکسی صدایش کرده، صدا بلند مییکدفعه انگار با 
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 مامان! باشه االن میام له ب -

 شود، خوش به حال مامانش که همیشه او را دارد حسودیم می 

 مهدا...من باید برم مامان کارم داره...اجازه هست مو قشنگم  -

 سکوت می کنم 

 مهدا؟  -

 دلم برات تنگ میشه... -

 زنمآ قوربون دلت، سال دیگه بهت زنگ می -

 بعد از سال تحویل است.  خندد، منظورش از سال دیگر،با صدا می و

 برم؟ -

 چطوری این یکسال رو طاقت بیارم  -

 کاپشنم دم دستته؟ -

 دورم انداختم -
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حرومت باشه! تو که یک کاپشن داری من چطوری این یکسال رو تحمل  -

سال دیگه کنم، بذار دقیق بگم...اوم هفده دقیقه دیگه که کنم؟ خداحافظی نمی

 مونی؟دار میزنم، خوبه؟ بیبشه بهت زنگ می

 خوبه؟ سال جدیدت مبارک باشه -

 شهحاال که تو توشی مبارک می  -

 کنی توقع داری دوریت رو تحمل کنم؟ اینقدر دلبری می -

 اوخ اوخ مهدا احضار شدم...باید برم -

 باشه  -

قیقا نزدیک کنم دهانش را به دهنی تلفن چسبانده که صدایش داحساس می

 آیدگوشم می

 یلم تویی... دعای سال تحو -

 شود.بوق بوق بوق و تماس قطع می 

 فشارم.زند؛ میو من موبایل را به سینه و آنجا که قلبم پر تپش می 
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 کندبی انصاف فکر دل و جان مرا نمی 

 تابم... ای بودن کنارش بیبرای ثانیه

 پیچم.را دورم میی کاپشن گذارم و دو لبهگوشی را روی زمین می 

 ست. تری ا دنیا جای قشنگ  میان جغرافیای کاپشنش

 معلوم هست کجایی؟ -

 دارم های سفره هفت سین را برمیزنم و یکی از سیبلبخند عمیقی می 

 دی!ها خیلی به من گیر می رویا خانم توجه کردی تازگی -

 زنم  و گازی به سیب می 

 ارهای مشکوکی! ها در حال انجام کشما توجه کردی تازگی -

 شود ام بیشتر می خنده 

 پلیس نبودی ها خانم کیان!  -

 چشمم روشن دیگه چی آقا آتش؟ -
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 نشینم مثل یک پسر خوب پشت میزی که مامان هفت سین رویش چیده، می

 خوام.... می  -

دوزم و بعد به چشمهای  و به عکس بابا که باالی سفره گذاشته شده چشم می

 م شویمنتظر مامان خیره می 

 برات عروس بیارم  -

نم حرفهایم را توی ذهنش آنالیز ککند و حس می می  ممتد و عمیق نگاهم

 کند. می 

 گوید تواند توی صدایش پنهان کند؛ میو بعد با ذوقی که نمی 

 دروغ؟...باالخره دلت سُرید؟  -

 خندمبا صدا می

 شه مامانم باشیزنی اصال باورم نمیبا این حرفهایی که می -

 بچه پررو...حرف بزن ببینم چکار کردی -

 ار سرم باال بردم را کن دستانم
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 .من هیچ کاری نکردمهیچی به خدا.. -

 کشید و دقیقا روبرویم نشست اش را روی سرامیک  صندلی

 لوس نشو...حرف بزن -

 گذارم سیب را توی بشقاب روی میز می 

اعتقاداتمون به هم غل و غشیه.... اختالف سنیمون زیاده ولی دختر پاک و بی -

ام بوده  از خط قرمزا رد بشه، نیست...هر چی تو گذشتهخوره ولی اهل اینکه  نمی

کنه اینقدر دوستم داره که هیچی براش مهم نیست...از  رو براش گفتم، ادعا می

حنا گفتم، از کارم، از اعتقاداتم، از بابا...حتی یک لحظه خم به ابرو  

 ه بعدا مشکلی پیش بیادنیاورد...ظاهرا هم چی اکیه مگ

 گویدمی چشمهای من خیره شده،مامان که با دقت به 

 پس بگو قابت رو دزدیده...باید ببینمش  -

 یعنی بهش بگم؟ -
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قراره نگی...وای آتش برات خوشحالم... ندیده اون دختر رو دوستش دارم...   -

بینی... برای زندگیت نمیچشمات دوباره حس زندگی پیدا کرده...شبا کابوس 

 خواد اش می بچههدف پیدا کردی...مگه یک مادر چی برای 

 گیرد مهدا توی نظرم جان می

خواست به کسی دلبسته بشم ولی این دختر یک نیرویی داره  مامان دلم نمی  -

گه، کنه....عشقی که توی چشماش هست دروغ نمی که منو به خودش جذب می 

 کنهب خودش می یک انرژی داره که منو جذ

 ز تو راحت بشه خداکنه زودتر همه چی روبه راه بشه منم خیالم ا  -

شود دلم آرامش مامان  و حسی که از مهدا در وجودم جوانه زده، باعث می

 بخواهد در موردش با مامان حرف بزنم

 دونی مامان اسمش چیه؟ می  -

 دهدمامان مشتاق، سر به نفی تکان می

 نه نگفتی -
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 ریزم م را سر زبانم میتمام احساس

 مهدا -

 مهدا؟ یعنی چی؟ -

هام  ن مامان هنوز نیومده کابوسای شبب...فکرش رو بکیعنی آرامش ش -

 رفته...انگار خدا اونو برای من کنار گذاشته بوده... 

 کندمامان با حسرت نگاهم می 

 چقدر شبیه بابات شدی -

 کنیم و هر دو سکوت می 

 های صورتی که روی زمین ریخته...شکوفهسطح خیابان پر شده از  

 اند. شق سر در هم فرو کردهدرختان از دو طرف خیابان با ع

 ها  درهم آمیخته... ای میان عطر شکوفهبوی عطر دخترانه

شود در انتهای  ها کشیده می ی دامنش روی شکوفهدختری با دامنی که دنباله

 رود.می ی دو ضلع موازی جاده سالنه سالنه راه زاوریه
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 دارم رود و من هم به طرفش قدم برمی او می

 گردد برمی یکدفعه به طرف من 

 مهداست

 زند لبخند می 

 خندد دهد و میحریر دامنش را تابی می 

 خوام برای همیشه بیام پیشتمی  -

 کندی لباسش را لمس می کنم، دستم نرمی پارچهدستم را به طرفش دراز می

 پیچد یاما یکدفعه آسمان در هم م 

 ریزد. شوند و مهدا اشک می زند ابرها سیاه میرعد و برق می

 زنمت لب میجدیبا 

 من پیشتم گریه نکن -

 گویدبا هق هق می
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 تونم بیام نزدیکتنمی -

کنم کمتر به  کنم تا دستش را بگیرم ، اما هر چه بیشتر تالش می دست دراز می

 رسم.ثمر می 

 زند مهدا زار می

 آتش نجاتم بده  -

 شود دوم، شادابی صورتش به خزان تبدیل میبه طرفش می 

 بهت وفادارم  فراموشم نکن من -

 کند. شود، زمین بینمان شکاف پیدا میهوا تاریک می

کشد و شود، خودش را به طرف من می ی یک دره می مان به اندازهدوری

 کند. ملتمس دست به طرفم دراز می

گردد و کسی ورتم به طرفی برمی زند، صیکدفعه کسی توی صورتم سیلی می 

 کند.مهدا را از روبروی نگاهم دور می

 کنم. درد چشم باز می اب
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 روی تختم هستم 

 نه از درختی خبری هست نه از مهدا

 آید.نفسم با کندی و سنگینی بیرون می

 شنوم. هایم را میصدای نفس

 ام قرار دارد. گوشیم بعد تماس تبریک سال نو هنوز روی سینه 

 کند.ام، حرکت می همراه باال و پایین شدن سینه و 

 گفت و من... او با ذوق از آرزوهایش  آخرین تماس سال جدیدمان،

 من!؟ 

 کشد.خوابم جلوی نگاهم قد می 

 توانست پیشم بیایدچرا در خواب نتوانستم دستش را بگیرم، چرا مهدا نمی 

ت در جهت شوی اگر چاکراهای بدنگویند صبح که از خواب بیدار می می 

 انرژی مثبت باشد تا شب حالت خوب است. 

 دی به وجودم تزریق کردولی این خواب حس و حال ب
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 ی قبل از خوابم را ندارم دادن خنده نای ادامه

 ی تکراری مهدا  ی بعد گفتن جمله خنده 

 با آن لحن خاص ادا کردن کلماتش...  "اسالمت به خطر نیفته "

کنم و گوشی را روی پاتختی ام را پاک میهای روی پیشانیبا پشت دست عرق

 دهمسر می 

 که خوابم نا آرام شد.  این گوشی لعنتی است  شاید هم تقصیر امواج

 زدم... تازه داشتم از خوابهای راحتم برای مامان حرف می 

بعد از ده سال دیدن کابوس این ماههای اخیر، تازه داشتم اوج لذت خوابیدن را  

 کردم. درک می 

 دوباره طاقت کابوس دیدن را ندارم... خدایا نه 

 رد.فرستم تا دلم آرام گیچند صلوات می

 وقتی دلت ناآرام است دستت را روی قلبت بگذار و بگو "گفت بابا همیشه می 
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یعنی خدایا من در همه حال شکر گذارت هستم و آنوقت  "الحمدهلل کل حال "

 "کند.خدا آرامش به دلت عطا می

گذارم و نگاهم را سمت قاب عکسی که تصویر من و بابا  دستم را روی قلبم می 

 شود. ؛ کشیده می را در خود بغل کرده

 دلم برایش تنگ شده، چقدر جایش خالی است. 

 وقت رفتنش نبود... 

 مهدا #

تقریبا روزهای آخر تعطیالت نوروزی است. ما که در ایران به جز دایی قوم و  

 ام. برویم و تمام روزها تقریبا در خانه بودهخویشی نداریم که به دید و بازدید 

 نهایت تنگ شده است.لم برایش بیام و دچند روزی هست آتش را ندیده

 کنددر حال خودم هستم که ترانه کنار گوشم دوباره حرفهایش را شروع می

 قدر دلم برات تنگ شده بود. آخ مهدا چه -
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ارم نشسته ، کج کج نگاه گیرم و به او که کننگاه از درختان پر شکوفه می

 کنممی 

 ات، دلت واسه من تنگ شده بود آره جون عمه -

 خندددل می ته از 

 ام چیزی نگو دوستش دارم. ِا به عمه -

زدی شد؟ زنگ می ترانه یعنی اگه میهاربا نبود بازم برای من دلت تنگ می  -

 قرار بذاریم تو یک پارک تا منو ببینی؟ 

 برد رایم باال میپرد و انگشت بوسط حرفم می 

 یه؟ دوستیمون سر جاش ولی ادب داشته باش آقا ابراهیم! میهاربا چ -

 دهم با حرص و جیغ جیغ جوابش را می

هی ترانه! دایی خودمه، دوست دارم بهش بگم میهاربا! هنوز هیچی نشده برای  -

 کنه! من اختیارداری می

 خنددبا ناز می
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کنه وگرنه آرنجم اومده بود تو  میات داره نگاهمون حیف ، دایی خوشگله -

 پهلوت!

 کندخودش را بغل می 

ازوهای قشنگ که منو از سرما نجات د...آی حیف اون بچه سوز سگی میا -

 دهنمی

 کنم به هوای بهاری دوروبرم نگاه می

تر سوز کجا بود؟ هوا به این لطیفی! برای فکرهای شیطانیت یک چیز منطقی -

 بگو!

 اندازد میسرش را پایین 

 فهمی عمق حرف منو عشقم تو نمی -

 تو عمق حرفت غرق نشی !!   -

 یاد طرف ما... م جونم داره مببند ابراهی -

 کنمچپ چپ نگاهش می 
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 حیا نداری نه؟ ابراهیم جون؟  -

 گیرد آید، ترانه دستم را در دست می های میهاربا که میصدای قدم

 مهدا جون من عاشقتم!  -

 کنم با بهت نگاهش می

 مهدا ! آقای کیان باهات کار دارن...  -

گردم، دستش به طرفم ربا برمی با همان چشمهای بهت زده به طرف صدای میها

 اش را به سمتم گرفته گوشیدراز است و 

 پرسمکنم و با چشمهای متعجب می اول دور و بر را نگاه می

 به تو زنگ زده؟ -

نامحسوس سمت ترانه تغییر مسیر  دهد و چشمهایش سرش را تکان نرمی می 

 دهد. می 

 گیرم.ایم را میی رسورود، جلوی خندهدلم برای حال و هوایشان ضعف می

 شوم. گیرم و از کنار ترانه بلند میگوشی را از دستش می 
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 پرسم چسبانم و با تردید میگوشی را به گوشم می 

 بله؟ -

 پاشد صدای زیبایش به دنیای سیاه و سفیدم رنگ می

به چه دختر سر به راه و متینی!...شما همون دختری که دل پسرم مردم رو   -

 بردی؟

 آیدکش می  نیشم تا بناگوشم

 دونی چقدر دلتنگتم؟ سالم حضرت عشق، می  -

 زنی؟ سالم جیرینگ جیرینگ...کنار داییت از این حرفا می  -

 دهمی موهایم را زیر روسری هل میناخودآگاه چند تار آشفته

 مش دست ترانه، بپزَتِش...نه سپرد -

کنم و می اند، نگاه گذرایی  سمت آن دو که حاال با فاصله، روی نیمکت نشسته  

 شوم. چند قدم دیگر دور می

 آخ آخ باالخره کار دست داییت دادی؟ -
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داد، گفتم بفرستمش فضا همش  خیلی بیکار بود همش به من گیر می الزم بود.. -

 گرای منو نگیره! 

 شود تر می ه شیرینصدایش با خند

 از دست تو دختر -

 کارم داشتی آتیشم؟  -

 دهدکالمش اخطار می

 ..راستش...آتش!...آره. -

 پرسم کند و من می مکث می 

 چیزی شده؟  -

 نه...چیزی که نشده ولی...  -

 پرسمصبرانه میبی

 ولی چی؟-

 سخته... خوام ببینمت...راستش دلم...ای خدا چقدر زدن این حرفها می  -
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 گوید  شاکی می

 زنی؟ تو چطوری اینقدر راحت حرف می  -

 خندمبا صدا می

 نفست در نمیادخوای بگی حاال که چی می  -

 گیرهات رو می خواستم بگم...دلم بدجور بهونههیچی...می -

 شود. گزم و قند است که توی دلم آب می لبم را می

 وای...آتیش ذوق مرگ شدم -

 نکنه! ِا خدا  -

 تونی بیای؟ فدات بشم...ما االن پارکیم می  -

واست  کنم اینقدر کشت و کشتار راه ننداز، بعدش هم حمهدا خواهش می -

 کجاست دختر خوب من االن شیفت هستم.

 اشکال نداره فردا قرار بذاریم؟ ترانه و دایی هم همراهمون بیان؟ -

 گوید اول با جدیت می
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 ذاریم مینه چه اشکالی! باز قالشون  -

ی او که بند دلم را به  خندد و من هم از خنده اش با صدای بلند میو بعد از جمله

 خندم.اراده میلرزاند، بی زیبایی می

 پرسدگیرد، می آرام که می

 خب؟ -

 دوزم به دایی که یک نگاهش سمت من و یک نگاهش به ترانه است چشم می 

 گیرمنفسی می 

 رو راضی کنم! میام... فقط باید میهاربا  -

خواد زحمت بکشی...گوشی رو بده به آقا ابراهیم ما دو تا خودمون تو نمی -

 زنیممَردیم با هم حرف می 

 رود دلم برایش ضعف می 

 آخ قربون مرد خودم بشم. -

 باز که کشتار راه انداختی! خدانکنه...برو دخترخوب -
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 مواظب خودت باش مرد من.  -

 مهدا؟  -

 جانم؟؟ -

 کندکند و بعد زمزمه می ثانیه سکوت می چند 

 شمارش معکوس رو شروع کنیم؟ -

ای زمین بسته شود و  لرزد، هم از شوق و هم از رعب...خدا کند مرزهتنم می 

زمین فکر کند تا دست من درون دستان   یآرش حتی نتواند به اینطرف کره

 قدرتمند آتش گم شود. 

 کنم بندم و لب تر میپلک می 

 بشماریم!  -

 پس گوشی رو بده آقا ابراهیم . . . -

 .......... 

 آتش#
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نشیند،  ن میآیند و مهدا هم داخل ماشین مابراهیم و ترانه با ماشین ابراهیم می

کنم یا ترانه باعث  حس می رسد و  تر به نظر میرفتار ابراهیم از روزهای اول نرم

 ام. این تغییر احوال شده است یا اعتمادش را جلب کرده

ام، البته اسم خودم را هم پشت اسمش  مهدا با چوب اسمش را تراشیده برای

 ام و منتظرم تا در یک وقت مناسب به او بدهم.حک کرده 

مانتو و شلوار سفید و شال زرد رنگی سرش کرده است و با دیدن ماشینم سمت  

 دود.ماشین می 

 کندنشیند پر انرژی صدا بلند میتا داخل ماشین می 

 تان آتیش، آتیش کن بریمسالم کاپی -

 زند. چشمکی هم تنگ حرفش می 

 کنم اخم مصنوعی به آن چشمهای درشت و مشکی و شادش می 

 ر؟و چند سالته دخت علیک سالم...ت  -
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خوای زنده بمونی و عمر طوالنی داشته باشی هیچ وقت سن یک خانم رو می  -

 نپرس! 

م پیاده بشیم انگشت ها با این رنگ روشن چیه پوشیدی مطمئنمهدا این لباس -

ها اسمشون چیه؟ ها عروس کنن! مثل این طوطینما میشیم و همه به ما نگاه می

 هلندی شدی! 

 شودشش تا بناگوشش باز میناراحت شود نیبه جای اینکه 

 خب منم عروس تواَم دیگه، البته هلندی نیستم، ایرانیم!  -

 دهممیخندم و برای او سری تکان از منطقش در دلم می 

 االن این حرفها جواب شد برای من؟ -

 پشیمون شدی؟  -

 کنم، دلم بند دلش شده است، من و پشیمانی؟ با تغیر نگاهش می

 ی!دارخنده چه محال 

 شم. من حریف زبون تو نمی -
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 روم ای سمتش می کنم و چشم غرهدنده را عوض می

 گوید یکدفعه انگار چیزی یادش آمده با ذوق می 

 شه یه جا پارک کنی؟وای آتیش یک چیزی یادم اومده، می  -

ی اندازم و چندین متر دورتر زیر سایهبه خیابان خلوت پیش رویم نگاهی می 

 دارم. ا نگه میماشین رتی پیر  درخ

های پرنوری از آسمان، روی  ی پنجرههای درخت چون سایهآفتاب از بین برگ

 زمین رد انداخته است.

شود و مهدا با سرعت زیپ  پسری با دوچرخه از پیاده روی بغل دستمان رد می 

 آورد.ی کوچکی در می کند و از داخل کیفش جعبهکیفش را باز می

بینم روی یک کنم که می چرخانم و دقیق نگاهش می متش می را به سام نیم تنه

 نشیند.زانو روی صندلی می 

 اندازم. کنم و ابرو باال می با تعجب نگاهش می 
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کند و آن را به  مثل پسرهایی که قصد خواستگاری دارند، در جعبه را باز می 

 کند میزنم زمزمه گیرد و با کلی ذوق که توی صدایش موج میطرف من می 

 اینو برای تو خریدم بیای تو سرنوشتم...عیدت هم مبارک!  -

 خندماصال توقع ندارم و با صدا می

 کنی؟ االن داری ازم خواستگاری می -

 هایی از درد درون چشمانش با خنده و هیجان در هم آمیخته استرگه

 هی...کاش امکانش بود من ازت خواستگاری کنم  -

 کم کنم کنم درد نگاهش را سعی می 

 گیرمت.سخت نگیر بچه، به جاش خودم میام از بابات پس می  -

 کنم در گرفتن جعبه تعلل می

 مهدا الزم نبود برام عیدی بگیری...  -

 کنن آقای آتشنشان! هدیه رو رد نمی -

 توانم دستش را رد کنم.انقدر مظلومانه به چشمهایم خیره شده که نمی
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 گیرم.جعبه را می

 و منتظر است عکس العمل مرا ببیند.   نشیندی جایش م آهسته دوباره سر 

 درون جعبه انگشتری با رکاب نقره و نگین یشم است. 

زند و با احساس اش طرح لبخند میی چهرههای درشتش روی صفحهلب

 گوید می 

دقیق رنگ چشماته! خیلی گشتم تا پیداش کردم، میهاربا رو هم کچل کردم   -

 تا راضی شد همراهم بیاد.

 کشم اش می کنم و انگشت روی سطح صیقلی ر را برانداز میف انگشتسنگ شفا

 ای رو نداشتم... خیلی قشنگه! انتظار چنین هدیه -

 کنماخم ریزی می 

 ولی راضی نبودم خودت رو اذیت کنی!  -

 حرص نخور خودم رو اذیت نکردم، داییم رو اذیت کردم.  -

 آورممی ام را باالانگشت اشارهبا لبخندی که از حرفش روی لبم نشسته،  
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 پس حاال واجب شد منم یک چیزی بهت بدم -

 زند. گزد و هیجان توی نگاهش بال بال می لب می

ام را بیرون  ای که داخل داشبورد ماشین گذاشتهکنم جعبهشوم و سعی می خم می 

 کشد. هایش می کنم عطرم را به ریهبیاورم که دوباره احساس می 

ام را از داخل  اسمش را روی آن تراشیدهو چوبی که  آورمدم نمیبه روی خو

 گیرمهای شفافش، معلق می کشم و روبروی سیاهجعبه بیرون می 

 شود ی نامش می با ذوق خیره 

 وای اسم منه! چقدر قشنگ و جذابه! -

 خودم برات درست کردم هم طراحیش هم تراشیدنش کار خودمه! -

 کندمی دقت و عمیق نگاهشگیرد و با از دستم می 

 خیلی قشنگه! ولی گفتی الزم به عیدی دادن نیست! -

 خواستم االن بهت بدم، گذاشته بودم بعد عقد بهت بدم. نمی -

 کندکمی از موهای موجدارش که بیرون آمده را داخل شالش فرو می
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 بافی؟پس تو هم خیال می  -

 کنم کنم و حاشا میابروهایم را به هم نزدیک می 

هستی، کلی آویز هم داری، یک  که جیرینگ جیرینگنخیر! گفتم تو  -

 یادگاری هم از من داشته باشی. 

 کند انگار یک جسم عتیقه پیدا کردهبا چنان شوری نگاهش می

 عالیه، ممنون مثل گوجه سبز نوبرانه خواستنیه!  -

 فقط...  -

 آیدنگاهم تا نگاهش باال می

 یدیتراشکاش اسم خودت رو برام می -

 زنمی ی سینه گره مدستانم را رو

 پشتش رو نگاه کن -

زند و با هیجان لب گرداند، سیاه چشمانش برق می با عجله تکه چوب را برمی

 زند می 
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 وای آتیش!!  -

 فشارداسممان را روی قلبش می 

ذارم روی قلبم تا قلبم آروم  وای از این به بعد دلم برات تنگ بشه اینو می -

 بگیره

د و همان بند را از بین  کند دور دستش را باز میهمانجا دستبند ِبند ماننو 

 پیچد کند و دوباره دور دستش می ی من رد می شیارهای دست سازه

 نظیری اتش کیان! تو بی -

صدایش مثل صدای امواج دریا آمیخته با صدای مرغان دریایی در طلوع یک 

 .کندنم با آرامش حرکت میزند و جریان خوروز بهاریست. قلبم منظم می 

 دنیا یک رنگ آبی نیلی به خود گرفته، رنگی پر از آرامش دریا... 

آورم ولی در  کند، را به زبان نمیبا اینکه حرفهایی که او به راحتی خرج من می 

اش هستم انگشتری که برایم خریده ی دو گوی شفاف و مشکی حالی که خیره 

 زنم. منتظرش، لبخند میکنم و به نگاهِرا داخل انگشتم می
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هایش که مجذوب انگشت من است نه انگشتری، خیلی جدی زمزمه با مشکی

 کندمی 

 دیگه مال من شدی!  -

 شود. ای صدادار تبدیل می اش لبخندم به خندهو با این جمله

 ..... 

ام و با تمام جانم ام و گوشی را به گوشم چسباندهروی تخت دراز کشیده

 دهمصدایش را گوش می 

 امروز خوش گذشت؟  -

 کنم طنت مییش

 عالی بود، مخصوصا اونجایی که میهاربا رو پیچوندی -

کنم عوارض همنشینی با تو ِاه ها وگرنه من از  مهدا این کارایی که من می  -

 اینکارا بلد نبودم 

 خندممی 
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 خودت رو اذیت نکن عوضش ترانه کلی دعات کرد -

ست دارم بچسبی طیالت داره تموم میشه دواز دست شما دخترا...مهدا دیگه تع -

 ات. مدرسهبه درس و 

 خوره!آخه به دردم نمی -

 خوره؟ پس چی به دردت می  -

 خب معلومه فقط تو!  -

 زنم کند که دلواپس صدایش می مکث می 

 زنی؟ ناراحت شدی؟آتیش؟ چرا حرف نمی  -

 صدایش با آرامش است

ا هر دونم چرمونه ، نمیقلبی مینه ، ناراحت نشدم ولی حرفهات مثل شوک  -

 ره م باال و پایین می شنوم ضربان قلببار می

روم  اش می برم و قربان و صدقهبندم و از عمق وجودم لذت میهایم را میپلک 

 کندکه صدایم می
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 مهدا؟  -

 گیرمنفس می 

 جان دلم -

 کندنفسش را توی گوشی فوت می

یچی در خوای هات حرف نزدی؟ یعنی نمی جان و دلت بی بال... تو با خانواده -

 مورد من بهشون بگی؟ 

 کندشود صدایم می گیرد، سکوتم که طوالنی می آید و زبانم مینفسم بند می 

 مهدا؟ هستی؟ -

ندازن وسط ی نود بگیم وگرنه کلی سنگ می ی من باید دقیقهبه خانواده -

 راهمون 

 ی؟مشکلی هست؟یعنی چ -

 نه یعنی...  -

 شم؟مطمئنی که من برات مشکل ساز نمی
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 رهآ -

 مهدا ولی به نظرم یک چیزی هست که باید منم بدونم! -

 بنددام نقش میدهم، عرق سردی روی پیشانیآب دهانم را قورت می 

 ام... آره باید بدونی ولی در مورد خانواده -

 کندوسط حرفم مامان صدایم می

 مهدا؟  -

 کنمگذارم و صدا بلند میدستم را روی گوشی می

 بله مامان؟؟ -

 لطفا! کارت داریم. پایین بیا  -

 اومدم...  -

 دارم و دستم را از روی گوشی برمی

 زنیم.کنه، برم بعدا میام حرف می آتیش ببخش مامانم صدام می -
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 باشه برو خدا به همرات -

 شوم. م و از اتاق خارج میانداز کنم. گوشی را توی کیفم می خداحافظی می 

خورد و بابا  نشسته ولی تاب نمیرسم، مامان روی صندلی راکش به هال که می

 اش را به چشم زده و هردو منتظر من هستند.عه عینک مطال

 کند ای که روبروی هردویشان قرار دارد اشاره میبابا به مبل یک نفره

 بشین بابا -

نشینم و روم و روی همان مبل می مثل یک دختر خوب با متانت نزدیک می 

 کندمامان حرفهایش را شروع می

 گفتیم شاید تا آخر امسال بیشتر ایران نباشیم؟دته یا -

خبر عزم سفر کنیم، یا آرش گیرد، نکند بیتمام جانم به یکباره آتش می

 برگردد؟؟

 وای نفسم چرا ته کشیده... 

 دهدبابا ادامه می
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عقب افتاده...یعنی آرش یک شرکت تجاری تو سوئد  مون یکم ولی برنامه -

.ما هم باهاش سهیم شدیم و کنه... اومم..ئد صادر میزده که فرش از ایران به سو

 یدیم. نصفی از سهامش رو خر

 شودماند، چشمانم گشاد می نفسم همانجا قعر جانم می 

 وای بابا چکار کردین؟ -

 چیکار کردیم؟! با آرش شریک شدیم -

 ه آرش اعتماد کردین؟ شما ب -

 کندمامان باخشم صدایم می 

 مهدا خانم! -

 کنممی رو به مامان

دونیم چجور شخصیتی  مامان ما تقریبا ده ساله آرش رو ندیدیم، اصال نمی -

 داره چطوری بهش اعتماد کردین؟

 کندمامان رو به بابا می
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این دختر بگیم،  بفرما آقای راد! دیدین من گفتم لزومی نداره همه چی رو به  -

 این هنوز عقلش به فهم این چیزا نرسیده! 

 زنمل می با بهت به مامان ز 

 ی شما هستم مامان!؟ منم جزء خانواده -

پس فقط گوش کن! ما شریک شدیم ، چند ماهه و قراره فصل بعدی کاری   -

تونی درست رو ادامه  خواستیم بهت بگیم که فعال میآرش بریم سوئد، فقط می 

وما تنها به خاطر اینکه بیکار نباشی! سرنوشت تو توی سوئد شکل  بدی ، لز

 ایران! گیره نه می 

 خیزم از جا برمی

مامان مطمئنی مامان منی؟ چرا نظر من یک درصد برات مهم نیست؟؟ من از   -

 آرش بدم میاد، من دوست ندارم برم سوئد! من..

 کندبابا صدایش را بلند می

 مهدا! بشین لطفا -
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 دهدبندد و بابا ادامه میشمانم حلقه می اشک توی چ

م رئیس این ایم و منکنی، ما یک خانوادهمی   چرا صد بار این حرفها رو تکرار -

ریم سوئد. تو شرکت آرش سهیم شدیم و هم خانواده! به صالحدید من هم می 

 تو.. 

 دهم با قاطعیت سرم را به طرفین تکان می

ذارین برای زندگی خودم منه! چرا نمی  شم بابا! این زندگیهمن زن آرش نمی -

 تصمیم بگیرم؟ 

 برو تو اتاقت!! -

 شود توپد و نگاه من به طرفش کشیده می ن می ماما

این! افکارتون به روزِ! چرا منو فدای یک سنت قدیمی مامان شما تحصیلکرده  -

 کنید؟؟می 

 دونی!چون تو هیچی از این سنت نمی -
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هاتون، از قرارداداتون! مامان منو مجبور نکنید به این  پرده خسته شدم از پشت  -

 ها احترام بذارم... سنت

ی باال اشاره  خیزد و با دست به سمت طبقهاش برمیمان از روی صندلیام

 کندمی 

 برو تو اتاقت!  -

 شم! من زن آرش نمی -

 شی! اینو مطمئنم!! تو باعث سرشکستگی من جلوی مادرم می -

متون همینه، پرستیژ! شخصیت، ادب، نزاکت، پس قلب و احساس تمام هم و غ -

 اره؟!من، چه نقشی توی این زندگی د

مهدا یک کالم دیگه جواب منو بدی و چرندیات ببافی از رفتن به مدرسه و   -

 کنم! دیدن ابی محرومت می

خواهد از من گیرد، اینها که میهایم راه میهایم روی گونهشوم و اشکخفه می 

 د تنها دلیل زنده بودنم است. بگیر
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 حاال هم برو تو اتاقت لطفا  -

 دوم.ه سمت باال می ها را با عجله بدهم و پلهلبهایم را روی هم فشار می 

 برد. کنم تا خوابم میاندازم و آنقدر گریه میخودم را روی تخت می

 دوم_فصل#

 بعد... _ماه_چند#

 شود. رم سویی کشیده می های فکبندم و هر کدام از رشتهچشمهایم را می 

امروز   دیروز آتش شیفت بود و هیچ کدام طاقت نداشتیم من بدون خداحافظی

 ی کنکور بروم. را سرجلسه

برای همین به یاد قدیم دسته گلی از مریم و رز گرفتم و دم مرکز بردم و با  

التماس از نگهبان داخل اتاقک باالخره توانستم اجازه بگیرم که آتش را ببینم. 

ماند که به محض دیدن هم ، آن هم با دسته گل هر دو به یاد عمو آتشنشان  ب

ی بعدش کلی برایم دعا کرد و امیدوارم کرد. از بعد از  اشک ریختیم. ول 

تفاوت به دانشگاه باشم و کلی تشویقم کرد امتحانات آتش بود که نگذاشت بی
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دلم  که در کنکور شرکت کنم.هر چند که آنقدر استرس روزگار، درون

ی مجهول برایم اهمیتی ندارد و فقط برای دل جوشد که این کنکور با آیندهمی 

 رکت کردم. آتش ش

کنم و از  هایم را باز میصبح میهاربا مرا رساند و حاال بابا دنبالم آمده، پلک 

 کنم.ی چشم به بابا نگاه میگوشه

 گردد ای سرش به طرفم برمی کند و لحظهسنگینی نگاهم را حس می 

 خوای بگی؟چیزی می  -

 چرا منو دوست ندارین؟؟ -

 کندکالفه نفسش را فوت می

 ای داری همه چیز رو برعکس نشون بدی!! هم تو چه عالقدونمن نمی  -

ی کنکور بودن ولی  برعکس؟! امروز نود درصد مامان، باباها پشت در جلسه  -

ید خوبم ؟ خوب منو داییم برد و بابام هم که دنبالم اومده یک کالم ازم نپرس

 امتحان دادم ؟ یا...
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 کندحرفم را قطع می

م کنکور برای دونیدونم ولی من و تو خوب میمهدا! اون نود درصد رو نمی -

تو هدف نیست! فقط یک سرگرمی و وقت گذرونیه تا کارهامون درست بشه و 

 زندگیمون رو منتقل کنیم سوئد... 

 بابا چرا با آرش شراکت کردین؟  -

 تو پیشرفت کنی! چون  -

 شه یک کاری کنی من زن آرش نشم؟ بابا می -

 دهدسری به افسوس تکان می

 پسر یک مخ کسب درآمده! یک جنتلمن واقعی ! یک.... ین ا  -

 گین؟چون اونم یکی از راد هاست اینو می  -

 ی عموی منه ولی... درسته اون نوه -

 کنن؟؟میچرا تو خاندان راد همه با هم ازدواج  -

 کندتلخ نگاهم می
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 خسته نشدی از سواالی تکراری؟  -

رعموش شده، خاله زن پسر اون خسته شدم از رسوم تکراری...مامان زن پس -

خوام از  ام بشم که اتفاقا فامیلش رادِ! می من مجبورم زن پسرخاله عموی دیگه، و

 رادها جدا بشم.

 شی؟  چرا از داییت جدا نمی -

کنم فقط مجبورم کنه...بابا هر کار بگی می که منو درک می اون تنها کسیه  -

 نکن زن آرش بشم.

ای که داشتیم رو ایهکنی؟ ما تمام سرمرفتار میها مهدا تو چرا مثل بچه -

ی زندگی در اونجا کردیم...تو فکر کردی  فرستادیم سوئد و خودمون رو آماده

ش؟ محل اقامت ،کار  برای زندگی در اونجا کی قراره کمکمون کنه، غیر آر

 خوب، در آمد عالی همه در گرو همکاری من با آرشِ ! 

 قیت قرار دادهآرش سپرده و مرا پلی برای موف اش را به دستی آیندهبابا همه
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خب شما و آرش با هم همکار و دوست باشین! من این وسط چه نقشی   -

 دارم؟؟ 

 فکر کردی آرش برای هر کسی این امتیاز رو میده؟ -

 زنمناباوری لب میبا 

 بابا؟ یعنی من فدای پیشرفت شما؟ -

 کندبا غضب نگاهم می

خوام؟  برای کی میزنی! من این پیشرفت رو ی بیشتر از حد خودت حرف م -

ی بدی داره که رسه؟ آرش چه خصیصهثروت من بعد از مرگم به کی می 

هست! دخترم رو بهش ندم؟ دوستت نداره ؟ که داره! تحصیلکرده نیست که  

موقعیت اجتماعی خوبی نداره که داره ! مگه خوشبختی چیه؟ به قول مامانت تو  

فهمی ما دوستت ولی وقتی با آرش ازدواج کنی می  درکت از مسائل پایینه

 خواستیم...بودیم و خیر و صالح تو رو می
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بابا اصال نظر من به درک! فکر کردی این ازدواج خانوادگی بعدا چقدر برای  -

 مون خطر داره!هابچه

 علم پیشرفت کرده! االن همه چیز درمان داره! -

.  زنمی کنار دستم به بیرون زل می ز شیشهگیرم. و ا کنم، از بابا نگاه میبغض می

ای جز آرش  تاب کرده است. بحث با مامان و بابا نتیجهگرما برگ درختان را بی

 ها ندارد. های آن آرش گفتن 

زنم پرسد. من هم زل می کند و نه حالم را میگر سوالی میبابا نه دی تا پایان راه

ی تنها پیرزنی عصا زنان رد رویی که گاهی پر از آدم است و گاهبه پیاده

 شود. می 

ی عشقم را به بابا بگویم اما همینکه کنم قصه رسیم قصد می نزدیک خانه که می 

ی به هم گره  اش به خیابان، ابروهاگردم، آن نگاه میخ شدهبه طرفش برمی 

 کند.و دستانش که دور فرمان به شدت مشت شده، پشیمانم می  خورده

 رسم بیشتر در هدفش مصر بشود.تیچ انعطافی ندارد، میدر حال حاضر این بابا ه
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کنم و با دیدن آتشنشانی کشم و دوباره نگاهم را سمت شیشه می آهی می 

 نشیند.هایم میاراده روی لبلبخندی بی 

 کردم با دیدن آتشنشانی قند توی دلم آب شود. کر نمیهیچ وقت ف

 کندی گذارم مامان صدایم مهمین که پا به داخل خانه می 

 مهدا خانم؟ اومدی؟ -

 بله مامان اومدیم -

 بیاین تو آشپزخونه  -

 آورد تا زودتر راه بیفتم. بابا از پشت سر به کمرم فشار می 

 شویم.آشپزخانه می رویم و وارد ها را با هم باال می پله

گیرد و با تاب مامان روبرویش باز است و با ورود من نگاه از لپ تاپ میلب

 زند می شعف مرا صدا 

 خسته نباشی دخترم بیا آرش جان تماس تصویری گرفته  -

 کندی نادرش را خرجم می و خنده
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 فوق العاده دلش برات تنگ شده -

زند و دوباره بابا  ود. خشکم می شام چون سنگ سخت می ی سینه چیزی بین قفسه 

 گذارد و به طرف  دست پشتم می 

 دهد. لپ تاپ هلم می

ت که جرات مخالفت گردانم آنقدر جدی اسمی نگاهم را که به طرفش بر

هایی که به جبر است، آب تلخ دهانم را قورت کنم. فقط همراه قدمنمی

 دهم.می 

 من بنشینم. ای که نشسته است را خالی کرده تا مامان صندلی

 لرزم.  کنم از داخل میاحساس می

زیرپوش  بینم. تنها یکنشینم. و آرش را توی قاب تصویر میروی صندلی می

یش گذاشته است. شاید  های شانه و بازویش را به نمارکابی به تن دارد و عضله

ن  کند و متواند مرا گول بزند و دلم را ببرد. او سالم میها می کند با اینفکر می 

رود. درون نگاهش  خیزم. نگاه برزخی بابا سمتم نشانه میاز روی صندلی برمی 
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ین نگاهش را حس نکرده بودم و مظلومانه لب  دنبال بابایی هستم که هیچوقت ا 

 زنم می 

 لباسش مناسب نیست بابا! -

 کندمامان مداخله می 

 گی... می  ام زیر پیرهنی تنش داره، همچینوای چه ادا اصوالیی در میاری بچه -

 کندو آرش حرف مامان را تکمیل می

 بشین دختر شاه پریون، لباس...  -

 کندانش را داخل آستین پیراهنش می کنم که دستبه تصویرش نگاه می 

 تنم کردم -

 نشینم اجبارا می

 سالم عرض کردم خوشگلم -

سوزاند. انقدر سنگین  شود، حس خیانت به آتش ، جانم را می چشمانم تار می 

 شود. کشم که دم و بازدم برایم سخت می می نفس 
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سرته؟ در  بینمت تو روسری یا مقنعه  زبون نداری؟ راستی چرا من هر دفعه می  -

 .خوام موهای قشنگت رو ببینم..بیار اون تیکه پارچه رو می

برم و موهایم را زیر مقنعه سُر  ام میشود. دستم را به طرف مقنعه دلم زیر و رو می

ترسم به تار مویی از آنچه متعلق به آتش است را آرش ببیند.می دهم. مبادا می 

 قدرتمندتر استمامان و بابا نگاه کنم ولی زبانم از چشمانم  

 من و شما با هم نسبتی نداریم -

 به به زبونت باز شد، نسبت از این بیشتر که قراره یک روزی....  -

 کنداش اشاره می به سینه 

 تختم رو باهات شریک باشم؟!اینجا جات باشه و  -

ای که سر جلسه  کنم. کیک و آبمیوه از تصور حرفهایش حالت تهوع پیدا می

 آید.باال می ام تا حلقمخورده

 اوم... خوشگل من؟  -
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گیرم و ام را هم به کمک میزنم. مقنعه گیرم. عق میدستانم را جلوی دهانم می  

 دوم. به طرف دستشویی می 

 کند. کشد و صدایم میمامان دلواپس جیغ می  زنم کهآنقدر عق می

رفه  ریزم و به شدت ساختیار اشک می سوزد. بیام میتمام دهان و حلق و معده

 کنم.می 

 لرزاند. ام سرایت کرده و تا بند بند انگشتانم را میلرز داخل بدنم به پوسته

ک کف  لرزد و پخش سرامیپاهایم مثل پاهای کره اسبی که تازه متولد شده می

 .شومدستشویی می 

گیرد و از کف دستشویی بلندم زند. زیر بازوهایم را میبابا، مامان را کنار می 

 کند. می 

ام را  شوید و بعد آهسته مانتو و مقنعه ریزد و دست و رویم را میک مین اشماما

اش کنم که لپ تاپ صفحهحالی خدا رو شکر میآورد و من در همان بیدر می

 من است و آرش نتوانسته موهای مرا ببیند.مخالف سمت 
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. بعد  ریزمگذارم. قوری را برداشته و چای تازه دم میداخل سینی دو تا لیوان می

هوایم  از اتفاق ظهر، مامان خودش به میهاربا زنگ زد تا برای اینکه حال و 

 اش ببرد.عوض شود، مرا به خانه

 روم گیرم و به طرفش می سینی چای را دستم می 

 کشی!؟ مثال من مریض بودم ها ! ببین چقدر ازم کار می -

 . کند و لبخند پهنی روی لبهایش نقاشی شده است با عشق نگاهم می

 گیرد.سینی را از دستم می 

 طفلک پسر خواهرم رو زهره ترک کردی!  -

 کنم برایش پشت چشم نازک می

ی حرف  ی بی ادب! راستی دایی چطور آرش اینقدر قشنگ فارسبهتر! پسره  -

زنه بدون اینکه لهجه داشته باشه؟ تازه بعضی کلماتش از من که تو ایران می 

 تره!!زندگی کردم، ایرانی

 اندازد ام میا دور شانهدستش ر میهاربا
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زنن حتی دوستاشون رو  مهرانگیز و خانم بزرگ توی خونه ایرانی حرف می  -

 های مقیم اونجا انتخاب کردن.هم ایرانی

 کنه... لم رو بد میدایی آرش حا -

 عادل بعد از اون حالت هیچی بهت نگفت؟ -

کرد به خاطر  بابا طفلک پشیمون شد چرا اینقدر بهم سخت گرفته، فکر -

ظرم خودش پیشنهاد داد مامان زنگ بحثمون تو ماشین حالم به هم خورده، به ن

 بزنه به تو 

 کشددایی نفس عمیقی می 

مدارو  ندگی کردن با مهین اینجوری قانونعادل از اول از مهین بهتر بود، ز -

 خشک تربیتش کرده.

 اندازم ای باال میشانه

 فکر کنن  هام ردن به جای اینکه به داراییککاش یکم هم به دل من فکر می  -

 مهدا یک رازی رو بهت بگم؟  -
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 کندشوم که کمی از چایش را مزه می با هیجان به دایی خیره می 

 آره دایی بگو  -

 راستش...باید قول بدی بین خودمون بمونه  -

 دم...!!قول می  -

 مهدا، بابای منو و مهرانگیز، بابای مامانت نیست!  -

 رسمای نمیکنم ولی به نتیجهرا پردازش می های داییرفدرون ذهنم ح

ی ی بزرگ و شما بچهچی؟ چطوری ممکنه دایی؟ مگه خاله مهر انگیز بچه -

 اخر نیستید....

 گرداند  ام را تکمیل کنم، لیوانش را توی سینی برمی رد جملهگذا نمی

میشه و وقتی مهرانگیز دو سالش بوده، خانم بزرگ حال روحیش خیلی بد  -

سال بعدش با بزرگترین  گیره، و دقیقا  تونه با بابا زندگی کنه و طالق می نمی

ی وسط  کنم پای عشق و عاشقی چیزکنه، من فکر می تاجر اون زمان ازدواج می

تونن با هم بسازن، مهین که به دن،  اما ظاهرا نمیبوده هر چند چیزی بروز نمی
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داره... و  اش برمی ه و مهین رو به جای مهریه گیردنیا میاد، مامان از اون طالق می

خب تا اونجایی که من فهمیدم هنوز مهین یک ساله اش نشده بوده که مامان به 

اشته مهین رو قبول کنه ولی اینقدر مامان ضجه مویه  گرده، بابا دوست ندبا برمیبا

ر  کنه مهین رو یک دختکنه....مامان خیلی سعی می زنه که بابا قبولش می می 

کنه تا بابا  مبادی آداب جلوه بده تا بابا نتونه ازش ایراد بگیره و خیلی تالش می 

براشون با  همیدی چرا اینقدر راد بودن فامیل خودش رو روی مهین بذاره! حاال ف

 زنن؟ارزشه؟ و چرا اینقدر دم از پرستیژ می

 زنمبه چشمهای یکدست سیاه دایی زل می 

 دونستم چرا من هیچوقت نمی -

 های بابا اینا رو پیدا کردم و... گفتم که اینا راز بوده، منم اتفاقی تو دست نوشته -

 پرسم شود و من می متفکر می 

 و چی؟ -
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ذارن حتی مهین بفهمه و اون مربوط به  یک چیز دیگه هم هست که نمی  -

ازدواج تو و آرشِ! یک منفعت بزرگی این وسط هست که هر جور شده  

کنی آرش اینهمه دست به دست هم بدن! تو فکر می خوان تو و آرش رو می 

سال مثل یک عاشق واله پاک زندگی کرده تا تو بری تو زندگیش؟ اونم توی 

کنی تا حاال صبر کرده که کانون  اره؟ فکر می که مثل ایران قید و بند ند کشوری

 گرم خانواده برای خودش درست کنه؟

 ؟گیدایی چرا اینا رو به مامان و بابا نمی  -

 کنی نگفتم، بیشتر از هزار بار ولی انگار مسخ شدن... فکر می  -

 اورد اش را باال میانگشت اشاره

دت کردن نذار آرش  ولی مهدا تو هر شرایطی تن به آرش نده، حتی اگه عق -

 بهت نزدیک بشه

گیرد، اعصابم ضعیف شده و با اندک چیزی اعصابم تشنج دوباره جانم گُر می

 شود. می 
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 کنی؟ مگه قراره اتفاقی بیفته؟ ترسم ، چرا اینطوری صحبت می من می  دایی -

کنم مواظبت  کنارت هستم، سعی می زنه ولی تو نترس! خودم دلم شور می -

 باشم... 

 کند.جوشد ولی حمایت دایی دلگرمم می هر چند دلم مثل سیر و سرکه می 

 ندگیت رو ... ی آتش هم خط زذاشتکاش می  -

ترسم آتش رو از دست بدم...اگه بگه من با وجود آرش نه دایی! نه !! من می  -

 تونم قبولت کنم چی؟ نمی

 کشدموهایش میکالفه دستی بین  

کنم آتش یک مرد منطقیه !  کنم... فکر میهات رو درک نمیمن ترس -

 کنهتر قبول می واقعیت رو بهش بگی راحت

کنم اگه منو بگم...دوست دارم بهش بگم ولی دایی دق می ام بهش خومی  -

 بذاره و بره.... 
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هایش را  ایستد و لباسپرد. میبا صدای زنگ خانه یکدفعه میهاربا از جا می

 کند. مرتب می 

 خوبم؟ -

 کنم متحیر نگاهش می

 منتظر کسی هستی؟  -

 شه تو بری در رو باز کنی؟می  -

 ایستمهمانطور مبهوت روبرویش می

 آخه کیه پشت در ؟ -

 اندازد نگاهی به دور و بر می 

 فهمی بری می  -

 رود. دارد و به آشپزخانه میو خودش سینی چای را برمی

هایی که هی به پشت سرم و حرکات اندازم و با نگاهیم می شالم را روی موها

 روم. اندازم به سمت در میی میهاربا میهول شده
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 رم بصدایم را کمی باال می 

 کیه؟ -

هایم چرخد شاید آتش را دعوت کرده. به قدمشنوم، در سرم میو جوابی نمی

کنم و با هیجان میی دایی را رد دهم و حیاط باریک خانهشتاب بیشتری می 

بینم یک دسته گل کنم و اولین چیزی که می کشم. در را باز میزنجیرِ در را می

 است که مقابل چشمانم گرفته شده است. 

رود و تصویر ترانه  ها کنار میهاست که بعد از چند ثانیه گلم عرق گلاهنگ

 شود. مقابل چشمانم نمایان می

 کنم میشود و به جایش تعجب ذوقم کور می 

 کنی؟؟تو اینجا چکار می  -

 بی ادب به جای سالم کردنته؟!  -

 شود زند و از کنارم رد میام میاش را به شانهو شانه

 گیرمی آستینش را می، گوشهسی تیپ زده استخیلی شیک و مجل
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 کنی؟ی دایی من چکار میهی دختر تو خونه -

 گوید: با لبخند ژکوندی می 

 ردهاوم...داییت دعوتم ک -

 دارد. دقیق معلوم است روی ابرها قدم برمی 

رساند و سالم بلند باالیی و قبل از هر حرف دیگری خودش را داخل خانه می 

 گوید. می 

 کنم و نگاه سوالیم را بین او و  دایی تقسیم می روم میدنبالش 

خاراند و با چاشنی خجالت زمزمه کشد، سرش را میدستی درون موهایش می

 کندمی 

 مهین که زنگ زد بیام دنبال تو منم زنگ زدم به ترانه که بیاد با هم باشیم -

 رود ابروهایم تا حد ممکن باال می 

 وای! نَگین ارتباط بین شما دو تا جدی شده...!!-

 گوید گذارد و ترانه میدایی پلک روی هم می 
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 همه چی رو در مورد داییت به مامانم گفتم.  -

 ام بوده است. خوشبخت باشند از آرزوهای همیشگیاینکه این دو تا 

و   پرمروم. بغلش می دانم از حجم خوشی چه کار کنم. به طرف میهاربا مینمی

 کنمصورتش را بوسه باران می

 هایی داره ولی دختر خوبیهوای دایی برات خوشحالم...ترانه یک عیب -

 زندترانه که نزدیکمان شده با آرنج به پهلویم می

 ند لطفا!بب -

 گزدو بعد با دیدن چشمهای گشاد میهاربا لب می

 شرمنده یک اصطالح دوستانه است  -

 زنیم.و یکدفعه هر سه زیر خنده می 

شوم و عوضش ترانه را محکم خورد، از دایی جدا میگوشی دایی که زنگ می

 کشمدر آغوش می

 دونی چقدر برات خوشحالم مبارکه عزیزم، نمی  -
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ها و نو مامانم بریم پارک و داییت هم بیاد و مامانم تمام حرفقراره فردا م -

 شرایطش رو به شاه داماد بگه. 

 کشم از ذوق جیغ می 

 ترانه باورم نمیشه تو بشی زنداییم! وای  -

زند با چشمهای گشاد شده به من نگاه  دایی در حالی که با تلفن حرف می

 خندم.قید میکند و من بیمی 

ریزم، ترانه هم بیکار ارم و ایندفعه سه لیوان چای میلیوانی جدید برمید

به دست با گذارد و سینی و قندان ایستد و دسته گلش را داخل گلدانی مینمی

 رویم. ی هال می کردههای فروکش هم به طرف مبل

اش را به طرفم  آید و گوشیام که دایی به طرفم می تازه روی مبل نشسته 

 گیردمی 

 دارن بگیر با تو کار   -

 گیرم  به خیال اینکه مامان است گوشی را  می
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 سالم مامان -

 کندمیهاربا مشکوک نگاهم می 

 سالم دختر گلم -

فهمم چرا دایی انطور نگاهم کرد و دوباره صدای جیغم هوا آتش میبا صدای 

 رود می 

 وای خدای من تویی آتیش؟ فکر کردم مامانم پشت خطه -

 پاره شد یواش دختر پرده گوشم  -

 کندروم که دایی صدا بلند میچند قدم به طرف اتاق خواب میهاربا می

 کجا بچه؟ -

 کنده می کنم که ترانه زمزممظلومانه نگاهش می 

 ... ولش کن -

 شوم دهم و وارد اتاق میهاربا میو من با تشکر سری برایشان تکان می

 فدات بشم خوبی؟ -
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 وفا! بی معرفت! حوال از من نپرسیدی بی زبون نریز، از دیروز که رفتی یه ا  -

 ِا آتیش؟ خودت چرا احوالم را نپرسیدی اقای آتشنشان؟؟  -

 آتش!  -

 وباره آتیش صدایش می کنمگوید و من دهر بار می

 کشدآهی می 

مامانم افت فشار پیدا کرده بود، بستریش کردیم، هر سال وقتی سالگرد بابام   -

 کشه! دیگه صبوریش ته می شه تاب نمیاره، میشه همینطوری می

 کشم نفس عمیقی می 

 ای وای...ندیده مادر شوهر گلم رو خیلی دوست دارم  -

 خندد آتش از ته دل می

 ای!... مادرشوهر گلت، ها؟بینی تو غیر قابل پیش مهدا   -

 دهد گزم و او ادامه میلبم را می

 راستی نگفتی تو چرا احوالم رو نپرسیدی؟  -
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 کنمنفسی چاق می 

 شه!گه بدونی آتیش چه بالیی سرم اومده، دلت برام کباب میا  -

 شود لحن کالمش دلواپس می 

 چی شده مگه؟  -

گالب به روت اینقدر حالت تهوع گرفتم و حالم  از جلسه که اومدم خونه، -

 کردبهم خورد که نگو...مامانم پشت در دستشویی گریه می 

 لپات گل انداخته بود. االن خوبی؟ از استرس زیاد بوده حتما، دیدم  -

 پرسمکنم معنی حرفش را درک کنم با تعجب می سعی می 

 دیدیم؟؟ کجا؟ -

 شود صدایش پر انرژی می 

ی کنکور واستاده بودم تا بیای! اما تا قاطی مادر، پدرا دم در جلسه اومده بودم -

 بابات رو دیدی زود رفتی، فقط از دور دیدمت. 

 رود دلم برایش ضعف می 
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دیدمت حالم خوب خدا... کاش دیده بودمت. چه رمانتیک!...حتما می وای  -

 شد می 

 اومده بودم ببینم دخترم امتحانش رو چطوری داده -

 خندمبا صدا می

 دخترت؟  -

دونی چه حسی داشتم، مخصوصا وقتی اونجوری خسته دیدمت  وای مهدا نمی -

 ات، دلم برات ضعف رفت با اون لپای قرمز شده

 ت...مثل لشکر شکست خورده بودم؟ آبروم رف -

 خیلی... -

 گویدخندیم که آتش می هر دو می 

 اصل حرفمُ یادم رفت بگم -

 شوم سراپا گوش می

 مامانم بیاد خونتون...  قرار بود -
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 زند. چکد،  قلبم پر ضربان میی پشتم پایین می عرق از تیره

 رده... زنم که شادی و عذابم به هم گره خومیان برزخی دست و پا می

 کنم.ام را با انگشتانم پاک می های ریز عرق روی پیشانی قطره

 اندازد. حرفهای دایی روی ذهنم خش می 

 گویم. را روزی دیگر به او میخدایا فرصت بده، حقایق 

 دهد گیرم و او ادامه میآیم، نفسی می روی تخت ابراهیم فرود می 

گه اگه  ابراهیم در میون گذاشتم، می خوام تو رو ببرم پیشش، با آقا اما حاال می  -

 خودت مشکلی نداشته باشی، حله! خب مهدا خانم حله؟

 بندمپلک می 

 ذارمش... کمی در جریان موضوع میزنم به بابات و خواستی زنگم می  -

 گویمبا عجله می

 گهنه! شما نگو...دایی خودش بهشون می  -

 پرسدبا صدای مهربانی می 
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گی! نیم؟ دلم آشوبه! یک چیزی هست که بهم نمی خوای صحبت کمهدا؟ می -

 کنه برام حرف بزنی؟ بهتر نیست یکم از اون چیزی که اذیتت می 

 م با بدترین حالت ممکن گذشته است. نفسی برایم نمانده ، امروز

 کنددایی در اتاق را باز می

 مهدا...  -

 کند و با دیدنم ترس به اعضای صورتش حمله می 

 رنگت پریده؟ چته بچه؟ چرا  -

 پرد.ترانه هم با ترس به داخل اتاق می

گیرد و ترانه با متکای کوچک روی تخت مرا باد  میهاربا گوشی را از دستم می 

 زند. می 

 کنمتم را به طرف میهاربا دراز میدس

 شه! من که خوبم دایی بده باهاش خداحافظی کنم، دلواپس می -
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کند و ش به آتش را قطع میدانم در صدایم چه چیزیست که توضیحاتنمی

 گوید می 

 با خودش حرف بزن -

 جسبانم گوشی را به گوشم می 

 آتشم دلواپس نشی ها! من خوبم.. امروز  یکم سخت گذشت  -

 ای از ناراحتی جا گرفته صدایش میان توده

 من ناراحتت کردم -

 ام...فردا که ببینمت دوباره حالم خوب میشه. نه ! فقط خسته  -

 ددخنبا درد می

 تونی بیای؟ مطمئنی می  -

 تنها چیزی که توی زندگیم ازش مطمئنم چیزاییه که به تو ربط داره -

رود و  کنم برایم چشم غره می ش می کند و وقتی نگاهای مصلحتی می ترانه سرفه

 گویممن با خنده می 
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 زنم کنن بعدا باهات حرف می آتیش ببخش دو نفر اینجا به حرفهام گوش می -

کشد و میهاربا با افسوس برایم  کند و ترانه جیغ مینده خداحافظی می آتش با خ

 دهد.سر تکان می

 آتش #

اش،  ان را با چرخاندن اسم چوبیاش از دیدار با ماممهدا کنارم نشسته و دلهره

 دهد. دور دستش، نشان می 

 مهدا حالت بهتره -

 پرسدبا حواس پرتی می

 چی؟  -

 گویمبا لبخند می

نسبت به یک هفته پیش، حالت بهتره؟ مثال قرار بود چند روز پیش بریم امروز  -

 بیمارستان 

 آره ...چند روز پیش نفرین شده بود  -
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خص بشه، ولی گفتم امروز مامان رو ببینی بعدا باز قرار  احتماال مامان امروز مر -

 ذاریم بیشتر همو بشناسیم...می 

 شگل رو ببینم! خواد زودتر مامان این پسر خوخیلی دلم می  -

 شیطون  -

آید وقتی از خانه بیرون آمدم زیر سماور را  و ذهنم درگیری دارد و یادم نمی

 خاموش کردم یا نه؟

 پرسم دو به شک می

 مون؟ا اشکال نداره قبل از اینکه بریم بیمارستان یک سر بریم خونهمهد -

 شود در نگاه کردن به من دقیق می 

 تون؟ چرا؟خونه -

 زیر سماور رو خاموش نکردم، دلم ناآرومه... فکر کنم  -

 کند سرش را روی گردن خم می 

 بریم  -
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 زنم. کنم و اولین دوربرگردان را دور میدنده عوض می

 گوید دارم، قصد پیاده شدن دارم که میگه میماشین را ن

 اگه بهم اجازه بدی خیلی دوست دارم اتاقت رو ببینم  -

 دهماما جواب رد میزنم، هایش لبخند می به فانتزی 

مون کسی نیست! هیچ وقت به هیچ مردی اعتماد دم...تو خونهنه! اجازه نمی -

 نکن! حتی من! 

ی قهرآلود هم گیرد، از این زاویهه میشود و با حالت قهر نگاذوقش کور می

 زیباست، مثل یک پرتره سیاه و سفید!  

از درون مرا با مهدا   دوم ولی احساسیشوم و با عجله سمت خانه می پیاده می 

 آمد حضور مهدا را درون اتاقم حس کنم.کند، ته دلم منم بدم نمی همدل می 

 دهند نیستند. میاما باید به این دختر بفهمانم همه آنچه که نشان 

شویم با سرعت سمت آورم  و همین که وارد خانه میهایم را از پا در میکفش

 دارم. آشپزخانه قدم برمی
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 ی زیر سماور روشن است. خود نبود، شعلهیام بدلشوره

 گردم. کنم و به سمت هال برمی خاموشش می 

 دهد.فکر آرزوی مهدا در سرم جوالن می

 گردم.گیرم و برمیز زوایای مختلف اتاقم فیلم می دارم و ا گوشیم را برمی

بینم که از داخل ماشین با آرامش شوم مهدا را میاز در خانه که خارج می

 کند. احتماال با خودش کنار آمده است. مینگاهم 

 گوید نشینم با همان لحن من می همین که توی ماشین می 

وقت میای میبینی جا تره و هیچ وقت هیچ دختری رو تو ماشینت تنها نذار! یک  -

 ماشینت نیست! 

 کنم با لبخند نگاهش می

کنم. دوم، تا  نمی ای رو سوار ماشینم اول، من هیچ وقت جز تو دختر دیگه -

 دادم... کردم تو زندگیم راهت نمیبهت اعتماد نمی

 آورم اش باال می ام را تا روبروی چشمان براق و مشکیانگشت اشاره
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ترین چیز روی زمینِ!  ارزشدر مقایسه با گوهر وجود تو بی و اما سوم، ماشین -

ه داری از  و حاال که قراره مال من باشی باید مثل باارزشمندترین چیزی ک

 خوام تب کردنت رو ببینم.خودت مراقبت کنی! من حتی نمی 

شود و از چشمانم تا قلبم را با  باران میهای کویر ستارهچشمانش مثل شب

 یرد. هنوز بعد از یک هفته، کمی رنگش زرد است. گنگاهش بغل می

 گیرمکنم وگوشی را سمتش می قفل گوشیم را باز می 

 لم گرفتم.بگیر برات از اتاقم فی-

 کند. اش فوران میهیجان درون چشمهای مشکی 

 اندازد. کیفش را روی صندلی عقب می

میقی که کنم دم عگیرد، احساس می گیرد و گوشی را از دستم می دم عمیقی می 

کند مثل کسی که اعتیاد دارد هر  گرفته از عطرم بوده است.اصال فراموش نمی

 فهمم. د و به خیال خودش من نمیکششوم  عطرم را بو میوقت نزدیکش می

 کشد.شوم که عمیق هوای اطرافم را بو میداند من متوجه می و نمی
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 از این دختر هیچ چیز بعید نیست! 

کند ند و تمام زوایای اتاقم را با شوق و هیجان نگاه میزبا دقت به گوشی زل می 

 شوم. و من هم محو تماشای او می

چیش سر جاش  کردم اتاق یک آقا اینقدر همهمی چه اتاق تمیز و مرتبی! فکر ن -

 باشه! اونم وقتی مامانش خونه نباشه!

 زنم. به صورتش لبخند می 

 زند ل می های روی دیوار زدارد و به عکسفیلم را نگه می

 این باباتونه؟  -

 کندی من و بابا اشاره می به عکس دو نفره

 دهم سر تکان می

 آخرین عکسی که با هم گرفتیم  -

 کندعکس زوم می  روی

 معلومه از اون بابا باحاال بودن! -
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 کنم دهم و زمزمه می با یادآوری خاطرات بابا آب تلخ دهانم را قورت می

 خیلی!  -

 کند.دارد و دوباره فیلم را پلی می از دیدن عکس دست برمی 

 زند  اندازد و باز فیلم را استپ می نگاه گذرایی به من می 

 تونستم از ادکلنت بزنم کاش می  -

 مردانه است! -

 دونممی  -

 خوای از ادکلن مردانه بزنی؟خب پس چرا می -

 زندبینم چشمانش برق می منتظر جوابش هستم که می 

 گیرماونجوری بوی تو رو می -

 دهمسری برایش تکان می 

 ای بچه!دیوونه -
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 شه... چه جورم! وای فکرش رو بکن یک روز این اتاق مال منم می  -

پروراند و قبل از  کشد چه در سرش می کند و چشمانش داد می فیلم را پلی می 

 زنمای بگوید استارت میاینکه کلمه

 خیال نباف  -

 گذارد گوشی را روی داشتبورد می

 کنار تو نشست و خیال نبافت؟ شهمی  -

کشم کنم، ترمز دستی را که می لوی بیمارستان با بدبختی جا پارکی پیدا میج

 کندمهدا نامم را صدا می 

 آتیش؟ -

 جانم؟ -

 زند لبخند سنگینی می

 من یه جا شنیدم هفت تا زبان باستانی داریم  -

 پرسم کند که میو سکوت می
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 خب؟ -

 من...  -

 مزننم و چشمک ریزی به نگاهش میکدقیق نگاهش می 

 تو چی؟ -

 خوام اعتراف کنم با تموم اون هفت زبان باستانی دوستت دارم!من می  -

 دهمسری برایش تکان می 

 گم اینقدر با دل من بازی نکن... منم با همون هفت تا زبون باستانی می  -

 ده!؟کنی که اینقدر آرامش بهم می پسر تو صدات چی قاطی می  -

 داریاز دلبری برنمی تا منو از راه به در کنی دست  تو -

 اوف چه شود!   -

 کند. زنم که نگاهش به مردمک چشمهایم گیر می فقط لبخند می 

 ته نگاهش یک غم مزدور، نشسته... شاید هم یک ترس!
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 این را مطمئنم!  

 گویم وار می چرخانم و زمزمه ام را کامل به طرفش می نیم تنه

 هست که بخوای بهم بگی؟ای هم چیز دیگه  -

بازد. حسی التماس گونه درون چشمانش کمک  ای نگاهش رنگ میلحظه

دهد و با صدای ضعیفی یک کلمه را ادا  خواهد. آب دهانش را قورت میمی 

 کندمی 

 هست!  -

 کند. باالخره دارد رازش را فاش می

بو   کنم عطرم را گذارم. دوباره احساس می اش میدست راستم را پشت صندلی

 پرسم کنند، می ام که حس حمایت را ساطع میرهای صوتیکشد. با تمام تامی 

 شنوم...خب؟می  -

مقدمه  کند. بیبنند و آنچه در قاب نگاهش هویدا است، را محو میپلک می 

 شود کشد و در ماشین با صدای تق آرامی باز میی در را می دستگیره 
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بگم...اصال فقط تو باید  م که بهت گم...اصال احتیاج دارامروز نه! بهت می -

 بدونی و بس! ولی بذار امروز نگم

 گذارد. و پاهایش را از ماشین بیرون می 

شاید از دیدار با مامان دلهره دارد، شاید هم پدر و مادرش شرطهای سختی در 

 اند... نظر گرفته 

 دانم! نمی

 کنم. بعد از او، اتاقک ماشین را تَرک می

کند، سر هایم را باطل می گذاریم فرضیهن می بیمارستا  پا که درون فضای حیاط 

خواهد به  زند، انگار میشناسد و انقدر اشتیاق در حرکاتش موج میاز پا نمی

 پرواز در آید. 

 کنم کشم و صدایش مییش را میی آستین مانتوگوشه

 مهدا!؟ -

 کنم.زند که آستینش را رها میبه نقطه اتصال دست من و آستینش زل می
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 زند ه کلماتش روح دارند وقتی از اعماق وجودش لب میمثل همیش

 جان دلم؟ -

ترسم پری، می لطفا یکم آروم بگیر دختر، آخه اینجوری که تو باال و پایین می  -

 ای رو گول زدم آوردم زنم بشه!مامانم فکر کنه، یک بچه مدرسه

 شودلبخندش پر از شیطنت می

 گولم زدی دیگه...  -

 دهد، سریع ادامه می کشمهم میاخم که در 

ات میام و با اینکه دلم بدجوری برات  باشه سنگین و رنگین شونه به شونه -

 ره  ضعف می 

دهم و راه  دهم و سری به افسوس برایش تکان مینفسم را از بینی بیرون می 

 افتم.می 

 کند خیلی متین دوشادوشم حرکت کند.می کند و سعی او هم مراعات می

 گویمرسم رو به مهدا میاق مامان که میبه در ات
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 یک لحظه صبر کن به مامان بگم اومدی.  -

 کند. کن،سر به تایید کج میهای حرف گوشمثل بچه

 کنم زنم و با بفرمای مامان در را باز میدر می

 سالم مامان رویای خودم! -

 خل... سالم گل پسر، بیا دا  -

 اندازم میکنم و سر به زیر کمی این پا و آن پا می 

 پرسدمامان می 

 آتش؟  -

کشم و با صدایی  ی کفشم را روی زمین می کنم، پنجهبرق چشمانم را پنهان می

 گویممخلوط شرم می

 آوردمش....  -

بینم مهدا داخل اتاق ایستاده، دو دستش را روی ام تمام نشده که میهنوز جمله

 زند با شوق لب می فرستد وش گذاشته و برای مامان بوس راه دور میهایلب
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 سالم بر مامان رویای قشنگم  -

 خندد.شود و میچشمان مامان متعجب می

 ام، و در فکرم چگونه ادبش کنم! ولی من کالفه

رود و صورت  دهد و مهدا جلو میمامان جواب سالمش را با لبخند متینی می 

 زند وسد و لب میبحال مامان را میبی

 م قشنگترین چقدر شما خوشگلین! از آتش ه -

 گزم.و من از خجالت لب می

نشیند و یک کاره دو دستش را دو طرف ایستد و نه روی صندلی می نه می

کشد و کنار پاهای دهد و خودش را روی تخت مامان باال می بدنش قرار می

 نشیند.مامان می 

 زده شده تاز کلمات مامان معلوم است که به 

 خوبی دخترم؟  -
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دزدم، آبرو برایم نگذاشته این شود و من نگاه میمی  و نگاهش سمت من کشیده

 دختر! 

 زند دخترِ شَرَّم، با لبخند دندان نمایی لب می

 شما رو که دیدم خوب شدم!  -

 و هنوز محو صورت مامان است.

 شما چی ، خوبین؟ -

 الهی شکر بهترم -

 گوید میبالفاصله مهدا 

ینکه شما اینجوری روی تخت مامان! من که بابا جون رو ندیدم ولی حتما از ا -

 شن...مامان رویا زود خوب شین!  بیمارستان باشین ناراحت می

 پرسدزند و میمامان لبخند پر دردی به روی مهدا می 

 آتش رو دوست داری؟  -

 ید گوشود و با هیجان میدوباره چشمان مهدا ستاره باران می
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 اشِ! عاشقشم!...اوف دوست داشتن مالِ یک ثانیه -

 بردام را پیش مادرم میکند و گالیههایش را روی هم جفت می عد لبو ب

فقط یکم غرغرویه! ولی خب آدم گل رو با خارش دوست داره دیگه، مگه  -

 نه؟

ی مامان متعجبم  خواهد از دستش سرم را دیوار بکوبم ولی صدای خندهدلم می 

 کند. می 

 شیرینی!  -

 نه اسمم مهداست! -

 قشنگه اسمت  -

 گیردمهدا هم آرام می باالخره

 دونی کارِ آتش چقدر سخته؟می  -

 زند ی چشمان رویایم زل میبه قرنیه 

 ها روی دوشش سنگینی نکنه! کنم آرامشش بشم تا سختی سعی می  -
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 نباید فدای این دختر شد؟

 رود.ای این قلب بزرگش میکند و من دلم برمامان عمیق نگاهش می 

 کنمصدایش می

 است بیا بریمه مامان خسته مهدا خانم! بس -

بوسند و اندازد وپشت سرهم همدیگر را میدوباره دست دور گردن مامان می 

 کنند.خداحافظی می 

کنم و قصد رفتن  شود، من هم از مامان خداحافظی می مهدا که از در خارج می

 کندیکنم که مامان صدایم ممی 

 آتش؟ -

 گردمبه طرفش برمی 

 جانم مامان؟  -

 کندی زمزمه م 

 قرار بذار یک روز بریم خواستگاری! -
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ام مهدا  زند که وسط احساسات عشقوالنهنوازد و چشمانم برق می قلبم عشق می 

 زندکشد و با ذوق رو به مامان لب میبه اتاق سرک می

 یعنی عاشقتم! مادرشوهر نیستی عسلی!  -

ها  د از مدتخندد، بعکوبم و مامان از ته دل می ام میکف دست به پیشانیبا 

 کند... ی واقعی مامان، مرا مات تصویر قشنگش می هی خندصدا و چهره

 نیم وجب بچه توانست مادرم را از ته دل بخنداند. 

ی مانتوی مهدا را  برای جلوگیری از رسوایی بیشتر، خداحافظ گویان سرشانه

 کشمش... از اتاق بیرون می گیرم و می 

 ر! آخ که تو رسوای عالمم کردی دخت -

 زند شویم خیلی جدی لب می از در اتاق که دور می

 خوام دونی چی می االن می -

 خوای؟نه چی می  -

 زند درون چشمانم زل می 
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 گیم مورفین.... ما بهش می -

های ذخیره  خندد، انگار تمام انرژیکنم و او با صدا میبرایش چشم درشت می

 شود. ی او ساطع میی جهان از صدای خندهشده

 . لبخندش نشوم گیجدزدم تا  ه مینگا 

 مهدا #

آید هو یادم میکند. یکی کنار مرکز پارک میماشینش را داخل همان کوچه

 کوبمام میایم. روی گونهدست خالی به دیدن مادر آتش رفته

 مامانت؟وای آتیش دیدی دست خالی رفتیم دیدن  -

 دهدسری به افسوس تکان می

 یکی از یکی پرت تر!!  -

 گزملب می

 ی یک خانم متشخص نبود!به قول مامانم اصال برازنده -

 دم حاال ولش کن من برای مامان توضیح می  -
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 شوم گویم و از ماشین پیاده می ای می دستت درد نکنه

 ایستد شود و بین در ماشین می او هم پیاده می 

 رم! ن دیگه می آتیش م -

 کنداز باالی سقف ماشین نگاهم می 

 کجا؟ -

شود، از او نگاه  هایی روی صورتش نزدیکم می یاه چرده با نقشیک زن س

 دهمگیرم و جواب آتش را میمی 

 مون دیگه!خونه -

زن چادر عربی به سرش دارد و زیر چشمهایش خط چشمی پررنگ کشیده 

 است

 خانم جون فالت بگیرُم؟ -

 ترسم.خط چشم و چشمهای رنگ قیرش می از 

 گویمپیچد و با شتاب و رسا میدر هم می ام را هراس از نگاهش دل و روده
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 نه -

 کندآتش نگاهش بین من و زن حرکت می 

 کنم بچه!واستا از خیابون ردت می -

 کوبمدوزم و پا زمین می کند چشم می به آتشم که با شیطنت نگاهم می

 ه دیگه!آتیش! بهم نگو بچ -

 دهند. خندد، وسط دنیایم دوباره درختان شکوفه میمی 

 ی او هم چیزی داریم؟از خنده زیباتر

 کندزن پیله می 

 دستت رو بده، کف خونی هم بلدم ...  -

 زند ام را زن از کنارم چنگ می و دست مشت شده

کوبد  زنم، آتش در ماشین را محکم به هم می با ترس به چشمهای آتش زل می 

 شود آید در این بین زن شروع به فال گرفتنش می تم می و سم

 بردت... داری اما یک پسر چشم مشکی میاد و با خودش می خواهون زیاد -
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 شود. هایم نمیشود و وارد ریهاکسیژن زمین یکدفعه غلیظ می 

 شوم. کشم و درون نگاه سبزش آوار می با ضرب دستم را از دستش می

 کند و مقتدر صدا بلند میایستد آتش بین من و او می 

 خانم مزاحم نشو لطفا!  -

 پرد.کند و از روی درخت بلند کنار دستم می کالغی قار قار می

آورم و با دست دیگر دستم را پاک کف دستم را تا روبروی دیدم باال می 

 کنم.می 

 خواهم فال مرد چشم مشکی را از کف دستم و سرنوشتم پاک کنم.می 

 کندمیآتش صدایم 

 مهدا؟ مهدا؟  -

خشک به کامم  کنم و زبانم مثل یک تکه چوببه چشمهای نگرانش نگاه می

 چسبیده

 ازش ترسیدی؟ رفت...ببین؟  -
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 کندو به راهی که زن رفته، اشاره می

 گیرم.بندم و نفس عمیقی از هوایی که کمی رقیق شده، میپلک می 

 کنم سماجت تکرار میدهم و در دلم با هایم را روی هم فشار می پلک 

هیچ مرد  حرف مفت زد! حرف مفت زد! من فقط مال آتشم... مال آتش!  "

گذارد... یعنی قلم پای هر کسی جز  چشم مشکی درون زندگی من قدم نمی

 "کنم آتش را که پایش را روی گلیم زندگی من بگذارد، خرد می 

 خوبی مهدا؟ دِ دختر خوب حرف بزن دلواپست شدم!  -

 کنم ام را درون جنگل گیالن نگاهش باز میحس بینایی 

 کنه!؟مم میقاطی صدات چی کردی که اینقدر آرو -

 گردد ی چشمانم را میاخم کرده و دقیق و جزء به جزء درون قرنیه

 کُشتی منو که! -

 زنم لبخند می 

 "دهممن تمام دنیا را برای رسیدن به تو تغییر می  "
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 خدا نکنه زبونت رو گاز بگیر -

 دهمزنم و به او نشان می تم را به کمرم می دس

 اش رو بگم! بقیه دستت رو اینجوری به کمرت بزن تا -

 کندنفسش را بیرون فوت می

 اونوقت مناسبتش چیه؟  -

 کنمبا شیطنت نگاهش می 

 خوام مثل یک ملکه دست تو دست پادشاه جانم بندازم... می  -

 کندمی دهد و نفسش را فوتلبهایش را روی هم فشار می 

 نه! شکر خدا مثل اینکه سالمی! -

 کنمبا حرص نامش را صدا می

 آتیش!  -

 جان؟ -
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ترین ابزار تاریخ مرا بکشی؟ جان گفتنت روح از  خواهی با ابتداییجان؟ می  "

 "کندبدنم جدا می

شود، درون جنگل زیبای ی گلهای صورتی درون قلبم باز می تعداد زیادی غنچه

 زند ه چشمکی می شوم کچشمانش غرق می

 نباف بچه! -

 گویمگیج می 

 چی؟  -

 رویا نباف!  -

کند بدنم زیر بارش ناتوان شده و آن ر نیرو دارد که فکر می جان گفتنش آنقد

 ی مهلکی که آن زن بر روانم وارد کرد را جبران کرده است. ضربه

آورد نمی زند، لوس بازی در ایستد، دستش را به کمر نمیکنارم مثل کوه می

ی کنم تا آخر عمر زیر سایهولی آنقدر ایستادنش قدرت دارد که احساس می

 توانم آسوده زندگی کنم.می  قامتش
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هایی که برایمان  کند و من به ماشینبرای رد شدن از عرض خیابان همراهیم می 

 کنم.کنند نگاه می سرعتشان را کم می

 د. آورنها روبروی آتشم سر تعظیم فرود می ماشین 

با گردنی برافراشته مثل یک ملکه عرض خیابان را که گویی نصف النهار مبدا  

 کنم.ی میاست، را ط

 ایستدآید، اما یکدفعه میتا داخل کوچه همراهم می 

گیرم که زنم از بابات وقت میگیرم، زنگ میی بابات رو از داییت میشماره -

 تونآخر هفته با مامان رویا بیایم خونه

 پیچد.زند و دلم در هم میبرق می چشمانم 

دارم که فقط او را  برمی  دهم. او بیاید من با دنیا سر جنگبد به دلم راه نمی

 خواهم. باید پوستم را کلفت کنم برای مبارزه با یک ایل که مخالفم هستند.می 

اش را گرفتم و تمام ماجرا را برایش خط به خط شاید هم قبل آمدنش شماره

 گفتم. 
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مان نشسته و  سمج همراهمان به اینطرف خیابان آمده و باالی پشت بام خانهکالغ 

 .کندقار قار می

 آیند؟ ها پاییزها نمیمگر کالغ 

 االن که تابستان است!

 اندازم. هیچ کس داخل کوچه نیست.به دور و بر کوچه نگاه می

لند ی پا بزنم. یکدفعه روی پنجه در یک فکر شیطانی قیدِ اسالم آتش را می

 شوم  می 

 زند ناباور و توبیخی نامم را از اعماق وجود پاکش صدا می 

 مهدا؟! -

 زنمصدایی مرتعش لب می تنها با

شرمنده...اسالمت رو به خطر انداختم ...ولی دلم دیگه طاقت نداشت...ارزش  -

 !رفتن به جهنم رو داشت

 کشداخم در هم می 
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 برو! فقط برو...  -

گرداند و از پیچ دهد و رو برمی زنم و او با حالت قهر سر تکان میلبخند می 

 شود.کوچه رد می

گیرم تا نفس کنم.چند نفس پیاپی می قد و باالیش میدل و جانم را قربان 

 کنم.کشیدنم عادی شود و به طرف خانه چند قدم باقیمانده را طی می

  "مهدا اومدی"گذارم صدای چرخانم . پا داخل خانه مید را درون قفل میکلی

 شنوم.مامان را نمی

 .. کند..دیدن مادر آتش برایم برآورده شدن آرزوهایم را تداعی می

 ..... 

اش را ندارم. اصال دلم روم، راستش طاقت دوریمی تا داخل کوچه همراهش 

 خواهد از همین االن مال من باشد. شان برود. دلم میخواهد به خانهنمی

 ایستد ایستم اوهم می من که می 
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گیرم که زنن از بابات وقت میگیرم. زنک میی بابات رو از داییت میشماره -

 تونامان رویا بیایم خونهآخر هفته با م

 دهد.زند ولی باز تهِ سویِ چشمانش یک عذاب رخ نشان مینش برق میچشما

 پاید نگاهش دور و بر را می

 سوزد. ام میکند؛ هستم که یکدفعه چانهغرقِ آنچه ته نگاهش شنا می

 کنم پر بهت و با سرزنش اسمش را صدا می

 مهدا؟! -

 مبادا کسی این کارش را دیده باشد.  کنمو با ترس اطرافم را نگاه می

بایی شود، زیباست ولی این زیهایش سرخ می زنم، گونهبه صورتش که زل می 

اش از آنچه در فکر و ذهنش گیرد، زیباییاز اعضای صورتش نشات نمی

رسد، به نظرم این نوع زیبایی هیچگاه دستخوش گذر  گذرد به چشمانم می می 

 شود. زمان نمی
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کند.با لبهایی که و عذاب وجدان کار او روی دل من سنگینی می  لرزدقلبم می 

 گوید مرکز توجه چشمان من شده است، می 

شرمنده...اسالمت رو به خطر انداختم...ولی دیگه دلم طاقت نداشت...ارزش  -

 رفتن به جهنم رو داشت 

 کنم، خود درگیری دارم. اخم می 

 کنمدعوایش می

 برو! فقط برو...  -

ام را با تکان سر نشانش زند. ناراحتیبه آرزویش رسیده لبخند میو او انگار  

 دهم.می 

 گردم. اش خارج شده، راه رفته را برمیلیبا قلبی که از محور ضربان اص

 . گذارم ام میدست روی چانه

کنم پاهایم روی کنند. احساس می ها با سرعت طول خیابان را طی میماشین 

 ن از خیابان را ندارم. زمین قفل شده و توانایی رد شد
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 چه کرد این دختر با حال و روزم؟ 

 دختری باال نیاورد!با آتشی که ده سال نگاهش را برای دیدن 

 حاال به حتم دیگر بدون او دنیا جای زندگی نیست! 

 بردمش... چینی برای خودم، می شد بدون مقدمه کاش می 

 مهدا #

ام هجوم  وی عطر و ادکلن به شامهروم، کلی بی ابتدایی خانه را که باال میدو پله

زند. دنیا با میافتد ذوق درون رگم یخ آورد. به سالن خانه که نگاهم میمی 

 بلعند.هایش مرا میقطب

های سلطنتی داخل سالن، درست مقابل در  خاله و خانم بزرگ و آرش روی مبل

 شان به طرف من است.اند و سر همهورودی نشسته 

ها برای خرابی اندازد، اینام چنگ می حنجره بغض چون چنگال مرگ به

 اند. رویاهای من آمده

 زند. هایم یخ می خون هم درون رگ سرما آنقدر شدید است که
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آرش پا روی پا انداخته، با آرشی که سالها پیش دیدمش کلی فرق کرده. 

استخوان ترکانده.موهایش را فرق باز کرده و عجیب مشکی موها و چشمهایش 

 ی لپ تاپ نبود؟زند. مگر همین یک هفته پیش پشت صفحهمیتوی ذوق 

 اینجا متفاوت است. کلی با تصویرش از آن سوی مرزها تا 

 کند؟ی ما چه می ی خانهامروز در میانه

 زند. دهد و برق چشمانش، چشمانم را میبا لبخند پیروزی سالم می

 زند مامان تشر می 

 مهدا خانم کو سالمت؟ -

 مثل تنم، مثل رویاهایم، مثل دید چشمهایم لرزد،لبهایم می 

 اندازدآرش بادی به غبغب می

 گیرین! از دیدن همسرش هیجان زده شده!خاله جون بهش سخت ن-

 همسرم؟

 میرم اگر تو را یک دقیقه تحمل کنم من می 
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 روم. کنم و عقب عقب می را چند بار تکرار می "نه  "ی زیر لب ترسیده کلمه

 کوبد ریزد. عصایش را به زمین می ن اعصابش به هم میخانم بزرگ از دست م

 یت کردی؟ کو پرستیژ خانوادگیمون؟ایه که تربمهین این همون دختر نمونه -

 کندمامان با خشم صدایم می

 مهدا! -

 کنداندازم. بابا انگار دارد رفتارم را تحلیل میبه بابا و خاله نیم نگاهی می

 خواهممن آرش را نمی

 خواهمدگی تحمیلی را نمیمن این زن

 خواهم!من فقط آتش را می 

 آتش! 

 دهمشنجنبم برای همیشه از دست می رود و اگر پناهگاهم دارد می

 ها سوخته، باید کاری کنم تمام فرصت
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دارم و در برابر صدای مامان که نامم را  با یک حرکت به طرف در، خیز برمی 

 دوم.کنم و فقط میکند، توجهی نمی تکرار می

 دوم. کنم و به طرف سر کوچه می در را باز می

د و از کنار صورتم به پشت سرم کناختیار صورتم را خیس می هایم بیاشک

 شود و حواسم هست شالم را محکم روی موهایم بگیرم. پرتاب می

دهند و آتش هنوز از  ها راه به عابران نمیخیابان خیلی شلوغ است و ماشین

 مش!  بینخیابان رد نشده. می

 کشمبا تمام جانم جیغ می 

 آتش!  -

زند  مات پشت سر هم پلک می گردد، ایستد و متعجب به طرفم برمی ای میلحظه

 دوم. تا در مغزش دلیلی برای رفتار من پیدا کند.. به طرفش می 

 کنند.شنوم که صدایم میاما از پشت سر، صدای بابا و آرش را هم می
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و واج به من و آرش و بابا که از پشت سر  رسانم که هاج خودم را به آتش می 

 کند.دوند، نگاه میدنبال من می 

کشد و مرا به  که برای چشمان پُرسانش حرفی بزنم بابا دستم را میقبل از این

 گرداندطرف خودش برمی

 مهدا ! چته تو؟ -

 زنم جیغ می 

ببرن! بابا خوام، من ازش متنفرم، بابا نذار منو با خودشون بابا من آرش رو نمی -

 کمکم کن! 

 کشدآرش  دستم را می

 تو بگی ازم متنفری! کنی! اینهمه صبر نکردم تا تو غلط می -

تر از این حرفهاست، جیغ  کشم ولی گِره دستان او محکمدستم را از دستش می 

 زنم می 

 ولم کن لعنتی ولم کن! دستای کثیفت رو به من نزن! آشغال!  -
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ی آرش را با ضرب به سمت خودش آید و شانهآتش یک قدم جلو می

 وید گساید، میهایی که به هم می کشد. از بین دندانمی 

 ولش کن! -

 گردیم هر سه نفرمان به سمت آتش برمی 

 زند آرش با اخم دست آتش را پس می

 دخالت نکنید موضوع خانوادگیه! -

 زنمداد می

 باهاش درست صحبت کن -

شود و بعد با نگاه کشدارش به آتش آرش با همان اخم درون نگاهم دقیق می 

 زند زل می 

 تو کی هستی؟ -

 دهمفکش قفل کرده است، من جواب می  صورت آتش، کبود شده و

 خواستگار منه! عشق منه!  -



 

716 
 

              Romanbook_ir@                                                                                                          دای آتشمه

 دهد ام را فشار می بابا شانه

 مهدا! زبون به دهن بگیر!!  -

 ایستدی آتش می و آرش سینه به سینه 

 منه! یک عمره که به اسم منه!  هی ! برو پی زندگیت مهدا نامزد  -

از باال به او چشم   کشد، قدش از آرش بلندتر است.آتش از بینی نفس می 

 دوزد می 

 باید خودش بگه -

 زنمبا گریه زار می

 گه آتش! من ازش متنفرمدروغ می -

 گوید ی پر خشی می آتشم با صدای دورگه

 گه دوستت نداره؟!خودش که می  -

 آیدو توی صورت آتش فرود می شود دست آرش بلند می 

 خفه شو! به تو ربطی نداره  -
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 نم کزنم و تقال میجیغ می 

خدا لعنتت کنه آرش! دستت بشکنه! الهی بمیری آرش! الهی بمیری!چرا  -

 کشمت! کشمت ... به خدا میزدیش؟ می

کند و دست آرش را چنگ  کنم گلویم زخم شده، بابا اخم میاحساس می

 کشدزند. داد میمی 

 آرش!  -

 کندو رو به آتش می

 من بابای مهدام! درست شنیدین مهدا نامزد داره!  -

 زنم.کنم و زار میبینم، تقال میش گرفتن جنگل سبز چشمانش را میآت

 نه! بابا!  -

شود  شود.تمام می رود. ویرانه میگیرد، نفسش می بندد، نفس می آتش پلک می 

 گرداند. تا بتواند رو بر

 من و آتش و دنیایمان تمام است  اگر برود کار
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 کنم!! ینا نسپار! خواهش میخوام! نرو! منو دست ا نه! نرو آتش من اینو نمی -

دهد و بدون اینکه نگاهم کند های آتش پایین افتاده، با ناباوری سر تکان می شانه

 زنم.شود. ومن همانطور هق میاز خیابان رد می

کنم داخل سونای  شود. احساس می الی می رود. زیر زانویم خرمق از پاهایم می

شود.  دم و بازدم یافت نمی  خشک هستم که هوا کمیاب شده و اکسیژنی برای

زنم و زار  زنم و از پشت چشمهای تارم به رفتنش زل می روی زمین زانو می

 زنم می 

 نرو ...نــرو! -

 گیردکند و زیر بازوهای مرا می بابا آرش را رها می

 شو بریمپاشو بابا! پا -

 کشم زنم و داد میبا خشونت دست بابا را پس می

 دست نزنید.. خودم میام ولم کنید...به من  -
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های سفت خیزم، با مشت به جان عضلهکند، برمی و همینکه بابا دستم را ول می

 افتم آرش می 

 کثافت، آشغال، نفهم -

با  زنم. کند و من با نفرت درون چشمانش زل می آرش با خشم نگاهم می 

کوبم و مثل تیری که از چله رها شده به  ی کفشم محکم روی پایش میپاشنه

 دوم. طرف خیابان می 

کند مرا بگیرد ولی وقتی دستش  رود. بابا سعی می آرش از درد صدایش باال می

 کشدرسد، داد میبه من نمی 

 مهدا؟! -

ون گوشم  ها درکنم. صدای بوق ماشینریزم وبه هیچ ماشینی نگاه نمیاشک می

 شود. کشد و من فقط یک کلمه به زبانم جاری میسوت می

 آتیش! آتیش!  -
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ها به طرفم  آتش روبروی مرکز رسیده که با صدای من و جیغ ترمز ماشین 

 گرددبرمی 

 کشدترسیده و مبهوت اسمم را داد می

 کنی؟ نیا! دیوونه نیا! مهدا! چکار می -

 کنم خفه شود. کند ولی دعا میاشک نگاهم را تار کرده، آرش هم صدایم می

دود ، دست جلوی طرفم می کشد به آتش با ترسی که درون چشمانش شعله می

 کشد برد و نعره میها باال میماشین 

 واستین! لعنتیا واستین!  -

 ام آیم، انگار عقلم را از دست دادهیکدفعه به خودم می 

 کنم؟ وسط خیابان چه می

هایش توی سرم اکو  کشیده شدن الستیک یکدفعه صدای ترمز یک ماشین و  

 شود می 

 کشدآتش فریاد می 
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 !یا ابوالفضل -

 آید ولی مهم نیست از پشت سرم هم صدای نگران و پر تشویش آرش و بابا می

 شوم یا نه! دانم موفق میکنم سرم را بین دستانم بگیرم، اما نمیسعی می 

دارد برای رسیدن به من  بینم که انگارافتم و پاهای آتش را میروی زمین می 

 کند.پرواز می

 دوستم دارد!

 نگرانم است!

نهایتی به بسته شدن پیدا  هایم گرم و میل بینم و بدنم سست و پلکزلبخند می 

 کنند.می 

کنم و درون صداهای نامفهومی که های گرمش را دور بدنم حس می دست

 شوم. شنوم غرق میمی 

کنم و طبق های لباسش وصل میایم را به دگمههام پنجهبا تمام نیروی باقیمانده

 کشم.بو می ی روی لباسش را عادتم رایحه
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 آتش#

 ی آرزوهایم ویران شد. دنیا روی سرم خراب شده، چه زود خانه

آن پسر چشم مشکی، توی صورتم نگاه کرد و گفت مهدای من نامزد اوست، به  

 اسم اوست!

 چه فالی گرفت آن پیرزن فالگیر! 

 شکی آمد و دختر آرزوهایم را برد. مرد چشم م

ه نخی وصل است و هر آن ترس کنده ای سنگین شده که انگار بقلبم مثل وزنه

 رود. شدنش می

 کنم تا دمی از هوا بگیرم. نفسم گم شده، پیدایش نمی

 ام را لرزاند. همه چیز که خوب بود یکدفعه این زلزله از کجا رسید که زندگی

 غ زد.چرا آنقدر گریه کرد و جی

 ریخت.  اش بودم که نباید اشک می اگر ملعبه 

 سوزد. باید از خیابان رد بشوم. سوزد. جانم میدلم میآخ چقدر 
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 باید از او دور شوم. باید بروم. 

 یعنی باور کنم ممنوعه شد 

 شوم و فهمم چگونه از عرض خیابان رد می نمی

را  ن صدای جیغ مانند او ام که دوباره نامم را با تُ هنوز کامل به پیاده رو نرسیده

کند ها مجبورم میشنوم. و صدای بوق ممتد و صدای قیژ و جیغ ترمز ماشین می 

 رو برگردانم. 

هایی که سرعتشان برای یا خدا مهدایم از وسط خیابان به این شلوغی و ماشین

دود. هوا انگار کدر شده و طوفانی در راه  شود دارد به طرفم می ام کم نمیلحظه

 است

 نوز دوستش دارم !ه

 گذشته؟ چقدرمگر 

 زنمهول کرده از اتفاقی که امکان دارد برایش بیفتد، با وحشت فریاد می  

 کنی؟ نیا دیوونه!مهدا! چکار می -
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به  شود. فهمد دارد از عرض خیابان رد می ریزد، حتم دارم نمیهمچنان اشک می

ها به مهدایم نزنند، کنم تا ماشین دوم و ناخودآگاه دستم را سپر میطرفش می 

 ها را بگیرد. تواند جلوی آمدن ماشینانگار دستم می

 چه خیال واهیی! 

 کشمبا تمام جانم نعره می  

 وایستین لعنتیا! وایستین!  -

 زه فهمیده که کجاست؟، انگار تاایستدیکدفعه وسط خیابان می

.  گیرد ولی دیر شده و زیر پاهای مهدا زده استدر صدم ثانیه ماشینی ترمز می 

ای دردناک گیر  ام مثل غدهشود. نفسم میان سینه مهدا روی زمین پرتاب می

 کوبمکند. دستهایم روی سرم میمی 

 با ابوالفضل! -

آید ولی حجم و خیابان می  صدای نگران بابای مهدا و آرش هم از انطرف

 توانند خودشان را به مهدا برسانند.ها آنچنان شده که نمی سرعت ماشین 
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کنم برم، حس می زنم. دست زیر سر و بدن پر خونش می کنار بدنش زانو می

 زند. لبخند می 

 خوردی معروفش توی سرم کلید میجمله 

 "اسالمت به خطر نیفته "

 چکدک سمجم روی صورت مهدا میش شود.یک قطره ا قلبم مچاله می 

 "چکار کردی بچه "

 گوید کند و میاند. یکی نچ نچ میدور و برمان چند نفر جمع شده

 مرده حتما  -

کشد.از روی  ترسد و یک قدم عقب میکنم. از نگاهم می با غضب نگاهش می 

 نشینم.کنم و درون ماشینی که به مهدا زده می زمین بلندش می 

 شود. ام چنگ می دست مهدا به دگمه

 گیرد.غیرتم درد می 

 این دختر به نام مرد دیگریست
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 کشم راننده مبهوت به خیابان زل زده است. نعره می

 راه بیفت لعنتی! -

 اندازد ام می راننده نگاه گیجی به من که صندلی عقب نشسته 

 آقا خودش پرید جلوی ماشینم!  -

 زنم: فریاد می  

 به خاطر خدا حرکت کن!  -

کند. در  فهمد چطور ماشین را روشن مینگار تازه به خودش آمده نمیا او هم 

کوبد ولی وقت نداریم برای او  ی ماشین می لحظات آخر بابای مهدا به شیشه

 دوزم. صبر کنیم. نگاه ماتم را به چشمهای نگران پدرش می

 . از من کینه ندارد؟کند دخترش را نجات دهمنگاهش التماس می

راند و  دهد و به طرف بیمارستان با تمام سرعت می را فشار می زراننده پدال گا

 شود. نگاهمان از هم جدا می
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نیرویی میانمان فاصله انداخته، نیروی آن چشمان سیاه که ادعا کرد مهدا مال 

 اوست. 

 نباید به ناموس مردم نظر داشته باشم

 زند. قلبم با درد می 

 کنم.هایم را حس می لرزش لب

 رد! یخدایا فقط نم

 کنم اش که با سرخی خون رنگ شده با درد نگاه میبه صورت سفید شده

 "چیکار کردی دختر؟ "

 اش کشیده شده بود اش تا روی چشمها و گونهرد خون از پیشانی

 چیزی نمانده قالب تهی کنم

 اش کثیف و پر از خون شده... شال و مانتو

رتش را پوشانده،  صودارش با سرخی زشتی آمیخته و نیمی از موهایش موج

 عروس هلندیم چه بالیی سر من و خودت آوردی! 
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کند، اسمش روی آن تکه ام چنگ زده، قلبم را خون می دستش که به دگمه

 چوب هنوز دور دستش است.

 زندراننده با خودش بلند بلند زار می

 این چه بدبختی بود سرم اومد...خدایا بهم رحم کن!  -

 پرسداضطراب میا گردد و بو به پشت سر برمی

 کشه؟آقا نفس می  -

 زند. زند. اما میگیرم، ضربانش ضعیف می مچ دستش را می 

گیرم و بخار ضعیفی روی آن اش میی ساعتم را هم مقابل دهان و بینی صفحه

 بندد که حکایت از حیات مهداست. نقش می 

 دهد.کسی قلبم را میان مشتش گرفته و فشار می

ام  حرکتش در حافظهی معصوم و بیش کنم تا چهرهاهخواهد آنقدر نگدلم می 

 کنم.حک شود ولی حیا می 

 اسم مرد دیگری جز من رویش هست. 
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 دهم.ی ماشین می بندم و نگاهم را به تصاویر گذرای پشت شیشهبا درد پلک می

 چقدر شهر خاکستریست.

 انگار نه انگار تابستان است... 

پیچد و کمی بعد اولین دوربرگردان را به مقصد نزدیکترین بیمارستان، می ه  رانند

 شویم. از ورودی اورژانس وارد بیمارستان می 

 کندراننده گریه می

 به خدا آقا خودش پرید جلوی ماشین! آقا بهم رحم کنید  -

دوم تا  گیرم و میحرفی ندارم، فقط جسم سبک مهدا را محکم روی دستانم می 

 اورژانس برسانم.ه  او را ب

 اورند. بیند با شتاب برانکارد میپرستاری مرا می 

کنم و دنبالش به  اش وداع می گذارم و با چشمهای بسته مهدا را روی برانکارد می

 افتم.راه می
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های کند و مردمک هایش را باز میشود و پلکدکتری روی جسم مهدا خم می 

 کند. اش را نگاه می مشکی 

 بینمش اری باشد که میب  شاید این آخرین

 بندم.  گیرم. چشم می همین نگاهم هم گناه و خطاست. نگاه می

شوند. کرکسی باالی شهری غبار هایی پشت سر هم روی هم آوار میخرابه

ها چون ناقوس مرگی در این شهر ویرانه  زند، صدای کالغگرفته چرخ می 

 پیچد.می 

 این شهر، دل من است.

انتهای هایش توی سالن دراز و بیبرند و صدای چرخ سرعت میبرانکارد را با 

 شود. بیمارستان اکو می

 پیچد.ام به هم میبوی الکل و ضدعفونی کننده دل و روده

 آقا ؟  -

 کنم. راننده دنبالم آمده است. نگاهش می
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 کنم فقط بهشون بگین خودش پرید جلوی ماشین! من فرار نمی  -

شوم.  دانم تا چه حد موفق می لبخند بزنم. نمی اش یده ی ترسکنم به قیافهسعی می 

 هایم هاللی به خود گرفته یا نه؟دانم لباصال نمی

 ایستدپرستاری روبرویمان می

 باید بیاین فرم پر کنید  -

 گویدمرد راننده می

 من زدم بهش -

 رود. لرزد دنبال پرستار میو با دستانی که می

 شده...  ایم خشکخواهد زار بزنم ولی اشکهدلم می 

 دهد ها و وسایل مهدا را دستم می پرستاری لباس 

 آقا وسایلشون!  -

 فشارم.ام میهای مهدا داخلش هست را به سینهمشمایی که لباس 

 باید عملشون کنیم بیاین امضا کنید -
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 دهم دهانم خشک و زبانم سنگ شده با مشقت لبهایم را تکان می

 رسن! االن پدرشون می -

 کوبد. نم است که کسی با مشت توی چشمم می حرف میان دهاهنوز 

 گیرم.شوم و چشمم را میاز در در خودم جمع می 

 کثافت زن منو با خودت کجا بردی؟ -

 حرفش از ضرب دستش بیشتر درد دارد. 

 کشدروی رگ غیرتم تیغ می 

 گویدکشد و میپرستار جیغ می 

 ... بیارین پاییناینجا بیمارستانه این کارا چیه؟ صداتون رو  -

 آید که قصد مهار مردک دیوانه را دارد. صدای بابای مهدا می 

 آرش آروم بگیر..آوردش بیمارستان...  -

 گوید پرستار رو به من می
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 زودتر بگین بیان امضا بدن باید سریع عملشون کنیم  -

 کنمهمانطور که یک طرف صورتم را گرفتم به بابای مهدا اشاره می

 باباش هستن! ایشون  -

 کنم.پر از تنفر و تحقیر به سرتاپای آرش می  و نگاهی

تر از آنم که به او مزد کارش زورش را داشتم مشتش را جبران کنم اما شکسته 

 را بدهم.

 هنوز مغزم در شوک هست.

های مهدا چون خوره یک به یک به جانم افتاده و جای جای  خاطرات عاشقی

 کند.بدنم را زخم می 

 کی با من بازی کرده باشد. کنم آن دختر چشم مشباور نمی

 کارش هر چه بود بازی با من نبود!

 آورد.اما دردی که به جانم نشسته دارد مرا از پا در می

 روم. وسایل مهدا توی دستم است. به طرف درِ خروجی بیمارستان می
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 خواهم وسایلش را به دست پدرش و ان مردک بدهم. نمی

 چسبانم. قلبم می  نشینم، مشما را بهی روی یک صندلی فلزی م 

 گیرد؟؟ چرا دلم آرام نمی

روم باز هم دل خرابم.... هوا گرم  شود، راه مینشینم خُلقم تنگ می کمی که می 

 دهد. است ولی عجیب بوی پاییز می 

 دلم قرار ندارد. 

رسم دنیا برایم  گردم. کنار ایستگاه پرستاری که می به داخل بیمارستان برمی 

کنم از حال مهدا بلعد. قصد میده که دارد مرا میی یک قوطی کبریت شهانداز

 ام جان داده است. بپرسم اما انگار صدایم میان سینه 

ای از بین کنم تا باالخره صدای گرفته کنم و سرفه میچند باز صدا صاف می 

 آیدلبهایم بیرون می 

 ؟؟ ببخشید خانم مهدا راد که تصادف کردن، عملشون تموم شد -
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اندازد و بعد داخل  گاه پرستاری نشسته نگاهی به من می دختری که در ایست

 کندکامپیوترش چیزی سرچ می 

 نه هنوز عملشون تموم نشده.  -

شود. زنی با جیغ و گریه ای از سالن بلند می یکدفعه صدای داد و بیدار از گوشه

زند و با  میگوید. پسری به دیوار تکیه کوبد و مامان مامان می توی سرش می 

ترکید. از  خورم کاش بغض من هم می کند. به حالش غبطه می ه میصدا گری

 داخل در حال انفجار هستم.

های روی دیوار دستشویی بیمارستان  پیچد. از روی نشانهام به هم می دل و روده

گیرم و با عجله به طرف ام میکنم. دستم را جلوی دهان و بینی را پیدا می

 وم. دها میآدرس

کشم تا باال نیاورم. اما همینکه داخل یمارستان نفس نمیاز هوای مسموم ب

 آورم. ام را باال می ی محتویات معدهرسم همه دستشویی می 

ام قرار است باال زنم انگار هر چه از روز تولدم خوردهپشت سر هم عق می 

 بیاورم. 
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 کنم.احساس ضعف عجیبی می 

دهم و سرم را به دیوار  ی یوار پشت سرم تکیه م. به دسر انگشتانم یخ کرده است

هایم کنم تا رگچسبانم. لرزی که توی تنم نشسته را خوب حس می می 

 لرزد. می 

کنم تقریبا یک ساعت هست که مهدا را داخل اتاق عمل به ساعتم نگاه می

 اند. برده

 خدایا زنده بماند 

 من به جهنم بگذار او بماند 

 شاهد مرگ عشقم باشم.خدایا دوباره نگذار من 

ام شبیه آتشی که آتشنشان هست و زنم قیافه ی کدر روبرویم زل میون آینهدر

 داد، نیست.جلوی همه خودش را قوی نشان می
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ی روی دستم  های خشک شدهبرم تا بشویم که خوندستانم جلوی شیر آب می 

ی برم و باقیماندهمی کند و دوباره به دستشویی پناه دوباره دلم را زیر و رو می

 آورم. باال می جانم را 

ترکد و مثل ایستم، بغض دارم ولی بغضم نمی وقتی روبروی شیر آب می 

ام نمانده... با درد  کند، چیزی تا خفگی بادکنکی درون گلویم بیشتر جا باز می 

 شویم.دستانم را می

ه به اسم رود و من دلم برای دختری ک خورد و درون چاه می آبه چرخ می خون

 تنگ شده.... مرد دیگریست ، عجیب 

 کنم شیطان را لعنت می

 ماتم،

 آوارم، 

 قبرستانی سرد و تاریکم، 

 وای... 
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روم. گاهی دستم را به دیوار کنار  تلو تلو خوران به سمت حیاط بیمارستان می 

 گیرم تا برای راه رفتن کمکم کند.دستم می 

 هوا غلیظ و سنگین شده

ند که از روبرو و کنارم  آیایی سیاه و سفید به نظر میهها برایم آدمکآدم 

 گذرند. می 

 کند. شود نسیم خنکی حالم را بهتر میدرِ کشویی بیمارستان که باز می

نشینم و سرم که گویی وزنش یک تن های فلزی داخل محوطه میروی نیمکت

 فشارم. شده را در دستانم می 

 کجای راه را اشتباه رفته بودم. 

 م ضربان گرفته است.هایشقیقه

 شوم. قرار میام که بیچقدر از زمانم را سر در گریبان طی کردهدانم نمی

روم. پرستار قبلی نیست و به  خیزم و دوباره سمت ایستگاه پرستاری می برمی 

 جایش یک پرستار دیگر نشسته است. 
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 گوید کنم و ایندفعه پرستار در جوابم میسوالم را تکرار می

بوده فقط باید صبر کنید تا بهوش  اینجا نوشته عمل موفقیت آمیز اینطور که  -

 ان... بیان! فعال تو ریکاوری

 آید.کمی نفسم باال می

گیرم وسائل مهدا را  ی ابراهیم را میکشم و شمارهام را از جیبم بیرون می گوشی

 باید به ابراهیم بسپارم، فقط به او اعتماد دارم. 

همان حال به طرف چسبانم و در ی را به گوشم میگیرم و گوشاش را میشماره

 افتمی باز بیمارستان راه میمحوطه

 سالم داداش  -

ی نزدیک درون قلبم خورده داداش گفتن ابراهیم مثل تیری است که از فاصله

 باشد. 

 کندبغض حجم گلویم را پر می

 آقا ابراهیم؟ -
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 پیچد اش توی گوشم میصدای ترسیده

 آتش؟؟صدات چرا اینجوریه؟ چیزی شده؟ -

 مهدا...  -

 یا خدا...کُشتی منو...خب حرف بزن، مهدا چی شده؟ -

 کنم.گویم و برایش کمی از قضیه را تعریف میاسم بیمارستان را می 

ام ولی دلم زار زدن دانم در بقیه مکالمه چه گفتهکند و من نمی سکوت می

 هایم خشک شده است. خواهد ولی اشکمی 

کنم  ت و آمد مردم را نگاه مینشینم و رف های سبز رنگ و فلزی می روی نیمکت

 تا ابراهیم بیاید. 

 ایستم.بینم، می که آمدنش را از در بیمارستان می همین 

آید ، سر و وضعش به هم ریخته است با وحشت به طرفم  با عجله به طرفم می

 پرسددود و میمی 

 مهدا؟  -
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 به عرض چند ساعت اینقدر برایم غریبه شده باشد شود این دختر باورم نمی

 خانم راد رو عمل کردن، خطر رفع شده! -

 کنیم...هایم هم خانم راد گفتنم را هضم نمی خودم ، زبانم و گوش

 زند ابراهیم بدتر از من با نگاهی ناباور درون صورتم زل می 

 خانم راد؟   -

 دزم نگاه می

 پدر زدتِت؟ ی چشمات کبود شده....آرش بیایه از تو؟ پا آتش؟ این چه قیافه  -

 سایم. کنم، دندان روی هم می نه نگاهش میبا کی

 دردهایم یکی یکی سر باز کرده است.

 گیرممشمای دستم را به طرفش می 

 ای بدم، لطفا برسون به خودش! وسایلشه! اطمینان نکردم به کس دیگه -

 گیردشوم که مچ دستم را می میدهم و از کنارش رد اش هل میبسته را به سینه
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 آتش؟ -

 کنم روح صدا بلند می کشم و سرد و بیدستش می  دستم را از

 ولم کن -

 بذار حرف بزنیم -

 گردمبا خشم به طرفش برمی 

ات منو بازی دادین...با غرورم، غیرتم، شخصیتم در افتادین... تو و خواهرزاده -

 ات؟  حاال بشینیم در مورد چی حرف بزنیم؟ شوهرِ خواهرزاده

 گوید کسی توی دلم با درد می

 "آی  "

 شکنم.خورد و از داخل میی آخرم قلب خودم از چند جا ترک می با جمله

 ام؟ چرا زنده

 گذارد هایم میکشد و دستانش را روی شانهر دهانش میپر دلهره دست دو
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آتش...آتش...اون شوهرش نیست! یک قرارداد بدون رضایت مهدا   -

 خواد!بوده...مهدا با تمام وجودش تو رو می 

شود. با چندش دستانش را  آنقدر تلخ که تمام جان خودم زهر میخندم. تلخ می

 زنم ای پس می از سر شانه

ن... برو آقا ابراهیم... برو...بذار پرم به پرت گیر نکنه...بذار  به من دست نز -

 آتشفشانی که تو دلم داره منفجر میشه رو، رو تو خالی نکنم...برو!

 شودآید و دوباره سد راهم میکوتاه نمی

خوای منفجر بشی باشه بیا من در خدمتم...بزن...مشت بزن...لگد بزن...  می  -

 بین نشو! فحش بده...ولی به مهدا بد

 کشدآورد و داد میصورتش را جلو می 

 بزن داداش بزن تا خالی شی...  -

 کشمصدای او داد میمن هم هم 
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کنه تو قلب  داره و تا دسته میبه من نگو داداش!...کدوم داداشی کارد برمی -

 داداشش...اونم از پشت سر! شما دو تا با من چکار کردین؟ 

ن منو آتش! عقده دلیت رو سر من خالی کن!  اینجوری نیست! بد فهمیدی! بز -

 ولی باور نکن من و مهدا با دلت بازی کرده باشیم! 

 ام زنم، مثل یک کوه یخ زده، شدهپوزخند می

ام! داغونم؟ نفسم اتون توضیح دادم شکستهدل من؟ دیگه دلی برام مونده؟...بر -

 بریده؟... 

 کشم فریاد می 

 آره؟ توضیح دادم؟؟ -

 کنند.ستند و نگاهمان میایچند نفر می 

اند با اندک  کنم که رفته اندازم وقتی احساس میگیرم و سر به زیر میآرام می

 کنم صدایی که از تن صدایم باقی مانده؛ زمزمه می 

 ردین؟ با قلبم چکار کردین؟ شماها چی هستین؟ ولی شما...چکار ک -
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 بند نیستکشد، روی پاهایش بندد و دست بین موهایش میعصبی چشم می 

 اخ خدا...آخ...آتش به جون خودم به جون خودت به جون...  -

 دهدکند و با تشدید و درد ادامه می مکث می 

رسید خواست دورت بزنه! بهش گفتم بهت بگه؛ تبه جون خودش!...نمی -

 پسش بزنی! ترسید ردش بکنی! ترسید اعتقاداتت اونو نپسنده! ترسید از نداشتنت!

 کنمسوزاند تا بازدم شود را فوت می گلویم را مینفسی که راه 

 تونه منو داشته باشه؟ غرورم غیرتم مردانگیم... االن منو داره؟...دیگه می -

 دهم بغضم را قورت می

سوخت و خاکستر شد...اوفف... برو ابراهیم برو  قلبم! همه با پنهان کاریتون -

 مونه! ات... زنده میدایی مهربون...برو پیش خواهرزاده

 زنمتوی مشکی چشمانش که عجیب شبیه چشمهای مهداست زل می

 برعکس من!  -
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تمام توانش را به کار بسته تا مرا با خودش همفکر کند، دستش را در هوا تاب  

 دهد می 

مونه! مرد!  تونی ازش بگذری؟؟ اونم بدون تو زنده نمیمی  نالوتی چه طوری -

 نمیاره! مهدا بدون تو یک دقیقه دووم 

خندد و  هایم میی مهدا پشت پلک دهم و چهرههایم را روی هم فشار می پلک 

 زند... موهایش توی هوا موج می

 موهایش... 

جز من  کنم که اسم مردی دار دختری فکر می لعنت به من که به موهای موج

 رویش هست!

 شود ولی باید بروم... زیر زانوهایم خالی می 

 از اتاق های بیمارستان گیر کرده است.  ام توی یکیولی دل لعنتی 

 زند مستاصل صدایم می

 آتش نری!؟  -



 

747 
 

              Romanbook_ir@                                                                                                          دای آتشمه

 دارمیک قدم برمی

 انصاف جون میده اگه اینجوری ولش کنی! حداقل باهاش خداحافظی کن! بی -

 ان شاهلل خوشبخت بشه -

 عنت به دلم که بند جانش است!ل

 کوبد ام میابراهیم با عصبانیت مشتی توی سینه

 ت! لعنت به من ! لعنت...لعنت به -

شود و نزدیک دهد. چند قدم دور میکشد، سر تکان می چند نفس عمیق می

زند تا یک  کشد.تمام زورش را میآید. اوج استیصال یک مرد را به رخ میمی 

های داند که دل الکردار من بیشتر از حرف یم کند ولی نمیجوری با مهدا روبرو

 او مشتاق یک بار دیدنش است. 

باهاش حرف بزن! گلکی کن ! لعنتش کن ولی بدون خداحافظی نرو! دق  -

 شناسمش! کنه به خدا! من می می 

 دهم، حتی زدن حرفش هم درد دارد... هایم را روی هم فشار می پلک 



 

748 
 

              Romanbook_ir@                                                                                                          دای آتشمه

ذاره من باهاش که جلوی در اتاقش واستاده میکنی اون مرتیکه فکر می  -

 خداحافظی کنم؟؟

 ایستد ه محکم روبرویم میام ک انگار فهمیده شل شده

آرش؟ جرات نداره رو حرف من حرف بزنه! اصال جرات هم داشته باشه   -

دم تا شما یکدفعه دیگه کنم ساز مخالف بزنه! داداش جونم رو می اش میخفه 

 همو ببینین! 

به این سردی    ارتباط آید این مق ندارد و زبانم الکن شده ولی دلم نمینگاهم ر

 تمام شود 

 ده !اون مرتیکه اجازه نمی -

کنم تا کنم، زندگیم رو فدا میبسپر به من به خاطر رفاقتمون جورش می -

 اش رو بگیرماجازه

 شه! بینمش و هر چی بین من و خانم راد بوده، تمام مییکدفعه دیگه می -

 کشد.سوزد و تیر میگویم خانم راد و تا بن جگرم می مهدایم میبه 
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 زند بندد و عصبی موهایش را چنگ می ابراهیم هم با شدت پلک می 

 آخ ! خانم راد! آخ... این جمله رو هی تکرار نکن...لعنت بهت آرش!  -

دهد و خورد ابراهیم آب دهانش را به قورت مینگاهمان که در هم گره می 

 خورد.تکان سختی می  ب گلویشسی

 کوبد دست روی رگ گردنش می 

 دم تا کاری کنم با هم حرف بزنین. شاهرگم رو می -

 گذرم. کند و از او میام گیر می اش به شانهشوم، شانهاز کنارش رد می

 گویمبا بغض می

 بهوش اومد بهم زنگ بزن -

 زند ام که ابراهیم صدایم میدوقدم نرفته

 آتش؟ -

 ایستم ه طرفش برگردم، می اینکه ببدون 

 هات خونیه!لباس -



 

750 
 

              Romanbook_ir@                                                                                                          دای آتشمه

 مهدا #

ام. تمام تنم درد و سنگینی  کنم از یک سفر طول و دراز برگشتهاحساس می

ها در حالی است که دقایقی ی اینکند و همهعجیبی دارد. سرم درد عجیبی می 

 قبل خیلی سبک و رها بودم. 

 ام. ی شنیدهصدا را جایآید انگار قبال آن صدای بوقی آشنا می 

 بوق...بوق...بوق 

 های آب، و صدای قطره

 چیک...چیک...چیک...

زند.  دهم و نور با شدت درون چشمهایم می پلکهای سنگینم را کمی تکان می 

 بندم. قصد مقاومت ندارم و دوباره پلک می 

کنم اسمم را صدا  زند. احساس می کسی با صدایی مبهم کنار گوشم حرف می 

 ار ضبطی که جمع شده است. ولی مثل نوکند می 

 خوابم.شود و با حالت سکر آوری آرام میحس خوبی به بدنم تزریق می
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 ..... 

 دهم:پیچد، صدای مامان را تشخیص میدوباره صداهایی توی گوشم می

 مهدا مامان؟قربونت بشم...چشمات رو باز کن!!  -

 کنم کشد را حس میدستش که روی پوست صورتم می

کنم...چشمات رو باز  قتی خبر تصادفت رو دادن، دارم دق می دختر گلم از و -

 کن ببینم چشمهای قشنگت رو.... 

کشد دوباره خواب  ام...طولی نمیتا حاال  صدای مامان را اینقدر احساسی نشنیده 

 آید.به سراغم می

 ....... 

در آن ام که یکدفعه درون فضای تاریکی که ها خوابیدهکنم سالاحساس می

 پیچد.وی ادکلن آتش، می اسیرم ب

کنم یکدفعه  های ازاردهنده را فراموش میی حسدرد ، ناراحتی، سنگینی و همه 

 کنم.هایم را تا آخرین حدش باز می ها پلک مثل برق گرفته 
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 کند.ای ازبین نور، دیدم را تحریک میجا پرنور است و تنها سایههمه

 زنمصدا میها یک اسم را با زبانی که به دهانم چسبیده تن

 آتش؟ -

شود و هیبت زیبای آتش کنم، نور کم می و یکدفعه چشمانم را بیشتر باز می

 نشیند.بیشتر در دیدم می

های در حال انجمادم را  برم و حسی عجیب تمام رگاز قد و باالیش حض می

 کند.گرم می

سمش مهمان  خواهم دوباره لبهایم را به گفتن ا یک حس دوست داشتنی و می 

 دارد که ناگهان صدای مردانه و منحوسی تمام جانم را به شورش وا می کنم

 مهدای گلم به هوش اومدی؟ -

بندد و با تمام قدرتم سرم را به سمت  بینم که با درد پلک می چشمان آتش را می

 بینم.گردانم و آرش را با لبخندی زشت، کنج لبش می چپم می 

 ه اعضای صورت داده است.ژست صمیمیت ب  به تختم خودش را لم داده و
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با دردآورترین حالت ممکن تمام آنچه که اتفاق افتاده از روبروی دیدم  

 آید چه بالیی سرم آمده است. گذرد. تازه یادم میمی 

بینم، اخم گردانم حاال صورتش را واضح میبا ترس نگاهم را به طرف آتش می

و سفیدی کبود شده است کند و پای چشمش کرده، مستقیم نگاهم می 

 زند. چشمانش به سرخی می 

ها و زیر کبودی صورتش بگذارم. اما  ریشخواهد کف دستم را روی تهدلم می 

 کنم  ترسم و فقط زمزمه می از حال و روزش می 

 فدات بشم کی این بال رو سر صورتت آورده؟؟  -

 کشد. های پلکانی و سنگینی می نفس 

 کندآرش زمزمه می 

 بیشتر دراز کنه حقش همینه!  ش رو از گلیمشهر کی پا -

کند، اعتنایی ی بدنم حمله می های ضرب دیدهدرد با تمام قدرتش به قسمت 

 کنم کنم و با غضب ارش را نگاه مینمی
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تو زدیش؟ تو بازم دست روش بلند کردی؟ خدا لعنت کنه آرش، الهی دستت  -

رو خوب تو گوشت فبشکنه! تو چه بالیی بودی که سر من نازل شدی؟ آرش 

 کنم...کن تا این کارت رو تالفی نکنم ولت نمی

 شود زنم و دوباره مخاطب حرفم آرش می به آتش اشاره می

 برای خودش منتها از بس  ِفکر نکن زورش بهت نرسیده که نزدتت! نخیر یلی -

 محجوبِ دست روت بلند نکرده!

 کندآرش با چشمهای به خون نشسته صدایش را رویم بلند می

 ببند دیگه! اینقدر کوتاه اومدم که دور برداشتی؟ دارم برات! دهنت رو -

 کند ی مصلحتی می آتش سرفه 

 خانم راد؟ -

گردم کند.به طرفش برمی های سرم را درگیر میدردی غیر قابل توصیف رگ

اما او با چشمهایی به خون نشسته و پرتهدید به آرش زل زده، نگاهش پر از  

 رای این حالت چشمانش... میرم باست، میاز من  حمایت
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 زنمدلخور لب می

 گی خانم راد؟ لعنتی به من بگو مهدا، من مهدای توَام!به من می  -

 زندآرش با توبیخ اسمم را صدا می

 حیا داشته باش مهدا ! -

برم، قسمتی از ساعد دستم در گچ است و تنها چند ام را باال میانگشت اشاره

 کشم جواب او فریاد میخورد ولی در متر تکان می میلی 

عوضش توی عوضی اسم منو به زبون نیار... من برای تو همون دخترخاله  -

 بیشتر نیستم. 

دهد با نفرت  کند ولی ترجیح می نگاهش وحشی است و نامحسوس تیربارانم می

 روبرگرداند و سکوت اختیار کند. 

 گویدشود که با صدایی سرد میی های سفید آتش خیره منگاهم به لب

 آقا ابراهیم...  -
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شود. دایی مثل زند.نگاهم آن سمت کشیده می ی اتاق اشاره میو به گوشه

ای متحرک به دیوار ته اتاق تکیه داده و تنها یک نگاه خزان زده سمت ما مرده 

 کند. می 

 دهد: و آتش ادامه می

 خبر نرم!آقا ابراهیم گفت آخرین حرفهام رو بزنم و بی -

شود. با هول نگاهم را به صورتش  ام حبس می قفس سینه اش نفسم در با جمله

 کند و وای برمن که صدایش پر از زخم است. دوزم. خدایا صبر! نگاهم نمی می 

 زنمبا ترس و بهت لب می

 بری؟ کجا بری؟ خب هر جا بری منم میام، صبر کن االن حاضر ....  -

و عصبی نگاهم معلق است که با نگاهی وحشتناک هایم هنوز و جمله میان لب 

شود، تا به حال این رنگ ام حبس میکند. از نگاهش نفس درون سینه می 

 دهم ام، آب تلخ دهانم را با زور قورت مینگاهش را ندیده

 دهدجدی هشدار می
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 لطفا بشین سر جات! کجا دنبال من بیای؟  وسط حرفم هم، نپر خانم راد!  -

 میرم. می دهد،غریبه، که مخاطب قرارم میبا این لحن 

 هایش را  شوم تا بشنوم شکایتکنم و خفه میاما حرفش را اطاعت می 

 ببین... -

 رودهایش ضعف میدلم برای ببین گفتن

من تمام جیک و پوک زندگیم رو، روراست واست ریختم رو دایره....از بابام   -

نت ام رو هم نشوتی قبرِ عشق مرده ، از شرایط کارم، از زندگی خانوادگیم و ح

 دادم تا چیز مبهمی بینمون نباشه...تاصداقت بینمون حکم کنه...

جنگل چشمانش در حال سوختن است، قلبم از حالت نرگس نگاهش، میان  

 دهدشود و او باز هم بدون اینکه مرا نگاه کند ادامه میسینه مچاله می 

 .نامزد..ولی تو یکدفعه هم نگفتی  -

دهد و سرش را به طرفین تکان  وی هم فشار می تواند ادامه دهد، لبهایش را رنمی

 دهد می 
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 خیلی نامردی دختر!  -

کشد دهد، میتکان سختِ سیبک گلویش و آب دهانی که مثل زهر قورت می

 مرا!

فهمد و دستش را عقب  ی تخت است را بگیرم که می خواهم دستش که لبهمی 

 شوددلم زخم می کشد، تمام می 

 کردم عشقت واقعیه! فکر می  -

 باید از خودم وعشقم دفاع کنم 

زنن یکطرفه بوده، واقعیه آتیش واقعیه! این نامزدی ای که اینا ازش حرف می  -

 ای بهش ندارم! من هیچ عالقه 

 غردآرش می 

 مهدا خانم؟!!  -

 توپم:گردانم و توی صورتش میرو به طرفش برمی
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زبون نیار! ه! لطفا دهنت رو ببند، دِ لعنتی اسم منو به مگه نگفتم تو خف -

 فهمی؟ می 

 رود. شود و به جای اینکه زهرش را به من بریزد، سمت آتش می عصبی بلند می 

دهد و با لحن بدی با چسبد و تقریبا به طرف بیرون هلش می آستین لباسش را می 

 زند او حرف می 

 گفتی! اید میبرو بیرون مرتیکه... گفتی هرچی رو که ب -

 کشم داد می

 یکه جد و آبادتِ!ولش کن آرش...مرت -

 شوم. خودم هم از خودم شوکه می

 شود!ها از کجا روی زبانم جاری می دانم این کلمه اصال  نمی

کند که ابراهیم با آرش با چشمهای از حدقه بیرون زده و ناباور نگاهم می 

 کند.داخله میترین حالت  لحن کالمش هست، مصدایی که مردانه

 یرون! آرش یا بشین سرجات یا برو ب -
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 کنم یا التماسدانم تهدید میو من رو به اتش نمی 

 آتیش نری ها!  -

 کندکشد نگاهم می هایش در چشمانش قد می با غمی که شعله

 زند آرش ول کن نیست و دوباره به مرد من زخم می 

ام مستفیضم کرد که دخترخالهبرو...وقتت تموم شد، اینقدر به خاطر تو این  -

 مردانگی منم تموم شد 

خواهم با این حالت اسفناکِ  دست و سرم، خودم را از تخت پایین بندازم تا  می 

 زنم جلوی آرش را بگیرم، نفس نفس می 

 آرش لعنتی بیرونش نکن، دستای نجست رو بهش نزن!  -

 زند ترک خورده لب میآید و ایندفعه با صدایی مهربان اما میهاربا نزدیکم می

 آروم بگیر.. دراز بکش... خوای بکنی مهدا؟ هیش چکار می -

زند و با قدرت  ای درون نگاهش زل می گیرد، لحظههای آرش را میآتش مشت 

 زند زند و با کالمی قاطع لب میدستهای آرش را پس می 
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 رم. باشه مرد! ولم کن خودم می -

 کند. اطاعت امر می خورد و ناخواسته آرش از لحنش جا می

 کند من هدایت می و او نگاهش را با غمی ممتد به سمت

 بد کردی خانم راد! بد کردی! خیلی بد...  -

 زنم دیگر زار می

به خدا من دروغ نگفتم؛  گولت نزدم من فقط تو رو دوست داشتم و دارم، تو   -

د و  اکسیژنی برای نفس کشیدنم، اگه چیزی نگفتم از ترس از دست دادنت بو

ده سال دیدم، به مقدساتت قسم اینکه من این آقای به اصطالح نامزد رو تازه بعد 

 ، به جونِ  مامان رویا قسم هیچی بین من و اون نبوده!! 

 گیرد، بغض چنگ انداخته به صدایش ی لبش را به دندان میگوشه

گه  شکنم، گفته بودم ا ام، گفته بودم با یک ضربه می بهت گفته بودم بند زده -

 اهل رفتنی همین اول بگو،نگفته بودم؟

 کشدداد می
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انصاف چرا وقتی بهت دل بستم سنگ برداشتی و چینی بند نگفته بودم؟ بی -

 ی دلم رو هدف گرفتی؟ زده

 ریزم اشک می

کنم، دارم از غم صدات آخ...آتش اینجوری حرف نزن، دارم کُپ می -

 کنم... میرم...دارم سکته می می 

 م روی جنگل گیالن نگاهش را دیدم خورم نقسم می 

 شود حرفهایش تیغ می 

دیگه برام نمیر! ما دیگه کاری با هم نداریم! االن هم که اینجا واستادم به   -

حرمت صداقت دلم، کلی پا روی غرور و غیرتم گذاشتم تا بتونم بیام و اتمام  

مان حجت کنم...به خاطر دل الکردارم...به خاطر حرمت داییت...به خاطر ما

 رویا...  

 کندنفسش را فوت می
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اطر تو که یک عمر به پای من الکی منتظر نمونی و بری پی به خاطر تو! به خ -

 زندگیت! بری پی نامزدت که اتفاقا بیست ساله که نامزدته! 

 آسمان و زمین تنگ شده، هوا سمی و قلب من محتاج شوک قلبی است

 کسی احیا بلد است؟

 زندو تیر آخر را می 

 ر چی بین ما بود تموم شد! ...والسالم...خدا نگهدارت! ه -

 گرداند رو برمی

 گویمبا هول و جیغ می 

رحمی آتیش! برم پی زندگیم؟ بدون تو؟ تو  نه! حق نداری بری! خیلی بی  -

 ی زندگیمی اگه بری من بدون تو چطوری زندگی کنم؟ همه

 یم گودارد و با تحیر می زند و قدمی برمی تلخند صداداری می 

 کشمبری خودم رو می  کنی آقای آتشنشان؟ به جون خودم اگهام میمسخره  -

 دهد. گیرد و آرام فشار میدایی دستم را میان دستش می 
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 خبری حسش کردم.این گرمی دستش همان است که در عالم بی

 کشدگردد و تقریبا سرم داد میبا چشمهای سرخ و نگاه برافروخته به طرفم برمی 

استاده و ادعا  نَرَم؟ واستم اینجا؟ بیخ دل تو؟ اینجا که یه نره غول کنارت و -

کنه؟ واستم تا حرفهاش کم کم توی ذهنم کنه بیست ساله داره بهت فکر میمی 

هوایی که  تعبیر بشه؟ واستم تا زنده زنده بمیرم تا ذره ذره زیر غیرتم له بشم! تا از 

خوای؟ عاشق واله اینو برای منِ عشقت می مالِ من نیست نفسم ببره؟ آره؟ اینو 

 خوای؟می 

 زند: ناامیدی اما با همان تُن صدای باال لب میبا یک دنیا 

تمومش کن دیگه! بد کردی مهدا خانم! بد کردی خانم راد! بد کردی  -

 جیرینگ جیرینگ!...

 دهدگیرد و ادامه میبا سختی نفس می 

 م رو دوباره به آتیش کشیدی!  بد کردی لعنتی! بد! قلبِ خاکستر شده -

 شود پرستاری وارد اتاق می 
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 رتونه اینجا بیمارستانِ! چه خب -

کشد و کند که پرستار طفلک هینی میآتش با چنان خشمی پرستار را نگاه می 

 رود. ناخودآگاه چند قدم عقب می

 رودگرداند و به طرف در میآتش هم رو برمی

 آید.رود و هیچ کاری از دستم بر نمیدارد می

 *"رودوآن دل که با خود داشتم با دلستانم می "

 آخ... 

 کشمجیغ می 

آتیش جون مامان رویا نرو! با غیرت! به جرم نکرده آتیشم نزن! به خیانت  -

انجام نداده سنگسارم نکن! من هیچ وقت اینو دوستش نداشتم، هیچ وقت! هیچ  

زنم کنم! آتیش؟ اتیش میبه کسی غیر تو حتی فکر هم نمی  وقت هم دیگه

. بری ذره ذره انگار زجرکشم  دستی که به ناموس تو بخوره!... عمرم... جونم..

 کنم نرو.. میرم! خواهش می کنن با درد میمی 
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 بینم.ایستد و مشت شدن دستهایش را میای میلحظه

 رود. و میکوبد  هایش را روی زمین می اما خیلی زود قدم 

 کنم زنم، گریه میجیغ می 

جون و  رحم! نرو فدات شم! نروآتیش! آتیش! آتش کیان! نرو لعنتی! نرو بی  -

 عمرم... 

 گردداما او برنمی 

 بمیرم برای دلتون...  -

 کندآید تا آرامم کند، دستش را به طرفم دراز میآرش هم نزدیکم می  

 کشم فریاد می 

کنم، من ناموسِ گمشو عقب! اگه دستت به من بخوره خودم دستت رو قلم می -

 سش!  آتشِ کیانم! غیرتیه رو نامو

ماند با تلخی همراه گوید و آرش دستهایش روی هوا میمی  "آخ"ابراهیم با درد 

 کند.با تهدید نگاهم می
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 زند. ساید و رگ گردنش میدندانهایش را روی هم می 

 کوبمدوزم و با دست سالمم به بازویش مشت میهایش چشم می دستبه 

شکنم!  دستاتو آرش! می  شکنمکثافت، لعنتی با همین دستا آتیش منو زدی؟ می -

 زن نیستم تقاص کارت با آتیشم رو ازت نگیرم 

آید و رو به آرش کند آرامم کند که پرستار به کمکم می میهاربا سعی می 

 کندمی 

 بینید حالش خوب نیستون، نمیآقا برین بیر -

سپارد و تقریبا آرش را به  آید . ابراهیم مرا به پرستار می و خودش نزدیکم می 

 توپد دهد و با حالی خراب به آرش مییرون هل میطرف ب

 کنهبینی داره سکته می گمشو دیگه نمی -

 کندآرش عصبی و ناباور به میهاربا نگاه می 

 دایی؟ -

 گفتم گمشو بیرون  -
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گیرد و او را همراه خودش به بیرون اتاق  ی پیراهن مارک دارش را می و گوشه

 کشاند. می 

 رار را در آغوش بکشد قکند منِ بیپرستارسعی می 

 عزیزم آروم... تو حالت خوب نیست -

 زنم چسبانم و زار می صورتم را روی ساعد دست سالمم می 

ت...وای یعنی واقعی رفت؟ آروم بگیرم وقتی که دیگه رفته...وای رفت که رف  -

 ری انگار از اول مهدایی نبوده؟آتیشم می 

 کشدپرستار من و ساعدم را با هم به آغوش می

 کنی هاهیس...هیس سکته می  -

 کندو صدا بلند می

 بره... یکی یه ارامبخش بیاره به این تزریق کنه، داره خودش رو از بین می -

فهمم با  و توانی برای گله کردن، می وقتی دیگر نایی برای اشک ریختن ندارم

 اند. تزریقی که رگم را هدف گرفته،  زبان و احساسم را خواب کرده
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 نگاهم به دوروبر اتاق، شکر خدا آرش نیست.در آخرین  

البته بابا تکیه داده به دیوار کنارِ در، انگار فیلم ترسناکی و غیر قابل باوری دیده،  

 زند، به من زل زده... فیدی می ای که به سشوکه و بارنگ چهره 

 اش قلمبه شده؟ نکند مهر پدری

بابا را ندارد و روی هم  های وزن دارم، دیگر توانِ آنالیز حرکات و رفتارپلک 

 افتد... می 

 *سعدی

توانم جلوی خودم را  میرم تا مینشیند، می حرفهای مهدا مثل نیشتر به جانم می

 بگیرم که اشک نریزم. 

 خواهد دزدیدنش را می دلم 

 خواهد و روزهای قبلش را... دلم دیروز را می

 خواهد خبری می دلم بی

 مهای آن مردک پررو ببرم.خواهد مهدایم را از روبروی چش دلم می 
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ها روی این ازدواج  ولی یک مشکل اینجاست، یک خانواده و یک مرد سال

 اند. برنامه ریخته

 آخ مهدا با من چه کردی؟ 

 خواهد. زد که او را نمیمهدایم زار میآخ  خدا 

دهم( ادب است) که با وجود این شرایط به او هم حق میهر چه آرش بی 

 اند. احترامی به من نکردها یک کالم بیعوضش بابا و دایی مهد

 زنم.اش را باخته، از اتاق بیرون میمثل یک لیالج که ایندفعه تمام زندگی

مو مشکی قربانی شده و انقدر دل زده تا جان  روم اما دلم پای تختِ دخترمی 

 داده است. 

شوم. کنجکاو زنم با زنی چشم مشکی رودر رو میاز در اتاق که بیرون می

 کند.اهم مینگ

 هایش کپی چشمهای مهدایم هست.چشم 

 شود. یک لحظه نگاهمان درون نگاه هم قفل می 
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پشت لبهایم محصور     بندم و آه م را های مهدا، پلک می تابیها و بیبا جیغ 

کند، چشم  قرار زن، که با دقت مرا آنالیز می های نگران و بیکنم و از چشممی 

 شوم. د می گیرم و با سرعت از کنارش رمی 

 مادرِ عشق من بود؟

 خورم. دهم و به مردی میرود، تعادلم را از دست میمیان سالن سرم گیج می 

 چسبدام را میمرد با دلواپسی شانه

 ی آقا؟ خوب -

 کنم رمق و متالطم نگاهش میبی

 شوم!دیگر هیچ وقت خوب نمی

 . رومگویم و سمت ماشینم می کنم. زیر لب ببخشیدی می قد راست می

 وقتی منتظر به هوش آمدن مهدا بودم، ماشینم را آوردم. 

 زنم شب همه جا را فرا گرفته، مثل زندگی من! از در بیمارستان بیرون می 

 تاریک و خفه!
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کنم از هوای کابین دمی  نشینم. سعی می زنم و داخل ماشین میوت را میریم

 بگیرم.

 آی! 

 دهد. لعنتی عطر مهدا را می

 پیش کنار دستم نشسته بود. وای خدایا چند ساعت

 چه نصف روز وحشتناکی! 

آید. من وقتی  زند. نفسم باال نمی گذارم، قلبم نمی با بغض سر را روی فرمان می 

کرد، چنین حالی نداشتم. حتی وقتی موهای آتش صدایم میحنا از درون 

 حرکتش را هم دیدم به این حال در نیامدم. سوخته و جسد بی

 ی متحرکی بیش نیستم.که مردهاما االن حتم دارم 

 تمام من داخل آن اتاق،  پیش آن دختر مانده و او را سخت در آغوش گرفته...

 روح است. منی که اینجا نشسته، آتشی خاموش و بی

 سوزاندم. هنوز گرمای بدنش، روی دستانم دارد می
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 مهدا ، من بدون تو با این دنیا چطور بجنگم؟! 

 نیستی؟ مهدا چطور باور کنم مال من

 کند! چطور باور کنم یک مرد دیگری به تو فکر می

 و حق دارد تو را داشته باشد 

 نی... مهدا ! الکردار چطور راضی شدی اینجوری جان دادنم را ببی

 ام....ته خطم!!وای خدا ! تمام شده

کنم. ابراهیم کنار ماشین به انتظار  زند، سر بلند میی ماشین می کسی به شیشه 

 کند شیشه را پایین بدهم.ت. و با دست اشاره میایستاده اس

 او چرا اینقدر ویران است. 

 دهم.برایش به عالمت نه سر تکان می

 شود. نگاهش مات می

زنم و بدون اینکه در را برایش باز کنم یا شیشه را پایین بدهم پایم را استارت می

 وم. شاش دور میی بهت زدهدهم و از قیافه روی پدال گاز فشار می
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 جا ندارم، گنجایشم به صفر رسیده است. 

 ام لبریز شده است. پیمانه 

 من عزا دارم 

 دانم به کجا ؟رانم، نمیفقط می 

 به چه کسی؟ 

 دهم.کنم، پایم را روی پدال فشار می فرار می فقط

های در هم های اطرافم مثل رنگی منظره شود که همهسرعتم آنچنان زیاد می

 سندرمخلوط شده به نظر می 

 رسم که روزی پاتوق من و بابا بود. رانم که به جایی میآنقدر می

ماشین یکی  ی جلویهای باران روی شیشه زند و قطرهیکدفعه رعد و برقی می 

 دهند. یکی جان می 

 انتها، یک باران غریب و دلی که در حال سنکوب کردن است. ی بی یک جاده

 کشم.  ماشین را کناری می
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 خودش بشوید و ببرد.  کاش باران مرا با

 زند. شوم.باران با شدت به سر و صورتم میپیاده می 

 خیابان به طرز عجیبی خلوت است

 ام. رانندگی کردهدانم چند ساعت نمی

 دانم ساعت چند نصف شب است.نمی

 کنم ام، سرم را روبه آسمان بلند میمن میان زمین و زمان گم شده

 خورد رتم میقطرات باران چون ضربات شالق توی صو

 کشم شکند و داد میمقاومتم می 

 خدا  -

و انگار طلسم سکوتم شکسته پشت سر هم همنوا با صدای باران و رعد و برق 

 کشمعره می ن

 خدا...خدا...  -

 لرزد. هایم می زنم و شانههق می
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 های خیس هاله انداخته است. نور زرد چراغ ماشین روی خاک 

شوم، صورتم را بین  با زانو پخش زمین می  شود ویکدفعه زیر زانویم خالی می 

 گیرم دستانم می 

 ی زندگی رو به دستخدا من دیگه چطوری سرپا بشم؟ چطوری سر رشته -

 بگیرم...آی قلبم... وای...چرا اینطوری شد؟!

 گیرد  ام اوج میترکد و صدای گریهبغضم می  

 ه... آید، گلویم زخم شدکنم که دیگر صدایم در نمیآنقدر گریه می

 کندآب از موهایم شره می 

 هایم خیس شده تمام لباس

 لرزم.و مثل بید می

 ید. لرزافتم که روزی خیسش کردم و مییاد دختری می 

 یاد ... 

 یاد کاپشنی که دیگر پس نداد 



 

777 
 

              Romanbook_ir@                                                                                                          دای آتشمه

 مهدا کجایی که امروز من خیس و لرزانم!

 دختر کجایی؟! 

 خوام منم کاپشنت را می

 آتش #

 گذارد. ام مییکدفعه کسی دست روی شانه

 گردانمها رو برمیبا شتاب به طرف صاحب دست

های باران  قطرهمامان است، تمام صورت و چادر او هم از  باران خیس است و 

 روند. مثل شبنم روی صورتش راه می

 زند. از بین تار و پود چادرش، نور ماه بیرون می 

 ام آمدنش را متوجه نشده

 کند.نام بغض درون گلویم باد می ای بهبا دیدنش انگار دوباره غده

اش برایم باز  هایش را به عرض شانه. دستنشیندمامان هم روی زانوهایش می

 کند. می 
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اش را به سینه دهم و او سر سرباز شکست خوردهخودم را توی آغوشش پناه می

 زنمشوم و هق میهایش گم می کشد. بین چادر خیسش و عطر مادرانهمی 

 ... مامان! مهدام -

 گوید. ای نمیام هیچ جمله کشد ولی برای دلداریمامان دست پشتم می 

 مرا از خودم بهتر بلد است. 

 .مامان! مُردم.. -

خودش کوه درد و سنگ صبوری تویِ خونش است. دستش را روی کتفم  

 کشدمی 

 مامان...نامزد داره! -

 شارد.ففهمد و سرم را بیشتر به قلبش می و مُردنم را با این جمله می 

تونم ولش کنم؟ چطوری بذارم یکی  گی چکار کنم؟ چطوری می مامان می  -

 دلم کنار بیام...مامان؟غیر من مردش باشه؟ چطوری با عذاب وجدان و 

 هیش آتشم...هیش...  -
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 سوزه... مامان قلبم می  -

 دور قلبت بگردم -

 مامان آتیش گرفتم  -

 بمیرم برای دلت -

 مامان باختم  -

 ریزد.فهمم او هم پا به پای من اشک میلرزد، میه میتن مامان هم ک

 کشد. زنم تا باال نیامدن نفسم طول می هق می

 شود یعنی خدا همین نزدیکی است. مامان بلند می  صدای اذان از کیف

 اشک صورتم را سوزانده... 

 زند. مامان دست زیر بازویم می 

 پاشو مامان! -

بوده، اشک و باران دیدم را تار کرده است.   آید مامان بیمارستانیکدفعه یادم می

 های باران ببینمش برم تا از بین قطرهسرم را باال می
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 ستان نبودی؟؟ مامان مگه بیمار  -

اومد...نشسته روی تخت گوشیت رو جواب ندادی! از دلواپسی نفسم باال نمی -

قرار  ود، بیخوابم برد و خواب دیدم، بابات دقیقا همین نقطه ایستاده بود، آشفته ب

ام داره  بچهرفت...گفتم رضا چته؟ گفتم برو به داد آتشم برس..بود... قدم رو می

میده...تا از خواب پریدم نفهمیدم چطوری از بیمارستان بیرون زدم، به آذر  جون 

گفتم فقط یک چادر بهم بده، خودش  بیمارستان روتسویه کنه و هیچی نپرسه!  

 ون زدم و آژانس گرفتم...با دلواپسی از بیمارستان بیر

 چسبانم.گیرم و به صورتم میی چادر خیسش را میان مشتم می گوشه

 لرزم... ی برای گریه ندارم و فقط میدیگر نای

ام. سر انگشتانم درون رقصد، خیره شدهی اتاق که با وزش باد میبه پرده

را تار   ام، چشمهایم همه چیزدستهای حمایتگر میهارباست. از بس گریه کرده

 بیند.می 

 خواد بیاد دیدنت... ترانه خیلی دلش می  -
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 ام،  یره چکد خهای سرم که توی شلنگ میبه قطره

 یک، دو ، سه... 

 چیک چیک چیک

 کنه... دائم داره گریه می  -

 پیچد صدای آتش توی سرم می

 "خانم راد! "

 کشدقلبم از غریبگی صدایش تیر می 

 چهار، پنج، شش... 

 چیک چیک چیک

 گه کاش مهدا هیچوقت خاله اوقلی نداشت! می  -

 "دوباره به آتیش کشیدی! ام رو بدکردی لعنتی! بد! قلبِ خاکستر شده"

 .چرا تک تک کلماتش را حفظم؟ آی..
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 هفت، هشت، نه..

 چیک چیک چیک

 ام کند صدایش را نشنیدهشود، فکر می تر می صدای دایی محکم

 بزنی؟ خوای حرف مهدا؟ فدات شه دایی...نمی -

 شه قطعش کنی؟دایی صدای این چیک چیک سرم رو مخمه ! می -

 کندخاص صدایم می

 دا!مه -

 فهمم معنی لحن حرفش را نمی

 کنی از بیمارستان فرار کنم؟ دایی کمکم می -

 شکندآه پر دردش سکوت اتاق را می

دایی... حال آتشم االن چطوره؟ نرفتی دیدنش؟ دایی براش دلواپسم بیا منو   -

 راری بده برم ببینم حالش چطوره؟ف

 فشارد.میکشد و فقط دستم را دیگر آه هم نمی 
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های سرم وزد و پرده خالص از تالش، سکون پیدا کرده ولی قطرهدیگر باد نمی

 چکندخستگی، می هنوز بی

 چیک چیک چیک

 میهاربا؟ -

 جونِ دل میهاربا!؟ -

 .. مونم کمکم کن فرار کنم.من بدون آتیش زنده نمی -

ش ا دردت به جونم چطور فراریت بدم، آرش مثل یک گرگ که کمین طعمه  -

کشه، دم در نشسته! مامان و بابات شیفتی یکم اونورتر زانوی غم بغل رو می

گم...کمرت ضربه دیده! کردن و چشمشون به درِ! دکتر و پرستارا رو دیگه نمی 

چطور فراریت   دستت شکسته! سرت رو عمل کردن! دایی دورت بگرده تو بگو

 بدم 

 دایی...؟  -

 دایی فدات  -
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 میرم اگه اشکش بریزه! ریه نکنه! می برو به آتش بگو یکوقت گ -

 کشی منو! آخ...مهدا بس کن...داری می -

تونه دوستم نداشته باشه؟ آره دایی؟  دایی دیگه آتش دوستم نداره؟ مگه می  -

 ش جون میده... گن دل به دل راه داره؟ خب من که دلم داره برا مگه نمی 

اش، غروب زل زده گردانم، چیزی توی نگاهنگاهم را به طرف میهاربا برمی

 کرده است

شه بری مواظب اون  دایی آتیشم داداش نداره! بابا هم نداره!  من خوبم، می  -

 باشی؟ دلواپسشم! 

هایش دانه دانه روی صورتش که ته ریش  بندد و اشکدایی با درد پلک می 

 غلتد. روییده، می نامنظمی روی آن 

فتم دایی هم قرار بود به  ا گیرد، یاد آن روز کذایی میهایش دلم می از اشک

 دیدن مادر ترانه برود.

 پرسم بدون مقدمه می
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 دایی مادر ترانه پسندیدت؟ -

های پرسانم  رود و به مردمک پلکهایش به آرامی از روی نگاه خیسش کنار می 

 زند. زل می 

 زنم دهد. به زور لبخند میم سر به تایید تکان میکند و آرا کمی تامل می

 به حال ترانه که پسرخاله نداره!چه عالی! خوش   -

هایش سرش را روی  لرزد و برای پنهان کردن اشکهای میهاربا میایندفعه شانه

 گذارد. دست من می 

شود از این اتاق و بیمارستان شوم و اینکه چطور میاما من به در خیره می 

 ت... گریخ

 ......... 

تِ اتاق، صدای  پرم، میان سکوهای خودم از خواب میاز صدای نفس زدن

 پیچد.بازدمم توی گوشم می 

 شوم. لحظاتی به نور اندکی که از بیرون، روی سقف افتاده خیره می 
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شودجایی میان  شوند که باعث میهایی مبهم روبروی نگاهم قطار میصحنه

 ام تیر بکشد. سینه 

ام پشت سیاهی پلکم جان دم، خوابی که درباره ی آتش دیدهبنپلک می 

 گیرد.می 

 آید آتش بود و هست. چیز دقیقی نیست ولی تا یادم می

دلم برای گیالن نگاهش تنگ شده، آخ دلم برای شکستگی روی ابرویش پر 

 زند. می 

اش...وای  هایش، لبهای برجسته و مردانهپیشانی بلندش، گره ابروهایش، ته ریش

 ایا نکند این چهره دیگر مال من نباشد. خد

 کنم کنم و اتاق را با نگاهم برانداز میچشمهایم را باز میالی 

میان تاریک و روشن اتاق، دایی روی صندلی، کمی دورتر از تخت من خوابش 

 کشد.برده و گردنش کج روی پشتی صندلی به عقب خم شده و بد نفس می

 هنوز ادامه دارد. چیک چیک چیک، این صدای لعنتی هم 
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 اق را پر کرده است. چه سکوت پر صدایی درون ات

 طاقتم! امشب آتشم شیفت است. تاب و بیبی

کند تصمیم  گزم. طعم خون که توی دهانم رسوخ میکنم و لب میفکرهایی می 

 گیرم.می 

 باید بروم. 

 کنم تا باورم کند. آنقدر التماسش می

 کشم.سوزن سرم را از دستم بیرون می 

 زند. یسوزد و قطره خونی از رد سوزن بیرون ممی می ک

گذارم. همینکه پاهایم روی زمین سرد و آرام پاهایم را از روی تخت پایین می 

های کشد و بعد مهرهگیرد اول ساق پاهایم تیر می صیقلی کف اتاق قرار می

 گیرد.کمرم را درد وحشتناکی در برمی 

 آیم.شدت درد جیغ نکشم ولی کوتاه نمی  گیرم تا از با شدت لبهایم را گاز می

 پوسم.ینجا می من ا 
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 شوم. من بدون آتش مرداب می

 بینم.های سفید رنگم را میکمی آنطرفتر دمپایی

 پوشم.ها را میدارم و با احتیاط آن ی تخت دو قدم دردناک برمی دستم بند لبه 

 کنم لخ نکشم و پاهایم را از زمین بردارم. سعی می 

کنم  ام محکم می چی شدهاصرارم دایی برایم آورده را روی سر باندپی  شالی که با

 گویمو در دلم می

 "من ناموس آتشم "

اند، در اصل دیگر مویی دانم یک قسمت از موهای سرم را تراشیدهولی می

 ندارم. 

کشد آنقدر که  کنم، کمرم دوباره تیر میدرِ کمد داخل اتاق را به آرامی باز می 

 برد.ند و رمقم را میکتابم میبی

 دهم.کمی کمرم را ماساژ می

 کنم.به سختی و درد نفسم را بازدم می
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 بینم. هایم را داخل کمد میمشمای لباس 

با سختی جوری که صدای پالستیک خیلی سر و صدا راه نیندازد؛ گره 

 کنم. پالستیک را باز می

به دیوار گرفته و   پوشم و آرام آرام مثل طفلی نوپا، دستو با مشقت لباس می 

 دارم. برمیقدم 

 کنم. در را با احتیاط باز می

 های روبروی در اتاق خوابیده!کشم. آرش روی صندلیبه بیرون سرک می

 واقعا مثل یک شکارچی مواظب من است. 

 هایشان برسند.اند به مهمان مامان و بابا نیستند، حتما رفته 

 گیرم. کند، مییک دستم را به کمرم که ذوق ذوق می 

 کنم تا بتوانم وزن بدنم را تحمل کنم.را به دیوار حائل می امگچ دست شکسته

 کشد.های کمرم تیر می قدم اول، مهره

 زند. ام جوانه می قدم بعدی از درد و ناتوانی عرق روی پیشانی 
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 گویم. رمقی می آخِ بی

آخر دنیا راه است.   ام تا کنم، انگار از اینجا که من ایستادهبه انتهای سالن نگاه می

 یا تا در بیمارستان چند قدم دیگر مانده؟خدا 

 تا آتشنشانی چند قدم مانده؟

 آتش... 

 افتمقدم چهارم به نفس نفس می 

 خدایا چقدر این سالن طول و دراز است. 

 گردم.به پشت سر برمی 

ها رفته و ام مثل راهیست که  الک پشتی سالای وای من! راهی که طی کرده

 اش دور شده !خانهقدمی از  فقط چند

 ایستم قدم پنجم من نمی

 کنی؟ قدم ششم آتش کمکم نمی 

 گیردقدم هفتم دو دست زیر بازوهایم را می
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 کنی؟ مهدا داری چه کار می -

 کنمها نگاه می وار به صاحب دستبیچاره

 دایی بذار برم... امشب آتیش شیفته بذار برم ببینمش...میهاربا فراریم بده -

 کندگاهم می و پرغصه نمات 

 دونی چند روزه تو این بیمارستان کوفتی هستی؟ تو مگه می -

ام. چرا  هایم را گم کردهآیم. روزها و شبکنم، نه چیزی یادم نمیکمی فکر می 

 فکر کردم امشب آتش شیفت است؟

 شاید احساسم اینجور به دل و ذهنم تلقین کرده که امروز آتش سر شیفت است. 

 ؟... مهدا ابراهیم؟ -

کند و نگاه میهاربا را به  صدای پر از تعجب بابا از پشت سرم مرا میخکوب می 

 چسباند.مرد پشت سرم می

با صدای بابا، بدون اینکه از چشمهای میهاربا نگاه بگیرم در اوج ناامیدی اشک 

 زنم.ریزم و با فاصله هق میمی 
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 توانم فرار کنمبا وجود بابا دیگر نمی

 بردامانم را میسم، تازه دردِ ج

 آی...دایی کمرم -

 گرداند. ای مرا به تخت برمیکمتر از ثانیه

 ها قدم برداشتم؟چرا راهی که او به ثانیه رفت را من قرن 

 . خواهد دیگر دنیا را ببینم ندم. دلم نمی بمی پلک 

 دنیای بدون آتشم مگر چیز دیدنی هم دارد؟

 فهمم. شود. این را از صدای پچ پچشان می بابا با پرستار وارد اتاق می

 گوید. زند و از عواقب کارم میپرستار دلخور است و غر می

ها را فشار  د و اندهی ام سر مدایی انگشتانش را بین انگشتان از گچ بیرون امده

 دهد. می 

 کند. پرستار هم انژیوکت را دوباره به دستم وصل می 
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فهمم کنم ولی نمیدهد. با انگشتانم لمسش می دایی چیزی را بین مشتم سُر می 

 چیست. 

 کند.کنم، دایی با گره ابروهایش، عمیق نگاهم می پلک باز می

رم و لبخند روی لبهایم آوی جسم داخل دستم را آرام تا روبروی نگاهم باال م

 گیرد.جان می 

 دهد. اسمم که آتش با چوب برایم تراشیده، روبروی نگاه دلتنگم  رخ نشان می 

گذارم ولی  رسانم و آن تکه چوب را روی قلبم می با سختی دستم را به قلبم می 

 شود. دلم باز نمی

 شوم. بیشتر دلتنگ می 

 آتش #

ده که قدرت نفس کشیدنم را کند  افتاام کنم جسم سنگینی روی سینه حس می 

اورد. با  هایی نامفهوم و با صورتی زشت به دنیایم هجوم میکرده است. اتفاق

 کشم پرم و فریاد می ترس از خواب می
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 مهــــــــدا! -

خواباند.  گیرد و مرا با احتیاط و مهربانی روی تخت میهایم را می مامان شانه

خورد. مامان پشت ام را میو بیداریواب های مهدا مثل خوره ختصویر اشک

گذارد و تا کنار ته ام میدستش که خنکی مطبوعی دارد را روی پیشانی 

 کشم ی دستش را با ولع بو میکند، عطر مرطوب کنندههایم را لمس می ریش

بینی... تب داری  خواب دیدی پسرم، این چندمین باره که از این خوابا می -

 گی... هذیون می

های پوستم بیرون زده، این چسبندگی  ه تنم چسبیده، عرق از تمام روزنهسم بلبا

 شود کند.نفسم نصفه و نیمه بازدم میلباس و بوی عرق خلقم را تنگ می

 مهدا کو؟  -

 اینجا نیست. -

من گذاشتمش تو بیمارستان! چرا گذاشتمش و اومدم؟! باید برم دنبالش...چرا   -

 نگفتم دخترش رو دوست دارم؟  اباش با خودم نیاوردمش...چرا به ب 
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 هیش آتش... شوکه شدی! -

 دهمی داغم فشار می دست مامان را محکم روی گونه

 سوزم! مامان دارم می -

گویم که با مهربانی و دلواپسی دمای  کند سوختنم از تب را میمامان خیال می 

 کندبدنم را چک می

ی! سه روزه روی این سوزمیتب داری جون دلم...سه روزه تو تب داری  -

 شی!تخت داری ذوب می 

 کنم...مامان مهدام! مامان دارم دق می  -

دور از جونت مامان...توکل کن به خدا ! تو تمام این سه روزه دعاتون کردم  -

 اگه به خیر هردوتون هست به هم برسین و اگر شَرِتون توشه از هم دل ببرین.

 وام!!خو می مامان اگه شَرّم توشه من مهدا ر -

 کندبا بهت صدایم می

 آتش!؟  -
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مامان خسته شدم از این دل بریدنا، از این منطقی بودنام... خسته شدم از این   -

دل شکستنا..خسته شدم از این تنهایی... از این زندگی بی عشق... مامان مهدا مال 

 دمش به هیچ کس..حتی به کسی که بیست سال نامزدش باشه!! منه...نمی

 آوردرا برزبان می ه ناممدوبار

 آتش!  -

 دارم با زور چشمهایم را باز نگه می

گفت که مهدای منه! مهدای آتش! فقط مال آتشِ و آخ مامان همش می  -

 بس... 

 کندبرد و نوازشم میاش را بین موهایم میمامان انگشتان یخ کرده

 بخواب مامان ...اول باید خوب بشی بعد برای دلت بجنگی. -

 یی که مال من بود رو ول کردم و اومدم؟ی مهدا چطور -

 دهد ام میمامان با صدایی لبریز از بغض دلداری

 رسی... آتشم خودت رو نابود کردی! مامان اگه قسمتت باشه بهش می -
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 دودقطره اشکی مظلوم از کنار چشمانم تا بین موهایم می

 دی؟ مامان گوشیم رو می -

 تی ا گذاشندیدمش...فکر کنم تو ماشینت ج  -

 مامان چقدر گرمه هوا...  -

 کشد.مامان دستمال خنکی را روی پیشانی و صورتم می

دورت بگردم خوب شو...دکتر یک ساعت پیش بهت آمپول زده...تبت  -

عصبیه ، یکم آروم بگیر تا تب ولت کنه...این تب برات خطر داره...آروم بگیر 

 آتشم..

 نمیاد. مامان من چطوری تا خونه روندم؟ یادم  -

 من پشت فرمون نشستم تو نتونستی رانندگی کنی -

 آتش #

 روم. شنوم و دوباره از حال میحرفهای مامان را دیگر نمی

 پرمی مهدا از خواب می با صدای ترسیده
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 آتیش کمکم کن...آتیش بیا! -

کنم. اتاق تاریک است. تنها چراغ خواب کنار تختم مثل نوری رو  چشم باز می 

 درخشد. میبه افول 

 شنوم ولی خودش نیست.نشینم هنوز صدایش را میروی تخت می

 مهدا نباید هم درون اتاق من باشد. 

هایم، جایی  آید، نزدیکتر از گوشگیرم ولی باز صدایش میهایم را میگوش

 میان قلبم 

 آتیش بیا نجاتم بده...  -

 شود. صداییشود و لحظه به لحظه به قلب و وجودم نزدیکتر میصدا قطع نمی

 پر از ترس و بیچارگی... 

رود. دهانم تلخ است و چشمانم سیاهی  شوم. سرم گیج می از روی تخت بلند می

کنم دستم را دهم و هر چه سعی می رود. خیلی راحت تعادلم را از دست می می 

دهم و خورم. تعادلم را از دست می شود و به چراغ خواب میبند جایی کنم نمی
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پیچد. نورهایش  وم. صدای تلق تولوقی توی اتاق میشاژگون میهمراه چراغ، و

ی اتاق شود و نیمی از نورها هم داخل آینهروی سطح موکت پخش می 

 پاشند. می 

گیرم، ام. با سختی دوباره دست به دیوار میدانم چرا اینقدر ضعیف شدهنمی

 کنم دارم. آهسته صدایش میایستم و آرام قدم برمیمی 

 جایی بچه؟مهدا...ک -

شنوم. احتماال فقط  فایده است، خودم که آوایی نمیتالشم برای حرف زدن بی

روم اما هنوز به در  دانم چند قدم میخورد. نمیام تکان میلبهای ترک خورده

 ام. نرسیده

پاهایم قدرت تحمل وزنم را ندارند، بدنم به رعشه افتاده و عرق سرد روی 

 نشیند.ام میپیشانی 

های کنار دیوار بایستم. سر انگشتانم روی برجستگی گل کندورم میضعف مجب

 نشینم خورم و روی موکت نرم اتاق میشود، سُر میکاغذ دیواری کشیده می 
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 کندآید. اما لحن کلماتش فرق میصدای مهدا دوباره می 

 دردت به جونم مواظب خودت باش!  -

فسم از ضعف باال زنم. نریزم. هق می می دهم و اشکم سرم را به دیوار تکیه می 

 لرزد. هایم می آید اما شانهنمی

 مهدا با من چه کردی؟ 

کند. چادر نمازش را مثل همیشه دور صورتش بسته، مامان آشفته در را باز می

گردد، با تاسف به آباژور  ایستد و نگاهش دور اتاق میداخل چهارچوب در می

ام  ورد.خودم را بغل کردهخمنِ کنج اتاق گره میزند و بعد نگاه ماتش به زل می 

 زند آید و پر از دلواپسی روبروی من زانو میلرزم. مامان نزدیک می ومی

 کنی؟ چرا مواظب خودت نیستی؟دردت به جونم چرا اینجوری می -

 کنم ی اشک نگاهش میاز پشت پرده

 زدمهدا هم همین حرفهای شما رو می -
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کند و موهایم را از روی فرو می ام چسبیده به پیشانی  دستش را بین موهای خیس

 فرستدپیشانی به روی سرم می

دونی من تازه تبت قطع شده، جون از بدنت رفته...یکم آروم بگیر...تو می -

 میرم! بدون تو می

 کنم، زیادی غم مرا خورده... شرمنده نگاهش می

 مامان، منو ببخش!  -

 کندمی هایم را با مهربانی پاک اشک

گوشیت رو از تو ماشینت اوردم، خاموش شده بود، زدم به  االن رفته بودم   -

 شارژ برو استراحت کن، صبح میارم برات.... 

 برد.زنیم که نخ نگاهش را میهای تار هم زل می چند ثانیه درون چشم 

 پاشو روی تختت بخواب!  -

پیچد. کمکم م میا گیرد عطر نمازش، از چادرش در بینیزیر بازویم را که می 

ام، سخت نفس نفس ه تخت برگردم. انگار سالیان سال پیاده روی کرده کند بمی 
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زند، بلند و واضح به گوشم زنم. صدای ضربات قلبم که انگار به طبلی میمی 

 رسد. می 

رود و آن کشد و سمت آباژور میگیرم مامان آهی می روی تخت که آرام می

کشد.  رویم می  را  گردد و ملحفهرم برمی گذارد. به کنارا سر جایش می

بندم از صدای  کند. پلک که می هایش از نگاهش تا تمام جانم رخنه می دلواپسی

 شود. فهمم که از اتاق خارج میبسته شدن در می

 آتش#

کند، بجایش با دلواپسی نگاهم پوشیدم مامان با من مخالفتی نمی وقتی لباس می 

 و ندارد. کند ولی در عمق نگاهش نرمی 

 دهد. پاسخ نشانم می ها پیام و تماس بیمحض روشن شدن، دهتلفن همراهم به 

نشانی، از فرید، از داریوش و از ابراهیم ولی از مهدا نه پیام دارم و نه  از آتش

 تماس... 

 آتشنشانی را که مامان از احوالم مطلع کرده بود ولی ابراهیم.... 
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 بندم. ی ی آخر پیراهنم را هم ممهدهم و دگگوشیم را توی جیبم سر می 

 کردی! موهات رو حداقل خشک می  -

 کنم زنم و زیر لب زمزمه میلبخند  به صورت دلواپسش می

 مامان خدا حافظ! -

 گوید و مامان با صدایی رسا و محکم می

 خدا پشت و پناهت پسرم! -

صد مرد   یکند. این زن به اندازهگردم با سر و نگاه تاییدم میبه طرفش برمی 

 پشت و پناه است.

پوشم و به سمت هایم را با عزمِ جزم میفشارم. کفشسویچم را توی مشتم می 

روم هر چند هنوز ضعف دارم و قلبم محکم های استوار میماشینم با قدم

 کوبد. می 

گیرم و برای اولین بار زنی از آن  ی مهدا را مینشینم، شمارهداخل ماشین که می

 : گویدسوی خط می 
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 "باشدر خاموش میدستگاه مشترک مورد نظ "

کنم اما انگار صاحب خط با من قهر است، گوشی را  چند بار تماسم را تکرار می

گیرم و کنم.از اعماق وجودم دم حجیمی میبه سختی دوباره توی جیبم فرو می 

گیرم. چند بار بی اراده  زنم. تمام راه با انگشتم روی فرمان ضرب می استارت می

 ردم تا ببینمش، اما نیست! گه طرف صندلی شاگرد برمیب

 ........ 

ام را  ی گل رز سرخی که برای مهدا گرفتهزنم، تک شاخهریموت را که می

 کنم.سرخ سرخ است. سرخ آتشی! خوب تماشا می

های استوار  ام تا جانم را با خودم ببرم. با قدمگیرم، آمدهنفسی می 

ارستان باد گرم و ی بیمکنم. درون محوطهمیهای زیر پایم را طی فرش سنگ 

 دهد.وزد ولی عجیب  بوی پاییز میرمقی به صورتم می بی

خواهد توان داشتم تا  کند، دلم می ای توی آغوش مادرش با درد گریه میبچه

های کنار محوطه لم داده و رفت و آمد مردم را ای کنار بوتهآرامش کنم. گربه

 کند.نگاه می
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ام برای  دهم. آمدهبین مشتم فشار میات است. شاخه گل سرخم را ساعت مالق

 ام کرده است. زدههایی که در انتظارم است هیجانمهدایم بجنگم. اتفاق

شود. من، مهدا و  فریم به فریم یک سکانس بارها از جلوی چشمانم رد می 

و شود. مردهایی که سفت نگاههایمان که از میان چندین چشم به هم متصل می

ما به هم نرسیم! دادن این شاخه گل به مهدا چقدر  اند که سخت اراده کرده

سخت است، به یاد روزهایی که او بارها و بارها نگاه و یاد مرا گلباران کرد و 

 من ردش کردم... 

 آخ .... 

از سالن بیمارستان و از بین جمعیتی که برای مالقات در آمد و شد هستند، رد 

ام.دلم اما  ی مهدا آماده کردهدهبرای هر رفتاری از طرف خانوا شوم. خودم را می 

شود. نزدیک اتاق مهدا شلوغ است ولی هیچ کدام از آنها  امان  زیر و رو می بی

 هایی نیستند که آنروز به مهدا ربط داشتند. آدم

در اتاق مهدا باز است و چند نفر درون اتاق با مریضی که روی تخت دراز  

دهم مریض مهدا نیست،  ه می کنند. به چارچوب در تکیش می کشیده؛ خوش و ب
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ای عرق  کنم قطره یک مرد سبیل کلفت جای مهدایم خوابیده است. حس می 

خورد و شود، به کتفم میخورد. کسی از کنارم رد میی پشتم سر می روی تیره

 خورم. تکان سختی می 

 یعنی مرخص شده؟

وم.  رخراب کن به ایستگاه پرستاری میخانهکنم و با هزار حس گرد می عقب

شوم.  زند خیره میکنم و به صورت پرستاری که با تلفن حرف می سر خم می 

 صورتِ مهربانی دارد. 

 آیدگذارد و چشمهایش تا چشمهای من باال می گوشی تلفن را سر جایش می 

 بله، فرمایشتون؟ -

 بودن، االن نیستن!  ۱۲۳مهدا راد! اتاق   -

 اندازد دستش نگاهی می  ی زیرکشد و درون برگهتا ته سالن می  نگاهش را 

 مرخص شدن!   -
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کنم تا بتوانم دو کلمه سر هم  کنم، جان می یک لحظه معنی کلمات را گم می

 کنم  

 مرخص؟ کی؟   -

خواستن به یک جای دیگه صبح، اورژانسی مرخصشون کردن، انگار می -

 که سریع کارشون انجام بشه.منتقلشون کنن! خیلی هم بحث و جدل داشتن 

 پرسمیاراده مبی

 کجا؟ -

فهمد نامحسوس شانه باال  کنم، انگار حالم را می نگاهش که توی نگاهم گیر می 

 گوید اندازد و میمی 

 دونم! دونم، واقعا نمینمی -

 رفته؟ 

 احتماال به خانه بردنش!

 زند پس چرا دلم اینقدر شور می
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و تاب  م افتاده و به طرز فجیعی حالم را پیچ یک دلواپسی با دز باال به جان

 دهد. می 

 گیرم.افتد و من مرکز این دوران قرار میدنیا برایم به دوران می 

دهم، باد خنک کولر گازی های دیوار یخ کرده کنار دستم تکیه می به سنگ 

وزد اما من مثل ماهی بیرون افتاده از آب، دهانم را  درست توی صورت من می 

 کنم. ای اکسیژن باز و بسته می دن قطرهبرای بلعی

 آتش #

کشم و ام را از جیبم بیرون می ام که گوشیهنوز به حالت نرمال در نیامده

 گیرم.ی ابراهیم را میشماره

 دهدخورد تا جواب میچند بوق می 

 به به آقای کیان  -

 گیرمی کلماتش را نادیده می استهزاء و طعنه

 کجاست؟ابراهیم ، مهدا   -
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 قراره کجا باشه، بیمارستانه -

 نیست.. -

 کشمنوردد، داد می سونامی وجودم را در می

 نیست!  -

کنم و عزم کند، با نگاهم معذرت خواهی میپرستاری چپ چپ نگاهم می

 پرسدکنم و ابراهیم ترسیده می بیرون رفتن از سالن بیمارستان را می

 یعنی چی نیست؟ خودم دیشب پیشش بودم -

گاه پرستاری پرسیدم گفت ابراهیم من که حال شوخی ندارم، االن از ایست -

 اورژانسی مرخصش کردن

 شود صدایش پر از تهی می 

 کجایی االن؟ -

 بیمارستان -

 منم جلوی بیمارستانم، االن میام!  -
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 بیا -

روم تا بیاید. با  دهم. بیرون نمی شود و گوشی را توی جیبم سر می تماس قطع می

است ولی همینکه مرا   اش آشفته و پر از ترسرا به من میرساند. چهره  دو خودش

 گویدشود و ناخودآگاه میام می ی چهره بیند با دهان باز خیره می 

 یا خدا...تو که از مهدا بدتری! از توی قبر بیرون اومدی؟  -

دهد و به  کنم او هم توضیحی نمیفهمم و پرسان نگاهش می منظورش را نمی

شتاب حرکات   اتاق مهدا میرود.صدای سالم گفتن دختری حواسم را ازسمت 

 گیرد. ابراهیم می

ی گردم، ترانه است. یار غار مهدایم! چشمانش یک کاسهبه طرف صدا برمی

 خون است. 

کند.  گویم، او هم طرز عجیب و با افسوس و دلرحمی نگاهم می سالم آرامی می

وار از اتاق مهدا  کنم. ابراهیم که بیچاره حتما باید درون یک آینه خودم را نگاه

اش را عصبی دور ی روسریدهد. ترانه گوشهزند. دلم گواهی بد میی بیرون م

 گزد.پیچد و لب میانگشتش می 
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کند رساند. سرش را خم می ابراهیم با سرعت خودش را به ایستگاه پرستاری می 

آید. ابراهیم نفسم باال نمی پرسد. ام را اینبار او میو سواالتی که من پرسیده 

 کند. وبد. از رفتارش ترس و تشویش شره میکاراده توی سرش می بی

زند و چیزی زیر لب تکرار  ایستد و درون چشمهای من زل می یک لحظه می

 کند نزدیک بیاید. کنم جرات نمیکند. احساس می می 

 دودترانه به طرفش می

 ست؟ بردنش؟ابراهیم...؟ ابراهیم چی شده؟ مهدا نی -

هایم را به طرفش دهم تا قدمجان می  کند.ابراهیم هنوز همانطور مرا نگاه می

حرکت دهم. خط نگاهمان به هم گره کوری خورده و هیچ کدام قصد باز  

 کردن این گره را نداریم. 

 گویم: رسم، با لحنی که خودم هم باور ندارم، میکه روبرویش می همین 

 است!هان؟حتما خونه  -

 گوید وار میاو زمزمه اما
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 بردنش...!  -

افتد. همان لحظه مردی با خورد و روی زمین می ان مشتم سر می گلِ سرخم از می

گذارد و از آن  های بزرگش را روی گلم می گذرد و کفشعجله از کنارمان می 

 عبور میکند.

شون رو عملی ی خستگی مجبور کردن برم خونه تا نقشهدیشب منو به بهانه -

 کنن! بردنش...

دارد. گل بیچاره زیر  گلم، خیز برمی  شنوم و نگاهم دنبالصدای ابراهیم را می 

 شود... شود و هی از من دور میها لگد مال و پرپر می پاهای مالقات کننده

 افتم که مهدا پرپر کرده بود و روی ماشینم به شکل قلب چیده بود... یاد گلی می 

شوم که از اشک خیس  صورت ترانه خیره میبا تمام شدن حرف ابراهیم به 

 است. 

تر است و من اندر خم یک برنامه وحشتناک این مرخص شدن بی داستان از

 ام!کوچه
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 پرسمدهد، می با صدایی که مال من نیست، که برایم بوی غریبگی می

 اگه خونه نبردنش پس کجا بردنش؟ -

زند و با عجله  دو دو میحرفم انگار تلنگر بزرگیست برای ابراهیم که چشمانش 

 دودبه طرف در خروجی می 

 کنمطراب صدایش می با اض 

 ابراهیم؟ -

 کشددود، داد می توجه به محیط بیمارستان، همانطور که میبی

 بریم فرودگاه! عجله کنید شاید هنوز دیر نشده باشه! -

 کنم و من چند بار برای خودم تکرار می

 فرودگاه 

 فرودگاه 

 فرودگاه... 

  آتش#
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کنم، گاه میای که روی دیوار جا داده شده خودم را نروبروی آینه

ام تیغ کشیده، پای چشمانم گود افتاده، هنوز آثار مشتی که  های گونهاستخوان

ی یشمی چشمانم به طرز نافرمی  شود. دو تیلهخوردم زیر چشمم دیده می

ی استخوانی  هایم بلندتر از حد معمول شده ولزنند. ریشدرصورتم دو دو می 

ام. مثل  گوید از قبر بیرون آمدهشدن صورتم را نپوشانده، ابراهیم حق داشت ب

 ام. روحی سرگردان شده

رود و از  بینم از گیت به اطالعات پرواز میتصویر ابراهیم را توی همان آینه می

 رود. آن قسمت اداری به قسمت دیگری می 

گیرم و به پشت سرم نگاه می ماند.از تصاویر در آینه،به مرغی سر کنده می 

 اندازم. نگاهی می

گویم. ترانه هم مقابلش ایستاده، ابراهیم با زاری  ایستد، ابراهیم را میمی  باالخره

زند و هر دو به  زند و ترانه با بیچارگی دستانش را باالی سرش گره می حرف می 

 شوند. یکباره به من خیره می 
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دانم. این همه آشفتگی در یک ه من می تر از آن است کتر وعمیقموضوع مبهم 

 ز... مرد یعنی بریدن ا 

 دانم،بریدن از چی؟ نمی

کوبم تا به ابراهیم های مرمر می های گره کرده کف کفشم را روی سنگ با اخم

 رسم. می 

 کشدهایش فریاد میمردمک 

 "نپرس آتش، هیچ چیزی از من نپرس "

هدا رو کجا بردن؟ نقشه که دونم؟ مچته ابراهیم؟؟دیگه چی هست که من نمی -

 دونم؟ن نامزدی دیگه چیا هست که من نمی گی چیه؟ به جز ماجرای اومی 

 گفت نپرسم! پرسیدم آنچه نگاهش با التماس می

زند. ابراهیم موهای جلوی سرش را عصبی شود و هق میترانه صبرش لبریز می 

نگاهش هر جایی کند و دهد و نفسش را رو به آسمان فوت می به عقب هل می

 رود. جز چشمان من می
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 چسبم اش را میشانه

 زنی؟ خب بگو داستان چیه؟ را حرف نمی چ -

 کنم دهد، صدایم را بلند میلبهایش را روی هم فشار می 

 ابراهیـم! -

بندد و سرش را چند بار رو به  برد، پلک می ی تسلیم باال می دستانش را به نشانه

 دهدپایین تکان می

 باشه...باشهباشه.. -

 شود. ش شنیده می  "شین"  گوید که فقطاش را آنقدر آرام میو آخرین باشه

 دهد ی کفشش را روی زمین حرکت می کشد و پنجهدستی به صورتش می 

محل زندگی آرش سوئدِ! من این یک هفته باال سر مهدا بودم تا نتونن بدون   -

خواد...دیروز با اون حالش  نمی خواست مهدا ببرنش سوئد...مهدا واقعا آرش رو

 کرد... داد ولی فرار میدرد داشت جون می  کرد، ازداشت از بیمارستان فرار می

 هایش بفرستدای اکسیژن به ریهکند جرعهبا تمام تالشش سعی می 
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به خودم قول دادم مواظبش باشم... مثل دژ دورش بگردم...کمک کنم به اونی  -

 که دوست داره برسه... 

بی  تاکند و با بیخورد. اما چشمهایش را غالف میگاهمان در هم گره می و ن

 دهدادامه می

که دیشب مجبورم کردن که بعد وای...اما انگار خراب کردم، گند زدم... همین-

کنم  یک هفته برم استراحت کنم، بردنش...االن هم هرچی پرس و جو می

ای! اوتم  ی دیگهیچ خراب شدهاسمشون تو هیچ پروازی نیست نه به سوئد نه به ه

دونم کجا باید مهدا رو  ردن... آخ نمیکردن...با یکم غفلت از بازی بیرونم ک

 دونم کجا باید دنبالش بگردم.... پیدا کنیم....نمی

 ام... دهد یا نه اما من گیر همان چند جمله دانم هنوز دارد توضیح مینمی

دهد  ا را با نورهای قرمز نشان می نگاهم سمت مانیتوری که زمان و مکان پروازه

 کندمی کند و کسی توی ذهنم تکرارگیر می 

 سوئد
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 آرش

 نقشه

 مهدا 

 مهدای من! وای مهدای من!  

های سنگین آن مرد فرار کند. من تواند از دستآن مرد و مهدای من، چطور می

های سنگینی داشت هنوز زیر چشمم درد ام. لعنتی دستضرب دستش را چشیده 

 د. کنمی 

بروی او  یا خدا ! مهدایم زور ندارد، اصال مگر تمام جسمش چقدر هست که رو

 قد علم کند؟

 .آوردتمام آنچه از مهدا برایم خاطره شده به ذهنم هجوم می

 های آرش چه؟دست

 نفس ندارم برای بازدم 

 کنددهد و صدایم میکان میابراهیم کتفم را ت 
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 دی! آتش خوبی؟ آتش؟ داداش حرف بزن داری جون می  -

 زنمهایش زل میدرون سیاه چاله

لعنتیا شما چکار کردین؟ مهدای من چطوری جلوی زور بازوی اون مرتیکه  -

 مقاومت کنه؟ 

های من  شکند و صدای شکستنش تا گوشدرون نگاه ابراهیم میچیزی 

های گیرد. دهانم خشک و تلخ شده، نفسام ضرب مییرسد. رگ پیشانمی 

 کشم نصفه نصفه می

وای! وای! وای مهدام رو سپردین دست کی؟ کجا دنبالش بگردم؟ از کی   -

 پس بگیرمش؟ 

هقش همچنان بلند و ترانه با دودست جلوی دهانش را گرفته ولی صدای هق 

 سوزناک است. 

برد... به چشمهایش خیره  سیلِ غم باخود می ماند و ترانه را ای می ابراهیم به ویرانه

 شوم می 
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ات  اش بودی! تو که سنگش رو به سینه دونستی؟ تو که وکیل مدافعهتو هم می -

 دونستی؟ زدی! تو هم میمی 

 کشمنعره می 

 دونستی؟! لعنتی تو هم می  -

 آتش #

 زنملرزد و من بیچاره لب میهای ترانه از ترس می شانه

ن...چرا هیچ کدومتون لب از لب باز نکردین؟ خودش با من چکار کردی -

ترسید، خودش دل نداشت...شما به اصطالح هواداراش چرا یک کالم به من می 

 الکردار حرف نزدین؟ چرا به منِ المصب نگفتین چه بالیی داره سرم بیاد؟

 کشدگیرد و داد می هایم را میم شانهابراهی

 کنی! آتش! آروم بگیر داری سکته می  -

 آخ... 

 سکته؟ 
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 بردها دارد مرا زنده زنده به مسلخ میسکته که چیز خوبی است، این اتفاق

 "من ناموس توَام آتش"

صدای مهدا مثل یک آهنگ قدیمی و سوزناک پشت سر هم توی سرم تکرار  

اش دور سرم  رود اینبار دنیا با تمام کشورهای اروپاییمی شود.سرم گیج می 

 س، آلمان، ایتالیا.... زند، سوئد، سوییچرخ می 

ای ی ابراهیم با کف دست ضربه ام. به سینه خراب و تنها به ته خط رسیده

 شود زنم، یک قدم به عقب پرت میمی 

در! اونوقت نگران پدر، ماخــدا! این دلواپس منه! مهدام رو سپرده دست یه بی -

ا رو دنبالش غیرته!...وای...کجای دنیسکته نکردنِ منه....نگران حال منِ بی

 بگردم..مهدا...مهدام رو از کی پس بگیرم؟

کنم، همان انگشتر یشمی که مهدا برایم انگشترم توی انگشتم ذوق ذوق می

نها ... همان که با آن نقش خواستگار را برایم بازی کرد...همان تخریده

 اش...یادگاری
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ا هستم و  دنی nیکنم من در نقطهزنم.احساس می هدف دور خودم چرخ می بی

 اند، پیدا کنم. ای که مهدایم را برده xی باید نقطه

 چسبد خدایا چقدر دنیایت بزرگ است. ابراهیم بازویم را می

 کنیم! آتش با هم پیداش می  -

 خودش هم حرف خودش را باور ندارد. 

 خراشد خر مهدا روحم را میالتماس آ

م؟ بدون تو؟ تو  رحمی آتیش! برم پی زندگینه! حق نداری بری! خیلی بی  "

 "ی زندگیمی اگه بری من بدون تو چطوری زندگی کنم؟همه

 آخ مهدا !

روم، نه از  کشم، سه قدم به چپ میخودم را از بین دستان ابراهیم بیرون می  

روم، نه عطر مهدا از اینطرف گردم به سمت شمال می اینطرف نرفته...برمی 

 . ام..گم شده زنم. گیجم! پرتم!آید...دور خودم دور مینمی

 "من مهدای آتشم"
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 شود صدایش چقدر نزدیک گوشم زمزمه می 

 یدایت کنم؟ کجا باید پ

 کندای صحبت می زنی توی بلندگو با صدای پرعشوه

 "ی پرواز استبه مقصد سوئد آماده ۷۴۹پرواز  "

کند، همان بندم، قلبم درد می ور شده، محکم پلک می درد به چشمانم حمله

 دهم.گیرم و فشار میام را میان مشتم می ینه قسمت دردناک س

 دانستم حق گالیه کردن ندارم من نمی 

 دزدنش. دانستم که اگر قهر کنم از درون چنگم، می من نمی 

کشد. مردم از کنارم رد  ام بیشتر تیر میشوم، سینه خمیده روی زمین آوار می

همسرش با عشق  دوند. دختری به صورتشوند. ابراهیم و ترانه به طرفم میمی 

کشند، چقدر رنگ هایشان را به طرف مسیری واحد می خندد و چمدانمی 

 چشمهایش مثل سیاه چشمان مهدای من است.

 زنم. گیرد، دستش را پس میابراهیم زیر بازویم را می
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 تون بیزارم...خونه خرابم کردیناز همه -

 خم شده است.کنم کمرم ایستم، فکر می زنم و میدستم را سر زانویم می 

لو خورم. ابراهیم دوباره برای کمک پا جگیجم، تعادل ندارم، تلو تلو می

وار تا کنار کنم که دستانش را تسلیممیگذارد. با چنان غضبی نگاهش می

 بردهایش باال میگوش

 مونه. باشه!!کاریت ندارم...فقط مواظب خودت باش، مهدا به عشق تو زنده می -

هایم پشت سر هم از چشمهایم  شکند و اشکر هم میمقاومت تمام وجودم د

 دهند. شوند و روی صورتم جان می کنده می 

 کنهرد دستای پسر خواهرت هنوز رو صورتم درد می -

گیرد و با بیچارگی دور  ابراهیم دو طرف سرش را محکم میان دستانش می 

 زندخودش دور می

 وای....وای...وای!  -

 آتش #
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 کنمذرم و خیلی سرد زمزمه می گاز کنار ابراهیم می

 خوام هیچ کدومتون رو ببینم دنبالم نیا! نمی  -

 کنم.ها پیاده می هایم را سر آناقع از خودم دلگیرم و دلخوریدر و

زنم. با  های بلند از ساختمان فرودگاه بیرون می کنم راست بایستم. با قدمسعی می 

کنم. دو دختر  غیظ پاک می هایی که مردها نباید بریزند را با پشت دست اشک

گویند و ی می"ای جون"شوند و با صدای کشدار سرخوش از روبرویم رد می

 خندند.پروا میبلند و بی

هایم را از داخل  زند. لبدلم برای مهدایم تنگ شده، خاطراتش کارد به دلم می 

 دهم.هایم فشار میزیر دندان

 من کنار کشیدم و بردنش!

 یتی بردند... جان مرا با چه مظلوم

 حتما چقدر گریه کرده

 دهماش تکیه میهای صیقلیسنگ دهم، سرم را به به دیواری تکیه می



 

826 
 

              Romanbook_ir@                                                                                                          دای آتشمه

 "دانستم دنیایم به اینجا ختم خواهد شد.به خدا اگر می "

روم. از بین جمعیت، از پیاده رو، از کنار مرد دوره گرد، از وسط  روم و میمی 

وز جیرینگ جیرینگم که تصادف کرد را  ها...حال آنرخیابان و از بین ماشین

 کنم.االن درک می

 دانستم...در انتظارمان است و من نمی دانست چه او می

ام از گرد و خاک به رنگ های مشکیی کفش رسم که رویهوقتی به ماشینم می

 خاک در آمده است. 

نم.  نشینم. حالی در دست و سرم ندارم تا برا زنم و داخل ماشین میریموت را می

و همراه  خوابانماهرم صندلی را فشار داده و صندلی را تا آخرین حد ممکن می 

 بندم. گذارم. چشم می ام میکشم. دستم را روی پیشانی صندلی دراز می

 شود. ی حرفهای مهدا یکی بعد از دیگری توی سرم تکرار میکلمه به کلمه
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کنم برخیزم  قصد می  دانم چقدر در آن حال هستم اما قرار ندارم. همینکهنمی

کنم و دستم را گاه میبینم. با دقت نبین دو ردیف صندلی یک جسم سیاه می 

 نشیند. کنم و مقابل چشمان متحیرم کیف مهدا درون دستم میکمی دراز می

 کند، کیف مهدای من! کیف روبروی نگاهم دهن کجی می

 توی ماشین من! 

 ت. آخ همان روز آخر توی ماشین من جا گذاشته اس

 کند! کیفش مرا به آن روز لعنتی پرت می

 بردمش! همان روز که به دیدن مامان 

ام مهر فراق گذاشت و به یکباره دنیایمان هایش روی چانههمان روز که با لب

 زیر و رو شد 

 همان روز لعنتی!

 .. آه.
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آغوشم گم چسبانم و میان  ام میاراده به سینهکشم و کیف را بینفس عمیقی می 

ام را به  کشم. نه فایده ندارد... بینیکنم. مثل عادت مهدا، کیفش را بو میمی 

گیرم تا از بین تار و پود کیفش بوی صاحبش را  چسبانم. عمیق دم می کیفش می 

لم مانده را با بغض و آه یکی یکی هایی که از صاحبش روی دپیدا کنم. گلگی

 م.کنبرای جسم سرد داخل آغوشم ردیف می 

 ای؟مهدایم برایم یادگاری گذاشته

 ای؟ای و کیفت را برایم جا گذاشتهانصاف خودت رفتهبی

 وفای مهربانمآید بیکیفت به چه کارم می

 دختر مو مشکی من! 

 ام کردی؟مرده بودم چرا زنده

 هوا بدون تو چطور زندگی کنم بیحاال میان این برزخ 

 با من چه کردی؟ 

 کجا دنبالت بگردم؟
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 بیا و اسالمم را به خطر بینداز دختر دلبرم... 

آیم که اذان مغرب  هوای اطرافم را پر از عطر خدا کرده و وقتی به خودم می 

 تمام صورت من و کیف مهدا غرق اشک است. 

 ام. همیان یک دنیا غروب ، با یک جهان درد اسیر شد

 به عشقمان قسم برگرد! 

 اند، نده! مه ریزی کردهتن به ازدواجی که بیست سال برایت برنا

دنیا برای من بعد تو تمام است، اگر برگردی شاید بشود از سر نو به این زندگی 

 فکر کرد...

 کوچ کردی از من

 قهر کردی حتما 

 یک زمستون سردم

 گردم.... بگو برمی

 ........ 
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برم، تکه موکتی از صندوق عقب ک به صدای اذان پناه میاز آغوش غم و اش

کنم. با آب بطری داخل های پیاده رو پهن می ارم و روی سنگفرش دماشین برمی 

گیرم و همانجا کنار ماشین، روی همان تکه موکت قامت ماشین وضو می

 بندم.  می 

رای من نهایت آسمانی که یک ستاره هم بشود به تاریکی بینمازم که تمام می

گویم. می "الحمدهلل کل حال"گذارم زنم. دستم را روی قلبم می ندارد زل می

 کنم. کنم و فقط با نگاه ملتمسم، مهدایم را طلب میزبانم را به شکایت باز نمی

 ....... 

 آتش #

حاال تاریکی هوا بر همه چیز چیره شده است. صدای جیرجیرکی فضای 

 . درست مثل آوای دل من! تانگیز تر کرده اسشان را غمکوچه

ت مهدا را روبروی نگاهم به رقص در  هر قدمم یک جمله و یک حرک  

 آورد، یک رقص دردناک، مثل رقص مرگ!می 
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گذارم و  شان میای از امید انگشتم را روی زنگ خانهبرای پیدا کردن روزنه

گ را  کنم. چندین و چند بار شاسی زندهم، آخرین امیدم را امتحان میفشار می 

شود در حال زیر و از نمیهای خاموش خانه، دری که بدهم، روشناییفشار می 

 کندی امیدم هست که زنی از پشت سر صدایم میرو کردن ته مانده

 جوون با کی کار داری؟  -

 گردم، زن خوشرو و میانسالی استبه طرفش برمی 

 دهدصدایم مثل یک درد مجسم خودی نشان می 

 دارم با آقای راد کار  -

 کوبد ا توی صورتم میشود. با مهربانی حقیقتی تلخ ردر صورتم دقیق می

 رفتن که!  -

 خدایا برای این روزهایم دیگر کافیست، جرات ندارم بپرسم کجا؟
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ام زل شود، به صورت ماتم زدهکند از من رد میزن همانطور که نگاهم می 

کند. ل قفل فرو میگردد. کلید دستش را داخزند و بعد به طرف در برمیمی 

 شود. شود و زن داخل خانه می میدهد در با صدایی باز سری تکان می 

زنم به روم و زل میدهم چند قدم تا سرکوچه میپاهایم را با سختی تکان می

شود و روزی دنیای جدیدی را به رویم باز  ای که رو به آتشنشانی باز میپنجره 

 کرد... 

زند، انگار پنجره مرده و روح بدجور توی ذوق می اشای که حاال تاریکیپنجره 

 دنش پر کشیده است.... از ب

های حریرش دیگر دختری پرشور و شر، عشق به ای که از پشت پردهپنجره 

 کند... هایم تزریق نمی رگ

 ماتم! 

 متحیرم 

 به یکباره میان دنیایی پر از خالء معلقم... 
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 مهدایم رفته؟

 ان را پیدا نکردچرا ابراهیم توی پروازها اسمش

 چرا... 

 مهدایم کنار اسم مرد دیگری ثبت شود... نکند دیر شود و نام 

 نکند... 

 وای

 ام کمی آرام بگیرد کشم تا درد سینهای مینفس پلکانی

 شود ام که زن دوباره از در خارج میآنقدر ایستاده

 پسرجون تو که هنوز اینجایی  -

 م پرسرود را میسوالی که توی ذهنم رژه می

 کجا رفتن؟  -

 پرسدربط میبی
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 دخترشون هستی؟ خاطر خواه   -

 کشدی وجودم شعله میسوختهخرمن نیم 

 زند خواند که دست روی هم می دانم توی نگاهم چه می نمی

 ای دل غافل تو دل به مهدای من داده بودی؟  -

 کجان؟ -

ارهای کنم، خیلی وقته دارن کشون کار میرن خارج، منم تو خونهگفتن می  -

خواستن  ن رو هم به همون جایی که میهاشوکنن، تمام داراییاقامتشون رو می

 برن منتقل کردن البته جز این خونه! 

 گویددوزد و با افسوس میی اتاق مهدا مینگاهش را به پنجره

به منم با تلفنی خبر دادن که رفتنی هستن، من با هیچ کدومشون خداحافظی  -

 ای یکبار بیام به خونه سر بزنمه نکردم، فقط  گفتن هفت

 زند گردد و داخل چشمانم زل می برمی زن به طرفم
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خواستن اقامت بگیرن...چند وقته خانم و آقا همش تو  مهدا به شما نگفت؟ می  -

تکاپوی رفتن بودن، گفتن تکلیفشون اونجا معلوم بشه فقط برای فروش خونه 

 شاید برگردن... 

 شود و من شاهد دست و پا زدنش هستم. می امیدم جلوی چشمانم سر بریده

 زنم.ی بدون مهدایم زل میکارم از بغض و اشک گذشته، دوباره به پنجره 

 نگفت!

 ام به من هیچی نگفتدخترک مو مشکی

 مهدا مال هیچ کس نشو!

 تنها دارایی من از دستم نرو! 

دایم  کنم خودم را از جایی که دیگر مهدایی ندارد دور کنم که زن صسعی می 

 کندمی 

 پسرم ؟ -

 زند گردم، با دلسوزی درون جشمانم زل می برمی به طرفش 
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ام همیشه تنها دم...مهدا بچهات رو بده من... اگه اومدن بهت خبر می شماره -

 بود. 

 رود. هایم کف دستم فرو می شود و ناخندستم مشت می 

 مهدا؟

 دانی چقدر دلم برایت تنگ شده؟می 

 زمین تا سیاهی آسمان چشمانت!ی ی فاصلهبه اندازه

 های من، کاش برگردی! ی شبرامش به یغما رفتهآ

 ....... 

 آتش #

شوم،  رمق وارد خانه می های افتاده، صورتی خسته و چشمانی بیکه با شانههمین 

 آیدشود و با دلواپسی و انتظار نگاهش به طرفم می مامان از روی مبل بلند می

 کاودا میکنم و مامان درون چشمهایم رمی با صدایی پر از زخم سالم 

 آتش مادر چی شد؟  -
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 دهم ی کیف مهدا را توی مشتم فشار میدسته 

شود،انگار گلویم سالیان سال متروکه بوده و  هایم برای توضیحی باز نمیلب

تمام حجم دهان و گلویم تار عنکبوت بسته است.به سمت آشپزخانه قدم 

 دارم.  برمی 

 آتش؟ -

ی اندازم. از قفسهرا روی ارنجم می ی کیف مهدا کنم،دسته را باز می در یخچال 

دارم، چند قرص آرامبخش از خشابش بیرون ها، بسته قرصی برمیقرص 

ی مامان  گردانم سینه به سینهکوبم. و تا رو برمیکشم.در یخچال را به هم میمی 

زند و  های درون مشتم زل می گیرم. به کیف دوشی دستم و قرص قرار می

 پرسدمی 

 زنی؟حرف نمی  -

 رویا مامان! نپرس! -
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شوم. از شیر آب لیوانی را پر از آب  شود. از کنارش رد میچشمانش آشوب می 

 فرستم. ها را از گلوی خشکم به زور پایین می کنم و قرص می 

 هنوز وسط آشپزخانه با یک دنیا دلنگرانی ایستاده است.

رهایش   توانم اینچنین معلقگیرم، نمی گذارم، دم عمیقی می پلک روی هم می

 زنمکنم، با صدایی که از غم گرفته لب می

 بردنش...از دستم رفت -

ایستم و با کیف کند و من برای شنیدن حرفی نمی مات و زل زده نگاهم می  

 روم. مهدا سمت اتاقم می 

س دارم. با همان لبازنم. درون تاریکی اتاق قدم برمی شاسی کلید برق را نمی

ها گریه کشم. کاش مردها هم به راحتی زنمیبیرونم، روی تخت دراز 

 هایم دریا شود و مرا با خود ببرد.خواهد انقدر که اشککردند. دلم گریه میمی 

شود و کیف را  دهم، طاقتم طاق می ی کیف مهدا را میان مشتم فشار میدسته 

 کنم.رها می
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یم با او فکر  هاق ندارم حتی به خاطرهاش بدهد، حاگر تن به ازدواج با پسرخاله

 کنم! 

 لعنت به این زندگی! 

 کنم به هیچ چیز فکر نکنم.گذارم و سعی میساعد دستم را روی چشمانم می 

 ........ 

هایی که گوشم را پر کرده، زمزمه  پرم و با نفس نفسبا ترس از خواب می 

 کنممی 

 یا علی...یاعلی... -

باسم از بس عرق نشینم، لکمک دستهایم می تمام صورتم غرق عرق است، با 

کنم. خودم را به عقب  های باالیی پیراهنم را باز میام به تنم چسبیده، دگمه کرده

 دهمدهم. پلک روی هم فشار می کشم و به تاج تخت تکیه میمی 

 با امام زمان خودت مواظبش باش -



 

840 
 

              Romanbook_ir@                                                                                                          دای آتشمه

سمت هم خورد. دستمان را به هایش توی گوشم زنگ می هنوز صدای جیغ 

رسید. یکسره با ترس به پشت سرش ولی دستمان به هم نمی دراز کرده بودیم  

 خواست. کرد و ملتمس از من کمک می نگاه می

خواست، هنوز نفسم درست و حسابی باال نیامده که وای خدایا از من کمک می 

 خورد و صدای مادرضرباتی  به در می

 آتش مادر؟ خوبی پسرم...بیام تو؟ -

ی اتاق چاق  کشم. نفسم را از هوای خفهمیصورت خیس از عرقم  دستی به

 کنممی 

 بیاین تو مامان -

 شود  مامان سراسیمه با نگاهی که پر از دلواپسی است وارد اتاق می

 خوبی؟ -
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آورد، پلک رحمی به چشمهایم هجوم میدهد، نور با بیکلید برق را فشار می 

دهد نزدیکم شان می های مامان نام قدمبندم تا به نور عادت کنم و صدای آرمی 

 شده است 

 بازم کابوس؟  -

 زنمکنم و با بغض لب میآرام و کم کم چشم باز می

 کرد نجاتش بدم! خواست، التماس می دوباره کابوس...اینبار مهدا! کمک می  -

 نشیند کنارم می

 شاهلل خیره ان  -

 اندازم های مامان چنگ می وار به دستبیچاره

این چه امتحانیه؟ من عاشقشم، اونقدر که این   گو چکار کنم؟ مامانمامان ب -

دونم حس رو حتی به حنا هم نداشتم ولی حاال رفته، دیگه نیست...نمی

دونم حق دارم دوستش داشته باشم؟... وای اگه به عقد اون  گرده؟ نمیبرمی 

؟  مرتیکه در بیاد اگه یک زن شوهردار باشه چطوری این عشق رو ادامه بدم
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دونم حق دارم دلواپسش باشم یا نه؟ آخه ش کنه...اما نمیترسم کسی اذیتمی 

چرا باید تو برزخ بمونم چرا باید لنگ در هوا بمونم و ندونم باید عاشق و 

 منتظرش بمونم یا... 

هیش..آروم بگیر آتش...یک حکمتی تو این ماجرا هست...زبون به دهن  -

 گرده! روشنه برمی عاشقت بود من دلم  بگیر....راضی باش به رضای خدا! مهدا 

 شوم درون چشمانش خیره می 

 دارم از پا در میام مامان -

 کشدبا محبت سرم را توی آغوشش می

 گردهبراش آیه الکرسی بخون...بسپارش به دست خدا...برمی -

 شوم تلخ می

 ی سیاه شده و یا با یک بچه تو بغلش! گرده یا با یک شناسنامهآره برمی  -

 کندکند و با بهت و توبیخ اسمم را صدا میمیان مرا رها مام

 آتش!  -
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 آتش #

گیره، مامان  زنم دل خودم هم آتیش می به خدا مامان وقتی این حرفها رو می   -

ام که داره مواد مذاب به جای خون تو  قلبم شده یک گلوله آتیش وسط سینه 

م  کنش فکر می تونم خودمو گول بزنم همکنه ولی نمیهام پمپاژ میرگ

دونی از چی تونه جلوی یک قبیله مقاومت کنه...مامان میچطوری می

ی سیاه برگرده...من برای غیرت و دل سوزم؟ من ناراحت نیستم با شناسنامه می 

خودم ناراحت نیستم من از اینکه نتونستم ازش حمایت کنم ناراحتم، از اینکه با  

فاق زندگیش رو باید با  بهترین ات  این اتفاقای بد باید زجر بکشه، از اینکه

بدبختی بگذرونه دارم جون میدم...از اینکه باید به جای عشق با نفرت زندگی  

کنه...از اینکه عشق من، حمایت منو نداره...مامان هر جور برگرده یک زن 

شکسته شده و من نتونستم مواظبش باشم، من باعث این شکستگیش هستم...من  

به فکر دل خودم بودم که موقعیت اونو  من اینقدر  به حرفهاش گوش نکردم،

 فراموش کردم

 آتش تو... -
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 لرزاند ام را میام و تارهای صوتیبغضی چنگ انداخته به حنجره 

خواستم ازش گلگی کنم، فقط بگم ازش ناراحتم، فقط بگم به خدا فقط می -

 دلخورم واقعیت رو بهم نگفته وگرنه بدون اون... 

 گیرمرا بین دستانم می بدهم، سرم  توانم ادامهنمی

 آی...بریدم مامان...کم آوردم  -

 عاشق که کم نمیاره!  -

 زنماورم و  به کیف مهدا که کنار تختم رها شده زل میسرم را باال می

کیفش رو تو ماشین من جا گذاشته، برای اینکه یادم نره بهش گفتم براش -

زندگیم بوده، تابه  شم مشکی تو جنگم و نجنگیدم، تا یادم نره یک دختر چمی 

روم بیاره مثل اون عاشق نبودم تا....آخ مامان کجا برم دنبالش بگردم وقتی  

دونه کجا بردنش...وقتی اسمش تو هیچ پروازی نبوده...وقتی رفتم  داییش نمی

 گرده... خونشون و گفتن معلوم نیست کجا رفته و کی برمی 

 صدای مامان پر از آرامش است 
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 مان بیار حکمت خدا ایآتش به  -

ایمان دارم...ایمان دارم...همش حرف بابا تو گوشمه، دائم دستم رو قلبمه و   -

گم ولی مامان منم آدمم! چند بار دلم بشکنه و می  "الحمدهلل کل حال "ذکر

 دوباره بلند شم...چند بار... 

 گذارد مامان کف دستش را روی لبهایم می 

 دیگه دستت بهش نرسه! زیر خاک و  آتش هیس...درد، اینه عزیزت بره -

ماند. دلم برای مامان و عشقش که حتی بدنش را هم برایش دهانم باز می

 آید.نیاوردند به درد می

 دهدوار ادامه میمامان زمزمه 

گرده! مهدا جوونیه منه! امکان نداره تن به ازدواج با کسی غیر از مهدا برمی  -

 سیدم؟ به بابات ر دونی من تو چه موقعیتی تو بده! می

 دهم سر به نفی تکان می
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دونم شما خیلی عاشق بابا بودین و شما بودین که گفتین عاشق بابا  فقط می  -

 بودین 

 شود گرداند و عاشقانه به تصویر بابا خیره میبه طرف عکس بابا سر برمی

ها اینقدر راحت حق نداشتیم حرف دلمون رو بزنیم، جرات نداشتم  اون موقع -

دادم ولی هیچکس نفهمید من رضا هستم، براش جون می ن عاشق بگم م

خواست رو براش آماده کرد هرچی می مون که میومد لب باز میعاشقشم...خونه

ام یکدفعه نگفت بابا این رفتارای رویا طبیعی نیست، مامانم کردم ولی خالهمی 

ق  یاد عاشگردی...شاید هم چون از وقتی یادم منگفت چرا اینقدر دور رضا می

 رضا بودم همه به رفتارهام عادت کرده بودن،

 کشدنفس بلندی می 

ی بعد قرار بله برون گذاشته بودن و من خورد و  دونم... برام برای هفتهنمی -

گفتم من این پسره رو دوست خوراکم اشک شده بود، هر چی به مامانم می 

دوست داشته  ی رو چه غلطا مگه دختر باید کس "گفتندارم ازش بدم میاد، می

  "رسیباشه، وقتی رفتی سر خونه و زندگیت کم کم به دوست داشتن هم می
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زدم. حتی فکر کردم از خونه فرار کنم تا سر سفره عقد نشینم،  ولی من زار می

چند بار هم برای رضا نامه نوشتم ولی روم نشد بهش بدم...از بخت بد من تو 

تگاری گذاشته بودن! آخ که خواس همین اوضاع و احوال، برای رضا هم قرار

 کردمپریدم و داشتم دق می مثل سپنج رو آتیش باال و پایین می

 آتش #

 دهدکند و ادامه میزند، لب تر میلبخند پر حسرتی می 

دونم رو چه منم بردن خواستگاری رضا...بابابزرگت گفت رویا هم بیاد، نمی  -

دادم.. قلبم فتن ترجیح می به نرحسابی منم همراه خودشون کرد...منم رفتن رو 

داشت از تو دهنم بیرون میومد، رضا کت و شلوار پوشیده بود هم دلم براش 

ره خواستگاری یکی دیگه آتیش رفت و هم از اینکه داره می ضعف می 

 "دخترخاله تیپم خوبه"ی عروس رو کرد بهم و گفتگرفتم...رضا در خونهمی 

نگه داشتم تا بغضم نترکه...ای م رو خواستم خون گریه کنم، خیلی خودمی 

روزگار...عروس که چای اورد و اومد نشست از اینکه رضا یک موقعی اونو  

کردم وقتی گفتن دختر و پسر برن تو اتاق با  دوست داشته باشه داشتم سکته می 
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هم حرف بزنن انگار دو دقیقه دیگه مونده بود که روح از بدنم پرواز  

مادرم پایین  "آقا رضا؟ "ز جام پاشدم و گفتم ها ا کنه...یکدفعه مثل جن زده

همه داشتن به من نگاه  "الل بشی رویا بشین دختر "گفتچادرم رو کشید و 

این اولین دفعه بود که تو   "جون دلم "کردن...رضا هم نامردی نکرد و گفت می 

ت میل به من نبود. با حرفش قوجواب حرفهام گفته بود جون دلم، انگار اونم بی

من عاشقتم  "تم و توی چشمای سبزش که دنیای من بود زل زدم و گفتم گرف

رضا ابروهاش رو باال انداخت و با ناباوری خیلی قشنگ و دلبرانه  "پسر خاله

ی عمرش بود. مامانم خدابیامرز کلی ویشگون از پام  ترین خنده خندید.قشنگ 

ه ماتشون برده بود  ...همگرفت ولی من اصال تو این دنیا نبودم تا بفهمم درد چیه

و چند لحظه تمام مجلس تو سکوت بدی فرو رفته بود. من و رضا از هم نگاه 

گرفتیم، انگار تو دنیای چشماش پر از عشق بوده که تا حاال  پنهونشون  نمی

کرده و حاال از نگاهش سرازیر شده بود. وسط بهت مجلس یکدفعه بابا  می 

شرمنده مزاحم شما  "ست داد و گفتروس دهادی از جاش بلند شد و با بابای ع 

بعد دست پشت رضا زد و   "شدیم، مثل اینکه عروس تو جیب خودمون بوده

ی عمرم بود.  اون لحظه بهترین لحظه "اتی خالهراه بیفت پسر بریم خونه "گفت
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ی ما و رضا  تازه حیا کردم و سرم رو پایین انداختم. همه راه افتادن اومدن خونه

ون دختره بره حرف بزنه اومد تو اتاق من و اول یک ساعت با ا  به جای اینکه

 فقط با لبخند خیره خیره نگام کرد و بعد شروع به حرف زدن کرد.

با اشکی که توی چشمانم بود به مامان لبخند زدم. بابا هادی همیشه پشت و پناه 

ر مامان بود، حتی وقتی خبر شهادت بابا رضا رو آوردن، بابا هادی بود که س

ی دل  گفت بیا با هم زار بزنیم و عقدهذاشت و می اش می ان رو روی سینهمام

کرد.حیف بعد بابا اونم عمری نکرد و کمر  خالی کنیم و مامان رو آروم می

 مامان رو داغ اونم بیشتر خم کرد. 

مامان هم لبهایش به خنده کش آمده بود و به عکس بابا با چشمان خیس زل زده 

 بود 

 استپی شممهدا فتوک -

 هایش فرو ریختسر به تایید تکان داد و اشک

 گردهگم برمی واسه همین می  -
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شوم، مهدا عاشقم بود در این شک نداشتم، حتی  با حرفهای مامان کمی آرام می

 بیشتر از من عشق و عاشقی را بلد بود ولی من دلواپسش بودم. 

 ید... هایش سرش بیاهایی که قرار است با مخالفتدلواپس اتفاق

 بینی؟مامان هنوز خواب بابا رو می -

 کنم اگه شبی تو خواب نبینمش که دق می  -

 شه ازش بپرسی چه به روز مهدام میاد؟ می  -

 مگه بابات رمال یا غیب گویه؟  -

 رود خیزد و به طرف در اتاق می و خیلی جدی از کنارم برمی

 برات شامت رو بیارم؟  -

 روم در خودم فرو می

 میل ندارم  -

 کنن، برات میارم که نخوری هزارتا رگ بدنت نفرینت می شام -
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وار  ماند و بعد زمزمههایی بین در و چارچوب پشت به من ساکت می و ثانیه

 گوید می 

شه کسی که به فکر ناموس یک ملت بابات مدافع حرم بود، مدافع ناموس! می  -

 هست ناموس پسر خودش رو فراموش کنه؟ 

آیم و  مانم که با صدای در به خودم مین میماما با نگاه خیره، مات حرف

 فهمم که مامان داخل اتاق نیست. می 

 جوشد اما دو جمله از دو نفر توی سرم مثل یک چشمه می 

 "شه ناموس پسر خودش رو فراموش کنه؟می  "

 "آتش من ناموس توَام "

 ریزد... می جوشد و از پستی و بلندی دلم فرو یک چشمه هم درون قلبم می 

 کورسویی امید، تپشی دوباره به رسم دلدادگی....  

 ناموس من!

 مهدا #
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ام و با چشمهای اشکی به حرکات مهماندارها  روی صندلی هواپیما نشسته 

 ام. هواپیما خیره شده

 اند، باقیست.هایم تزریق کردههایی که پشت هم به رگهنوز اثرات آرامبخش

 حس و حال، مثل همین االن! یا بی امواب بودهتقریبا نصف بیشتر این مدت یا خ

ام  زند و دل و رودهآرش کنارم نشسته و بوی ادکلن مارکش حالم را به هم می 

 پیچد.را به هم می

شود حس انزجارم از آرش کم شود، خودم را توی ام باعث نمی حسی بی

 ام که از آرش هر چه بیشتر دور بمانم... صندلی مچاله کرده

 اند... ا کنار آرش نشاندهدانم چرا مراصال نمی

 رود.  چی روی دور تند مییکدفعه همه

 کندخلبان درون بلندگو صحبت می

گونتبرگ من خلبان احمدی هستم سفر خوشی  -مسافرین محترم پرواز شیراز  -

 کنم و.... رو براتون ارزو می
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ه قرار شنوم ولی تمام حواس من انگار تازه متوجه آنچدیگر صدایش را نمی

 اند. به سرم بیاید؛ شدهاست 

 شیراز!

 تهران نیستیم؟ 

 اند و نفهمیدم؟ام که مرا به شیراز آوردهمن در چه حالی بوده

و یک هتل توی ذهنم تار و   های مبهمی از آمبوالنسی که مرا منتقل کرده صحنه

 شود. شفاف می

لرزاند. همینکه می ی موتورهای هواپیما و لرزشش، دلم را  صدای زوزه

کند هوا را برای صعود شود و قصد میی هواپیما از زمین جدا میهاچرخ

ی کنار دستم به بیرون زل شود. از پنجرهبشکند، تمام دلم از جایش کنده می

 زنم.زنم و با صدای بلند هق می می 

 برند؟زنم، جانم روی زمین ایران است مرا کجا میبدون ترس زار می 

 . حال جدا شدن از جسمم است روحم در
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 آتش روح من است، جسمم را از روحم جدا نکنید!

 کندآرش ترسیده صدایم می

 مهدا؟ عزیزم؟  -

دست سالم و حتی با آن گچ دستم   گذارد، با دستش را که روی بازوی من می 

 کشم کنم و جیغ می هایم میآماج مشت 

نفرم! ازت بیزارم! تو  دست به من نزن! عوضی دستت به من نخوره! ازت مت -

 کنی؟ ر من چکار میکنا

.  آورد و عصبی استمتعجب و هول کرده دستهایش را تا کنار سرش باال می 

سعی دارد اوج خشمش را پنهان کند و فقط یک کلمه را پشت سر هم از الی 

 کنددندان تکرار می

 هیس...هیس...بی آبرو !  -

 شد. نباید اثر آرامبخش تمام شده باکند هنوز حتما با خودش حساب کتاب می 
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خواهد چرخاند، بابا میبا ترس سرش را به طرف صندلی مامان و بقیه می 

 شود.کمربندش را باز کند و سمت من بیاید که مهمانداری مانعش می 

ی یک مهماندار خانم با نگاهی نافذ، چشم  ی مسافرهای هواپیما به عالوههمه

 د.کنناند و به من نگاه میشده

 گوید مردی می 

 معلوم نیست چه اتفاقی براش افتاده...  دختر بیچاره -

 کندزنی پچ پچ می

 حتما عزیزش مرده!  -

کند. خاله و خانم بزرگ هم مامان با ترس و خجالت و استیصال مرا نگاه می

 کند. عصبانیت از نگاهشان شره می 

دای نحسش کند که با آن صدهد و تمام تالشش را میآرش تغییر رویه می 

 وید تا آرام بگیرم، اما جنون آنی به من دست داده است. آمیز بگای محبتجمله 

 شوم. تر میلحظه به لحظه دیوانه
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 کنند.دارند مرا از هوایی که عطر آتشم در آن جاری است جدا می

 کنند.شود، دور میدارند مرا از آنکه باعث ضربان قلبم می 

 لعنت به این زندگی! 

 ها!آدم لعنت به این

 آتش؟

 برند. ا می کجایی، دارند مر

شد آن را باز کنم و خودم را  چسبانم، کاش می ی هواپیما خودم را میبه شیشه

ها  کند و مثل عزیز مرده پایین بندازم، انگشتانم اسم چوبی دور مچم را لمس می 

 زنم زار می

باهام قهر  برن...آتش نکنهآتش...آتشم بیا نجاتم بده...کجایی دارن منو می -

 کردی! آتش... 

 کوبد اش توی سر آرش می ی از صندلی پشت سر ما با کیف دستی پیرزن
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خیر ندیده چکار کردی دختر مردم رو؟ زورت به زن جماعت رسیده؟ بزنم از   -

 هستی ساقطت کنم!؟ 

 توپد گذارد و به آن پیرزن می آرش دست روی سرش می 

 ِا ! به تو چه خانم!  -

رساند. پیرزن را که  ا می با عجله خودش را کنار صندلی م همان خانم مهماندار

کند و بعد با صدای  کنم را آرام و دعوت به نشستن می در دلم تحسینش می 

 دهدظریفش آرش را مخاطب قرار می

 شه یک دقیقه از اینجا پاشین؟آقا می  -

وقفه سرش را تکان  آرش خوشحال از اینکه کسی به کمکش آمده تند و بی

 خیزد.و برمی دهدمی 

 شود می کمی به طرفم خم 

 عزیزم؟ -

 کنم لرزد نگاهش میبا چشمان تار و فکی که می 
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 با من بیا...  -

خواهم مخالفت کنم، داد بکشم، اعتراض بکنم ولی نگاهش آرامش خاصی می 

کند از آن حالت منجمدم کمی بیرون  دارد. یک اطمینان محض که مجبورم می

 بیایم.

 کند دستش را به سمتم دراز می

 لطفا! -

 گیرد، دستش گرم و لطیف است. رم که خودش دستم را میتردید دا

 کند.آورد و مرا همراه خودش میفشاری به دستم می

 بلند شو  -

لرزاند. با سختی  و ی خفه تنم را میام هنوز چون هق هق و سکسکهآثار گریه

کشد. آرش نزدیک تیر می  پشتمایستم پاها و کمک مهماندار روی پاهایم می

افتم که با  کند تا کمکم کند، یاد صورت آتش میدراز می آید و دستمی 

 ضرب دست او کبود شده بود 
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 کشم با انزجار جیغ می

 ست نـزن! به من د-

 مهدا #

 کندمهماندار با اخمی کمرنگ و صدایی پر توبیخ با آرش صحبت می 

 شه!بینین با دیدن شما عصبی می آقا برین کنار نمی  -

ی صورتش با آن عینک فرم گردش شبیه چهره بینمش و پیرزن که حاال می

 گوید وار میهای کارتونی است زمزمهمادربزرگ

 گیرم. چپ نگات کنه جونش رو می -

زنم که مهماندار مرا  ی پر چین و چروک و مهربانش لبخند تلخی می به چهره

 گیرد.بین آغوشش می 

ایستاده کشد و مهماندار مردی که از دقایقی پیش نزدیک ما آرش عقب می 

 کند.اش میبود، برای نشستن راهنمایی
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ا از بین ردیف اندازم تکشم و سرم را پایین می لرزد، شالم را جلو میهایم میلب

 تر عبور کنم.ها و نگاه مسافران راحتصندلی

توان راه رفتن دارم، شاید هم اثر    کند اماکمر و پاهایم هنوز درد می

 کنم. هاست که درد را انچنان که باید حس نمیآرامبخش

 هایم را پاک کنم.دهد تا اشکنشینم دستمالی به دستم می همینکه می 

 خواهد... دلم فقط آتشم را می 

 دهدبعد لیوان آبی به دستم می نشیند تا کمی آرام شوم کنارم می

 بخور عزیزم  -

 رود.نگاهم درون چشمهایش رژه می

 ان او کجا و سبز چشمان عشق من کجا؟چشمهای او هم سبز است، اما سبز چشم

 چشماتون...  -

 چکددوباره اشکهایم روی صورتم می

 چسباندهایم می لیوان را به لب
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 زنیم! خب!؟می یکم آب بخور خودت رو کشتی که ، بعدش حرف  -

کند. مرا هیچ چیز  ی درون مرا سرد نمی نوشم، خنکای آب شعلهیک جرعه می 

 کند.ام را خنک نمی کند. قلب ذوب شدهنمیجز چشمهای آتشم آرام 

 چشماش سبزه... -

 کندام حائل می گذارد و دستش را دور شانهلیوان را روی میز کنار دستش می 

 اونی که عاشقشی؟ -

 دهمهایم را به هم فشار می پلک زنم وهق می

 از هم جداتون کردن؟ -

 زنم چسبانم و زار میاش میصورتم را به سینه

 هاشون نده! ه خواستهتن ب -

کاوم، چشمهای او هم تر کنم و نگاهش را می با این حرفش یکدفعه سر بلند می 

 شده است 
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یا! تن به اجبار برای دلت مبارزه کن! برای به دست آوردنش کم نیار! کوتاه ن -

شده! راهی که من  راهمبینی تسلیم شدم و یک عمر حسرت، هم نده! منو می 

 رفتم رو نرو!

 برن سوئد! اون تو ایرانه!ن منو میدار -

تونی برای دلت بجنگ تا خودت باید راهش رو پیدا کنی! ولی تا جایی که می -

خواستی، ه اگه میبعدا افسوس نخوری! تا یکی همیشه تو دلت سرزنشت نکنه ک

 تونستی!می 

 زند، یک لبخند تلخ اما پر از دلگرمی.. لبخند می 

 دختر خوب برو سر جات بشین پاشو حاال هم مثل یک  -

 خوام کنار آرش بشینم نمی -

 دهد کند و ادامه میکمی فکر می 

 ای هم باهات همسفره؟ به جز اون کس دیگه -

 بله، مامان و بابا و خاله و مادربزرگم. -
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 خنددمی 

 گم یکی از اونا بیاد کنارت بشینه.میرین..اوه خانوادگی سفر می  -

 کنمصدایش می شود که از جایش بلند می

 خانم؟؟ -

 کنداش اشاره میبه اتیکت روی سینه

 زیبا داوری هستم -

 کنید؟یک کاری برام می  -

 دهدبا خوشرویی سر تکان می

 بله عزیزم، حتما! -

 رسونید دست صاحبش؟ برام مییک نامه بنویسم  -

ای کاغذ و خودکاری به دستم  کند و از توی قفسهلبخندش گسترش پیدا می

 دهد می 

 رسونم. آدرس هم تنگش بذار، برگشتم ایران به دستش می -
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ریزم،  گذارم و اول خوب اشک میگیرم و روی میز کنار دستم می کاغذ را می

 م....مگر چند روز است ندیدمش که اینهمه دلتنگ

 لرزد. زور گرفتن خودکار را هم ندارم. گیرم اما دستم می خودکار را به دستم می 

 آوردبیند سرش را روبروی صورتم میش دستم را میزیبا که لرز

 خوای بدی من برات بنویسممی  -

 دهم. خودم باید برای آتشم نامه بنویسم.با اطمینان سر به نفی تکان می

 زنملبخند می 

 ...دوست دارم خودم براش بنویسم. نه ممنون -

م به بندم و به عادت روزهای دلتنگی دست روی تکه چوبی که آتشپلک می 

 کشم.شکل اسمم برایم تراشیده، می

 گذارم کنم و خودکار را روی برگه میدو گوی یشمی را روبرویم حس می

 سالم آتیشم  "

 ازت گله کنم؟
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 و ببره خوب که ناموست رو گذاشتی یکی بیاد برداره

 با معرفت  

 با مرام 

 با غیرت

 ازت انتظار نداشتم... 

 کردم جا خالی بدی.اصال باور نمی

 شتباه کردم ولی تو هم کم گذاشتی!من ا 

 جنگی! پس کو جنگیدنت؟گفتی اگه دوستت داشته باشم برام می

 من که دوستت دارم!

 من نیستم مواظب خودت باش، باشه؟

 به جونت بنده!ری یادت نره جون من عملیات می 

 خونم... اش رو هر روز برات میسمیرا یک عالم دعا یادم داده همه



 

866 
 

              Romanbook_ir@                                                                                                          دای آتشمه

 مهدا #

برنم ولی هیچ آدرسی از اونجا ندارم که بهت بدم ولی  دلم، دارن می جون و 

جنگم! خودم یک تنه آتیش، غم به دلت راه ندی، من جای هر دومون می

 مواظب ناموست هستم! 

 مواظب دارایی تو هستم! 

 برام صبر کن تا برگردم فقط

 گردمآتیش برمی 

به میل خودم نرفتم منو به زور بردن، به نامردی بردن، اینقدر آرامبخش بهم زدن  

فهمی منظور حرفم چیه؟ نتونستم  که خودکار رو به سختی توی دستم گرفتم. می 

 برای نرفتنم مبارزه کنم.

ه روحم رو بهشون برن؟ آتش من نکنی منو از شیراز دارن میآتش باور می

 دم نه جسمم رو!می 

 خورم ون خودم قسم می به ج
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 خورم!به جون خودت قسم می 

 اما آقای کیان حواست باشه حق نداری ازدواج کنی ها!

 هیچ زنی حتی حق نداره بهت فکر کنه! 

 تون!ذارم روی سینه برم و میآتیش اگه بیام ببینم زن گرفتی سر هر دوتون رو می

 سی تو زندگیت بیادکنم کآتش دق می 

 ز اول هم مال من بودی! فهمیدی مال من! تو تا ابد مال منی! ا 

 گردمآتیش من برمی 

 کنم کجای زندگیمی؟؟؟ آتیش دارم دق می

 چی شد یهو 

 خواد اسالمت رو به خطر بندازم دلم می 

کنم چون طاقتش رو ندارم...  آتیش دلتنگتم از همین حاال...خداحافظی نمی 

 "منتظرم بمون
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ام را مهر و موم ریزد و جای جای نامه های اشک دانه، دانه روی برگه می قطره و

 کند. می 

کنم، آدرس آتشنشانی و اسم و فامیل آتشم را هم پشت کاغذ  برگه را تا می

 نویسم. می 

کنم. نامه را به دست زیبا که پا به پای من صورتش خیس شده؛  سر بلند می 

 دهم.می 

 گویدن میبا اطمینا

دم به محض برگشتن به ایران، قبل از رفتن برای استراحت برم ل بهت میقو -

 تهران و برسونم دست عشقت

 پرسم کنم و مردد می با قدردانی نگاهش می 

شه یک شاخه گل سرخ هم براش بگیرین؟ بگین اینا از طرف جیرینگ  می  -

 جیرینگِ.... 

 خندد شیرین می 
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 جیرینگ جیرینگ؟؟ -

 کشم می آهی 

 آتیش برام گذاشته، اسم خودم مهدا است اسمیه که -

 اندازد  با جذابیت ابرو باال می 

 آتیش؟ -

 اسم آتشِ که دل منو به آتیش کشیده -

 اندازم خجالت زده سر به زیر می

 شرمنده پولی همراهم نیست بابت گل بهتون بدم  -

 کشداخم در هم می 

دم، بعدا برام  میکار کوچیک انجام  نزن این حرفها رو برای رفیقم دارم یک -

 کنی.تالفی می 

 فقط...؟!  -
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ام را پنهان کنم  های زنانه و مالکانهشود. نمیتوانم حسنگاهش وقف نگاه من می 

 گویمو با جدیت می

 خیلی نگاش نکن! باشه؟؟ -

 دهمکوبم و ادامه میدستم را روی رگ گردنم می 

 من روش غیرت دارم!  -

 زند ای بلند زیر خنده می کند و بعد با صدی اول متحیر نگاهم م

وای اول نفهمیدم چی گفتی! چقدر تو شیرینی مهدا ! فکر کردم واقعا به   -

ناموست نظر داشتم اینقدر جدی حرف زدی! با همین چند دقیقه تو دل من جا  

 باز کردی، امکان نداره اون آقا فراموشت کنه!

 ند فراموشم نکند. کنم که خدا کر می زنم و به این فکهایش زل میبا غم به لب

 آورم؟اش را طاقت میخدایا دوری

ام ولی این جدایی مثل چنگال گرگی خونخوار به قلبم چنگ کمی آرام شده

 گذارد...اندازد و پشت سر هم جراحت هست که روی قلبم می می 
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 آتش #

 کنم.می گویم و دوباره شروع گذارم، یاعلی می دست روی زانواَم می 

 گردم.ایید نگاه مامان به محل کارم برمیشوم و با تحاضر می 

 ها... اما امان از خاطره

کنم کلی خاطره با محوریت یک دختر مو مشکی به ماشین را که پارک می 

 آورد.نگاهم هجوم می

دونم هر چی! نکن این کارات رو! ببین  هی بچه! جیرینگ جیرینگ ! نمی "

 کن، باشه؟  ها! تمومشگیره بهت سخت می دچار بشی بعدًا دنیا

 "تونم برم و برنگردم! من...من... دوستت دارم...کاپیتان! نمی  

 رود تمام شود.  بندم تا آنچه جلوی چشمانم رژه میپلک می 

 چشم خود بستم که دیگر چشم مستش ننگرم  "

 "بینمشناگهان دل داد زد دیوانه من می
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هوا رفته،   کوبم. آرامشم دود شده و فرمان می چند دفعه کف دستم را روی 

 شوم. آشفته و با سرعت از ماشین پیاده می

شود. لب  ی آنطرف خیابان می ی خانه کنم نگاهم قفل پنجرهچشم که باز می 

 اندازم. گزم و سر به زیر می می 

 هایم، توی قلبم...وای توی قلبم! جا هست، روبرویم، پشت سرم، زیر پلکهمه

 دهم.میبلندم را تا داخل آتشنشانی ادامه های قدم

خواهم سر بلند کنم و نفسم را بازدم کنم اما شلنگ آب کنار محوطه آه از  می 

 کشد.نهادم می

 روزم... دختر خیس آن 

آتیشِ وجود من از این آتیشا نیست که با آب و کف خاموش بشه! من قلبم   "

دونی هر   شانی هستی که نمی آتیش گرفته! احساسم اتیش گرفته! تو چه جور اتشن

 "شه؟یک نوعی خاموش می آتیشی 
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کشم. مهدا با من چکار  کنم و موهایم را از ریشه میدست بین موهایم می 

 کنی؟می 

 فردا هم کاپشنم رو میاری!"

 خوام!نمی

 "به جهنم! سگ خور

 کنم.شود و میان گلو هق هقم را خفه میطاقتم طاق می 

 "ادبی کیانخیلی بی  "

 کیان گفتنت کجایی مهدایم؟ فدای

 کسته؟ چی ش "

 گیریش؟قلبم دیگه، تو گچ می 

 "کوفت دختره مسخره

 زبانم الل! چه حرفهایی بود که به تو گفتم.

 بینم.گردانم مهدایم را میکشد. هر سو چشم برمیقلبم تیر می 
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 شفیعی تو کجایی؟

 بیا و مارا وصل هم کن! 

 بیا یک خبر از مهدایم به من برسان!

 اقت بیاورم. ور با این همه بودنش، نبودنش را طچط

 زند ام میکسی دست روی شانه

 کیان -

 کشدکه چشمهایش فریاد می گردم. فرید است. دلواپس و پر از نگرانیبرمی 

 خوبی؟ -

 دهم دهم و سرم را به طرفین تکان میهایم را روی هم فشار می لب

 نه! -

توجه به غم نگاهش، به زنم و بیمیهایم را پس با پشت دست و با غیظ اشک

 افتم.های بلند راه می طرف آسایشگاه با قدم

 ...... 
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 خوام فرمانده من انتقالی می  -

 کنم کند و از پایین به باال نگاهم می فایلی را باز می

 انتقالی چیه کیان جان؟ من حاضر نیستم نیروی خوبم رو از دست بدم  -

مرکز   تونم تو اینتوضیح نخواین ولی دیگه نمیحالم بده جناب ملکی! ازم  -

 ادامه بدم 

 دهد دست به سینه به پشتی صندلی تکیه می 

 کسی اذیتت کرده؟ -

 ام چرخانم. کالفهچشمهایم را توی حدقه می 

 ها نیست... نه نه ، بحث بچه -

 کندتن صدایم افول می

 یک مشکل شخصی دارم  -

 گوید شود و قهرگونه می دلخور می

 بدم کارهای انتقالت انجام بشه!تونم بهت قول ... ولی به این سرعت نمی باشه -
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 دانم باید نصفه عمر شوم تا از خاطرات عینی مهدا کمی فاصله بگیرم. می 

 کنمآید را بازدم مینفسی که اینروزها به زور باال می

 ممنون فرمانده... -

 برو سر پستت  -

توانم به  شوم. نمیزنده به گور می  از من دلگیر است ولی من اینجا آرام آرام

شوم پیج نگهبانی صدایم  ر دلخوری او اینجا بمانم. از دفترش که خارج میخاط

 زند می 

 کیان بیا نگهبانی یک خانم با شما کار داره  -

 گویندتمام جانم به یکباره و یک صدا می

  "مهداست "

ود و به طرف شی وجودم پا میکند. همههایم فوران میهیجان، درون رگ

 باره مهدایم را ببینم؟ شود دودوم. می نگهبانی می

 خدایا یعنی بیدارم؟
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توانم  رود. نمی ام باال و پایین می رسم، از شدت دویدن سینهبه نگهبانی که می

کنم و او با  حرف بزنم و فقط سوالی داریوش را که نگهبان شیفت است نگاه می 

کنار تاکسی فرودگاه است را نشانم   تر،چشم و ابرو خانمی چند قدم آنطرف

 هد. دمی 

 ریزد. او که مهدا نیست. تمام آرزوهایم فرو می

خواهد  برخالف چند دقیقه پیش االن پاهایم به زمین چسبیده و اصال دلم نمی

 متری کم شود. ام با آن زن حتی میلی فاصله

لبخندی که انگار  یک خانم با اندامی ظریف و لباس فرم مهماندارهای هواپیما با 

 ن خیره شده است. شناسد به مهاست مرا میسال

 خواهد قدمی به عقب بردارم و بعد تا داخل آسایشگاه بدوم. حتی دلم می 

 آید.ام و او به طرف من می اما هنوز سر جایم ایستاده

اش را هم تشخیص آید که رنگ چشمها و خستگی چهره آنقدر نزدیک می

 دهممی 
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 اورد ز بهت بیرونم میبا صدای ظریفش ا 

 آقای آتش کیان؟ -

 دهدکنم و او ادامه مینگاهش میفقط 

 خودتون هستید؟ -

 کشم دستم را مسح مانند روی صورتم می

 بله خودم هستم -

 آورد دستش را باال می

 اینا مال شماست -

 زنم، بین دستش شاخه گلی سرخ و یک نامه است. به دستش زل می 

 آتش #

 کشد. ت به جانم آتش می هر چه گل سرخ اس

 آورم اخه گل  تا چشمهای سبزش باال می نگاه پرسشگرم را از ش 
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 اینا چی هستن؟  -

 زند لبخند عمیقی می 

 اینا رو خانم مهدا دادن به من تا برای شما بیارم  -

دهم و برای شود. ابرو باال میهایم تحریک می با شنیدن اسم مهدا تمام شاخک

 پرسم شدن با تاکید می شنیدن بهتر و مطمئن 

 کّی؟ -

 گیردگزد و نگاه میده، لب می انگار چیزی یادش آم

 کرد، قراری می تو پرواز شیراز به گوتنبرگ سوئد دیدمش...خیلی بی -

 گیردنفس می 

. ولی به من اعتماد کرد و این نامه رو داد تا به  اوم....دیدارمون جریان داره.. -

رخ هم به نیابتش براتون بگیرم و بگم دست شما برسونم، گفت یک گل س

 نگ براتون فرستاده... جیرینگ جیری

 پرسم خواهم از مهدایم بیشتر بدانم، عجوالنه میخیزد، می آه از نهادم برمی
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 دیدینش؟ خوب بود؟ کسی اذیتش نکرده بود؟ سالم بود؟ چی گفت؟ -

 دهد همانطور که سر به زیر انداخته جواب می 

که شما تونم بهتون بگم قراره بجنگه برای ایندارین...فقط میچقدر شما سوال -

 رو از دست نده! 

خواهد پنهان دزدد حال بدی دارم، انگار چیزی هست که می از اینکه نگاه می

 کند ام میکند، ترسی که درون جانم افتاده، عصبی 

شه به من نگاه کنید و بگید حال مهدام چطوره؟ بگین خوب بود یا نه؟  می  -

 گین کسی اذیتش نکرده بود؟ بگین... ب

آورد، با لبخندی خاص سری تکان  صبر کردن باال می دستش را به عالمت 

 دهد می 

 آخه مهداتون گفته خیلی نگاهتون نکنم، روتون غیرتیه!  -

کشد. تا آخرین زند و من تا آخرین رگ قلبم تیر می مانم، او لبخند می مات می 

 مویرگش.... 
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 کنی؟ ا به من فکر می مهدا جانم تو تا کج

 آید؟چشم من می جانان، مگر بعد تو کس دیگری به 

 شود لبخندش کمرنگ می 

اوضاع جسمیش....چطوری بگم رو به بهبود بود ولی نیروی عشقش اینقدر   -

 قوی بود که با اطمینان بهتون بگم امکان نداره فراموشتون کنه!

ز عشقم را رد نکرده روم. مهدایم از مرز رد شده است ولی مرعقب عقب می

 است. 

 کجای این جهانی تو؟ 

 خوادت!ونه میدل دیو 

ای که من عقب کند. فاصلهروم تا پشتم به دیواری اصابت میآنقدر عقب می

 گیرد تا بگیرمش... آید با اصرار گل و نامه را به طرفم می ام را او جلو میرفته
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و پوست سر انگشتانم داغ   گردداش حرارت به سرانگشتانم باز میبا گرفتن نامه 

ای که با لمس کاغذش ات چقدر احساس ریختهمهشود. دختر مهربانم در نامی 

 سوزم شوم و میگرم می

گرده! عاشق اونه که تو هر حالی شما هم لطفا جا نزنید! خانم مهدا برمی  -

 معشوقش رو رها نکنه!

گردد. با شدت و  برمیاش دوباره چسبانم، ضربان فراموش شدهنامه را به قلبم می

 کند.قراری میگیرد و بیرا می  اشپر کوبش! انگار دلم هم بهانه

 پرسم آورد که بی تعلل میصدای نفس پر درد دخترک چیزی را یادم می

 سوئد هواش سرده؟ -

 شود، اول مبهوت و بعد مطمئن! توی نگاهم خیره می 

 تقریبا...ولی بعضی از شهرهاش سردتره!  -

 آورمکنم و بعد به زبان میرا توی دهانم مزه مزه می سوال بعدیم 

 احتماال....مهدا همراهش یک کاپشن مردانه نبود؟ -
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کشد تا به زمان و  خورد. طول میکند. انگار از حرفم جا می به تعجب نگاهم می

 مکان برگردد و سری به نفی تکان بدهد. 

 گیردخورم روی نگاهش را نم اشک می قسم می 

 دونم... تنش که نبود!نمی نه، یعنی  -

 ا خودش ببرد؟یعنی نتوانسته کاپشنم را ب

 دهدشود ادامه می ی ربط کاپشن مردانه با مهدا میهایی بعد انگار متوجهو ثانیه

اما یک دستبند چوبی که به شکل  اسمش تراشیده شده بود، همراهش بود که   -

روی قلبش فشارش کرد یا شد یا لمسش می قراریش بیشتر می هر وقت بی

 داد.... می 

 وای آتیش!!  "

 "ذارم روی قلبم تا قلبم آروم بگیرهبعد دلم برات تنگ بشه اینو می وای از این به

شود و صدای  های خاکستری مغزم پژواک می صدای مهدا توی سلول

 شود.ی افکارم میخداحافظی آن مهماندار پس زمینه



 

884 
 

              Romanbook_ir@                                                                                                          دای آتشمه

رسان، روی های کفش آن نامهنهشوم که انعکاس برخورد پاشآنقدر الل می 

شود و با بسته شدن در تاکسی و صدای  تر می ها کمرنگ و کمرنگ سنگفرش 

 شود. ها گم می روشن شدنِ موتور ماشین، میان صدای ماشین

 آورد.هایش را به زبان نمیکنم ولی سوالسنگینی نگاه داریوش را حس می

 است. م شدهی ایستادنها پس زمینه صدای عبور و بوق ماشین 

کشد رود؛ می ی که مادرش میی مانتوی مادرش را به خالف جهتای گوشهبچه

های دخترک  خواد که مادرش برایش بستنی بخرد. موها و چشم و با التماس می

های دنیا را برای دختری که خواهد تمام بستنیمشکی مشکی است. دلم می

اش را  اشکِ توی نگاه مشکیموهایش رنگ موهای مهدایم هست بخرم ولی نمِ 

 نبینم. 

 ...... 

ه آن زن رفته و من و یک نامه و یک شاخه گل در  شود کیک ساعتی می 

 ایم. آغوش هم مچاله شده
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های مهدایم را ببینم که دستم برای باز کردن پاکت نامه جلو آنقدر مشتاقم نوشته

 رود.نمی

یک ساکن مطلق تبدیل شدن  اید از اشتیاق زیاد، به چنین چیزی تا به حال شنیده 

 را؟! 

ی وجود نامه از زبان مهدا برایم عاشقانه  ، ذره ذرهاصال احتیاجی به خواندن ندارم

 سرایند.... می 

 آتش #

هایی که از اسم ها و مدلام، میان چوبترین دیوار کارگاه خراطیبه انتهایی

بودم؛ پر از   مهدا ساخته بودم ولی به دلم ننشسته بود و برای خودم نگه داشته

 ام. اشک و آه محصور شده

های اسمش را ها و مدلاش را خواندم تمام چوبر که نامهیعنی بعد از اولین با

از روی میز به طرف در و دیوار پرتاب کردم و بعد از یکی دو هفته داد کشیدم، 

 نعره زدم و با صدای بلندی که تا به حال گریه نکرده بودم، گریه کردم.
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م شره  از عشق در دلم دمل شده بود سر باز کرده و از دهان و چشمان تمام آنچه

 کرده بود. 

 کند! مرد که گریه نمی 

 اش جدا نشده باشد... البته مردی که دلش از سینه

مردی که عشقش کنار دستش نشسته باشد و برایش شعر زندگی بخواند وگرنه  

 م با صدای بلند! عشق دنیا حق دارند گریه کنند آن هتمام مردان عاشقِ بی

شود، میان ام بیشتر میچسبانم، دلتنگی می ای که هر چه به سینه بیشتر و بعد با نامه

 نشینم.ها خراب و آوار میهمان چوب

هایش، جایی در ام و هر بار از قسمتی از نوشتهاش را بیشتر از ده بار خواندهنامه

 وده است. ته قلبم سوخته و آتش گرفته و سوزشش امان از دلم رب

 شود. وی نگاهم دور نمیاین دختر مگر با من چه کرد که حالت نگاهش از روبر
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شود  ام که در کارگاه با صدای تقی باز میسرم را به دیوار پشت سرم تکیه داده

جای کارگاه گذارد. نگاهش همهو مامان با سینی در دست، پا درون کارگاه می

 نشیند.نار دستم می آید و ککند و بعد میرا زیر و رو می

 چای با هل برات درست کردم...  -

 دارد های اسم مهدا را برمی برد و یکی از مدلها میبین تکه چوب دستش را 

 . همونطور که دوست داری.. -

 کشددست روی اسمش می 

 اش برات تکراری نشه... کنم تا مزههمیشه برات درست نمی -

 کشاندی من میچشمهای خسته از اسم مهدا نگاهش را به 

 "کل نعمه الحمدهلل "از مسافرت خبر برات آوردن بگو  -

 دهدخواهم اعتراض کنم که ادامه می خسته شده ام، می

 "الحمدهلل کل حال "دلتنگش شدی بگو  -

 دهدخورد تا اعتراض کنم اما او زودتر ادامه میهایم تکان میباز هم لب



 

888 
 

              Romanbook_ir@                                                                                                          دای آتشمه

شکر کن! شکر کن که تو این دوره زمونه که  آره حالت بده ولی خدا رو   -

شه یک دختر اونقدر دوستت داره که  ض می ی آدما ساعت به ساعت عو عالقه

چی رو زده که فقط تو رو داشته باشه! آره حالت بده ولی خدا رو شکر  قید همه 

کن که از اونی که هیچ خبری نداشتی یک نامه به دستت رسیده! آره حالت بده  

اکر باش که رفتنش برگشت داره! آتش تو اوج حال بدت شاکر  ولی خدا رو ش

 شی وگرنه تو حال خوب که همه بلدن شاکر باشن بودی، بزرگ می

 کندباالخره زبانم توی دهانم حرکت می 

 خوام از دستش بدم!نمی -

مگه قراره از دستش بدی؟ عشق که دوطرفه باشه! عشق که براش بجنگی از  -

 شه!یره، جاودانه مدست نمی

 فهمه! مامان درکم کن تو حال بد، آدم این چیزا رو نمی -

دی! چون فقط خودت فهمی؟ چون فقط به خودت حق می ی چرا نمیدونمی  -

بینی! چون غمت رو  ترین آدم دنیا می بینی! چون خودت رو بدبخترو می

کنی خدا فقط برای تو کم گذاشته! چون دونی! چون فکر می بدترین غم دنیا می
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ن های خدا رو زیر پات گذاشتی و فقط کمبودا رو زیر ذره بیها و محبتنعمت

کنی! چون....پاشو پسر جون خودت رو جمع کن اینقدر عاشقا بودن به  نگاه می

دونی اونای که طعم وصال رو چشیدن، با  معشوقشون نرسیدن، اصال اونا هیچ! می 

از دوری بابات   کشن! آتش تو دیدی من ناشکری کنم؟فراغ چه زجری می

یا شکرت هست! تو  کشه ولی نقل دهنم خدا مریض میشم، کارم به بیمارستان می

فهمی یکی هر دقیقه سر تو گوشت کنه و بگه دوستت دارم و بعدا نباشه یعنی می 

هات تنها آرزوشون این باشه یکدفعه دیگه صدای اون آدم دونی گوشچی؟ می 

دونی ین! این یعنی خبر بودن مهدات! می ی دستت رو ببرو بشنون یعنی چی! نامه 

 ن نامه رو داشته باشن؟چقدر آدم آرزو دارن یک خط از ای

 دهد اسم چوبی مهدا را به دستم می 

 چاییت سرد نشه -

رود و  شود و به طرف در می گیرم. از جایش بلند می تکه چوب را از دستش می 

 کنددر همان حال زمزمه می 
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ز بدنش هم راضیم ولی حتی جسمش رو برام  من به دیدن و دل بریدن ا  -

 ر خالی گریه کردن چه حالی داره.... فهمه باالی قبنیاوردن....کی می

 شود. بندم و او از در کارگاه خارج میبا حرف مامان با درد پلک می 

هاییست که همانجا آیم که اسم مهدا به لبهایم رسیده و دقیقه وقتی به خودم می 

 ست. هایم مانده ا روی لب

 ندازد. ا ی دلم با حرفهای مامان دوباره کنار ساحل لنگر میکشتی طوفان زده

های مهدا را گوشه و کنارش وصل  کنم و اسمو جور می کارگاهم را جمع

 کنم.می 

 سپارم. گذارم و صاحبش را به خدا میکنم و میان قرآنم میاش را تا مینامه

 آتش #

  یاند. صدا . آذر و تبسم آمده رمیگی از کارگاهم دل م کندی م  میکه صدا  مامان

 دهدیآذر با غصه جواب سالمم را م میگویه م. سالم کدیآیتبسم تا کارگاه م

 .پردیبا ذوق در آغوشم م شهی اما تبسم مثل هم
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 کندیتبسم را صدا م خیبا توب آذر

 نکن! تشیاذ ن،ییپا ایب ییتبسم از بغل دا -

 نشانمیم میهالب یبه زور رو یلبخند

 کنهینم تیآذر، تبسم منو اذ -

 د یگوی ش دور گردنم هست مو او از خدا خواسته همانطور که دست 

 .... شیآت -

هشدار   یو آذر اسمش را با لحن ردیگی گفتنش جگرم آتش م شیبا آت من

 دهدیهوا تاب م یدستش را رو یحوصلگی. تبسم با بزندیدهنده صدا م

 جون...  ییباشه بابا دا  -

 کندیبعد رو به من م و

 م ینیبا هم کارتون بب یهست  هیجون پا ییدا  -

 به برق چشمانش جواب رد بدهم.  توانمینم

 م؟ی نیبب  یحاال چ -
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 د یگویذوق م با

 !یباب اسفنج -

  شهی. فلشش همرودی م ون یزیو سمت تلو کشدی م نییخودش را از بغلم پا و

 ما وصل هست.  ونی زیتلو یرو

انگشتانش مرا  ی. با اشارهآوردیرا م خواهدیکه م  یلمیو ف رودی کنترل ور م با

  ونیزیتلو یروبرو یمبل یبعد هر دو رو یبروم و لحظات کشینزد کندیدعوت م

 .می کنینگاه م یو باب اسفنج کی و پاتر میا نشسته 

توجهم جلب داستان کارتون   کدفعهیچرا  دانمیهمه جا هست اما نم ذهنم

 . شودی م

 کندی م یزندگ ییایدر یهاعروس  نیاز دوستانش کناره گرفته و ب یاسفنج باب

برگردد او  یباب اسفنج کندیالتماس م یباب اسفنجهر چه به  کیپاتر

 .گرددیبرنم
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و دنبال باب  داردیتور برم کیآخرش  شود،ی م حدیب اشیکه دلتنگ کیپاتر

 کند؟یکه او چکار م  پرسدیو م کندی رار م.باب فکندی م

   یبرگرد یخوا یحاال که تو نم دیگویو م دهدینشانش م شهیش کی کیپاتر

 داشته باشمت...  شهیهم یخودم نگهت دارم تا برا  یبرا  شهیتو ش  خوامی م

 زدیریم اشکم

 خودم نگه داشته بودم.  یبرا  شهیش یبود و مهدا را تو کیمنطقم مثل پاتر کاش

که تمام   یو به کس  کردمی اهل قهر نبودم کاش آن روز هم قهر نم چوقتیه من

تبسم  ر امکان داشتکا نی.  کاش ا دادمی را نشان م تمیجانم شده بود حس مالک

 کشدی چشمانم م  ر یکوچکش را ز یهاانگشت کند،یبا بهت نگاهم م

 داشت؟ هیگر شیآت -

 خندم یبه زور م

 ... ادیازش اشک م سوزهی نه! چشمهام م -

 زند یو درون گوشم پچ م  گذاردی را کنار گوشم م سرش
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 رمیگی م یی خودم برات زندا  یغصه نخور اگه به مامانم نگ -

 ... ردیگی ام مخنده  حرفش از

 ....... 

. تلگرامم را  کشمیتختم دراز م یپهن کرده که رو نیزم یچادرش را رو شب

 . کنمیرا باز م میابراه یوی و پ کنمیباز م

  پیتا شی برا  دی . بدون تردم یا تلگرام با هم رد و بدل نکرده قیاز طر یامیپ چیه

 .کنمی م

 سالم داداش  "

بدون داشتن مهدا،  گهید میزندگ  دمیجنگم! تازه فهمداشتن مهدا، ب یبرا   خوامی م

 "!یکمکم کن دی ! اما تو باشهینم یندگز

 .خوردی م کیبالفاصله دو ت کنم،ی را ارسال م اممیپ تا
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. کنجکاو، شودی ارسال م میو بعد دو عکس برا  دیآینم ی جواب ییهاقه یدق

 انیمهدا م یبا یزصورت   دنی تا لود شود. با د گذارم یها معکس یانگشتم را رو

 .کندی به قلبم حمله م  یالبیمثل س ی. دلتنگزدیخیها آه از نهادم برمعکس

گذاشته است   شیرا به نما دشیسف یهاو دندان زندی برق م اشی چشم مشک دو

 . میا نشسته  یمکتین یو عکس دوم من و مهدا با هم رو 

 از ما گرفته است؟ میعکس را ابراه نیا 

مهدا را لمس  یچهره  یایو تک تک زوا گذارمیعکس م یرا رو انگشتم

 دختر شوم. کی  تابیحد دلتنگ و ب نیتا ا  کردمی وقت فکر نم چی. هکنمی م

 زند یقدم م بوردیک یرو انگشتم

 "؟یباهام چکار کن یخوای م میابراه "

 نوشته است اشیبعد امیو در پ کندیم پیتا  میسالم برا  تازه
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  کی یبدون داشتن حت شی کنه! تحمل دورکس مثل من درکت ن چیه دیشا "

بکنم حداقل عکس اونو   یکار تونمیمهدام که نم یسخته! برا  یلیعکس خ

 "هم که.... تونیکیبرات بفرستم.... تونمی م

 را بدون فعل فرستاده است.  امشیپ و

 است.   یگرید امیکه در حال نوشتن پ دهدیصفحه نشان م یکلمات باال و

برات   ومدی ترانه است، دلم ن طنتیش ن،یا هم توش هستکه تو و مهدا ب یسعک "

خونم هستم تا دست شما دو تا رو تو دست هم  ینفرستم. داداش! من تا پا

 "بذارم

 . شودی که آف م استیگوش یصفحه ینگاهم فقل کلمات رو من

دور به نظر . چقدر آورمیو عکس مهدا را م  کشمیم نییرا پا هاامیانگشتم پ با

 ام!ها گمت کردهار در فواصل قرنانگ یرسی م

 زنندیعکسش هم داد م یهاها و لبچشم  یحت

 دوستت دارم!  -
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 آتش #

 گرفتن از عکسش سخت است.  چشم

را از   فشیو دلتنگ ک گذارمیروشن کنارم م یرا همانطور با صفحه یگوش

 .رمیگی و در آغوش م زنمی اتاق چنگ م یگوشه

 ز کنم.را با  فشیباالخره در ک خواهمی م

 .کنمی م فی حجم ک انیو دستم را م کنمیرا باز م فشیک پیز

که   فیمانند است. از ک ریزنج ییزهایچ  دیآی که به دستم م یزیچ نیاول

از هر   بایکه تقر نمیبی مشتم م  انیم زیدستبند و پابند و آو یکل کشم ی م رونشانیب

 است.  زانیآو A کیکدامشان 

احساس خودش را   لشیهر کدام از وسا نم،ک یرا به زور بازدم م ممیحج نفس

و دوباره به نگاهش   گذارم یم یرا کنار گوش لشی. با دقت وسادهدیانعکاس م

 زنمیو پچ م زنمیزل م یدر گوش

 نگی ریج نگیریج -
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انگشتانم  نی ب میضخ یدفتر با جلد کی رودیم  فیدوباره دستم داخل ک یوقت

 .ردیگی جا م

 جلد دفتر نوشته است  یرو

 از آتش دل سوخته است امنه یچو گل سهم"

 "صفت آتش افروخته است یسوز خانه

 بیو بدون ترت کنمیدفتر را باز م یو ال کشمی خطش م یانگشتانم را رو سر

من   یانگار دفترش را وقف من کرده که تمام صفحاتش را برا زنم،یورق م

 مشق کرده است

 شده  ادیز ایدن یهابحران "

 روزی از د شتریاست، هر روز ب بایز نهمهیآتش چرا ا  مثال

 "همه بحران است؟؟؟  نیا  یپاسخگو یکس چه

 زنمیرا ورق م یگرید یو صفحه زندی م لبخند

 آتش چند درصد جذاب است؟ کنمیبا خودم فکر م "
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 هشتاد درصد! دیشا کنمیلب زمزمه م ریز

 کشمی م ادیفر نیقیو من به   خنددیم کدفعهی

 !شد صد در صد دیخند یوا 

 "من!  یدوست داشتن جذاب

 عذاب من!  یهابرگه ایدفتر است  نیا  دهم،یتکان م شی برا  یبغض سر با

 "زندیه به تار و پود وجودم مشکوف ییایتو ب  یبهار بهانه است آتش! فقط وقت  "

را   شیها. من طاقت مرور تمام ورقدهمی فشار م امنه یس یو رو بندمی را م دفتر

 ندارم. 

 سوم_فصل#

 بعد_اهم_شش#

  ادگاریمن به   یبرا  فشیک یاش را توورود به جلسه یمهدا برگه خوشبختانه

 کنم.  دا یپ ت یسا یتوانسته بودم اسمش را توگذاشته بود و من 

 "مهدا راد، فرزند عادل.... "
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 یبرا  یکل میقبل رفتنش با ابراه دیآیم ادمی. دهمی هم فشار م  یرا رو میهالب

گفته بود فقط  یآخر کار با سرتق یول میره داده بودانتخاب رشته به او مشاو

 و بس! زندیم یبدن تیترب

 حرف و درشت بار مهدا کرده بود....  یکل میابراه یکوتاه آمده بودم ول من

 .بنددیکنج لب و ذهنم نقش م  یآن روز لبخند یاداوری از

  دنیدبعد  د، یآیم ادمی یکه جواب کنکور آمد را به خوب یروز ش،یماه پ چند

موقع به من  او هم در همان نکهیزنگ زده بودم غافل از ا  می اسم مهدا به ابراه

 بود.   یبوق اشغال مانیهر دو بیو نص زندیزنگ م

دوباره تماس گرفته بودم بعد گفتن خبر  یا قه یچند دق یوقفه  کی بعد از  یوقت و

 . تخیریمثل من اشک م دی . او هم شامیسکوت کرده بود  یقیهر دو تا دقا

بدجور  اشی خال یما نبود و جا شیپ یدانشگاه قبول شده بود ول  مانیمهدا 

 . دادی نشان م یخود نمانیب

 . زندیپل م  شیبه شش ماه پ نباریا  فکرم



 

901 
 

              Romanbook_ir@                                                                                                          دای آتشمه

کردن مهدا باهم، هم   دا یپ یبرا  نکهیبعد از ا  میکه ابراه شی شش ماه پ همان

هدا را   گفت که قصد کرده به سوئد برود و هر طور شده، م م،یشد مانیپ

اند و او  مادر و خواهرش منزلشان را در سوئد عوض کرده گفتیبرگرداند. او م

 تمام سوئد را !  ای دشهر گوتنبرگ را بگرد  ای دیبا بایکردنشان تقر دا یپ یبرا 

نشود  تا  دهدی دست به دست هم م زیهمه چ  ست،یگرید زیقسمت چ یاما وقت 

 یکرد که زنده بودنش به گفته  یتصادف وحشتناک میبشود. ابراه دیآنچه نبا

 دکترها معجزه بود.

بود که  دهید بیآس یشکسته بود و نخاعش تا حدود  شیو کمر و پاها سر

از   میکرده بودند. البته نه مادر ابراه زیاستراحت مطلق تجو  شیها برا دکترها تا ماه

ها آن  می دانستی! ما نممیمهدا  یو نه حت شیتصادف با خبر شد و نه خواهرها نیا 

 دل بسوزانند.  شیبرا  هاآن  خواستیهم دلش نم میسوئد هستند. ابراه یکجا

 ! میدرست مثل ابراه آورند،یهم شانس م یضیمر یتو هایبعض  میبگو دیبا و
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و هر  یو زار  هیو کار بودنش، با گر کسیو ب میحال بد ابراه دنیدترانه با  

زه بدهند داخل همان کرد که اجا یاش را راضکه بلد بود خانواده یشگرد

 کند.  یپرستار میعقد کنند تا بتواند از ابراه مارستانیب

 دادند.  تیهم باالخره رضا اشخانواده

 دیرسی به من که م شانینگاه هر دو شود،یعقدشان فراموشم نم یلحظه

 عذاب وجدان داشت.  جورکی

ظه لب آن لح یچقدر ترانه را دوست دارد ول میبودم ابراه دهیفهم نکهیا  با

 مارستانیاز ب شترشانیارامش ب ی. من هم برا آمدیو لبخند به لبش نم دیجوی م

 مرا نخورند.  یدقشان نباشم. تا غصه ینهیزدم تا آ رونیب

 فرستادم امیپ شیبعدش برا  یقیدقا و

من  یلذت ببر! مهدا  اتیآرزومه! بدون عذاب وجدان از زندگ  تیخوشبخت "

 "! گردهی برم
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 هاابانیشلوارم فرو کردم و خ یهابیصبح، دستانم را در ج  !...آن شب تایه

و نبود  کردیم یو به او که درونم زندگ ختمیرا قدم زدم. اشک ر کیتار

 مانیبرا  یآوردم. اگر وصال مانیتر شدم. همان شب به حکمت خدا ا دلتنگ 

خوانده   قدع یهم خطبه  مارستانیتخت ب یرو میزده باشد؛ مثل ابراه ریتقد

من و مهدا!  م،یشده بود ما مال هم بود شتریب دمی. در اوج حال بدم، امودشی م

 دمیرس نیقی نی. به ا میتا به وصال برس میکردیم  یروزها را ط نی فراغ ا  دیفقط با

 صبر کنم...  دیفقط با

  یحال بهتر یول لنگدی م یسرپا شده است. کم بایتقر میشکر خدا ابراه حاال

. کندی م یرا از من مخف یز یچ کنمی اس ماست که احس یدارد. چند وقت

 .دیآی م دنمیو کمتر به د دوزدی نم  میرا به چشمها شیچشمها

  نیبخوش کنم ی م یسع ی. ولکندی م تمیاذ یخبریب نیو ا  استیدائماً آشوب دلم

از مهدا قرار است برسد و  یخوش  یبدهم که خبرها یباشم و به خودم دلدار

 کند. رمیغافلگ خواهد یم میابراه

 آتش #
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  یام، به مرکزکرده، مرکز خدمتم را عوض کرده رمیپ یماه چشم انتظار شش

دل بدون  نیکه آف هستم ا   ییروزها یام ولاز شهر رفتهجاده و خارج  کینزد

 .کندیاتاق مهدا اتراق م یبسته  یپنجره یدستور گرفتن از من روبرو

 افتم یم گفت،یکه مهدا م یعبارت ادی

بزنم   دیرو د ابونیاونطرف خ اششه یدائم پشت ش دیدارم، با  نجرهمن سرطان پ "

 تا حال و هوام تازه بشه

 یعشق بش یقاط نهمهی...ا اریهم اسم سرطان رو ن یشوخ یخدانکنه دختر، برا  -

 رهیگی بهت سخت م یبعد زندگ

منم بسته   یزندگ  میتقو یکه تو نباش یتو رو از دست بدم، اونروز ستیقرار ن-

   "ی نکن منو دک کن یسع  کنمیهش مشده! خوا 

 "سرطان پنجره"

 ام، که  به آن مبتال شده همان

 "عشق نشدن یقاط"
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 ام. که من دچارش شده همان

باران خورده و گرد و غبار  یهاشهیش نیاز پشت ا  ستیقرار ن دانندی م میهاچشم 

  قراریبو  تابانه یباز ب یول نندیرا بب یو براق دختر  یمشک یگرفته  و تار چشمها

 است.  ستادهیآرام ا  یثل روحکه پشت پنجره م  یریحر یبه پرده زنندی زل م

اش تنگ شده است. فردا پنجره ی. دلم برا کشمی م  یقیو نفس عم بندمی م پلک

 آن پنجره خواهم رفت. دنی دوباره به د

و  زنمیم رونیاز فکرها و خاطراتم ب کدفعهی یآتشنشان  ریآژ یبلند شدن صدا با

 .میآی م نییپا لهیو از م پوشمیها با سرعت لباس مبچههمراه 

شده، غوطه خوررن درون فکر به مهدا و مرور  میروزها نی کار هر روز ا  نیا 

و   تیپرت شدن به ساحل واقع ر،یآژ یصدا  دنیآنچه به روزگارم گذشته و با شن

 ! اتیرفتن به عمل

  یرکز ندارند و بتم می. چشمهاد یشوی دلم رخت م یتو یچرا کس دانمینم اما

 . ندیپایدائم دور و بر را م لیدل
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 در راه است.  یخبر انگار

 . دهدیاتفاق را م کی یگواه دلم

 چه مرگم شده است.  دانمینم

 باشد. ریهست، خ میرو شیآنچه پ کنمیم دعا

را هم  امیمنیو کاله ا  نمینشیحرف ندارد م  اشیکه رانندگ دیدست وح کنار

 . گذارمیسرم م یرو

  یکی. هوا رو به تاردیآی به صدا در م نیسر ماش یزن باالو چراغ چشمک  ریآژ

ها  جان ادم یتمام حواسم را وقف کار کنم. گاه دیبا اتی. وقت عملرودی م

 ماست. یا هیثان یهاالعملعکس یگرو

 آتش #

و  سوختیجاده در آتش م کینزد یدر شهرک یا بود خانه یسخت اتیعمل

 کرده بود.  ریگ ابانیدوم رو به خ یبالکن طبقه یتو یدختر شش، هفت ساله ا 

 . زدند ی ضجه م نیزم یو مادر و پدرش از رو کردیم  هیاز باال گر او
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 ریکه راهمان را باز نکرده بودند، د ییهانیبه خاطر ماش م، یبود دهیرس رید

آتش  یهابود. گدازه دهی. آتش تمام خانه و بالکن را به چنگ کشمیبود دهیرس

. شهاب قبل از همه با عجله ختیری م نییل مواد مذاب کوه آتشفشان به پاهم مث

 بالکن زده بود. یهانردبان را به نرده

دختر آمده بود و   یمن صورتها رفته بود، آتش تا پشت دا پله یخودش باال و

نردبان هم مثل  دانستمی . من مخت یری از دو طرف صورتش فرو م شیهااشک

 واد مذاب داغ است.بالکن مثل م یهانرده

 ی. نفس تودیایدخترک فرود ب یگرفته انگار قرار بود روساختمان آتش یهمه

 حبس شده بود.  ماننه یس

 . کنمیوقت به اتش عادت نم  چی. هزدی دهانم م یقلبم تو بودم،ستاده یا  نییپا من

 ها نردبان را گرفته بودند.و چند تا از بچه دیوح

چه شد که  دانمیاما نم اوردیب نییو پا ردیبگبود دخترک را در آغوش  قرار

نرده به طرف خودش بکشد اما مثل  یشهاب فقط توانست دخترک را از رو
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جرق و جرق آتش و  یصدا  انیم کدفعهی ردخوی داشت از دستش سر م یماه

 مردم نام مرا صدا زد یضجه و دعاها

 ! بچه! انیک -

  یصورت راهنی دخترِ پ قایدخترک را به طرف من پرتاب کرد و دق دمیمن د و

 کمرش؟  ایدستانش  ایرا گرفتم  شیپاها دانمیآغوشم افتاد. اصال نم یتو

. لباسم و آتش فرار کردم رحمیب یهاگرفتمش و با شتاب از آن گدازه فقط

تعادلم را از دست دادم و   یاوصل بود باعث شد لحظه میهاکه به لباس یلیوسا

دخترک را   م،یآماده باش شهیهم دیاز آنجا که ما با یافتادم ول نیزم یبا زانو رو

کندم و از آن ساختمان،   نیمز  زخودم را ا  عیسر یلیاغوشم پناه دادم و خ انیم

 دخترک را دور کردم.

را خوب  شیزانو نشستم و دست و پا یرو  دم،یکه رس خطری ب یمنطقه به

و به   گذارمیکردم تا سالم باشد و بعد دستانم دو طرف صورت داغش م یوارس

 دهیو مظلومش زل زده بودم و بعد محکم در آغوش کش یچشمان اشک

 بودمش.... 
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و هق هق  دادیم یداغ  یدخترک بو د،ی لرزیم میهااسترس و بغض لب از

 . کردی م

دخترش را  هیها رد شده بود، با گرو حصار آتشنشان  تیجمع ن یکه از ب مادرش

 ینشانه باران کرد و پدرش هم به از آغوش من چنگ زد و تمام تنش را بوسه

 . رفتیام مو قربان صدقه دیبوسیمرا م یتشکر پشت سر هم سر و شانه

از حصار دستان مادرش  نهیمعا یتوانستند دخترک را برا  ینجات با سخت گروه

 کنند. شیجدا 

 ام زد شانه یرو یشهاب دست ستادم،یا  یوقت

 . کردمی دق م شیریبگ یتونستیاگه نم انیک -

 دهدیشده و ادامه م رهیخ  یفرض یاکه به نقطه زنمیچشمانش زل م  به

تو  شتریب قهیدق کی! حس کردم اگه شدی نرده از شدت حرارت داشت آب م -

تو بغل    رمیو با بچه م کنهیوزن ما رو تحمل نم گهیبغلم نگهش دارم، نرده د

 دیرس یبود نیی...فقط فکرم به تو که اون پا شیآت



 

910 
 

              Romanbook_ir@                                                                                                          دای آتشمه

 زنمید م لبخن یسخت به

 ادیبه کمکمون م شهی! دست خدا همیکار رو کرد نیبهتر -

 به آسمان بلند کرد سر

 .ارمیم مانیا  تیبه بزرگ شتریب اتیخدا ممنونتم...هر عمل یوا  -

را   یشخص  نکهی. فقط ا شودی به کنار، روحمان بدجور خسته م یجسم   یخستگ

کار را در وجودمان  نیماندن در ا  یزهیانگ میآوری م رونیآتش ب نیسالم از ب

 . کندیم تیتقو

 ی. هنوز خاطرهکنمی تختم پرت م یخودم را رو م،یگردی که برم شگاهیآسا به

 .  زندیمغزم سو سو م یهارگیمو یالسوختن حنا در البه

به تلفنم را   ییپاسخگو ییتوانا  شهی. چون همکشمی م رونیب بمیرا از ج میگوش

 ام. نصب کرده ریامگیپ یصوت ستمیس یگوش  یندارم، رو

 یگوش ری غامگیپ یتماس رو کی کنمی را روشن م میگوش یکه صفحه  نیهم

 دارم، اما مخاطب ناشناس است. 
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 فیظر ی. اما با صداکنمیم یو صدا را پل کنمیوصل م یرا به گوش یهندزفر

 .... یخسته  یول

 آتش #

ق مثل بر چد،یپیم یمهدا که داخل گوش یخسته  یول فی ظر یبا صدا  اما

   نمینشیتخت م یها  روگرفته 

 "جونم... شی...اتشیآت "

فقط   زندی م بیداد بزنم جان دلم، اما عقلم نه خواهدی دلم م د،یآی بند م نفسم

 ضبط شده است.  یصدا  کی

و پر سر و صدا است که نگاه   جانیو با ه  ینیب شیقابل پ ریآنقدر غ نشستنم،

 پرسدیدلواپس م دیوح  و شودی م دهیها سمت من کش بچه یمتعجب همه 

 شده؟ یزیچ ؟یآتش خوب -

را مهار   شانیهاها نگاه. بچهدهمیتکان م  یو سر به نف کنمینگاهش م فقط

 .مانمیدر حال پخش است، م میهاکه درون گوش ییو من  محو صدا کنندی م
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  ینامرئ ی هامیس نیچنگ بندازم و صاحبش را از ب شیبه صدا  خواهدی م دلم

 بکشم. رونیارتباط ب

 شیآت یکلمه حرف بزن...وا  کی کنمی منم مهدا! جوابم و بده...خواهش م  "

 "دلم لک زده برات.... ره؟یغامگیرو پ  تیچرا گوش

 تابمیتو ب ی! جان دلم ، من هم برا آخ

ام. قلبم از ه من قادر به جواب دادن نبودهزنگ بزند ک یوقت د یچرا با ایخدا 

تخت  ی. از رو زدیری ز کنار چشمم فرو مو اشک قطره قطره ا  سوزدی حسرت م

 کنمینگاه همکارانم را حس م ینیو سنگ میآی م نییپا

رو بهم   شیپرستار گوش کی ...مارستانمیتوَام! االن تو ب یمن هنوز مهدا  شمیآت "

 نهمهیفدات شم؟ کاش حداقل بعد ا  یی...کجاای داد تا باهات حرف بزنم...خدا 

! دارم از  یزدی دو کالم باهام حرف م ... کاشدمیشنیصدات رو م یبدبخت

 "...کنمیدق م تیدور
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 کدفعهیگردانمیرو برم شگاهیآسا  یو به طرف در خروج بندمیدرد پلک م با

اومدن   " کندی زمزمه م دهیآرام و ترس یلیخو مهدا  دیآی م یا همهمه یصدا 

 ! نیو هم ن یو فقط هم "من رفتم.... میزندگ یآتش... مواظب خودت باش همه

هستم و   شگاهیوسط آسا ی داد بکشم و اسمش را صدا بزنم ول خواهدی م دلم

 .کنندی استراحت م شانیهاتخت یها خسته روچند تا از بچه

 میگلو یبرجستگ  یاز شدت غصه درد گرفته است، دست رو میگلو

بعد از شش ماه   کنمی. باور نمزند ی م نظمی.صورتم داغ شده و ضربانم بکشمی م

تنگ شده است.   شیدلم برا   نقدریا  کردمیفکر نم ایخدا  یوا امدهینرا ش  شیصدا 

  بایز نقدریا شی. صداشومیاحساسم م  میمتوجه حال وخ شیصدا  دنیتازه با شن

 بود و من توجه نکرده بودم؟ 

دوام  گریرا د نهیس  یشده، قلبم حبسِ تو زیلبر یطاق شده، دلتنگ طاقتم

 .آوردینم
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 کنمیرا م شگاهیو قصد خروج از آسا دارمیبرماز قدم  یقفل شده با سخت فکم

ام به  رفتن شانه نیکه ح میکنم، آنقدر محو مهدا دا یتنفس پ یهوا برا  دیشا

 .فهممیو نم ردیگی. درد مخوردیدر م چارچوب

 شود ی م ی ذهنم پل یتو یز یو چ کنمی م یرا دوباره پل   صدا 

 "کنه یارومم م نقدریکه ا  یکرد یصدات چ یقاط "

 منعکس شده؟  میبرا  یستیحاال که ن ،یکه گفت ییهاچرا تک تک جمله  مهدا،

 شی...آتشیآت

 کنم ی گفتنش زمزمه م شیها در جواب آتآن زمان  مثل

 بندم ی و پلک م "آتش! "

 یتا برگرد دهمیالزم باشد انجام م ی! هر کارخواهمتیم مهدا 

 ی ا م جدا شدهکه از کالبد   یتو روح سرگردانم هست یستیام نگمشده  یمهین تو

 ! برگرد

 را تاب ندارم، برگرد! تیدور گریجانم د زِیعز
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 آرام  ام،وانهیعشق از غمت د یا "

 ام برگرد!کن بر شانه هیگر

 اگر هست!  یبرگشت راه

 ام یطوفان  زنم،یم ایعشق دل به در یا 

 "م؟یترسانیمست مستم از چه م امشب،

. آن آوردیام هجوم مسرما به پوست صورت گر گرفته  رسمیمحوطه که م به

 میبتوانم با مهدا  دیشا رمیگیم ین زنگ زده را بدون معطلکه مهدا با آ یا شماره

 حرف بزنم. 

  توانمیفقط م کند،ی خاص صحبت م یا با لهجه یو بعد خانم خوردی بوق م چند

 را به او منتقل کنم. خواهمی آنچه م یسیبه انگل

جواب   یرا به فارس یگوش یرگیو بعد خانم د دهدیجواب نم قهی دق چند

 دهد ی م
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 مارستانی دوستم با شما تماس گرفتن از ب یکه با گوش  یسالم آقا...اون خانم -

 مرخص شدن... 

 پرسم ی ذهنم مرتب کنم و بعد م یرا تو میهادهیتا بتوانم شن کنمی م مکث

 بودن  یبستر مارستانیبپرسم چرا تو ب تونمی م -

 ! رگشون رو زده بودن! یخود کش -

...  ی... خودکشیخودکش ". دیآیزن درون سرم به دوران در م یحرفها

 "یخودکش

 . شومی ماه منجمد م  ی د یسرما وسط

 از سرما سرخ شده است.  آسمان

 آتش #

و   شودیسرم خراب م  یرو  کبارهیبه  شیهاآسمان سرخ با تمام منظومه همان

 .... یزبانم الکن از هر سوال
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من توان جواب دادن   یول کندی ا مآقا آقپشت خط است چند دفعه  کهی خانم

 .افتدی م نیینگاهم  پا یاز روبرو یندارم و دستم همراه گوش

. تماس قطع نمینشیم ام،ستادهیکه ا  یا پله یرو شود،ی م یخال  میزانوها ریز

مهدا را پشت  یو چهره  کشمی م رونیب می هارا از گوش ی. هندزفرشودی م

 .کنمی مجسم م میهاپلک 

 یکه دست به خودکش دهی ختر پر شر و شور و سرحال کارش به کجا رسد آن

 زده؟

 زنمیسر خودم م یچند بار تو طاقتیب

 "خاک بر سرت ،یکن تیحما تی از مهدا  یخاک بر سرت آتش که نتوانست "

 . زمیریاشک م صدا یو ب رمیگی دستانم م نیرا ب صورتم

قرار است چه برسرمان   ای، خدا را ندارد یپ دریپ  یهاضربه نیطاقت ا  گرید جانم

 د؟یایب
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اش را  شماره درنگیو ب افتمیم میابراه ادیحال بد و چشمان مرطوبم  انیم

 . دهدیجز اپراتور جوابم را نم یکس یول رمیگی م

 زنمیشده، داد م نیسنگ میگلو  نیکه ب یی. با صدا گزمیم لب

 رو جواب بده  تیلعنت یبردار...بردار اون گوش -

  میچرا ابراه دانمی نم یول کنمی صفحه لمس م یدوباره اسمش را رو و دوباره

 . دهدیجوابم را نم

 ؟ییکجا میخدا... ابراه یا  -

 شده است.  شیر شیر دلم

ترانه با من تماس  یروز دی آیم ادمی رومیم نییمخاطبانم باال و پا ستیل یتو

تماس را برقرار  یو بدون معطل کنمیم دا یاش را پگرفته بود، باالخره شماره

 .کنمی م

 رسدیمتعجب ترانه به گوشم م یاز چند بوق صدا  بعد

 الو؟ آقا آتش ؟  -
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 دیسالم ترانه خانم، خوب -

 پرسدی م یدلواپس با

 افتاده؟ یسالم..اتفاق -

 روز ندهم را ب میدرون شیتشو کنمی م یسع

 ستن؟ یشما ن شی پ میآقا ابراه -

 رمیبرم نه باهاش تماس بگ  دنشیداره چند روز نه د یکار هینه! گفت  -

 ؟ینگفت چه کار  -

 افتاده؟ یشده؟ اتفاق یزیآقا آتش دلواپس شدم، چ یوا  -

 کشمی م یپر نفس

 شیگوش یعمد نکهیمثل ا  ست،یدر دسترس ن زنمیبهش زنگ م ینه هر چ -

 رو از دسترس خارج کرده... 

 افتاده؟ یمن هنوز دلواپسم اتفاق -

 بندمی م پلک
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 بود   مهدا زنگ زده -

 دهدیادامه م جانیو با ه کشدی م  ینیه

 گفت؟ حالش خوب بود؟ کجا بود؟  یچ ؟ی...واقعا؟ ک یوا  -

تکان  امدهیآنچه شن حی توض یزبانم برا  دهم،ی هم فشار م  یرا رو میهالب

 دهمیجواب م حوصلهی. بخوردینم

  یلیزنگ بزنه خ هیبه من  نیتماس گرفت بگ میخوب بود... فقط اگه ابراه -

 واجبه! خداحافظ.

 . کنمیتماس را قطع م و

 !می! ابراهمیابراه

 !یاز مهدا خبر دار تو

 ... تو

 پیتا میابراه  یو برا  رومیم هاامیو به صندوق پ کنمیرا باز م یگوش یصفحه

 کنمی م
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از مهدا   یزیاگه چ بخشمتی به من بگو! نم یاگه از مهدا خبر دار میابراه "

 "!یو به من نگ  یبدون

 .کنمیال مارس و

هست حال و  یبا هر جان کندن شومیمجبور م د،یآیکه م اتیعمل ریآژ یصدا 

 بدوم. هانیجا رها کنم و بدون قلبم، سمت ماشرا همان میمهدا  یهوا 

 آتش #

باز   میشان را برا ام، نه درِ خانهنکرده دا یرا پ میجا ابراه چیهست که ه یروز چند

 ا جواب داده است. ر میهاامیها و پکرده و نه تماس

کار را نداشتم، قرار بود با هم   نیتوقع ا  می. از ابراهجوشدی م می هادر رگ خون

 . میمشکالت را حل کن

 و معلق بودن نبود.  یدلواپس همهن یا  حقم

  گرفت،ینم میاز ابراه یمن دلواپس شده بود و او هم جواب  ی هم پا به پا ترانه

 بود.  را کور کرده یارتباط یاصال تمام راهها 
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  میشب و روزها نیمهدا همدم تمام ا  یو صدا  ام،دهیشب است که نخواب چند

 شده است. 

 . میشویم تیورمرکز، با سرعت عازم مام ریآژ یهستم که با صدا  فتیش

گرم سرم را به طرف  ینگاه ینی با حس سنگ  زندی م رونیب انهیکه از آش نیماش

به طرف جاده  نیالفاصله ماش. البته بنمیبیرا نم یاما کس چرخانم ی راستم م

به  کی ابانیدرون خ یکس دن یاست  که د ادیز دیو آنقدر سرعت وح چدیپی م

  ابانیچشم به خ کشدی که صدا و نورش را به رخمان م یهزار است. با رعد و برق

 . دوزمی م سیخ

  یرا از ستاد فرمانده اتیعمل اتیجزئ   میسیو با ب  میگوی م یلب بسم الله  ریز

 .پرسمی م

 . افتدیهمراه ما گروه امداد و نجات هم راه م بالفاصله

 دارد.  یسوار یخودرو کی  یبرا  یا از سانحه تیحکا گزارش

 .میرسیحادثه م  یو به صحنه میکنیرا رد م سیو خ کیکشان شهر تار ریآژ
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 یتا ما متوجه دهدی اش را تکان مدرشت چراغ قوه یکلیبا ه یا جاافتاده   مرد

 . میدچار حادثه شده، بشو نیکه ماش یمکان

 ستادهیدر محل ا  یسوار  نیدو ماش ی کی. پرمی م رونیب نیاز ماش عیسر

 کندی م فی ماجرا را تعر دهیتند تند و ترس مرد

  یافتاده...من نذاشتم کس ریگ نیتو ماش چارهیجوون ب نیآقا به دادش برس -

 بره! نیماش کینزد

 راشکسته و به هالیگاردر نیماش

 راه منحرف شده است.  یخاک ی شانه

 نیشموتور ما کدفعهیما  یچشمها یمچاله شده و روبرو نیماش یهاستون بایتقر

 کشدی م ادی. شهاب فرردیگی آتش م

 شلنگ!  یعلو -

 هوشی. راننده بمیدوی م یاله ی.هر کدام با شتاب سمت وسمیرویعجله جلو م با

 شده است. ریاس نی ماش یهاآهن  نیب
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. من و دهدی. احمد گزارش مدودی م نیراه و ماش ینهبا شلنگ سمت شا یعلو

  نیرا برداشته و همراه گروه امداد به طرف ماش  یآهن بر یهم اره دیوح

را سخت  دنیآلود شده و دوگل شیپ قهیاز باران چند دق نی. زممیدوی م

 . کندی م

است که سر و و چندساله یس یافتاده، جوان ریگ نیکه درون ماش یمرد

را اره   هاشه یش یهاهیپا  میکنیم  یسع دیر از خون است. با کمک وحصورتش پ

 . میکن

جوان را از   میتوانی نم یخورد شده است و به راحت هاشهیکرده و ش ریگ در،

 .میبکش رونیب ن،یاتاقک ماش

 کنندی م یو سع  کنندیما گردن مصدوم را ثابت م اتیامداد همزمان با عمل گروه

 ت نگه دارند.را ثاب   اشی اتیعالئم ح

 شده است.  لی مچاله شده تبد تیکبر یقوط کیبه  نیماش
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 نیدر هوا پخش شده و هر لحظه ترس انفجار ماش نیبنز یبو

درست مثل دستان  لرزدی م ن یماش یرو یآتشنشان نیماش ی.پروژکتورهارودی م

 من!  

 .ترسمی چشمانم م یروبرو یآتش و سوخته شدن کس یهنوز از بو من

آتش با  یدارند ول  نیبر خاموش کردن ماش یسع یهاب و علوکه ش یوجود با

 .کشدی سماجت شعله م

 کشدیم ادیفر شهاب

 ...احتمال انفجار هستدیها عجله کنبچه -

 انی. مشودیبه صحنه اضافه م یادیز یهاآدم ی. صدا کندی م  یشرویپ آتش

  یزی. چکشدی م غیرا ج یاسم کس تابیکه ب دیآیم یزن غیج یصداها صدا 

 یبرا  یشتریجوان باشد. با تالش ب نی. نکند کس و کار ازدیری دلم فرو م یتو

.با اخم به م را هم دار دیو ترس جان وح کنمیجوان به در زور وارد م ییرها

 توپمی م دیوح
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 برو اونور  ایب دیوح -

پرت  نی زم یو رو دهمیو آنطرفتر هلش م   کشمیدستش را م کند،یم نگاهم

 بدجور از فرم خودش خارج شده...  یلعنت کشم،یتمام زورم م. در را با  شودی م

در را    گریو طرف د اندازدیو دوباره خودش را جلو م زندی هم جا نم دیوح

 . کشدی م

 . شودی کنده م  میا که اره کرده ییاز جا یبد یدر با صدا باالخره

 ندارند.  یسرکش قصد خاموش یهاشعله

 . میبکش رونیب نیجوان را از ماش  میکنیم یسع اط یگروه امداد با احت همراه

خم   اشنه یس یکرده است و سر و گردنش رو ریجعبه فرمان گ ریز شیپاها

 چکدی م شیموها نیخورده و خون از ب

 ... زندیدهانم م  یتو قلبم

 آتش #
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 نی.دوباره با اره به جان ماشگذارمی را پشت سر م ایدن یهاهیثان نیاخر  انگار

 دهدیمدستور . شهاب میافتی م

 رسهیداره به باک م شی... اتنیدور بش نیاز ماش -

. شهاب دلواپس دستشان را به سمت عقب روند یدورتر م ینجات کم گروه

 کشدی م

 میدینفر چند تا تلفات م کی یاگه منفجر بشه به جا -

 کنمیصدا بلند م  برمیمصدوم را م یکه با اره، آهن کنار پا یحال در

 تو برو  دیوح -

 د یگوی با هن هن م  زندیعقب راندن آهن زور م ی که برا  ورهمانط

 م یهست میت هی! ما رمیتنها... نم -

جلز و ولز آتش  ی. صدا شودی آهن قطع م کدفعهیشکر خدا در همان لحظه  و

. با  شودی آزاد م شی. پاها شودیپر صدا بازدم م م یها. نفسشودیدر گوشم اکو م

 .کنمیرا شکر متمام وجودم خدا  
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 کشم ینعره م  ارادهیب

 کمکم کن دیوح -

  نیماش یاز داخل الشه عیاما سر اط یرا با احت  چارهیبا هم جوان ب میکنی م یسع و

هزار ضربان   یو قلبم رو زندیصورتمان م یآتش تو ی. هرم گرمامیبکش رونیب

جسم   دی که با وح نیدارد. هم یزندگ کیما حکم  یبرا  هاهیگرفته است. ثان

گروه نجات هم  برانکارد را جلو اورده و   م،یکشی م رونیب نیز ماشپرخونش را ا

. دست راستش عمال خورد شده، دست پر از  میگذاریبرانکارد م یجوان را رو

است. از تاب خوردن ساعد معلوم است استخوان ساعدش  یدگیخون و بر

 شکسته... 

 هانیا  یمهو ه میدور شو  نیتا  از ماش میکنی با عجله به گروه نجات کمک م 

با صدا و   نیکه ماش میا و هنوز چند قدم دور نشده شودیانجام م هیدو ثان یتو

 . شودی منفجر م یموج بلند
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 ریدستم ز کیسفت کنم و با  نیزم یرو را محکم میپاها کنمی م  یفقط سع من

  نیزم یکه مصدوم رو  رمی را بگ ستاده،یاز گروه امداد که کنارم ا یفرد یبازو

 پرت نشود.

  میگذاریهم حواسش هست و مثل من مواظب است و نم دیخدا وح کرش

 پرت شود.  نیزم یمصدوم رو

 یداغ شده است. با حالت دفاع میهاآنقدر پر حرارت است که لباس آتش

و خودمان را سپر بدن مصدوم و گروه نجات   میگذاری م نیزم  یبرانکارد را رو

. آتش  میها را حفظ کنان نیشما یهاپرتاپ ترکش یتا از خطر احتمال میکنی م

 . شود ی بلند م  ارداغ شده است و از آن بخ می هاانقدر پر حرارت است که لباس

 جوان رحم کرد... نیبه ا  خدا 

که با  یو آتش گردمی به عقب برم میگذاری آمبوالنس م یرا که تو   برانکارد

 . کنمیرا نگاه م کشدی خشونت تا آسمان پنجه م

 ! رحمیب آتش
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 گردانمی کل جاده را روشن کرده است. سر که برم ییاش به تنهاشعله با

اند، را تازه  که با بهت و ترس به آتش زل زده ییهاو آدم سیپل یهان یماش

برداشتن،  یگرفتن و سلف  لمیهم دست از ف تیموقع  نیدر هم ی. بعضنمیبی م

 . دارندیبرنم

  دی. وحمیشویم و زنده میریمیم کباری اتی. با هر عملمی زنی نفس م نفس

 زند یام مسرشانه

 پسر!  یرینظیتو ب -

 ی دار یسرنترس -

 .میزنی هستند زل م نیو شهاب هنوز در حال اطفاء ماش  یو به علو  خنددی م

 نمانده است.  ی از آن باق یزیچ  گریکه د ینیماش

 آتش #
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و دست  نمینشیآلود مگل نیزم یرو رمقیو من ب  رودی م نی سمت ماش دیوح

حواسم را به خودش جمع    یدختر  یهیگر یکه صدا  گذارم یم میزانوها یرو

 . کندی م

 اتی. احتماال همان است که هنگام عملچرخانمی دختر چشم م  یطرف صدا  به

دار و  موج ی. موهازند ی هق م یمردکنار  ی. دختر دیکشی م غینام جوانک را ج

 زده است.  رونیاش باز کنار مقنعه اشیشکم تابیب

  امچارهیروزها فکرش ب  نیکه ا  ی. دخترکندیرا م میمهدا  یهوا  بهانهیب دلم

 کرده است. 

نگاه پر اشک و ملتمس   شودیدخترک وصل م یاشک یکه به چشمها نگاهم

  کباری شود یم ای. خدا ردی گینظرم جان م یروبرو مارستانیب یآخر مهدا تو

 پر احساسش را لمس کنم؟ نگاه گرید

 تنگ شده است. لعنت به روزگار! تینهایب  شیدلم برا  ایخدا 

تا مال من بماند. چرا   دهیکش  یچه زجر ستیهنوز مال من است و معلوم ن میمهدا 

 کرده، نکند...  یخودکش
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 .کشدیعذاب وجدان و دل و احساسم هر روز روحم را سوهان م یمبارزه

و  نیبنز ی. بودیآی که نفسم باال نم شودی م ابیدر کمهوا آنق کشد،ی م  ریت قلبم

 کندیآتش هم حالم را بدتر م

 "آتشم یآتش من ناموس توام...من مهدا  "

 شودی م دهیسرباز دلم کش یهازخم یرو شهیش یهامثل تکه جمالتش

 من  یمن... مهدا ناموس

 . بندمیو با درد پلک م رمیگی دختر، نگاه م یرهینگاه خ با

که همراه دختر است طرف من  ی، مرد شومیمرطوب که بلند م نیزم یرو از

است که در اتش   ینیچشمش به ماش کیچشمش به امبوالنس و  کی. دیآی م

 پرسدیم قراریو ب سوزدی م

 منحرف شده؟ ریچرا از مس نیماش دهید یکس -

  سِیخ یمخصوصا که چشمها د،یپرسی را از من نم شیهاکاش سوال خرابم،

 .زنمیرمق لب م ی. باندازدیم میمهدا  ادیراهش هست مرا که هم یدختر 
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آتش   لیدل یبعد از بررس میتونی...ما منی ریاطالعاتش رو بگ سیاز پل دیبا -

 میرو بهتون بگ نیگرفتن ماش

حرکاتش موج  یاسترس و ترس و عجله تو کند،ی اش را فوت مخسته  نفس

   آوردی با شتاب کلمات را به زبان م  زند،ی م

  تیحسرت تو زندگ یاله ، یدر حقمون کرد یچه لطف یدونی ممنون مرد نم  -

 فش ی نینب

 . میگوی ، م "کردم فهیانجام وظ "لب  ریز

که با   رومی م نیو من به طرف ماش گرداندیبه طرف دختر همراهش رو برم او

 کشدیبلند داد م  یهمان مرد که با صدا  یدهیترس یصدا 

 گالب، گالبتون!-

 .گردمی مبه طرفش بر 

 از هوش رفته است. که همراهش بود،  یدختر 
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است. به طرفش  فتادهیکه هنوز راه ن کنمی امداد نگاه م نیعجله به سمت ماش با

 .کنمیکمک به دخترک صدا م  یاز افرادشان را برا   کیو  دومی م

 مهدا #

مت بهشت از س یمیوطن مثل نس یهوا  مینس م، یآی م نییکه پا مایهواپ یهاپله از

 .بخشدیم رویام را نروح و جسم خسته

خونمون...    یجا یهمون آتشنشان یجلو نی...ببررانیا  نیاگه مُردم منو ببر- "

کس به  چی که اجازه ندادم ه نی... بهش بگنمیآتشم رو بب گهید کدفعهی  خوامی م

 ناموسش دست بزنه

 مهدا! -

 کنم،ی تون رو به بهش مههم  تیخدا شکا شی رفتم پ یتون متنفرم...وقتاز همه -

بار   کی...آتش من نیچه به روزش آورد گمی...منیکرد تیآتشم رو اذ گمی م

 ن یطاقت نداشت، شما دوباره قلبش رو شکست گه یشکسته بود، د
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نکرده   یخدا  نکهی...قبل از ا ران یا  برمتیبابا...خودم م زیاشک نر یاونجور -

 "بابا دمیول م...بهت قرانیا  گردونمتیبرم  وفتهیب یاتفاق

 دنمیرنج کش گریزنده بمانم. بابا هم د گرید کردمیصحبت ها، فکر نم نیا   بعداز

پس   یکرد. هر چند خودشان برا  رانیا  یمرا راه  یا ا نقشهو ب اوردیرا طاقت ن

آرش   میتقد یآن گذاشته بودند و دو دست  یکه عمرشان را پا ییگرفتن دارا 

شد و حداقل   دار یب شانیپدر و مادر یمهر خفته  . اما باالخرهامدندیکرده بودند، ن

 نکردند.  شانیایدن  یمرا فدا  یزندگ

در آن حال   شدی...کاش مدهیاز آن لحظه که آرش بفهمد طعمه از قفس پر یوا 

 ! نمش یبب

 اندازد ی هنوز لرز به تنم م چدیپی ذهنم م یکه تو شیصدا  آخ

بچه منو مچل  کی ذارمی نم یقسر در بره! اصال دوستش ندارم ول ذارمی نم - "

بفهمن زن من بوده!  ایدن یهمه دیشب! با کیشده  یزنِ من بشه! حت  دی کنه...با

  یلقمه نیگورش رو گم کنه! من ا  خوادی هر جا دلش م دمیبعدش طالقش م

 "چشم سبز!  یدست اون پسره  دمیرو مفت نم ذیلذ
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خانه نبودند و من در را  مامان و بابا  یرا وقت هانیا  کشم،ی و آه م بندمی م پلک

 یول دیکشیهوار م  زیگخاله مهران یسالن برا  یبودم او تو خودم قفل کرده  یرو

 . دادیم ماتومیمن الت یدر اصل داشت برا 

 هانی. ا کنمیاند، نگاه مقدم تند کرده یبه هر طرف جانیه ایکه با ذوق  یمردم به

  یشمی یآن دو گو یدوباره  دنید کباریمن که فقط  خواهند،ی چه م ایدن نیاز ا

گچ دستم که وقت  یهمراهم ندارم، حت یساک و چمدان چی . هخواهمیرا م

که   یزیام. تنها چو آمده ماکرده شیغربت رها انیرفتن وصل تنم بود، حاال م

است که آتش اسم من و خودش  یهمراهم بوده و هست همان تکه چوب شهیهم

را   یزندگ یادامه یبرا  دمیرگ امآن حک کرده است و حکم تنها ب یرا رو

 .کندیم یباز

  دانمی کرده است. م فیتعر میاش را برا بابا نقشه د،یآی دنبالم م هاربایم دانمی م

 است. ییدا  یحرفها یجهیاز حال منقلب بابا نت یمین
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طرح لبخند  میهابعد از شش ماه لب نمش،یبی که م یا شهیش یپشت درها 

هر  در تمام تهران عطر آتش پراکنده شده؟  ای کنمی ه ممن اشتبا ای. خدا ردیگی م

 بدون وقفه نفس بکشم. خواهدی. دلم مشودیعطرش تمام نم رمیگی چه دم م

 زند یدم گوشم پچ م

 !ییدا  یتو که ما رو نصف عمر کرد -

  میاز سالن فرودگاه، روبرو یاو گوشه کشدید کنار مرفت و آم نیمرا از ب بعد

تا هم قد من شود و بعد دو دستش را دو   کندی کج م ی. سرش را کمستدیا ی م

شده، درون چشمانم زل   زیکه از نگاهش لبر یو با غم گذاردیطرف صورتم م

 زند ی م

از تو ؟ تو    هییچه رنگ و رو نیفدات بشه، چه به روزت آوردن؟ ا  میابراه -

 که با خودشون بردن؟ یمن  یهمون مهدا 

. از  کندی صورت صافش شره م یاز کنار چشمش رو یرشتقطره اشک د و

اشک   شینمانده تا پا به پا یرمق  میبرا  یحت یول  شودیم شیر ش یاشکش دلم ر
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اسکلتم را راه   یو من حاال فقط به سخت دهیتمام خونم را مک یوان ی. انگار حزمیبر

 عشقم دوباره روح به تنم بدمد. ییحایتا دم مس برمی م

 .کشمی م شی هاد اشکر یدستم را رو  کف

چطوره؟ خوبه؟ مواظبش   شمیحال آت ؟یی! دا نجام یاالن ا  نهی! مهم ا زیاشک نر -

 ؟یبود

 زند یهق م طاقتیب دوباره

 که نبرنت...  رمینتونستم جلوشون رو بگ ییببخشم دا  -

 پرسمی م دهیترس لرزد،یتنم م تمام

 ؟ افتاده شمیآت یبرا یاتفاق ییدا  -

 چسباندی م اش نهیرا به س سرم

 نه فدات بشم، نه! خوبِ خوبه!  -

  نی. من از ا چدیپی سالن م یفرودگاه است تو جی که مسئول پ یخانم یصدا 

 . زارمیو مسافرت و پرواز ب طیمح
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 زنمیرا چنگ م هاربای دست م طاقتیب

طاقت  گهی د نمش،یمنو ببر بب کنمی م م،التماستیبر نجایتو رو خدا از ا  ییدا  -

 رو ندارم  شیدور

 دهدی دستان گرمش جا م انیدستانم را م ییدا 

 سرده؟ ببرمت دکتر؟  نهمهیخدا! قوربون بشم، چرا دستات ا  ای  -

 توپمیم ییو به دا  کنمی چشم درشت م د،یآی در نم نفسم

 ! شمیآت  شیمنو ببر پ گم ی ! بهت مکنمی دق م  شیآت یمن دارم از دور  -

 زند یسعت طوفان مبه و ینگاهش موج یتو ترس

 ... برمتیم ی! باشه! تو آروم باش هرجا بخوا ییباشه دا  -

  میهمراه نشیو تا ماش زندیبغلش م ریمرا ز بایو تقر ردیگی دستش را دورم م و

 . کندی م

 مهدا #
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 هیتک یصندل یو سرم را به پشت نمینشیم هاربایکنار دست م یصندل یرو

دن دارند اما تمام جانم مقاومت به بسته ش یدیشد لیم میها. پلکدهمی م

 میچشمها نکهیا  ی. برا نمیآتشم را بب گرید یکدفعهیتا چشم نبندم و  کنندی م

 کنم یباز م ییبسته نشود سر صحبت را با دا 

سرش    ییآرش تو صورت آتش زده بود، چه بال نکهیبه خاطر ا  یدونی م -

 آوردم؟

 کندی سمتم م  ینینگاه غمگ مین

 ... دونمیجان نم یینه دا  -

  یینگاه منتظر دا  یو برا  زنمیام مکه سرش آورده ییبال یادآوریاز  یلبخند

 کنم یم فیتعر

چشم آتش زد   یکه پا یو مشت یلیانتقام اون س یفکر کرده بودم چطور یلیخ -

 کار یچ دمیتا باالخره فهم دیرسی به ذهنم نم یراه چی ه یول رمیرو بگ

 کیدم بعد که تو خونه تنها شدم با کر میتختم قا  ریکنم...ظرف غذام رو ز

 یرو خورد کردم و روز ین یاتاق بود ظرف چ ناتییکه جزء تز یمجسمه سنگ
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مشتم گرفتم، البته قبلش دوتا دستکش  یشون رو توام بود همهکه زمان نقشه

 پوست خودم فرو نره...  یدستم کردم که تو

 ادمیو من  کندیاست که با حرص دنده عوض م ییبه حرکت دست دا  نگاهم

ام را  خوش به آرش نشان داده بودم تا بتوانم نقشه  یدو روز رو یکیکه  دیآی م

 کنم ی تر م یکنم. لب یعمل

 نکهی.همفتهیمن ب یتا تو تله کردمی داشتم خامش م دم،یخندیبهش م یالک -

 ؟یر یگی شد، دستم رو به سمتش دراز کردم و گفتم دستم رو م کمینزد

 نییباال و پا یکه با سخت اشنه یس یدستش به قفسه  یبرجسته  یهااز رگ و

 زند ینگاهم پل م رود،ی م

و از   نهیمنو نب یهااحمق باشه که دستکش  نقدریآرش ا  یکنیباور م ؟ییدا   -

حتما   گهیفکر کرده بود د ره؟یتا دستم رو بگ ارهیخدا خواسته دستش رو جلو ب

آتش رو زده بود   نکهیا  یول  دمیلرزیخواسته هاشون شدم،از استرس م میتسل

  نیرو کف دستش فرو کردم، از ب هاشهیمه شزورم نر  تمام. با داد ی داشت دقم م

 دنیاش به درد کش. خندهختیری م نیزم یرو ین یظرف چ یهادستامون خورده
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دست هم  یکی و با اون   اومدمیمنم کوتاه نم یول دیکشیشد. داد م  لیتبد

نگاش  ظ ی...با غزمیبهش بر قشنگهرم رو دستش رو محکم گرفته بودم تا ز

با  "یکه تو صورت آتش من زد هیمجازات اون مشت نیا  " گفتمیو م کردمی م

  نشی سنگ یدرد داشت دستا   د،یکوبی اون دست آزادش تو سر و صورت من م

...حق  رمیمهم بود که انتقام آتشم رو ازش بگ  نیبرام مهم نبود، فقط برام ا  یول

شُره کرد،  نیزم ی! خون که از دستش رواشت، حق ندنداشت آتش منو بزنه

دلم خنک شد و دستش رو ول کردم اونم چند تا لگد به پهلوم زد و   کمیتازه 

که دستش رو محکم با اون دستش  یچند تا فحش آبدار هم بهم داد و تهش وقت

 رفت. رونیگرفته بود از اتاقم ب

فکش قفل شده   هاربای.مدکشی م ریت یگاهگه  میپهلو یرو شیلگدها  یجا هنوز

اند فقط به . انگار نگاهش را به روبرو دوختهدر هم فرو رفته است  شیهاو  اخم

 دیگویو با انزجار م کشدی نفس م یزل زده است. با سخت نیماش  یجلو یشهیش

 نشه؟  کتینزدبیشعور اونجا نبود که اون  یخر چیه -

 زنم ی م  یشخندین
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 دادنیکه بهش اجازه م کردیشون مسحر یچطور دونمینم ییهه...دا  -

 ... یکه رگم رو زدم تا خودکش یبشه، همون وقت کمینزد

 یبلند نیو از ترس ه چدیپی سرم م یتو نیترمز ماش غیج یصدا  کدفعهی

و اگر به موقع  شومی پرت م نیماش یجلو ی شهی. با ضرب به سمت شکشمی م

 .رفتی فرو م شهی ش یحتما سرم تو  گرفتم،یدستانم را به داشتبورد نم

. کشمی م ییدا  یزدهو بهت برافروخته یه سمت چهره بهت و ترس نگاهم را ب با

از رانندگانِ  یکیو  زنندیم یکشدار و اعتراض یهااز پشت سر بوق هان یماش

با  یی. اما دا دهدی م ییبه دا  یفحش بد شودیکه از کنارمان رد م ینیماش

 ن زل زدهم یچشمها یتو یرو به کبود یا چهره 

 ؟ ی! خودکشیرگت رو زد ؟یمهدا چه کار کرد ی!؟؟ وا یچ -

نگفته است. بابا   یزیچ ییبه دا  میآتش از حرفها یعنیخبر دارد.  کردمی م فکر

اعصابم   هانیاند. از بوق زدن ماشسرم اورده ییهم حتما از ترسش نگفته چه بال

  یشده که حت فیعچند مدت ض نیآنقدر اعصابم ا  لرزد،ی و تنم م ختهیبه هم ر

 شوم ی م  رهیخ ییدا  یمهاتحمل چند تا بوق را هم ندارم. با التماس به چش
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 کنه یم تمیبوقا اذ یصدا  م،یابونیکنار، وسط خ یبزن  شهیم ییدا  -

 مهدا #

کف  عیبه اطرافش، سر یبا نگاه  ستاده،یتازه متوجه شده است که کجا ا   انگار

راه   یرا به شانه نیو ماش دچیپیو آن را م گذاردی فرمان م یدستش را رو

را به طرف من   اشتنهمی. بعد تمام نکشدی را م یو ترمز دست کندیم تیهدا 

. بدون حرف دستانم را  ترسمی و خشنش م عی. از حرکت سرگرداندی برم

مچ دست چپم   یرو هاهیبخ یو به رد تازه زندیرا باال م میهان ی و آست ردیگی م

  ی. صورتش را روزدیری . دوباره اشکش مشودیم شیر شیدلم برا  زند،ی زل م

 زند یو زار م گذاردی مچ دستم م

 . میات! شرمنده ییاتم دا شرمنده -

  شیموها بوسم،یرا م اشی و مخمل  یمشک یموها یو رو کنمیرا خم م سرم

را با شامپو بچه   شیموها اشی شگیمثل عادت هم دهد،یشامپو بچه م یبو

 د ی شوی م
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تا  شمیآت شیتموم شد! فقط منو برسون پ یام نباش...همه چشرمنده ییدا  -

 کنمی . خواهش منمشیبب

 د یگویو با تحکم م کندیرا بلند م سرش

 با خودت؟ اونا....  یاونجا چه خبر بوده؟ تو چکار کرد نمیاول حرف بزن بب -

. رگ فهممیم یناقصش به خوب یرا از جمله نیخشک شده است، ا دهانش

 را ببوسم...  تشیهمه حما نیا  خواهدی م کرده، دلم مور اشی شانیپ

 بود.  یآنجا خال رتتیمحبت و غ نیا  یچقدر جا هاربای! مآخ

صورتم دست  یماه رو یباد سرد د دهم،یم نییکنار دستم را پا یشهیش

 . کشدی م

کرده است.نگاهم را به فرش  خی میدارم هر چند دست و پا یگرفتگ  گر

 م انداز ی م  نیماش یکیپالست

غروب بود، من که اونجا مثل  یهمه رو کجا فرستاده بود، دم دما دونمینم -

منو   خواستنی بودم، البته هر جا هم م دهیتختم دراز کش یبودم رو ریاس کی
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در اتاقم باز شد و اومد تو اتاقم.از ترس داشتم  دمید کدفعهی! رفتم ی ببرن من نم

همون موقع بابا   یتو اتاقم ولهم اومده بود   گهید کباری یی. دا دادمی جون م

رفت. برام نقشه  رونیداد و از اتاق ب لشیتحو یدروغ هیبود و آرش  دهیرس

تخت   یرو جور کرده بود تا با من تو خونه تنها بشه! از رو یبود، همه چ دهیکش

 کیسرد اتاقُ حس کرد،  یهاک یسرام یکف پاهام که رو ن،ییپا دمیرپ

که منو برده بودن اونجا   یداشتم، از روز فضعبه جونم افتاد.  یبیعج یرعشه

گوشام   ینفسا و ضربان قلبم رو تو ینخورده بودم. صدا  ری س یغذا  کیمن 

جونم  ایتا  گشتمی م  یزیچ  کیدنبال  شینجات ناموس آت ی. فقط برا دمیشنی م

 ... رمیرو بگ یجون اون وحش  ایرو نجات بدم 

شده است و قلبم پر   خیتنم س یمو رو کشد،ی ها هم مرا مآن لحظه یِادآوری

انگار   چکدی. اشکم نمکوبدیم امنه یس یقفسه واریتپش خودش را به در و د

 رمیگی م  ینفس یاند با سختاشکم خشک شده یمجار

 یرو دمشیفکر کنم کوب  نکهیو بدون ا  دمید میپا تخت یرو  وانیل کیفقط  -

کردم اگه    دشیهدرو دستم گرفتم.ت زشیت کهیت کیشد.   کهی و چند ت کایسرام
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زشتش  یبا خنده یول ارمیسر خودم م ییبال هی ای کنمیبهش حمله م  ای ادیجلو ب

خودم  ی.کمک خواستم.اما فقط صدادمیکش غی.از ته دل جشدی م کینزد یه

که   امنهیبه س  نهیکس! س چیکس نبود. ه چ ی.هدیچیپیتو گوشم و تو خونه م

تو چشمات زل زد و   ایحی. بچوندیم پام رو به هادکلنش دل و روده یواستاد، بو

 ..."به دست عشقت! یدست نخورده برس  ذارمی نم"گفت 

  یبا بغض .کنم ی پشتم حس م یره یو ت یشانیپ  یعرق را رو یهاسرما دانه نیا  در

قرار  تی. انگار دوباره در همان موقعگزمیلب م کندی را ناخن ناخن م میکه گلو

 یصدا  ییتا دا  گزمی. لب ملرزدیم میهاا دندانام. دوباره از سر انگشت تگرفته 

نگاهم  کندیمجبورم م ییپر زخم دا  یرا نشنود. صدا  میهابه هم خوردن دندان

پر از ترس   ییفرو کرده و با چشمها شیموها یرا به طرفش باال بکشم. دست تو

 کند ی پشت سر هم زمزمه م یچارگ یو نفرت و ب

 !ی! وا ی! وا یوا  -

 میگویو دلسوزانه م دهمی ت مدهانم را قور  آب

 ؟یینگم دا  یخوا ی م -
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 زند ی چشمانم لب م ینگاه قفل شده رو با

 رو ندارم. نه! نگو! دنتی! طاقت عذاب کشیلرزی م ی!داردهیرنگت پر -

 کشمی دست م میبازوها یو رو کنمیرا بغل م خودم

 . کنهی مدرد منو داره اب  نی ! ا هاربایتحمل کن و بذار بگم م کنمیخواهش م -

  نیکه به زور از ب جانیکلمه ب کیو فقط با  دهدی هم فشار م ی را رو شیهالب

 دهد ی کردن م فیتعر یدامهمجوز ا  شود،یخارج م  شیهالب

 بگو  -

 مهدا #

 زنمی زل م  اندده یچیکوهها در هم پ کینزد اش یو روشن یکی که تار  ییهوا به

فحش بلد  یکرد، هر چتر  یکجا بودم؟ هاهمون حرف رو که زد منو جر -

کاش  کردمی! آرزو م دا یخندیبد م یی.دا دیخندی بودم نثارش کردم، کثافت م

رو که به طرفم دراز کرد   زد،دستشیهزار م ی! قلبم رویبود شمیحداقل تو پ

قول داده  شیبکنه، من به آت خوادیدلش م یواستم هر غلط تونستمینم گهید
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و به  دمیرگ دستم کش یشکسته رو رو وانی ل یزیبودم از ناموسش دفاع کنم. ت

که   یو دوبار، هر چ کباریرو نه  یزی. بعد تدیخندینگاه کردم هنوز مش چشمها

 .... دمیپوست دستم کش  یتونستم رو

 . شنوم یشدن پوستم را م دهیبر یهنوز صدا  رود،یمور مور م تنم

وداع  ش یو تو دلم با آت  زدمیمو زار  سوختی دستم م یرو  هایردِ پارگ -

...خون تمام دست و لباسام و نمشیبینم گهید کردمی. احساس مکردمی م

به   کدفعهی. آرش رفتی م یاهیپام رو پر کرده بود، چشمام س ری سرد ز کیسرام

 یکردم و ه یکه چه غلط دیکشیخودش اومد و ترس برش داشت، داد م

اگه   دمی کشی م  غیو با اون حالم ج ذاشتمیمن نم  یکمکم کنه ول خواستی م

و ناچار شد زنگ بزنه اورژانس و به بابا خبر  زنم یدست بهم بزنه بازم رگم رو م

اورژانس   یدکترا  یقدرت داره.من تا وقت یل یآدم خ دمیمن اونجا فهم ییبده.دا 

 آرش به من دست نزنه! دا سرم برسن نذاشتم که از هوش برم که مبا یباال

چشمش    یکه پا یدزدد. اشک یگاه من نم،یرا بب شیتا چشمها کنمی بلند م سر

 . زندیو استارت م  زندی پشت دست و با خشونت پس م را با ختهیر
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 .ستیامروز آتش آف ن -

  ییبدم را بشورد و ببرد و دا  یهاحال تواندی است که م یزی آتش تنها چ اسم

با خشونت  نیماش نییپا یشهیباد از ش کند،ی. حرکت که م داندیرا م نیخوب ا 

 .ردیگیم یسرکشم را به باز ی. و موهازندیتم مصور یتو

 رون یات نزنه باز مقنعه  شیآت یها گفتم مواظب باش اون شراره -"

 ها مال تو هستن! شراره نیا  یعنی ش؟یآت یهاشراره -

 کندی را گشاد م چشمانش

 "نگیریج نگ یریحرف تو دهن من نذار ج -

و پلک  دهدمیا داخل شالم مر رقصندی را که براثر باد کنار صورتم م میموها

جان  میهامات شده، پشت پلک  یآتش که در ذهنم کم ریتا تصو  بندمی م

رعد و برق با عطر   یتنگ شده است! صدا   شیکه چقدر دلم برا  ی. وا ردیبگ

ده . به جازند یم امی نیب یخاک باران خورده، همراه عطر ادکلن سرد آتش تو

 ، غروب تهران چقدر قشنگ است. غروب به آسمان چنگ انداخته زنمی زل م
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 میگویم ییرو به دا  می کنیم یرا ط ریکه مس  یکم

 ستین نطرفیکه از ا  یآتشنشان ؟یریاشتباه نم ییدا  -

 زند یلب م ابانیهمانطور زل زده به خ ییدا 

 کیگرفت، رفت  یبدون تو رو تحمل کنه! انتقال یطاقت نداشت اون محله -

 گهیمرکز د

 ود ری ضعف م شیبرا  دلم

 قربون دل مهربونش بشم! -

دارد  یسع یاست ول یزخم  شیصدا  دهد،یبا اخم سر به افسوس تکان م  هاربایم

 اورد یخودش ن یبه رو

 نون؟ ای شهی براش آب م یبش یابونیقربون اون غول ب -

لب   ریز دیآی نفسم باال م ی. کمردیگی دلم جان م یکم ییحرص خورد دا  از

 کنم ی مه منشنود، زمز  هاربایآنطور که م

 " میونیایغول ب یجونم فدا  ی...ایابونیغول ب "
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 مهدا #

 نی. مساحت ا کندیبزرگ پارک م یآتشنشان کی کیرا نزد نشیماش هاربایم

 .کردی هست که آتش انجا خدمت م یدوبرابر مرکز قبل بایمرکز تقر

 کندی را خاموش م نیماش هاربایم

 بهش زنگ بزنم؟ -

نگاه   ییبه دا   نکهیو بدون ا  نمشیبب دیشا رخانمچی را به همه سمت م میچشمها

 کنمی کنم زمزمه م 

 نمش ی بدون خبر بب خوامینه...م -

اومدن تو رو   یو کارها  کردمیم یکه داشتم بابات رو راض یمنم از روز -

 باهاش نه تماس گرفتم نه تماساش رو جواب دادم   دادمیانجام م

 میگویم دلم یو تو  کنمیدر م یره یرا بند دستگ دستم

 "؟یدلت اومد جوابش رو ند یچطور "
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 ابانی خ  سیآسفالت خ  یرا رو میپا کی . شودیباز م یک یت یبا صدا  در

عطر   یبو نجایکه چقدر ا  ی. وا ستمیا ی م نیماش نیدر و کاب نیو بعد ب گذارمی م

 .رمیگیو کشدار دم م قیاست، عم ظیآتش غل

و نور چراغ چشمک  ریآژ یصدا  کدفعهینشده است.  اهیو س  کیهنوز تار هوا 

 .ندینشیم امیینایو ب ییحس شنوا  یتو یآتشنشان یهانیزدن ماش

 ! نم یبیرا م   زندی م رونیب  انهیکه از آش یقرمز و بزرگ نیماش

تا ذره   شود، ی تمام جانم چشم م نم،یبی و آتش را در قسمت کمک راننده م 

 وجودش را با نگاهم ببلعم یذره

خوش فرمش اخم در هم کرده  ی! با آن ابروهاشدمیبعد از شش ماه د من

 چقدر الغر شده است.  ای . خدا است

درست همان لحظه که   ستدیا ی با تمام متعلقاتش از حرکت م هیدر صدم ثان ایدن

 یایتمام دن ریکه تفس اشیشمی ی. دو گوگرداندی صورتش را به طرف من برم

بسته است.   خی گلو  انیم میکنم اما صدا  شیصدا  خواهمی . منمیبیمن است، را م
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 یوا  نمش،یبب ریدل س کی تا من  دیایکش ب امتیتا ق هاهیثان خواهدی دلم م

 کندیرا تقاضا م شیصدا  یها تک تک نت دنیشن میهاگوش

 ؟ یکنیم یازم خواستگار یاالن دار -  "

 کنم  ی...کاش امکانش بود من ازت خواستگاریه -

 ".رمتیگی ز بابات پس ما  امیبچه، به جاش خودم م ریسخت نگ -

 که آتشم و منو به ناکجا آباد بردن!  یومدین 

و من   شودیفراغ عمرش تمام م نیا  یک  ای. خدا رمیگیاز هوا دم م یسخت با

 چدیپی با سرعت به طرف جاده م نشانیمال او باشم. ماش توانمیو شرط م دیقیب

 . شودیمن خارج م دید یرهی اش از داو چهره

 . کندی را کر م میهارعدش گوش یرا روشن و بعد صدا  ابانیل خاو یبزرگ برق

 !رفت

  دهیند ریدل س کی. من که هنوز رودی فرو م یکیدر تار میایرفت، دن آتشم

 تنگ شده بود.   ش یبودمش... آخ که چقدر دلم برا 
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 ری . زشودینم دهید  شتریب ابانیخ یدر انتها یقرمز  یتنها هاله نشیماش از

دستم را به  کنمی م یسع خورد،یصورتم م یباران تو  شود،یم یخال میزانوها

 اما دستم جان ندارد. رمیدر محکم بگ

 .رودی روحم دارد همراه آتش م  انگار

 هاربایم کنمیم ی. سعرودیم  جیگرفته و گ ید ی. سرم درد شد ندیبیتار م چشمم

حرکت کردن ندارند و دهانم خشک شده رمق  میهالب  یحت  یرا صدا کنم ول

طاقت نگه داشتن جسمم را از   میپاها شود،یدستم از در کنده م کدفعهیاست. 

  یتو دنم وحشتناک افتا  ی. صدا شومی پخش م نیزم یو رو دهندی دست م

  میکه صدا  میدلواپس ابراه ینعره یو بعد صدا  چدیپی خودم م یهاگوش

 کندی م

 مهدا! مهدا! -

 کنم ی و من فقط به آتش فکر م شودیمحض محو م یکیتار کی نم درجها و

 آتش#
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. حالم می دار ینوبت گشت شهر شناس م،یگردیسخت که برم اتیآن عمل از

. آرام و قرار ندارم  چاندیپی ام را به هم م. دلشوره دل و رودهستیاصال خوب ن

 ه!خودم ن یدر حال وقوع است که ناخودآگاهم خبر دارد ول یانگار اتفاق

و رو   ر یبا ز  روزانه تن بدهم، توان مقابله ی حال بدم به برنامه نیبا ا  توانمینم

 ام را هم ندارم. شدن دل و روده

کل  یالحمدهلل عل  " میگوی و پشت سر هم م گذارمی قلبم م یرا رو دستم

 ..."حال

حال و  طاقت،یاست، دلم ب یهوا هنوز ابر  شومی م نگیپارک یمحوطه وارد

ربطش   "دل به دل راه دارد  "به  شودی م یعن یمهدا را کرده است،  دنید یهوا 

 داد؟

بماند و   امنه یس یدرون قفسه  خواهدیانگار نم کندیم یقراری قلبم آنچنان ب 

خنکش   یاز هوا یقیو نفس عم زنمی آسمان زل م یاهیشوق پرواز دارد. به س

 . لرزدیشلوارم م بیج یتو میکه گوش  رمیگی م
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نام    دنیبا د کشمی م رونیرا ب یو گوش کنمی فرو م  بمیدرون جدست  آرام

و  چاریچند ل  خواهدی و دلم م  کشمیاخم در هم م یگوش یصفحه یرو میابراه

 درشت بارش کنم.

 زنمیو غر م کنمیسبز رنگ را لمس م عالمت

 .... یخواستی...پارسال دوست امسال آشنا ! م می سالم آقا ابراه -

و با   پردی وسط حرفم م   میاست بگو نیترش ا درست دکنیرا قطع م حرفم

 د یگویپرخشش م  یصدا 

 خودت رو برسون.  فرستم،یرو م مارستانیب هی  شنیبرات لوک -

 کندی نم می اری ی. زبانم حترودیم می. حس از دست و پاکندیتماس را قطع م و

 رفتن را بپرسم. مارستانیب لیدل

...مهدا ! نکند مهدا برگشته؟  مارستانیب" کندیذهنم پشت سر هم تکرار م فقط

 "چرا؟ مارستانیب

 .دیآیچه به روزگارم م   داندیخدا م فقط
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  کنمیرا روشن م ینت گوش عی. سرشنوم ی بلندم را در گوشم م یهانفس یصدا 

 . کنمیفرستاده را نگاه م میکه ابراه یشنیو لوک

 رم،یرمانده اجازه بگاز ف  دی. بادیآیم ادمی یزی. اما چدومیم   نمیطرفم ماش به

 . دوَمی و به سمت دفتر فرمانده م گردمی برم

حالم از جا  دنیبا د کنمیدر اتاقش را که باز م ش،یبفرما دنیاز شن بعد

 پرسدی و دلواپس م زدیخی برم

 شده؟ یطور انیک -

 میگویبروم؟ فقط دست و پا شکسته م خواهمی کجا م م؟یچه بگو دانمینم

 ! هیاتیح  یلیخ ن؟یبد یمن مرخص به  شهی...مشهی م -

 چرخاندیصورتم م کیاعضا و مم نیرا ب چشمانش

 .کنمی م نیگزیحالت بده! اره برو برو! من جا -

  نمیو به طرف ماش  دارمی را برم چمیینه، فقط سو ای کنمیم یخداحافظ فهممینم

 دهیپدال گاز چسب  یرو می. پاچرخدی. تمام فکر و ذهنم حول مهدا مدومی م
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 رمیبگ ریرا ز یاست مرد کی. نزدکنمی و چند چراغ قرمز را هم رد م است

. تا به  کندیم امهحوال یو فحش پدرمادر دار کندیهوا بلند م یدستش را  رو

فرستاده برسم چند دفعه خودم با ملک الموت   میکه آدرس را ابراه یمارستانیب

و به طرف  گذارمیمرا  نیماش آورمی م ریکه گ یجا پارک نی. اول کنمیم دارید

 . دومی م مارستانیب یدر ورود

سالن رفت و آمد  یکه تو  یمردم یهمهمه  شوم، ی که م مارستانیسالن ب داخل

چادر مادرش را   یبا لباس محل یا . بچهکندیرا پر م امییحجم شنوا  کنندی م

به حمام نرفته   استیو معلوم است مدت دهیتکه تکه به هم چسب شیگرفته، موها

 . زدیریم شکا   صدا یو ب دهیصورتش کش  یمادرش هم چادرش را رو است.

را   یکه قصد چه کار شودی و حواسم جمع نم زنمی زل م میگوش یصفحه به

کننده و  یضد عفون  ظیغل یبو کشم،ی م قیو چند نفس عم بندمی داشتم. پلک م

 یچکار کنم. شماره دی با دیآیم ادمی کدفعهیو  چدیپی مشامم م یالکل تو

 . رمیگیرا م میابراه

 دهد ی که جواب م خوردینم  شتریبوق ب کی
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 ؟ییکجا -

 شدم مارستانیتازه وارد ب -

 امیبمون االن م -

که دور گردنش هست  یو گوش دیبا روپوش سف یدکتر رم،یگی م نفس

را به او   ییزهای و آهسته چ ستادهیا  خت،یریآن زن که اشک م یروبرو

 . د یگوی م

ام،  آمده اتیبا همان لباس عمل شود،یودم جلب م خ یها به لباس توجهم

شده و به   نی. آرام و قرارم ته نشدهمی خودم تکان م یبرا  یوار سرافسوس

.  جوشاندیو سرکه را با هم م ریکه س یگ یشده است به د ل یدلم تبد شیجا

 کجا مانده است؟   میپس ابراه شود،ی م زیصبرم لبر

 آتش#

 . دیآی از کدام طرف م میابراه نمیتا بب دانمگری چشم م یاسترس به هر طرف پر
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. دهمی. آب دهانم را قورت مدیآی م ن ییها پاکه از پله نمش یبی م باالخره

و  کندیرا برانداز م  میو سرتاپا ستدیا ی م یالحظه ندیبی که مرا م نیهم م،یابراه

 . داردیدوباره به طرفم قدم برم

جذب کرده  یادیز نیزم  یهااذبهرا ج شی هاچشمانش نور ندارد. شانه یِمشک

  نیزم یانگار او از آنطرف کره دیآی کش م ها هیاو به من ثان دنیرس یاست. برا 

 ریرشد و تکث میگلو نیلحظه به لحظه ب یبغض لعنت کی. دیآی متم مدارد به س

 برد یباال م نچشمانم را رو به آسما م،یابراه دنی. قبل رسشودی م

 "به خودت سپردمش  ایباشه! خدا نشده  یمهدام طور ایخدا  "

چشمان هم زل   انیم ستاده،ی ا  امنه یبه س نهیها را به صفر رسانده و سفاصله میابراه

 م ی کنیهر دو با هم زمزمه م کدفعه یو  میزنی م

 مهدا...  -

 .مییگوینامش را م یدیو او تاک یسوال من
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مملو از سکوت   ایتمام دن هی. چند ثانبنددیپلک م میو ابراه  زندی من نم قلب

 زند یدو رگه لب م ییبا صدا  میو بعد ابراه شودی م

 میاجازه گرفتم که با هم باال بر یبا نگهبان صحبت کردم به سخت -

داد   خواهدیگفتن ندارم. دل م یبرا  یاست. اصال حرف دهیبه هم چسب میهالب

راه   میهابرا  "به من نگو! زیچ چ یمهدا ه یمن طاقت ندارم درباره میابراه"بکشم 

.  روم ی که بوکسل شده، پشت سرش خراب و آوار م ینیو من مثل ماش افتدی م

  کیرا به  نیکدام مراجع هر. شوندیله م میپاها  ریز یقرمز و زرد و آب یهاخط

ها خواهد بود؟ بخش . مقصد ما کدام رنگ از خطکنندیم ییبخش راهنما

 قلب؟ مغز و اعصاب؟ ...

 . میا ستاده ی ا  یا شهیش وار ید کی. پشت برمیم را باال م نگاه ستدیا یکه م میابراه

 یادیز ی با پوست  ی. دخترچرخانمیسَر و تمام تنم را م یا شهی ش واریطرف د به

  دهیدراز کش شه یپشت ش ،یتخت یآرام رو مارستانیلباس سبز ب  یتو دهیرنگ پر

 است. 

 من است؟ یمهدا  نی. ا کشدی م  ریت قلبم
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شده است و به دهانش ماسک   رهید افتاده و تگردو گو کیچشمانش قد  ریز

آن چه   یموجدار رو یهاکنار تختش و آن خط توریاند. مانوصل کرده ژنیاکس

 خواهند؟یاز جان عشق من چه م  ند؟یگوی م

  یتو ریچرا مثل ت شود،یم قی که از آن شنلگ به رگ دستش تزر یخون یسه یک

 ند؟ینشی نگاه من م

 ده؟ من آم یِسر مهدا  ییچه بال 

 اند؟؟ چه آورده  میبردنش و حاال برا  یروز پنهان کی

 من است؟ یپر سر و صدا  یمهدا  نیا 

 کندی م می آرام صدا  میابراه

 آتش؟ -

چون ضامن  پردی م رونی حروف اسمم که از دهانش ب یول  دیگویآرام م او

سرش    یو با تمام وجود رو شودیشده، باعث انفجارم م دهیکه کش ینارنجک

و  کنمی مشتم مچاله م یرا تو راهنشیپ یقهی . با خشم دو طرف شوم ی خراب م
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 میسایکه به هم م ییهادندان نی. از بآورمی اش فشار مدستانم را به خرخره

 دهم یمخاطب قرارش م

چه   ن؟یمن آورد یسر مهدا  ییمنه؟ چه بال یمهدا  نیآتش و درد و بال! ا  -

که مهدا االن   یکردی م یلطچند وقت چه غ نیا  یبراش افتاده؟ تو تو یاتفاق

 افتاده؟  مارستانیتخت ب یرو

و دستانم را با   کشدینفس م ینی. از بکندی نگاهم م ظی. با غکشدی در هم م اخم

 . زندی لباسش پس م یقهیضرب از 

  یت یخودت تو چه موقع ن یداغ نکن داداش! فکر کن بب  یلیدستتو بکش! خ  -

 ه؟؟یختر کد نیا  وفتادهین ادتی رید کمی! یولش کرد

 می. ابراهشودی سرم خراب م  یرو ایدن زندی صورتم م یتو میکه ابراه یتیواقع با

 یو دستانم را رو ی شانی. پکندی و پشت به من م کشدیدست م شیهابه لباس

  نمش،یبب دیبا شهیکه از  پشت ش یو نگاهم را به دختر گذارم ی سرد م  یشهیش

 دوزم ی م

 "من اومدم نیپاشو بب ؟ی دیمهدا غلط کردم...چرا خواب" 
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 یدست رو میکه ابراه شومی م یحرکت یآن همه ب  یمحو تماشا قهی دق چند

 گذارد یام مشانه

 آتش؟ -

 .زنمیو دستش را پس م گردمی برم

 ! میقرار بود با هم هماهنگ باش -

 انیو سرم را م منینشی کنار سالن م یهایصندل  یو رو دارمی با حرص قدم برم  

 شود؟ یتمام نم یمثنو نی. چرا ا رمیگی دستانم م

 ندینشی کنارم م میکه ابراه فهممیو م  گذردیم یاندک

 دکترش گفت رفته تو کما! -

  واری. به دکنمی و مبهوت نگاهش م گردانمی ضرب سرم را به طرفش م با

 زل زده است.  شیروبرو

تو خونش و  می! کمبود سدی! کم خونهی ضعف اعصاب! سوء تغذ گهی م -

 مدت کوتاه باعث شده قدرت بدنش افت کنه و بره تو کما! هیتو   ادیز تجانایه
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 کشمیصورتم م ی. دست رودیآی به لبم م جان

 من... یوا  یمن! ا   یوا  ی! ا ایخدا  -

 زده است خونیشب شی درد به صدا  دهد،یدهانش را با صدا قورت م آب

 ! گردهیو برم روز افتاده، به خاطر ت نیآتش! براش دعا کن! به خاطر تو به ا  -

 کنم ی زمزمه م یلحن سرد با

 کرده بوده؟ یخودکش یدونی م -

من زل   یدرون چشمها  کندی م یو سع چرخاندی تعجب سرش را سمت من م با

 بزند

 ؟یدونیتو از کجا م -

 ! گفتم یبهت م یدادیرو جواب م تیاگه گوش -

 شودیزبر م میصدا 

 بود...  ریغامگیرو پ میبهم زنگ زده بود، گوش -

 کندیرا قطع م   امجمله 
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 بهش دست نزنه رگش رو زده  زیچ همهیاون ب نکهیا  یبرا  -

من!   پناهی. دختر ب ردیگی بدنم درد م یهاشدن رگش تمام رگ  دهیبر دنِیشن از

 شش ماه؟  نیاست در ا  دهیچه کش

 آتش#

 ! یسرش باشم تو خسته شد یذار مادر من باالب -

راه   یکالغ مارستان،یب یمحوطه  یهاباغچه یبرف گرفته  یهاسبزه  یرو

و به آن نوک  کندیم دا یها پها و برفسبزه نیرا از ب ییهاو تکه نان رودی م

 . زند ی م

 روم ی نم ششیاز پ دیایتا مهدا به هوش ن یول امخسته 

 نشدم!نه مامان خسته  -

 زند یضربه م نیزم یرو یخیکفشش به تکه  یبا سرپنجه میابراه

 ششیپ دیفقط خودش با گهیدنده است که م  کی نقدریا  یلمنم بهش گفتم و -

 بمونه 
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که دو طرف  یکه ترانه هم در حال کشمی اش باال مرا به صورت گرفته  نگاهم

 کندی شانسش را امتحان م  کند،ی م کیبه هم نزد  شتریکاپشنش را ب

شما   ینجوریا  مونم،ی م ششیمن پ ن،یبخواب نیآقا آتش فقط چند ساعت بر -

 نیایپا در مهم از 

 کنم یصورت سه نفرشان نگاه م به

 . رمینم ششیاالن شش روزه تو کماست اگه شش سال هم طول بکشه من از پ -

 زم،یخی برم مکتمین ی. از روکشدی م یا پوف کالفه یبا اعصاب خورد میابراه

 .پردیو به هوا م کندی م یکالغ هم قار قار

 رد یگی دستم را م مامان

 دوتاتونمآتش دلواپس هر  -

 اد یمهدام به هوش ب دیفقط دعا کن -

لبخند  شیبه چشمها  جود،یرا م نشیریبا غم به من زل زده است و لب ز میابراه

 . دهمیو ظرف غذا را به دست مامان م زنمی م
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 مهدا  شیخوشمزه بود، دستتون درد نکنه..من برم پ یلیخ -

 اندازد ی م یظرف غذا نگاه اتیبه محتو مامان

رفتار کن، که مهدا به هوش اومد تو رو   یجور کی ؟یم که نخورده ییغذا  -

 م ینکن  یبستر

 شما دعا کن فقط مهدا خوب بشه! من خوبم مامان. -

 . زندیم یاما دلخور دی لبخند پرام مامان

  میروزها نی چشمانشان به طرف پاتوق ا  یبه غصه توجهیو ب کنمی م یخداحافظ

 . روم ی م

است، خسته   "شب یمرد تنها "تصورم از خودم   اندازم،ی دوشم م یرا رو کتم

 ! دواریاما ام

ام. کنار مهدا و آن آن اتاق گذرانده انیروز است که شبانه روزم را م شش

 یآن بوق بوق ها و آن خطها انیده است. مکه به او وصل ش  ی لعنت  یهادستگاه

 متصل به قلبش....  توریمان یکج رو



 

970 
 

              Romanbook_ir@                                                                                                          دای آتشمه

 ند روز خوب مرا شناخته است. چ نی در ا  کند،ی م یسالم گرم نگهبان

تمام   گریکه د داندیخدا م یول ستمیخسته ن می گوی. به همه مرومیرا باال م هاپله

 ام! شده

. سمت ستمین شیب یا رانهیاز درون و  یاستوار به نظر برسم ول  کنمی م یسع

 کنم یسالم م فتیو به پرستار ش  رومی م یپرستار ستگاهیا 

 ان؟ یک یآقا نیدار یکار -

 اندازم ی آرنجم م یرا رو کتم

 کتم رو هم ببرم تو اتاق؟   شهی م -

مکث آب دهانش را   ی. بعد از کمکندی م زیچشمانش نگاه و قصدم را آنال با

 د یگوی و آهسته م  دهدیقورت م

 دمیگزارش نم یمن به کس یول ستیمجاز ن -

 گذارمی هم م یپلک رو یقدردان با

 ممنون  -
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  توانمی . دکترش گفته تا مروم یار تخت مهدا مو کن پوشمیمخصوص م لباس

ها حرف   نیبه ا  دیرا کنار گوشش زمزمه کنم که او دوست دارد، شا  ییحرفها

 العمل نشان دهد. عکس

 اندازم ی تنش م یکتم را رو آرام

با   یگفتیم  ادتهی! یبرات کت آوردم بپوش ندفعهیا  ،یکاپشنم رو که گم کرد -

 گفتم حرومت باشه! منم   ؟یخوابیکاپشنم راحت م 

 نکند.  جادیا  یبد ی تا صدا  کشمی کنار تختش م اط یرا با احت امیصندل

رو  رنگتیج  نگیری! پاشو دختر، ج یراحت نخواب  خوامی ازت م ندفعهیا  یول -

 هوا کن!

از   غیدر یام ول کرده فیتعر شیشش روز برا  نیهر چه دوست داشته را در ا  

 ! یالعملعکس نیکوچکتر

ساعت  کی. کنمیتنش صاف م یکت را رو یهاو لبه نمینشیم یصندل یرو

احتمال دارد  دیایب نییپا شی اریکرد و گفت اگر سطح هوش اشنه یدکتر معا شیپ
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ام، از دستش  و عاجز شده شود. وامانده ی مرگ مغز ای ینبات  یدچار زندگ

 حرصم گرفته است. 

از   دهدیاجازه نم  رتمی. غزنمی زل م یمچ دستش با سخت یرو یهاهیرد بخ به

 کنم. یساز ریذهنم تصو یافتاده تو  شیکه برا  یاتفاق

 دق من بشود؟ ینه یو آ فتدی تخت ب یو رو دیایکه ب دهیکش یسخت نهمهیا  ایخدا 

 زنم ی آهسته غر م یصدا  با

فکر   ؟یریازم تقاص بگ یخوا ی ؟ م شمیپ یگردیبرنم ؟یزنیباهام حرف نم -

مگه   ؟یدوستم دار ینجوریها؟ هم به من خوش گذشته؟ یتو نبود یکرد

 یمگه تند ؟یاخالقا داشت؟ مگه قهر بلد بود نیاز ا  شناختمیکه من م ییمهدا 

 بلد بود؟ 

  ریمس یآن  میتصم کی . در رمیگی م یو نفس  کشمی صورتم م یرو یدست

 م یگو ی نسبتا بلندتر م ییو با صدا  کنمی را عوض م میهاحرف 
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وضع خسته شدم!  نیاز ا  گهیخانم! من د امروز اومدم اتمام حجت کنم مهدا  -

مال   ،ی... مال خودمچیکه ه یبذار صادقانه بهت بگم اگه تا امشب به هوش اومد

زن   رمیباور کن م یومدیاگه تا امشب فقط تا امشب به هوش ن یخودتم! ول

دار هم  زن خوشگل! از تو خوشگلتر! از تو مهربونتر! ازش بچه کی رم،یگی م

  ادمی گهی مهدا تا قشنگ فراموشت کنم، تا د  ذارمیرو هم نم اسم دخترم شم،یم

برگرد،  یخوا یبا خودته، م می! حاال تصممیتو زندگ یروز اومد کی ادین

 برنگرد! یخوا ی م

تو رو خدا برگرد،   " نمکیو در دل زمزمه م  دهم،ی هم فشار م یرا رو هاملب

   "کنمیدارم دق م گهید

و ترک  دیسف یهاو بلندش، به لب یمشک یاه. به مژهزنمیصورتش زل م  به

 ماسک باز مانده است.  ری اش که زخورده

 آتش #
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تک تکِ  یدلم برا  خورد،یتکان نم شی هاچرا لب کند،ی چشم باز نم چرا 

گفتنش لک زده  شیآت شی ات یتنگ شده است. دلم برا  شی صدا  یهاضرب

 است.  

رات تنگ شده، الکردار  مهدا دلم ب "  گذارمیتخت م یرا کنار دستش رو سرم

 "برگرد

گوشم اکو   یتو چکندیشلنگ م یسرم که تو یهاها و قطرهدستگاه یصدا 

 یکسانگار  د،یآیسوز سکوت م مارستانیب  واریدر و د نیباز از ب یول شودی م

شش شبانه  بندم،ی . پلک مکندیرا جادو م میو چشمها  خواندیوِرد خواب م

  نیکم سنگ کم میهاو با تمام مقاومتم پلک دهدی کار دستم م یخوابیروز ب

 . روم ی و به خواب م شودی م

 ... 

 یمطلق یکی و ذهنم از آن تار  شودیتنم مور مور م م،یحس تکان خوردن موها با

 .کنمیباز م یرا کم میهاپلک  ی، ال شود یکه در آن معلق است جدا م

 . کندی در چشمم رسوخ م میهامژه  یالاز البه یکم جان نور
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  یز یچ کنمیبه بسته شدن دوباره دارند که باز حس م یدیشد لیم  میچشمها

 نیتا اخر میهاپلک  کدفعهی گرفته است.  یرا به باز  میآهسته و کم جان موها

پر   مارستانیاز اتاق ب ریتصو کیو تمام قاب چشمانم را  شودیحد خودش باز م

 لیو دل هستمتا مغزم پردازش کند که کجا  کشدیطول م یو اندک کندی م

 . د یایب ادمی مکان را  نیحضورم در ا 

مهدا  یو صورتم را به طرف چهره دارمیتخت برم  یشتاب سرم را از رو با

 . گردانمی برم

النه کرده،  اشدهیاز صورت رنگ پر یقسمت  ینور کم جان رو همان

دستش هم  شود،ی م ده یبسته است. نگاهم سمت دستش کش شیچشمها

 دم؟یواب دخ یعنیاست،  حرکتیب

راه گم  نهیس ینفسم تو نم،یبیرا م اشدهیحرکتِ کم جانِ انگشتان کش کدفعهی

 . شودیو حبس م  کندی م

 "ش حرکت کردهاشم، انگشتان یقمر بن ای "
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حرکت  تواندیرا م میپاها یزبانم بند آمده است ول یداد بزنم ول خواهمی م

 دهم.

  دنمی. پرستار با ددومی م یتارپرس ستگاهیداغ شده است. به طرف ا  میهاقهیشق

و ترس و سوال از چشمان پرستار شُره   جانی. هزنمی . نفس نفس مستدیا ی م

 پرسدی . با شتاب مکندی م

 شده؟  ی؟ طور انیک  یآقا -

 یموضوع یبتوانم برا  کردمی هستم، اصال تا به حال فکر نم ترزدهجان یه من

  ریز یبچگانه ا  یهاتن مهدا، حساز برگش نمیبی االن م یبال بال بزنم ول نهمهیا 

 آورم یشور کلمات را به زبان مو پر از   عیاست، سر دهیپوستم دو

 تکون...خورد! تکون خورد! انگشتاش تکون خورد! -

 ستگاهیبا عجله از داخل ا  نم،یبی نگاه پرستار هم م یرا تو یو ناباور یخوشحال

 . دودی و به طرف اتاق مهدا م دیآی م رونیب
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.  کنمیو من نگاهشان م کندیحال مهدا را چک م روم،یالش م هم دنب من

و  ندیبی و پرستار تکان انگشتانش را م کندیم یدوباره انگشتانش حرکت اندک

 زنم ی من لب م

 انگشتاش رو تکون داد! نیدید -

 کندی ذوق به من نگاه م با

 ومدهین ی! کتت رو بردار تا کسدمید -

 . دزنی م رونیبا شتاب از اتاق ب و

 دکترش رو خبر کنم  دیبا -

 خورد. هم تکان  شیهابه نظرم پلک دارم،ی برم میجسم مهدا  یرا از رو کتم

 کنم یم شیصدا  آرام

 مهدا؟  -

قدم عقب   کی نمیبیکه نم یالعملعکس چی . هشومی م قیدرون صورتش دق و

 شوم یم شیو محو تماشا دهمیم هیتک یا شهیش وار ی و به د  رومی م
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 "کردم؟یم  دتیتهد  دیر؟ جون و دلم! حتما بادخت یبرگشت "

 یو مثل شاهراه در ذره ذره دهیقلبم از هم پاش انیاز نور م یامثل گلوله ذوق

 را به ولوله انداخته است. می هاکه رگ لیبدیحس ب کیجانم راه گرفته است. 

  کنمی است را شکر م یکینزد نیکه هم ییو خدا  بندمی م پلک

 "نعمةکل  یالحمدهلل عل "

 آتش #

سر  یآلبالو رو یهابرف چون شکوفه یهاقطره ام،ستادهیبارش آرامِ برف ا  ریز

 یهمه یاسفند، تو که باش ایمهر باشد   ستیمهم ن زد،یریم میهاو سرشانه

 است.  بهشتیها اردفصل

نظرم جان   یچشمان مهدا تو  "بوق... بوق...بوق "رمیگیرا کنار گوشم م یگوش

 ! یندیخوشا یچه گرما دود،ی پوستم م رینگاهش ز ی گرما رند،یگی م

 چدیپی گوشم م یتو  میابراه یخوابالود اما پر از دلهره یصدا  باالخره

 مهدا...  ؟یوقت شب زنگ زد نیآتش؟ آتش؟ ا  -
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 جمله را ببندد. کندی نم شیاری زبانش  و

  انگشتانشان را به برگیب  یهادرخت. دیآی ام فرود مگونه یرو یبرف یدانه

  یگوش یو تو رمیگی م  یقیدم عم ماهید یهوا  یاند.از سردآسمان خدا رسانده

 کنم ی است، زمزمه م یکه پر از ارتعاش خوش یبا صوت

منو   می...مهدا به هوش اومده! چشمهاش رو باز کرد، منو شناخت، ابراهمیابراه-

 شناخت! 

  شتری همه ب از میصدا  لرزد،یجهانم از شوق م ،لرزدی دلم م لرزد،ی م میلبها

 لرزد ی م

 منو شناخت!  -

 ندینشی به جانم م میابراه یصدا نیریش بهت

 . رسونمیخدا به هوش اومد...االن خودم رو م ی...وا؟اومدیچ -

 ! ی. بدون خداحافظشودیتماس قطع م و
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نگاهش را وقف  . دختر جذابِ دلبر، تا به هوش آمد گزمیلب م زنم،ی م لبخند

 هنوز در حال ذوب قلبم است.  اشیمشک یمن کرد. حرارت دو گو دنید

  یقفل ردِ شکستگ شیچشمها دیآیم ادمی. کشمی م میهاشی ته ر یرو دست

 یو بلند  یپست ی! اصال ذره ذرهمیهاشده بود. قفل چشمها و لب میابرو یرو

و او   دیپرسیسوال م  میاش فتح کرد. دکتر از مهدا ام را با نگاه زندهچهره 

 چشمان من بود! یحواسش پ حواس،یب

انبوه ابرها   نیها را از بتعجب ندارد که ستاره یجا کنم،ی به آسمان بلند م سر

. آسمان هم جشن گرفته و  ردیگیبرف شدت م یهافرود آمدن دانه نم؟یبی م

 باران کرده است. را پولک  نیزم

 آخر سر رو به من کرد و گفت دکترش

با نگاهش   کنمی سوال م یمن هر چانگار به هوش اومده فقط تو رو نگاه کنه،  -

 !ان یک یآقا گهی م
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لبخند زدند. دکتر و  ش یانداختم و او و پرستارها ریاز خجالت سر به ز من

گذشت و نگاه ما بدون حرف  یطوالن یقیگروهش که اتاق را ترک کردند دقا

 .کردندی م یبا هم رفع دلتنگ مانیبه هم دوخته بود و چشما  یو کالم

که دوباره داروها اثر گذاشت و آرام آرام   دیطول کش  مانیشمآنقدر ارتباط چ  

دو روز قدرت تکلم نداشته    یکیتا   دیبسته شد. دکترش گفت شا شیهاپلک 

من شک نداشتم مهدا اگر قدرت تکلم هم  یاست ول یعیامر طب کی نیباشد و ا 

 داشت، آن ساعت دوست داشت فقط نگاهم کند.

  یمشک دنم،ید یبرا  اقشیو اشت کردیه ماز نگاهش شر یدلتنگ زدی که م پلک

 . کردی چشمانش را رسوا م

زنگ بزنم و خبر به   میآمد به مامان و ابراه  ادمی مهدا که به خواب رفت،  تازه

 هوش آمدن مهدا را بدهم. 

بعد از چند وقت   خواهدی. دلم م کنمیکتم را کنار گردنم بلند م یقهی یهالبه

 بخوابم. ریدل س کی
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را   یزندگ م،یپا ریها زخورد شدن برف یو صدا دارمی قدم برمها برف یرو

 .کندیم یداعت میبرا 

 توست  یتو با دلم که نبض من صدا  یا چه کرده  "

 "توست یتو با سرم که فکر من هوا  یا کرده  چه

 مهدا #

در   شرفتمیدکترم پ یام، به گفته ام، خسته شدهنگاه کرده  واری بس به در و د از

خودم که  یول کندیمرخصم م  گریاده بوده و چند روز دفوق الع یبهبود

 حبس آزاد شوم؟  نیاز ا  گذارندیخوبم چرا نم میگوی م

 کنمیرا صدا م کندی م یکه مادرانه از من پرستار یزن حوصلهیب 

 ا؟ یمامان رو -

و با مهر جوابم  کندی اش نگاهم ممطالعه نکی. از پشت عبنددی را م قرآنش

 دهد ی م

 جانم؟ -
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 کجاست شیآت -

 سرشار از محبت است  چشمانش

 زمیعز فتِی! شیپرسیهزارمه که م یدفعه نیا  -

 کشم یم یا کالفه نفس

 اد؟ یم یخب ک -

 ساعت دو! وقت مالقات!  یپرسیباره که م نینهصد و نود و نهم یدفعه  نمیا  -

که رنگ   وارید یشکل رو رهیو به ساعت دا دهمی هم فشار م  یرا رو میهالب

رنگ داده زل   ریی تغ نیپاک شده و به رنگ قرمز چرک شیجاها یبعض یا قهوه

 زنمی. غر مدهد یرا نشان م قهیدق کیساعت هفت و پنجاه و  یها . عقربهزنمی م

رفته سر کار، بعدش هم مگه   روزیمن دلم براش تنگ شده، چرا د ایمامان رو -

 !گهید ادی! خب االن بشهیساعت هفت تموم نم فتشیش

 کندی نگاهم م قیو دق گذاردیکنار دستش م  زی م یا رور قرآنش

 !نجایا  ادیب ستیهم که تموم بشه! قرار ن فتشیسرکار هم نره! ش -
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 کنمیبهت نامش را صدا م با

 ! چرا خب؟ایمامان رو -

 اندازد یباال م ابرو

 !  ن یشما به هم نامحرم -

 چرخانمی حدقه م یرا تو میچشمها

 ؟یباز هم دور یدور  نهمهیبعد ا  گه،ید نیضد حال نباش ایمامان رو -

 زند ی م لبخند

مواظب تو باشه، برعکس  ادیب تونهی که نم نی تا عقد نکرد یول  ستمیضد حال ن -

 نره سرکار! مجبورش کردم!  خواستی خودش هم نم

  دهمی م نیصورتم را چ یاعضا

اون شش  نیچطور دلتون اومد؟ مگه خودتون نگفت رم،یبراش بم یاله یآخ -

 ام؟یسر من بوده تا من به هوش ب یز باالرو

 خب چرا!  -
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 چم یپیام را دور انگشتم مملحفه یگوشه

من دلم   م؟یحاال نامحرم شد م؟یاونجا نامحرم نبود ه؟یخب االن فرقش چ -

 م؟یبازم از هم جدا باش دیشده چرا با ذرههیبراش 

 دیتحمل کن کمی! فقط االن نیفهم یرا اگر هم بگم شما دو تا نم دشیبا -

 ! نیاز هم جدا نش گهیعوضش بعد عقد د

  یسرم را رو ظمی. از غبندمی پلک م  نیو دلچرک دهمی هم فشار م یرا رو میلبها

هم پرپر    یبرا  میدلخور هستم. حاال که دار  ایاز مامان رو دهمیبالشت فشار م

است.  ! اسالمش از اسالم آتش هم خطرناکتر م ینامحرم هست  دیگویم میزنی م

به ما  نجوریحاال ا  و دهیه خوب است آتش گفته خودش هم طعم عشق را چشتاز

 .دهدی م ریگ

بفهمم با تلفن  شودیباعث م ایمامان رو یکه چشمانم بسته است، صدا  همانطور

 زند ی حرف م

 ی سالم پسر گلم خسته نباش -
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از تنگ    خواهدیم یتابیب  یو قلبم چون ماه رودی پسرش ضعف م یبرا  دلم

 بپرد رونیب امنه یس

 االن؟ ساعت هشتِ صبح؟ گفتم وقت مالقات! ساعت دو بعداز ظهره!  -

 دیایاتش از پس مادرش برب د ی شا شود،یو رو م ریز قراریب دلم

..برو خونه استراحت مارستانی دم ب یایب شهینم لیکه دل یخب از سر کار اومد -

 !ایکن ساعت دو ب

 ندارد! یآتشم هم طاقت دور ایخدا 

 من چانه نزن، برو خونه! مهدا هم االن خوابه!آتش با  -

 کنم یرا باز م م یعجله چشمها با

 !!دارمیمن ب -

 . آوردی م  نییرا از کنار گوشش پا یو گوش خنددی بلند م یبا صدا ایرو مامان

 قطع کرد، فکر کنم بهش برخورد -
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شورش را در آورده است.   گری د ایمامان رو نیواقعا ا  کنمی چپ نگاهش م چپ

تمام  یک ییجدا نی. ا بندمیدارد آتشم ناراحت بشود. دوباره با قهر پلک م حق

 خواهد شد. 

 مهدا #

  میکه آتش و ابراه دهدی به دو را نشان م قهیساعت رنگ و رفته چند دق باالخره

که   دهیپوش  یخوش دوخت ی. کت و شلوار زغال سنگ شوندی و ترانه وارد اتاق م

که مامان   خندمیم غیدریوقم را پنهان کنم و بلبخند پر ذ توانمی. نمبردی دل م

 زند ی دم گوشم پچ م ایرو

به دل دوستش داشته  شن،یرو نشون نده مردا زود پررو م اقتیاشت نقدریا  -

 باش!

 کنم یچشمان گرد شده، نگاهش م با

 پسر شماست ها؟ ا؟یمامان رو -

 د یگویبه جانب م حق
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 !تونهی باشه؟ مهم خوشبخت یهر ک -

نسبت به او کرده   شیکه چند ساعت پ یاز قضاوت شود،یز تختم دور ما  یکم و

 لبها و لبخندم را جمع کنم. کنمی م  یو سع کشمیبودم خجالت م

و منِ  کندیداده و فقط نگاهم م هیپشت سرش تک واریدورتر از همه به د آتش

 خط اتصال نگاهمان را قطع کنم؟  توانمیهم مگر م  جنبهیب

کوچک کف دستم   یبرگه کی دهدی دست م یو وقت دیآیم کمینزد ترانه

 که برگه را آتش داده است.  فهماندیو با حرکات لبها و چشمانش م گذاردی م

پسر   نیآخر ا  شود،یاز احساس م زیو دلم لبر فشارمی مشتم م نیرا ب برگه

 . دیضربان قلب من به نظم در آ گذاردینم

 اوردی گوشم م کیو دهانش را نزد کنمی م میبالشت پشت سرم را تنظ هاربایم

اونجا افتاده  ییاتفاقا  کیدلواپست بودن... یلیو عادل سالم رسوندن، خ نیمه -

 !رانیا  انیب  توننی که فعال نم
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سوال رصد   یرا کل هاربایم ی و چشمها دیآیدر م ینگاهم به رنگ دلواپس رنگ

 دهد ی و با همان لحن آرام ادامه م خنددی . با محبت مکندی م

 دم ی م حینپرس بعدا برات توض یز یفعال چ -

  یذوق و دلواپس انیو من م کندیتعارف م ین یریش ای. مامان روستد یا یراست م و

 .زنمیدست و پا م

مشتم را باز کنم.  انیم یبرگه کندیمشتم، وادارم م انیکاغذ م زیت یهالبه یزبر

 نوشته است  یشعر شیرو

 دلم امّا... با  ی چه کرد یدانینم  دیخودت شا "

 !یآدم سرسخت را برد کی دل

 "قوّت! * خدا 

پر حرف و  یکاغذ، نگاهم را تا چشمها ینوشته شده رو یبایز یخطها یرو از

  یده که حتکر حتشیچطور نص ایمامان رو دانمی. نمبرمی پرعطش آتش باال م

 . گذاردیرا به اشتراک نم  شیصدا 
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 دهدیرا مخاطب قرار م میراهاب ا،یام که مامان رونگاهش گم شده شمی انیم

 نیا  یاز عالقه م،یکن ارتیمهدا جون رو ز یواال قسمت نشده هنوز مامان، بابا -

درست نباشه رفتارم   دی!راستش شانیدو تا هم که خودتون بهتر از من خبر دار

 م؟یکن یدخترمون رو از شما خواستگار میتونی... میول

و قلبم   شودی حبس م  امنهیس ی. نفس توشودیتمام اتاق سکوت م کدفعهی

 کنمی چه گفت؟ به آتش نگاه م ای! مامان روکوبدیم واریخودش را به در و د

. نگاهم تا  پرد یباال م شیابرو یتا کیشده و   رهیمادرش خ یها او هم به لبکه 

دستانش را داخل  و اندازدیم ریکه سر به ز شودی م دهیکش میابراه یچهره 

  شیصدا  یکه تو  یو با حزن رد یگی م یقی. دم عمبردی مشلوارش فرو  یهاب یج

 زند ی نشسته لب م

 یمن برا  ستین یمهدا وکالت تام به من داده تا وقت یاز شما چه پنهون بابا -

 ... رمیبگ میمهدا تصم

 دهدیو ادامه م اندازدی م شیحرفها  نیمکث ب یکم
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! اگه من ادیم دو تا ظلم به حساب نیا  یدور گهید کنمی منم مثل شما فکر م -

 ... امیبزرگتر مهدا به حساب ب

 دی گویو م کندی م  امی مشک یرا قفل چشمها نگاهش

 !دیسر دختر خودتون زد دیزد یهر گل نییاز نظر من خودتون بزرگتر ما -

  یلحظه بودم ول نیمنتظر ا  یادیز یکنم، من روزها هیگر ا یبخندم  دانمینم

دوست  شکند،یچرا دلم م دانمیم... نمبدون مادر و پدر مارستانی ب انیحاال، م

 .زمیخبر عمرم اشک نر نیبهتر انیتا م گزمیلب م یدارم مثل ابر بهار ببارم ول

 د یگویوار مو زمزمه کشدی تنگ به آغوشم م ترانه

 مبارکت باشه جلبک  -

 دهمی خانه کرده جوابش را م میصدا  یکه تو یوبا غم اورمی هم کم نم  من

 ببند -

 .میزنی م یخند کم جانهر دو لب و

 دیگویم ایرو مامان
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 مارستان؟یتو ب میار یراد به نظرتون عاقد ب یآقا -

تا توجه همه به   کندیدر حال دو دو تا چهارتاست که آتش صدا صاف م میابراه

 او جلب شود 

 دوست ندارم! ینجوریتون من ا با اجازه -

 کندی اما او نگاهم نم زنم،یاش زل مچهره به

 میر یگیمرخص بشه بعد مراسم عقد م مارستانیمهدا از ب میکنی صبر م -

  طاقتشیکه من ب نقدریا  یعنیمخالفتش را بفهمم،  لیتا دل کردی نگاهم م کاش

 ندارد؟  لی هستم او به من م

 یبو د،یآیم  کمی. نزدشودینم  دهیشن  یهم حرف گرید چکسیام، از ه مانده مات

 ردیگی ادکلنش قبل خودش جسمم را در بر م

بعدش وقت  یروزها ی!برا یمرخص گهیمهدا جان! دکترت گفت دو روز د -

 ! رمیگی محضر م
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.  د یربای انگشتانم م نیبود را از بکه قاصدش به دستم رسانده  یا برگه  عیسر یلیخ

 . شودیو قبل از همه از اتاق خارج م کندی م یآهسته خداحافظ 

 "اش را پس گرفت؟ ِا ! چرا نامه "

کار  نی ا  یعنیکه   اندازدیشانه باال م میکه برا  زنمیزل م ایمان روبه ما پناهیب

 است. دهیآتش را نفهم

 . زندی م رونیهم از اتاق ب ایسر آتش مامان رو پشت

 "ید یس یتق دی*س"

 یو رشته کندی شروع به صحبت م میشده که ابراه رهیبه رفتنشان خ نگاهم

 شودیافکارم پاره م

بابات برم، قرار بوده مدارکت رو بابات   لی دفتر وکپست و  یاداره دیمن با -

 رو انجام بدم  هاشی ریگیپ دی! بادهی...هنوز نرسرانیبفرسته ا 

 کنمی نگاه م ییبه دا  خسته

 ؟ یکنی رو از من پنهون نم یزیحالشون خوبه؟چ ییدا  -
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 کندی مهمانم م یگرم لبخند

رو درست   ی همه چ دمی حالشون خوبه! من دروغ ندارم به تو بگم! بهت قول م -

 رو نخور! باشه؟  یچیه یغصه گهیکنم، تو د

 ریز  شیارتعاش صدا  چسباند،یم اشنه یسسرم را به  شود،یبه بودنش گرم م دلم

 لرزدیگوشم م

 ! بهم اعتماد کن... یغصه بخور دینبا گهی تو د ،یبش تیاذ  ذارمینم گهید -

 جدا کنم میابراه ینه یبا تعجب صورتم را از س شودیترانه باعث م یصدا 

 ! ریاز شوهر من فاصله بگ یه یه -

 چرخاندی انگشتش م یاش را توکه حلقه  کنمیچشمان گرد نگاهش م با

 ؟ یچ -

 گذارد یام مگونه یکف دستش را رو ییدا 

 میما عقد کرد -

 کنم ی م دنیشروع به سوال پرس یو شاک شودیم ییوصل نگاه دا  نگاهم
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رفاقت رو در حق  نایخدا ا  ی وا  ن؟یهول بود  رنقدیبدون من؟ ا  ن؟یچکار کرد -

 من تموم کردن

 زندیپچ م شیهابا حرکت لب ترانه

 ببند -

 ردیگی دو طرف صورتم را در دستانش م ییدا 

 مهدا! -

 صدا نزن! قهرم باهاتون! با هر دوتون!  گهیاسم منو د -

 ن یمنو بب -

 بندم ی قهر پلک م با

 نینامرد  یلی! خ نم یبینم -

 گذارد ی م شی را به نما شین صدا تحکم لح با

 نگام کن! -

 زنمی چشمانش زل م یبه مشک یدلخور با
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 افتاد...  یاتفاق کی یتو که رفت -

 رم یگینگاه م  یدلخور با

 آره بهانه بتراش  -

 زندی م یتلخ لبخند

 تصادف کردم -

 کشم ی م یبلند نیترس ه با

 ! یکن ریرگعواطف منو د نیکه کرد یکار  یزشته که برا  یلیخ هاربایم -

از   یکی نمیبکنم، حرص نخور! دلواپس هم نشو ا یکار نیهمچ دیآخه چرا با -

بود!  ی! تصادف بد یشش ماه اتفاق افتاد و تو خبر ندار نیا  یکه تو هییزا یچ

بود، شکر خدا نه مادرم حالم رو   دهیبد بود دختر، نخاعم صدمه د یل یحالم خ

 . نه خواهرام! تو هم که.. دیفهم

 ردیگی م یو او نفس شودیم یو ته دلم خال  شودی مانم جمع م چش یتو اشک
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 یاش رو راضتالش کرد تا خانواده یلینبود ازم مراقبت کنه، ترانه خ کسچیه -

 و شد پرستار من! میعقد کرد مارستانیب یکرد و تو

 کنمی شهر چشمانش را تماشا م ینگران با

 واقعا؟ -

تفاق افتاده را در ذهنم پردازش . آنچه ا کندیم دییحرکت آرام سرش تا با

 خواند یم تمیکه ترانه با ر کندی قلبم را مشت م یبیو ترس و غم عج کنمی م

 !یپرستارم تو باش دیتب کنم شا یاله -

 دهم یتکان م شیبه افسوس برا  ی. سرکندیبا انگشت به خودش اشاره م و

 بکنن... جون به جونت   -

 هم دیو ادامه م خورمیحرفم را م یهیبق

 وگرنه حقت بود چند تا درشت بارت کنم....  یشد مییکه االن زندا فیح -

 آتش#
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و   گردمی . برمکندیم میو صدا  دودی مامان دنبالم م زنم،یم رونیدر اتاق که ب از

 زند ی . درون چشمانم زل مشودیمنتظر صحبتش م 

 آتش؟ -

 فهمم ی سوالش را م منظور

چند قفله   خوام ی ! مخوامشینم مهیو ن نصفه گه ید یداغونم ول  شیآره از دور -

 کنم بودنش رو!

 زند ی با افتخار لبخند م مامان

 ی کنیم ینامه نگار دمی نفهم یفکر نکن -

 اندازم یم ریو سر به ز کشمی م میموها یتو یدست

به  یرستان یدب یمثل پسرا  ؟یکنیوادار م یی ایمامان منو به چه کارا  ینیبی م -

 دمیدختر مردم نامه م

 شه یبراتون خاطره م ناشیهم -

 کنمی و با تشکر نگاهش م آورمیرا تا چشمانش باال م نگاهم
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اوضاع    نیتو ا  یوقت زنه،ی م شمیآت هاشییتنها  ،یممنون مامان که کنارش هست -

باهاش حرف  شهینطقم باز نم ستنین ششیمادر و پدرش پ نمیبیو احوال م

در حقش کم   دی...نباادیخوشم م تشی! از شخصهیو صبور یبزنم...مهدا دختر قو

و با باباش صحبت کنم!   رمیبگ میباباش رو از ابراه یبذارم، قصد کردم شماره

 منم فراموششون کنم!  ستنیحاال که اونا ن دینبا

رو بهت بدم، خوشحالم که پسرم   شنهادیپ نی هم خواستمی پسرم، منم م نیآفر -

 ! مِیفه نقدریا 

 م یگردیبرم میه سمت ابراههر دونفرمان ب میابراه  یصدا  با

 ن؟یندار یحاج خانم با ما کار -

 مهدا #

 کنم یم  زیرا تم نگیس

 ارم؟یب یمهمونا اومدن من چا یخوا یکمکت کنم؟ اصال م -

 زنم ی آرنج به شکمش م با
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نه! اصال! ترانه برو تو اتاق به شوهرت کمک کن ! خودم بلدم از پس خودم  -

 امیبرب

 دردم اومد  یه -

 اندازدیال مشانه با و

 بکن فقط خواهشا گند نزن خوادیدلت م یاصال هر غلط -

 کنم یچشم درشت م شیبرا 

 ببند -

 کندیهال صدا بلند م یاز تو ییدا 

 ستیمدرسه ن نجایا  نیدخترا قشنگ با هم حرف بزن -

 میزنی خنده م ریو با هم ز می کنیو ترانه به هم نگاه م من

 ؟ آقا ناظم باشه مگه نه ادیبهش م -

 میرو ادب کنه من ازش راض یک یبلد باشه و تو    یآخ اگه ناظم -

 کشدی را از پشت سر م میموها
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پسندت   شی آت ی! الهیاریدر مخواهرشوهرا رو  یمهدا همش ادا  یلوس یلیخ -

 نکنه

 برمیباال م شی اشاره برا  انکشت

 دلبرم! دلش رو بردم! نقدر ی! بعدش هم ا شیآتش نه آت -

. آرام انگشتانش  میخندی که با هم م دیآیو چشم ابرو م دکنیکج م  یدهن میبرا 

 دهد ی انگشتانم سُر م نیرا ب

 بمونم؟ شتیتو آشپزخونه پ  یدلهره دار ای ییاگه تنها یاز شوخ یحاال جدا  -

 روم ی فکر فرو م یو تو دهمی م  یمشتم فشار کم ان یرا م انگشتانش

 باشن؟ شمیپ دیپدر و مادرم نبا تیموقع نیترانه... چرا تو ا -

 کندی م بغلم

 تییها! نرو تو فکر جلبک نازم، احساس کن من و دا  یجونم...بغض نکن یا  -

 . ..میقبول کرد یتو رو به فرزند خوندگ
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لبش  ی اش را گوشهانگشت اشاره د،یپایرا م میسرتاپا شود،یمن جدا م از

 د یگوی و متفکر م گذاردی م

 !یبچه غول کمیاوم فقط  -

 میگویم ظیو با غ کنمیم شیپهلو یحواله  یمشت

 ! ییشمام دور شو زن دا چ یاز جلو -

  دهدی وسط آشپزخانه قر م ترانه

 مبارکش باد شاهللیعروس چقدر قشنگه، ا  -

و او   رمیگی و با خنده به طرفش نشانه م دارمی مالقه برم کی یجا ظرف یتو از

 "داماد خوش آب و رنگه " دهدیادامه م

 یو ادامه خنددی و با ذوق م دهدی م ی. جاخالکنمی رت مرا به طرفش پ مالقه

  دهمیتکان م شیبه افسوس برا  یسر "بادا بادا مبارک بادا  "خواندیشعرش را م

 .پردی م رونیو از آشپزخانه ب فرستدیکه بوس م
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 میلبها ی. لبخند رو آوردیدوباره به سمتم هجوم م  میتازه دردها رودیکه م او

نبودش در   یبا مامان نداشتم ول یا عاشقانه ارتباط است . درست شودی خشک م 

گران تمام شده است. درون تک تک لحظاتم کمبود  میبرا  یل یخ تیموقع نیا 

  اده. من همانطور عصا قورت دکنمیرا حس م شی خودش و حرفها

 !شیهاخی! با تمام هشدارها و توبخواهمشی م

  رییار من تغخاطر خواستگ کرده و دکورش را به زیخانه را تم ییو دا  ترانه

 ام. اند و من داخل اشپزخانه خودم را مشغول کردهداده

 یرا تو هاینیریام. شگذاشته ینیس یام و تورا، شسته دهیخر ییکه دا  ییهافنجان 

  دهیچیدم داخل آشپزخانه پتازه یام. عطر چاهم دم کرده  یو چا  امده یظرف چ

 یحس و حال خوب یقل قل کتر یصدا  زنم،ی اپن زل م یاست. به ساعت رو

 یها. گلنمینشیم پنپشت به ا  ،ینهارخور  زیکنار م یفلز یصندل  یدارد. رو

دلم   کنم،یو قامت بابا را ارزو م کنمی لمس م  حواسیرا ب یز یروم یبرجسته 

 دیآی و ترانه م ییحرف زدن دا  ی.صدا خواهدیبودنش را م

 رتر؟ اونو می بزرگه رو بذار  زیبهتر نبود اون م -
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 نه خانمم همونجا بهتره -

از   رد،یگیراه م ییو فکرم هر جا کنمیرا م  میهاپوست کنار ناخن شان،یپر

 سوئد...   یو حت یمدرسه گرفته تا آتشنشان

 مهدا؟  -

ام که آمدنش را متوجه . آنقدر در فکر فرو رفته پرمی از جا م ییدا یصدا  با

 . کندیدلسوزانه نگاهم م کنمیام. نگاهش که منشده

 ؟یناراحت -

خودش  ده،یزحمت نکش میکم برا  ییکنم، دا  میتقس هانیا  نی را ب میهاغم دینبا

است.مگر خودش چند سالش است که  دهیهم هنوز طعم آرامش را نچش

 زنمیبخواهد مرا هم سر و سامان بدهد.به زور لبخند م

 ی دیبرام زحمت کش یلیخ یینه! فقط استرس دارم...ممنون دا  -

 بوسد یرا م میموها یو رو  چسباندی م اش نهیبه س را  سرم
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 نیاز ا  شترینشد! ب یکنم ول ستیرو برات راست و ر یهمه چ خواست ی دلم م -

 ... ومدیازم برن

 بوسمیرا م اشنه یس یرو

 کنم؟   دا یمهربونتر از کجا پ نیاز ا  ییدا  -

 کندی م و با دقت نگاهم ردیگیاز من فاصله م کدفعهی

 مهدا؟  یراست -

 جانم؟ -

 ده؟ی نم ریبهت گ یابونیاون غول ب ؟یکنی شال سرت نم -

 شوم یبلند م یصندل  یعجله از رو با

 کو شالم؟ یراست ،یگیراست م یوا  -

 گردمی و به طرفش برم ستمیایم کدفعهیو  دومیطرف هال م به

 !ییدا  -

 هوم؟  -
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 ! باشه؟ یابونیبهش نگو غول ب -

 زند ی م لبخند

 کن  دا یبرو بچه شالت رو پ -

 مهدا #

دور   ی. قلبم روچسبدیآشپزخانه م  یمیبه فرش گل میزنگ خانه، پاها یصدا  با

خوش رنگ  یهاینگاهم چون نقاش یو تمام خاطراتم با آتش جلو رودیتند م

 .ردیگ یجان م یو لعاب

  یول رودیضعف م شیبرا . دلم امستادهیا  تی موقع نیباالخره در ا  کنمینم باور

 . لرزاندی م، پشتم را ما نبود خانواده

 دودی داخل آشپزخانه م ترانه

گل رو بده دست   انیک  یجلبک عروس! االن آقا ،یچرا مجسمه شد گهید ایب -

 من؟ 
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  نمیبیو آتش را م کشمی سرک م د،یآی از هال م یسالم و احوالپرس یهمهمه 

لباسش  یو عجب تو دهیپوش یجذب دیسف  راهنیبا پ یکه کت و شلوار مشک

. ترانه دستم را زندی م رونیب  میهاو حرارت از گونه گزمی. لب مکندی م یدلبر

 .کنمیسرم مرتب م یو من شالم را رو کشدی م

اند و  اول وارد خانه شده یهمراه دختر جوان ایمامان رو م،یستیا یهال م وسط

.  اندستادهیا  دهد،ی دست م ییکه با دا  یها در حالسر آن آتش آخرتر و پشت

. ترانه آهسته از من شودی . تمام نگاهها سمت ما زوم ممیکنی نه سالم مهمراه ترا 

برود. با نگاه   نییپا ای دیای رود باال بی م ادشی امنه یس  انی. نفسم مردیگی فاصله م

که از   داردی برم ی. قدم بلندشومیذوب م کند،یرا برانداز م میرتاپاآتش که س

گل رز    قیتلف ی. دسته گلردیگی مو دسته گلش را به طرفم  افتدی همه جلو م

کرده بودم را   مشیتقد ییکه من از زمان آشنا  ییهاانگار تمام گل م،یسرخ و مر

عطر  نیو ب  زندیم امی نیب ریز میمر ظیاورده است. عطر غل هی هد میبرا  کدفعهی

گرفتن   یبرا  کنمی. دست دراز مکندی خانه م ده،یچیسرد آتش که در فضا پ

. دستانش کندیم دا یبا هم اتصال پ مانیهار دسته گل دستچت ر یکه ز شکششیپ
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.  ندزیجوانه م امی شانیپ ی. عرق رورودی داغ است بر عکس دستان من! نفسم م

ماه و  یآسمان شب و د د،یرا پر کرده، انگار خورش نمانیگرما حدفاصل ب

سرمان با حرارت طلوع کرده است. نگاهم چون  یسقف خانه را شکافته و باال

عمق دارد، حرف   شی. چشمهاافتدی م ریآغوش نگاهش، گ انیم پناهیب ییهوآ

 زند ینگاهش کنار گوشِ دلم پچ م شمیدارد، دست دارد. 

 انی و م "ام تا پشت و پناهت باشمنباش، من آمده  زیچ چی مهدا دلواپس ه "

 . شومی م گیجنگاهش 

هر چه   یو قطع کننده رمیگیها را با سرعت مگل ا،یمامان رو یسرفه یصدا  با

با  کند،یرا رصد م میقد وباال ای. نگاه مامان روشومیهست، م نمانیاتصال ب

که همراهشان هست  ی. دختر جوانکنمی رفته دوباره سالم م لیکه تحل ییصدا 

به آشپزخانه پناه  ضیضد و نق یهاحس    یو من با کل زندی لبخند م نیریش

 . برمی م

. با احترام همه را تعارف به نشستن  دیآیمراهم م تا اشپزخانه ه ییدا  یصدا 

 . کندی م
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گلبرگ  نیام، چندشده  خودیاز خود ب ،فشارمیآغوشم م انیگل را م دسته

 .کنندیسقوط م میپاها ریسرخ ز

 . گذارم یم یو دسته گل را داخل پارچ پر آب کنمیم یخواهها معذرتگل از

 مهدا #

اپن  یرا از رو هایاست که چا  نیبا ترانه ا قرارمان  شوم،ی م ختنیر یچا  مشغول

 ها ببرم.مهمان یکرد، برا  دیینشانش دهم اگر تا

 ی. دسته فهممی نم یزیچ شانیمن از حرفها یول کنندیبا هم صحبت م هاآن 

را   ی. با شتاب قورسوزاند یهم دستم را م یکتر یهاداغ است و بخار آب یقور

عقل  "زنمیو با خودم غر م کنمیفوت م و انگشتانم را  گذارم ی م نتیکاب یرو

 .دهمیمخودم تکان  یبرا  یو سر "بردار رهی! خب دستگیکه ندار

 ده،یخر ییکه دا یبلور خوش تراش یهافنجان یتو یو آبجوش را به تساو یچا

. دیآیو باال م  رقصدی م ی هر فنجان بخار کوچک ی. از گل تراشِ لبهزم یری م

و شور با هم   نیریا بخورد، البته نه من که در دلم شر یچا نیا  کندیآدم هوس م

 چه درست شده است.  داندی و خدا م جوشدی م
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با هم  می و ابراه ایمامان رو برم،یو سمت اپن م رمیگیدست م یرا رو ینیس

. اما ترانه حواسش به دهندی و آتش و خواهرش هم گوش م زنندی حرف م

 آشپزخانه است.

 کدفعهی. اندازدیرا باال م شیو او با غلظت ابروها  دهمی را نشانش م های چا

آتش به صورت ترانه زل زده و صورتش را با شدت به طرف من  نمیبی م

  های چا  شود،یکارم باعث م نیو ا  کنمی. با عجله به اپن پشت مچرخاندی م

 "بودم تهلعنت بهت ترانه، االن سوخ ". زدیبر ین یس یپر بخورد و تو لب

را   ی نیس کنم،ی م یخال نگیرا داخل س هایو چا رومیم  نگیطرف س به

ترانه گفته  دیآیم ادمیو  زمیری م یتر چابا دقت نباریو ا   کشمی دستمال م

 هم بگذارم.  کنصافی چا

کارم را تکرار   شومیو من مجبور م دهدی دوباره و سه باره ترانه جواب رد م اما

کنج لبش    یلبخند محو یول  گرداندیآتش از قصد رو برنم کنمی کنم، حس م

 . کنمی حس م
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حناق شده، هر چه فحش  میگلو خیب یمادریدرد ب خته،یم به هم راعصاب گرید

روح پرفتوح ترانه   یام، حوالهتازه اختراع کرده  ایام داشته ادی راهیو بد و ب

 ببرم. یپرافاده، چا یبدون نظر گرفتن از ملکه ندفعهیا  رمیگی م  میو تصم کنمی م

. نگاه همه که به رومی برافراشته به هال م یو با گردن  رمیگی را به دست م ینیس

و هوا   شودی تمام اعتماد به نفسم دود م نمیبیتا لبخندشان را م گرددی سمتم برم

به   ینیس یها توو فنجان  لرزد یکه رعشه دارند م یمارانی. دستم مثل برودی م

 .ندیآیدرم  یکوبیرقص و پا

آتش  یهاکند، دست  یحرکت نکهیقبل از ا  یول زدیخی از جا برمبا ترس   میابراه

درون چشمان تار و   یو با اخم و دلواپس ردیگی را از دستم م ینیاست که س

 نگران است  میهاحجم غم  ی اندازه  شی. صدا زندی زل م سمیخ

 شده؟ یچ -

 شود یخورد م میگلو انیم میو صدا  لرزدی م میلبها ترکد،ی م بغضم

 خوام ی مو ممن مامان -
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  یپوف میو ابراه داردی نگاه اتش ترک برم یشهیسوز دارد که ش میصدا آنقدر

 . کندی و کالفه پشت به ما م کشدی م

هق هق من  یو فقط صدا  فشارد یدهان هر چهار نفرشان م یدست رو  سکوت

 نوازشگر آتش....  یو صدا  کندیسکوت و بهت مجلس عرض اندام م انیم

 ؟یشیوم مآر  رم،یبگ یریباهاشون تماس تصو -

 . کنمی م نییو سرم را باال و پا دهمی هم فشار م  یرا رو میهالب

جمع   نی نگاهش را ب فیو بالتکل  اندازدی م  یدستش نگاه یچا  ینیبه س آتش

 .ردیگیرا از دستش م یچا  ینیو س دودی. ترانه با عجله جلو مچرخاندی م

 مهدا #

 شگریام. آرا رفته شگاهیصرار ترانه به آرا است. به ا دهیروز وصال فرا رس باالخره

 یرو یحیمل شیرا به حالت جمع درآورده و به خواست خودم آرا  میموها

تا  میکنیو رو م ریده تا پاساژ را ز هاربای. با ترانه و مدهدیصورتم انجام م
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 کرده دا یکند، پ  یرا راض هرنگ که من و تران  یکت و شلوار نبات کیباالخره 

 و افکار و اسالم آتش هم هستم.  قهیمن به فکر سلوالبته که 

 یهاکت پر شده از گل یقسمت چپ جلو رسد، یزانوَام م یک یکت تا نزد قد

که سر  شیهاگل یبه طرح لباس داده است. رو  یخاص ییبایبرجسته و ز

 . دهدی به سر انگشتانم م یحس خوب فشیلط یهای برجستگ کشم،یانگشتانم را م

. میعقد رفت دیخر یبرا  میبا آتش و ابراه ش،ی از جواب آزما روز قبل؛ بعد  دور

 کیجلد قرآن و  کینداشتم، فقط به  یچندان یالبته چون من دل و حوصله

اش را از جنس نقره انتخاب . آتش حلقهمیساده بسنده کرد ینگیر یجفت حلقه 

تا   میهادهید نو م"طال بر مرد حرام است"گفت  د،یکرد و تعجب مرا که د

 ییاز مردها یلی. خکردمیم  سهیذهنم مقا یتو  گفتیمروز را با آنچه آتش ما 

 .  کردندیگردنبند طال استفاده م ایبودم انگشتر  دهیکه د

ها تهمت آرش به آن گفتیامروز هم با مامان و بابا تماس داشتم. بابا م صبح

. بابا  از سوئد خارج شوند  توانندیمشخص شدن ماجرا، نم زده و فعال تا یدزد

انتقال مال و  یچون تمام کارها د،یآیاز دست آرش برنم یمطمئن بود کار
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. من دوست داشتم بابا  استانجام داده   لشیوک  قیو از طر یرا قانون شیهاییدارا

بابا اعتقاد دارد آن  یول بودیم  شمیلحظات پ نی و در ا  زدیمال و اموالش را م دیق

 یاست. بابا شرمنده بود که برا  اشیوانج یهاسال یهازحمت  یجهیها نتپول

من،   ینبودنشان برا  کردم،یفکر م نیمن به ا  ینداشت ول یاهیسر عقد من هد

 از آدم کرده است! یرا ته ایچقدر دن

برآب  نقش  شیتمام آرزوها کرد،ی م هیکرده بود و فقط گر  رییتغ یمامان، کل

بعد از قطع تماس  حاضر شود. توانستیشده بود و در عقد تنها دخترش نم 

 زهر نکنم. هیامروز را به بق رمیگی م  میو تصم کنمی را پاک م میهااشک

غر  بندد،یسرم طرحدار م یرا رو  امیروسر نکهیا  نینشسته، در ح میروبرو ترانه

 زند ی م

 !یوقت شاغل نباش چیه یکه قبول کرد یکرد یکار بد یلیخ -

 کنمی دم نگاه مکه به دستم داده است به خو یا نهیآ یتو از

آروم داره که همسرش   یخونه کیبه  اجیکارش سخته، احت گهی م یوقت -

 برم سرکار؟ دیمنتظرش باشه و خونش رنگ و بو داشته باشه، بگم اال و بال من با
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 !! یکنی کورت کرده، فکر بعدت رو نم شیاالن عشق آت -

 کوبمیم اشقهیشق یام روانگشت اشاره با

 کرار کن!آتش! آقا آتش! ت -

 زندی را پس م دستم

 نده!تو خونه مو یدهی ببند! شوهر ند -

 کنم یم شیصدا  متفکر

 ترانه؟  -

 کند یرا با وسواس شل و سفت م  یگره روسر یه

 هوم؟  -

کنارش خوشبختم،   یرو با تمام رگ و جونم دوست دارم، وقت شیمن آت -

 ایمن از تموم دن به کجا برسم؟ تونمی...با کار مخوام ی اون رو هم م یخوشبخت

 ریمد مییحاال به خودت نگاه نکن دا ... دمیکه بهش رس خوامیرو م شیبودن آت
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 یاتایشخص  نیو وجناتش هم که نگم، درست مثل ا  پیشرکتِ، از ت کیعامل 

 دارم  شی در پ یسخت یمن زندگ یاومده ول رتیتو رمانا گ

 کنم یکج نگاهم م یلب و لوچه با

هم  اشافه یدست بزن هم داره، ق کنه،یداره عقدت مبرات آتش به زور  رمیبم -

 بان در جهنمه! مثل نگه

 میگوی م یدیو تاک شودیتا بناگوشم باز م شمین

  یاون تا بره سر کار و برگرده به من چ یدونیکارش سخته ترانه! کارش! م -

 گذره؟ ی م

  میکنی م یروسر ریرا که هر چه ز میاز موها یا و من دسته  کندی نگاهم م رهیخ

 دهمی را نشانش م کشدیسرک م  رونیدوباره گستاخانه به ب

  ریهمش از ز نیجمع نکنه! بب نویا  یگفت شگریبود به آرا ی چ  نیخب هم -

 ... رونیب ادیم یروسر

 کندی م حتمیرا آهسته کرده و نص  شیصدا 
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 !شهی به حرف مردا گوش نکن بعدا برات دردسر م یلیخ  نیبب -

را باال  میابرو یتا کیو  دهمیتاب م ی . گردنندزی م می را به پهلو دستانم

 اندازم ی م

 نگفتم!  مییرو به دا  اتانهیموز دیعقا نی! باشه اگه ا شنومیم  ییزا یخوب چ-

 کشدی م یو نفس پر چرخاند ی را در حدقه م چشمانش

دختر خواهر  ،یستیرفت تو جلد خواهرشوهرا! بابا تو خواهر شوهر ن نیباز ا -

 !یشوهر

 ر که هستم، احترام بذار قوم شوه -

و با چندش  دهدیدستش را کنار گوشش قرار م یاحترام نظام ینشانه به

 د یگوی م

 نشه! اشدهیدوست تازه به دوران رس ییِآدم سگ بشه و زنِ دا  -

. نگاهم زندیم رونیحاضر و آماده از اتاق ب ییکه دا شودیتا بناگوشم باز م شمین

 نیحاال با ا   پوشدی نمهم کت  کباری یکه سال  اربا هیم شود،ی م ش یهاییبایقفل ز
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جهان را در هم شکسته و  ییباینشسته، کل ز ییبایتنش به ز یکه رو یکت

 . کندی م  ینگاهم دلبر یبدجور تو

 مهدا #

شکسته   شیکه درونش صدا  یو با لحن شودی م میهم غرق تماشا میابراه

 د یگوی م

کن! نه   یزندگ یدوست دار ! اونجور کهییدا  ی! خوشبخت بشیچه ناز شد -

 اونجور که مردم ازت انتظار دارن!

 گردد یبرم هاربایبا حرص به طرف م ترانه

 منظورت از مردم....  -

 کشدیم یو سوت بلند ماسدی جمله در دهانش م و

 ..  نایشده آقامون ا  یچه جگر  نیگاد بب یاوه ما -

 کشم یه را از پشت متران یبافته شده یو من موها خنددیبا غرور م  هاربایم

 رو! مییدا  یالمصبت قورت داد یکن، با اون چشا شیچشات رو درو یه -
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 کشدی م غیو ترانه ج خنددیبا صدا م هاربایم

 ! شوهر خودمه دوست دارم قورتش بدم یموهام رو کند یوحش -

 گزمیو من لب م شودی بلندتر م میابراه یخنده یصدا 

 نشسته! مجرد  نجایمراعات کن ا  ا،یحیب -

از جا   د،یجد پیت نیکشف شوهرش در ا  یترانه بدون توجه به حرف من، برا  

. ترانه  کنمیدعا م شانی خوشبخت یو من برا  رودی و به سمتش م زدیخی برم

به ساعت  میو ابراه کندی را وجب به وجب با نگاهش فتح م میابراه یسرتاپا

 د یگوی و به هر دو نفرمان م اندازدی م یپشت دستش نگاه

 ! میبر دیشد ها، جمع کن رید -

 . میرسیموعود م خیبه تار میدرون جانم ولوله به پا انداخته است. دار ینیریش ذوق

 دارد!؟؟ یچه طعم وصال

 توسـت اگر دل را  وصال

 یهست و مطلوب یمُراد    
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 کنار توسـت اگر غم را          

 * یانیهست و پا یکنار            

 ........ 

.  اندستادهیمحضر  ا  یاش دور هم انتهاآتش و خانواده م،یشویممحضر که  وارد

را   دیسف  راهنیبا پ ی. همان کت و شلوار مشککندیقدم تند م دنمانیآتش با د

 شود؟ ی دلبر م نهمهیاست، مرد هم ا  دهیپوش

.  شودیادکلنش در هوا پراکنده م یاز هر سلول بدنش بو دیآی که م کینزد

 است.  دهیدکلن خواب در وان ا  شبیانگار که د 

. دلم کندیچشمان خوشرنگش قاب م انیرا م میقد و باال اشدارانهیخر نگاه

 .پردی م نییباال و پا  امنه ی س انیم یقراریب یچون ماه

 میو مدارکم را از ابراه دهدی دست م می. با ابراهشنودی. جواب مکندیم سالم

 . کندیتقاضا م
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و به  کنمیکه من هم ادب را فراموش نم ندیآی و آذر به سمتم م  ایرو مامان

را   امیروسر یرو ای. مامان رومیکنی م یو سالم و احوالپرس رومی طرفشان م

 بوسد ی م

 آرزومه مادر! تونیخوشبخت -

 فشارد ی م یآذر دستم را به گرم و

 منم خواهر خودت حساب کن  -

  یهمرنگ چشمها ییتپل و چشمها یدختر با صورت کیاز پشت چادرش  و

. آذر دست کندیو با دقت مرا نگاه م دیآیم  رونیب یعروسک یراهنیتش با پآ

 گذارد ی پشت سرش م

 سالم کن  ییتبسم به زندا  -

 یرا خرگوش شیکه موها  یدخترک یگونه و رودی بودن قنج م ییاز زندا  دلم

 کشم یبسته را م

 ماهت تربچه کوچولو  یسالم به رو -
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 دیگویو م  خنددیم ینخود

 ایب -

. اشکال  کندیم شیبه من بزنم، آذر هشدار گونه صدا  یحرف  یواشک ی  خواهدی م

 پرسدی که م برمیدهانش م  کیو سرم را نزد  میگویم یندارد

 ن؟ ی هست میی شما عروس دا  -

 دهدی که ادامه م کنمیم دییلبخند تا با

همش  یول رمیگیعروس خوشگل م کیگفتم براش  شی من همش به آت -

 . کردی م هیگر

کوچک تبسم   یها. به لبرمیگیبا آذر گرم صحبت هستند، نگاه م ایرو انمام

 پرسم ی و آهسته م  دوزمی چشم م 

 کرد؟ی م هیچرا گر -

 گرفتن!  ییمامان گفت شما رو از دا  دمیمن شن -
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کرده  هینبودم در کدام روزها گر  یآتش برا  زنمیو حدس م زنمی م لبخند

 دارد.   یچه دل مهربان آوردی خودش نم یاست. پسرک تخس! اصال به رو

محضر   یرا رسانده، سرخوش به طرف پدرش که گوشه شیکه خبرها تبسم

 . دودی کنان م یل یل ستادهیا 

 فشاردیدستم را م ترانه

 ؟یخوب -

 کنمی محبت نگاهش م با

 ام پس خوبم!اگه هنوز زنده -

 زند ی م لبخند

 ها...  ستیطرف دل تو دلش ن -

 کندیاشاره م دهد،یقدمات عقد را انجام مم یو جد عیبه آتش که سر و

 طاقت نداره!  گهیبشه، د بشینص خوادی م یجواهر نیخب حق هم داره همچ -

 زند یو دم گوشم پچ م اندازدیام مدست دور شانه ترانه
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 عروس خانم لطفا ببند...  -

 کندیم میصدا  آتش

 نجا یا  نیای خانم راد لطفا ب -

و  ستادهیکه آتش کنارش ا   یزیو من به طرف م کندیم دمییبا نگاهش تا  ترانه

 . رومیم زند،یتند تند امضا م

بابا را   ی. دارد جادهدی دستش را به مسئول ثبت مدارک م یهاهم برگه هاربایم

حال و روز امروزم   کردمینم دا یرا پ میاگر دوباره ابراه ی. راستکندیپر م میبرا 

 چگونه بود؟ 

. خودکار  کندیل سبز چشمانش شره م. عشق از جنگ کندی نگاهم م آتش

 رد یگی دستش را به طرفم م

 تو سرنوشتم! یا یامضا کن تا ب -

لبخند بزنم. دستم   توانمیم ی. با سختجام تنم را ماالمال کرده است جانیه

 یرو یسو ندارد وقت می. چشمهارمیگی خودکار را از دستش م یوقت لرزدی م
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آتش  شودی. امضاها که تمام م زنمیامضا م  آن آقا را  یانگشت اشاره ریدفتر و ز

 کندیزمزمه م طنتیبا ش

 ی خسته نباش -

 ی*سعد

 مهدا #

 کندی م میصدا  ایرو مامان

 دخترم؟  -

 دهمیرفته است، جواب م  لیکه به وضوح تحل ییصدا با

 بله؟! -

 ...نین یمبل بش نی ا  یرو دیبا ایب -

که   نمیبیزه سفره عقد را م و تا کنمینگاه م ایدست مامان رو یطرف اشاره به

موج  میروبرو یدر صحنه ییبایپهن شده است. آنقدر ز  اس،ی از گل  یطاق ریز
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رز و   یها سفره با گل لی . تک تک وساشودیکه دلم مملو از شور م زندی م

 شده است.  نییتز دیسف یداوود

ت  و دستش را پش رساندی . ترانه خودش را به من مزند یآتش را صدا م هاربا،یم

 به جلو قدم بردارم  کندیو وادارم م  گذاردی کمرم م

 ! کنمیجرم اسکورتت م یتا صحنه -

 ....... 

. نمی نشیمبل نم یبه احترامش رو د،یایتا آتش ن یول ستمی ا ی به مبل م پشت

نرفته است. آتش هم کم کم خودش   ادمی تیمامان از ادب و شخص یهاحرف 

حس   ستدیا ی. کنارم که مکندی پرواز مرا از دست کارها رها کرده و به سمتم 

 .کنمی م تیامن

 ؟ ینیشیچرا نم -

 ...یایمنتظر بودم شما هم ب -
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و دست آتش را در   دیآی به سمتمان م میکه ابراه کندی نگاهم م یقدردان با

 د یگویم طنتیو با ش فشاردی دستانش م

 شی تآ م،یقالب کن یدخترمون رو به کس میباالخره بتون کردمی فکر نم -

 ها...  میو انصراف ندار یمونیپش

 کنم ی. و من با تعجب نامش را صدا مزندی لبخند م آتش

 !هاربایم -

 دهدیاو همچنان ادامه م اما

 . ارمیدمار از روزگارت درم ی! دبه کنشودی جنس فروخته شده پس گرفته نم -

 کنمیاسمش را صدا م دوباره

 !ییدا  -

 زند ی پچ م و کندی نگاهم م دلتنگ

رو که   یابونیغول ب نیخوشبخت شو ، هم خودت رو خوشبخت کن هم ا  -

 کنارته!
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 کنم ی حرص دم گوشش زمزمه م با

 !شنوهی !! مییدا  -

نگاهش  ریمتح زند،ی چشمانش از نم اشک برق م ریز شودیمن که جدا م از

 .دهمی مهار کرده و قورت م ی را به سختنشسته  میگلو یکه تو یو بغض کنمی م

 کشدیرا م هاربایکت م یگوشه ترانه

 شگون نداره!  -

جو را عوض  دیبا ی. خودم در حال خفه شدن هستم ولباردیصدا م  یب میابراه

 کنم 

 .دیها استفاده کناز تک تک فرصت ن،یوقت خجالت نکش کی -

با   یترانه هم تار شده است ول . نگاه د زنی و با اشک لبخند م کندیسر بلند م ییدا 

 .چرخاندیچشمانش را در حدقه م میحرص برا 

 .نندینشی کرده مکنار سالن، بغض یهایصندل  فیبا هم در رد
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حالم را    م،یچشمان ابراه  یحدقه یتو یها مامان و بابا و اشک یخال یجا 

از درون در حال خفه کردنم هست. آتش حالم را   یزیچ کند،ی دگرگون م

 زند ی . داخل نگاهم زل مهمدفی م

 منو؟   نیبب -

 دوزم یاش مرا به چشمان پر جذبه نگاهم

   ؟یکن  هیگر یخوا ی م -

 زمیبگذارم و تا خود صبح اشک بر اش نه یسر بر س خواهدی دلم م یآر

 ها!  یزینر! اشک میشی مال هم م می...دار میرسیبه هم م میدار -

 زنمیکرده لب م بغض

 مامانم...  -

 د یگویمغرور  با

 من!  -

 میگوی تر م آهسته
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 بابام...  -

 کندی تر تکرار متحکم با

 من!  -

است. با نگاهم به  متیوجودش غن دیگویراست م زنم،ی لبخند م باالخره

 کنم یوجودش اشاره م 

 خودت! -

 زندیهم لبخند م او

 تا آخر عمر نوکرتم -

 جانیت دهم. با هنجا کند،یرا قطع م امشهیکه ر یدرد نی خودم را از ا  دیبا

 م یگوی م

 !خطبه رو بخونه سخته ادیعاقد ب نیاوف بگو ا  -

 اندازد یو ابرو باال م خنددیو دلبرانه م دهدیبه افسوس تکان م یسر

 ؟یراست -
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 کنم ینگاهش م  یپرسش

دارم   قراریراه به راه بغلت نکنه، من سندرم دست ب یبگو ه  تییدا  نیبه ا  -

 فک و دهنش!  دستم رفت سراغ یدید وقتهی

 کندیم  مانیصدا  ایکه مامان رو کنمی و متعجب اما پر ذوق نگاهش م مات

 عاقد اومد دینیها بشبچه -

 !اندازمی و من در ساحل آرامش آتش لنگر م مینینشی آهسته کنار هم م  و

 مهدا #

دسته گل بزرگ درون دستانش، مقابل  کیرا با  را یام که سمکامل ننشسته هنوز

تنگ شده است. به ترانه نگاه   تینهایب شی. دلم برا نمیبیم  محضر یورود

 شوم ی م رهیآتش خ یو من به چشمها  رودی که به استقبالش م کنمی م

 اجازه هست؟  -

 کندی م زیو چشم ر دهیرا نفهم منظورم

 ؟یواسه چ -
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 کنمیاشاره م را یطرف ترانه و سم به

 اومده...  را یسم -

 زند یم و لبخند  کندیسمت او نگاه م  به

 ! دییشد! بله خانمم بفرما  لیاوه اوه جمع سه تفنگدار تکم -

. زمیخیو از کنارش برم  شودیتا بناگوشم باز م شمی خانمم گفتنش ن یواژه از

بروم و وسط محضر ندوم.   را ی سمت سم  تیخانم باشخص کیمثل  کنمی م یسع

ساکت  انگار همه چد،یپی درون محضر م میهاکفش  یپاشنه یصدا  یموفقم ول

 اند تا رفتار و حرکات مرا رصد کنند.شده

 زنم یبا ذوق نامش را صدا م رسمی که م را یسم به

 ! ریسم -

را به آغوش  گری. همدکندیبغل باز م می و برا  کندی هم با ذوق نگاهم م او

 زند ی و او غر م میکشی م
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! خب  ن یکنی من رو مجرد ول م نیشیخب عروس م ن،یشما دو تا نامرد یلیخ -

 !گهی داره د یبدآموز

 کندیو زمزمه م  کندی. ترانه متفکر دور و بر را نگاه م میریگیهم فاصله م از

همونو برات   یخوا یآرش مونده! م کی لمونیمجرد فام  یاوم! از جمع مذکرا  -

 چم؟ یبپ

با حرص کلمات را به بند   را یو سم آورمی صورتم را به حالت چندش در م من

 کشدی م

مردم نگاه نکنم که خودت خوباش رو   یبه پسرا  یگفتی ن مبه م یکوفت! ه -

رو به   هاشوبیخورده هاش و مع ترانه حاال اون کُخ یوجدانیب یلیخ ،یتور بزن

 ؟یکن یمن تعارف م

 گزمیو من با شرم و خجالت لب م رودیم سهیاز خنده ر  ترانه

 ! یرو برد مونیخانوادگ  تیثیترانه ببند! آبرو و ح -
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جمع شده  شیچشمها ی. اشک توکندیخودش را جمع و جور م یبا سخت ترانه

 کندی باز هم ول نم یاست ول

 !! پسندنیم میتپال آرش بدآخه گفتن به  -

 بوسمیرا م اشیگوشت یو من گونه دهدی هم فشار م یرا رو شیهالب را یسم

شاخ شمشاد من  ییفدات شم! خودش رو هم به زور به دا   کنهیم یشوخ -

 هم راه انداخته! لمونیفام لمونی فام  یهچسبونده! 

 کندی اسمم را صدا م یو ترانه شاک  زندی چشمانش برق م یاز خوشحال  را یسم

 مهدا؟  -

 دهدیآتش هم همزمان مرا مخاطب قرار م و

 خانم راد! -

کرده و  یخداحافظ  یها سرسرک. از بچهرودی خانم راد گفتنش قنج م یبرا  دلم

 .کنمیبه طرف آتشم پرواز م

 ...... 
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سرم  یاند و آذر باالسرم گرفته  یرا رو یدیسف یو ترانه دو طرف پارچه را یسم

 زند ی. ترانه دم گوشم پچ مسابدی مقند 

 .می دوختیزبون مادرشوهر و خواهر شوهر م میکاش سوزن و نخ آورده بود -

 زنمی خفه پچ م  ییو با صدا  گزمیخجالت لب م با

 ببند ترانه...  -

به من  یگذاشته و گاه اشین یب یزیت یرا رو  نکشینشسته، ع زش یپشت م عاقد

. شروع به خواندن خطبه که اندازدی م یهم به دفترش نگاه یو آتش و گاه

  ییکرده بود به رشد ماورا  شهیر  میکه از قبل داخل گلو یبغض لعنت کی کندی م

 . دهدی ادامه م ام یصوت یتارها انیخودش م

بار اول  یاند که عاقد برا سکوت کردهآغوش پدرش  انی تبسم م  یحت همه

نفس  یو من حت پرسدی معروف را مو آن سوال  کندی م لمیخودش را وک

. ترانه و  کندیبابا را التماس م یمبادا بغضم بترکد. وجودم نگاه حام کشمینم

 کشند ی م ادیفر یبا سرخوش را یسم
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 نهیعروس رفته گل بچ -

 دهدیجواب م یعاقد به شوخ و

 دنبال کدوم گل رفته؟ گهید ده،یچ یسته گلد نیهمچ -

 یرو یهامشتش گرفته و تند تند عرق انیم یآتش چند دستمال کاغذ 

را هم   ایمامان رو حیتسب یدانه یبرخوردها ی. صداکندی را پاک م اشی شانیپ

 . شنوم ی م

 را یپر ذوق ترانه و سم یصدا  پرسد،یرا م اشیبار دوم سوال تکرار یبرا  عاقد

 چد یپی محضر م  یدر فضادوباره 

 !!ارهیگالب بعروس رفته  -

در حال گالب شدن است. دلم مامان را   ادی من گل وجودم از فشار ز و

 نشود تا....  زی چشمم لبر یتا نبارم. تا کاشه دوزمی. نگاهم را به سقف مخواهدی م

دستمال   یهاو تکه کنمی نشستنش را حس م قراریتر است. ب تابیاز من ب آتش

 .نمیبی را م زدیریم شیپاها ریو ز کندی م زی ر  زیانگشتانش ر ان یرا م هایاغذک
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مجلس سکوت شده است.   ی. همهدهدیبار سوم مرا مخاطب قرار م یبرا  عاقد

  ی. صدا فهممیم اشی حرکتیرا از ب نیآتش تمام وجودش گوش شده است ا 

که بدون   ییدا  یره یاه خ. نگشنومیاهلل گفتن ترانه را از پشت سرم ماهلل بسمبسم 

تا نفسم  گزمیم را  میها. و من لبکنمی را حس م کندیپلک زدن مرا رصد م

کند. جان  دا یبله به دهانم راه پ یکلمه  کی  یراست شود تا حروف به اندازه

 قورت دهم را  میدرون گلو یهاشهیتکه ش نیتا ا  کنمی م

 پدرو مادرم....  یبا اجازه -

 و دردناک شده است  زیاست و حروف تکش آمده هاهیثان چقدر بندم،ی م پلک

 جمع...  یو بزرگترا  -

 زنمیو من آهسته و با تحکم لب م کشدی م ادیتماما سکوت محض را فر محضر

 بله! -
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در هم  کشدی که آتش م ینفس راحت یو دست و صلوات با صدا  غیج یصدا 

به آسمان  دهی کروار دتش کنم،یم شیو تماشا کنمی سر کج م ی. به آرام چدیپی م

 دوخته است.

 مهدا #

 کیبه  ایدن دیگویبله م دشیمادر و پدر شه یبعد آتش هم که با اجازه یقیدقا

من و  دنی. انگار تمام موجودات فرمان داشتند که سد رسرسدی م یسکون نسب

  یایدن انیاند. مشده کاریها هم بآن م؛یا آتش شوند و حاال که ما به اسم هم شده

سر  هیگر یکسیاز درد ب ایبخندم  قفرا  نهمهیبعد از ا  دانمیام نمم گم شدهخود

. نفسم دهدی نجاتم م یسردرگم نیانگشتانم از ا نیب یانگشتان یبدهم که گرم

 . دهدی م اتیح دی. پوست پر حرارت دستش نوکندینم دا یراهش را پ نهی س انیم

جمع است اما انگشتانم  . سرش باال و رو به طرفکنمی را به طرفش کج م سرم

 د یباز هم بگو یزبانیو زبان ب تیاست تا با قاطعرا در حصار انگشتانش در اورده

 من!  -
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 گری. دکنمیبودنش دعا م شهیهم یو در دلم برا  دهمیرا فشار م انگشتانش

کش نبود مامان و بابا انجام داد. غم نبودشان دلم را نخ یبرا  شودینم یکار

  داندیلحظاتم را هم با غصه خوردن بسوزانم. خدا م نیا  دی اکرده است اما نب

 امن محصور شوم.  یماوا کیدر  خواهدی چقدر دلم م

را است. قلدارنه حجم دستم   دنده گذاشته یشان، دستم را روراه تا خانه تمام

انگشتم  یام را که خودش دستم کرده را تودستش گرفته و حلقه انیم

و برعکس آتش به  میایآتش ب یت نگذراد من خانهقصد داش یی . دا چرخاندی م

من   گری که د کند یرا راض ییاما آتش با اقتدار توانست دا  دیایب ییدا  یخانه

 .ردیبگ میتصم میبرا   تواندی زنش هستم و م

خودش را    تیدر نبود بابا مسئول ایعمل کند   یسنت یکم خواستیم دیشا ییدا 

 ریرا ز  نیده بود تمام قانون و قواناما آتش قصد کر کرد،یحس م  ترن یسنگ

 خودش نگه دارد.  یو شرط و تمام و کمال برا دیقیبگذارد و مرا ب شیپا

فرو    بشیرا در ج شیدستها یی . دا رسدی مطلوب آتش م یجهی که به نت بحثشان

 دی گویو م کندی م
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 مهدا  یخونه میخب بر -

 کند یچشم درشت م ترانه

 !میابراه -

 کندی م  میمن و ترانه تقس نینگاهش را ب هاربایم

 خواهرم یبچه یبرم خونه  خوامی خب؟ منم م هیچ -

 د یگوی را باور کرده با حرص اما لبخند م میابراه یانگار حرفها   ترانه

 دن؟یوقت به هم رس نهمهیکه بعد از ا امروز؟ االن؟ حاال  -

 دیآی هم کوتاه نم هاربایم

 باشم کیشر شونیبرم تو شاد خوامی خب م -

 .میخندی و ما همه با هم م گزدیلب م رزنیپ کیمثل  رانهت

 .......... 

آذر و   نیو با ماش کندیتبسم را بهانه م یبرا  دنیعروسک خر ا،یرو مامان

اش که پا . داخل خانهکندیرا با ما عوض م  رشیو مس شودیهمسرش همراه م
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پشت سر خودش  و مرا  ردیگیو دستم را م بنددی . در را پشت سرمان مگذارمی م

  گذاردی م می هانهشا یدست رو میرسی . وسط اتاق که مکشدیتا اتاق خوابش م 

 ی. اتاق خوابش را توکندیرصد م. نگاهم دور و بر اتاقش را ستمیتا همانجا با

 . امدهی که قبال نشانم داده است، د یلم یف

 یو رو  آوردی به من زل زده است کتش را از تنش در م میکه مستق  یحال در

. نگاهم به نگاهِ زل  کندی را باز م راهنشیپ یباال یها. دگمهگذاردیتاج تخت م

در حال وقوع است. به گره  یا یچشمانش سونام انی. مخوردیاش گره مزده

 کندیاشاره م  امیروسر

 ؟یدیاجازه م -

  امنه یبه س نهی. سدهمی تکان م دیو سرم را به تاک دهمی دهانم را قورت م بزاق

بازدم داغش   کشدیباشد. نفس که م متریسانت  کی دیمان شافاصله ستد،یا ی م

 . سوزاند ی پوست صورتم را م
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  یبمب را خنث کیانگار دارد  کندیرا باز م امیبا دقت گره روسر آنچنان

را تا    میچشمها یو گاه زنمی به حرکت انگشتانش زل م ی. گاهکندی م

 . دوزمیشده، م رهیکه با وسواس به گره خ  شیچشمها

دو انگشتش   نیرا ب یروسر یگوشه رود،یدستانش از دست م انیکه م گره

. آرام و  شودی م رهیناارامم خ یهایاش به گوشده کیبار یو با چشمها ردیگی م

تخت   یو رو کشدی م نییپا  میموها یرا از دور گردن و رو یبا حوصله روسر 

 . کندی پرتش م

 نکنه!  ریپرم گبگو مواظب باشه پرش به  تییبه دا  -

 . زنمی لبخند م شیشده است. به حال و هوا  یرتیغ  امییدا  یبرا 

 کی. آرام سرش را نزدکندی نگاهم م ردیگینشات م تشیکه از جد یاخم با

 آوردی گوش چپم م  کیرا نزد شیها. لبکندی سرم م

 تو گوش چپ گفت تا زودتر به قلب برسه د یعاشقانه را با یحرفها  گنی م -
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بمش را دم گوشم پچ  ی. صدا شود ی درون قلبم چپه م خیآب  یظرف  انگار

 زند ی م

 مهدا؟  -

 رتعاش استمثل قلبم پر از ا میصدا 

 جانم؟ -

 دورت بگردم خوامی م -

 ردیگینفسم را م جانشیپر ه یهانفس یصدا 

 خدا نکنه -

تا  گرددیکوچک دورم م یها. از همان جا با قدمکندیاو حرفش را اجرا م و

. فکر کنم  نمیبی را درون چشمانش م می. قد و باالرسدی م م یه روبرودوباره ب

 ندفعهی. اآوردی تا کنار گوش چپم جلو م. دوباره سرش را  کشمینفس نم

 کنمی دهانش را هم حس م  یگوشم و هرم گرما یبا الله شی هابرخورد لب
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را به   ادشیفر ییو بدون ترس از رسوا  رودی م ن ییبا شدت باال و پا امنه یس یقفسه 

. سرش را عقب دهدیجانم را نوازش م  یرینظی ب ی. خنکرساندیگوش م

 . آوردی م

 مهدا #

 کنم یگونه زمزمه مالتماس

 آتش؟ -

 تر است. تر و پر لرزشهم آهسته  یپنهان ینجوا  کیاز   یحت میصدا  و

 زنمیلب م صالیبا است

 آتش -

  شیهالب یتا به حال روکه  ییمتفاوت با تمام لبخندها ی. لبخندزندی م لبخند

 و عشق...  رتیاز سر غرور و غ ینقش بسته است. لبخند

 آتش؟ -

 جانِ آتش -
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  ریغ یحجم محبت نگاه و رفتار و حرفها انیظالم شده است. م نقدریا  یاز ک

دارد چه برسرم  جانیحجم از ه  نیا  دانمی . نمدهمیاش دارم جان ممنتظره 

 میبگو پناهیب و کج کنم  یگردنم را کم توانمیفقط م آوردی م

 آتش؟ -

 تم! بمواظ -

وجب وارد   کی یمنبع آرامش! تا تو اجازه ند ؟یدیشد؟ ازم ترس یداد...چ یا -

 ! میاوج خشونتم بود، اوج دلتنگ نمی! ا شمی نم متیحر

 میگویبدون شک م

 !ترسمیازت نم -

تو   یباشم برا  شیهمه آت  ی! اگه واسهیمن  یآرزو ی! تو منتهایبترس دمینبا -

 بهشتم....مهدا؟ 

 کندیم  یقلبم باز یبا تارها شیصدا نت

 قشنگ اسمم رو صدا نکن  نقدریانصاف ا  یب -
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 زند ی پچ م آهسته

 از صدا کردن اسمت...  شمینم ریانگارس -

 موهات رو باز کنم اجازه هست؟ خوامی م -

 . زنمی م لبخند

 قشنگن شیآت یهاشراره نیچقدر ا  -

 شن یآت یها چون شراره -

 کندیلبخند زمزمه م  با

 حرف تو دهن من نذار بچه  -

 منو!  یکشیبرام، دختر تو که م ینوبرانه دارچقدر  -

 بندمی م پلک

است که دوست دارم در آن به   یزندان نی باتریخدا نکنه...حصار دستانت ز -

 حبس ابد محکوم شوم 

 ها!  رهیم ادمیقولم  ؟یخونینکن، شعر برام م یدلبر -
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 مهدا #

 . داده است هیگذشته آتش به تاج تخت تک ییهاقه یدق

 کندی م میصدا  آهسته

 بچه؟ -

 زنمی از لحنش لبخند م نحالیبا ا  یافکارم سرگردانم ول درون

 جانم -

 به مامانت زنگ بزنم؟  یخوا ی م -

. چقدر خوب است که بدون  زنمی و درون نگاهش زل م آورمیرا باال م سرم

 رونیکتش ب بیرا از ج شی . گوشفهمدیحرف دلم را م میبگو یزیمن چ نکهیا 

 . ردیگی و شماره م کشدی م

 .دهدی را به دستم م یگوش شودیتماس که وصل م 
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.  چسبانمیرا به گوشم م یام، گوش نگاهش زل زده یایکه درون در همانطور

و کلمات برنده   زندیقدم م میگلو نی.بغض بکندی م هیو مامان گر کنمیسالم م

 شوند ی م

 بود امشب  یجات خالمامان... -

خشدارش   یحاال صدا   یبودم ول دهیمامان را ند یبا صدا  یهیبه حال گر تا

 را پر کرده است یحجم گوش

خودم رو   یشبت...اشتباه کردم مهدا....خال زندگ نیا  یآرزو داشتم برا  یکل -

تو پر کنم...حاال خودمون تو دام   یبا فدا کردن زندگ خواستمی م

 میرو حروم کن تی زندگ یچقدر خوشحالم نذاشت یدون ی...نممیافتاد

 غلتدی پوستم م  یاشکم با بستن پلکم رو یهاقطره

  یبودم...همانطور یتیوحشتناکه مامان! من دختر با شخص یلیبودن خ مامانیب -

 ی که دوست دار
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را   سمیخ ی . چشمهازند ی جواب دادن هق م یو به جا کندی نم یخوددار گرید

 دهدیرا آرام تکان م شیهالب. کشمیش باال مات یتا نگاه دلسوزانه

 گرفت شیقلبم ات ز،یاشک نر -

 .زنمیمامان هق م یصدا  یپا به پا

 کندیو مردانه زمزمه م کشدی را از دستم م یگوش آتش

 سالم مامان -

 پناهگاهم هم گرفته است  یصدا 

 نمتون یدوست دارم بب یلیخ -

خار   ذارمیدوستش دارم، نم   شتریاز جونم ب دیچشم...چشم...حتما...شک نکن -

 تو پاش بره 

 دمی قول م -

 یرا رو  ی. گوشکندی تماس را قطع م "خداحافظ د،یندار  یکار"با گفتن  و

 کندیشده نگاهم م زیر یو با چشمها کندیتخت پرت م
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 م؟ یکن کاریخب حاال چ  -

ر غم د نهمهی. حقمان ا اورمیرا کش ب میهاغم دینبا کنم،ی را پاک م میاشکها

 میگوی م  یثی. با لحن خبستیروز  ن کی

 م؟یکتاب بخون -

 کندی گردو م  یاندازه میسبزش را برا  یچشمها

 م؟ یکتاب بخون م،ین یکه کنار هم بش میتا به هم برس میدیمشقت کش نهمهیا  -

 لرزاند ی دلم را م یو دوست داشتن خی یحس

باال بردن  در یحرکت  کی  گمیاومده، م نییمطالعه پا یآخه گفتن سرانه -

 !میمطالعه انجام بد یسرانه

 دهدی هم فشار م یرا رو شیلبها

 بر ذاتت دختر  یا  -

 میگوی م  معترض

 چرا؟ من فکر اسالمت هستم!  -
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 دهدی درون چشمانش جوالن م  طنتیو ش  زندی هوا م یرو یبشکن

 ؟ یآ قوربون دختر...دلواپس اسالم من -

 د یگویو با شور م ندینشی که صاف م دهمی تکان م دییاعتماد به نفس سر به تا با

 لم؟یبا ف ای گهی م یما چ شنیلوک یخب با کتاب بهت بگم اسالمم برا  -

 .کشمی م  ینیه

 یادبی ب یلیخ -

کنم،   ادهیاسالمم رو روت پ نیقوان خوامیم ادبم؟یجوونم کجا؟....من ب یا  -

  حیاز توض  موارد کتاب نوشتن، نیپرور تا دلت بخواد در ا  دیشکر خدا ملت شه

 هان خودت انتخاب کن! ؟یالنب حانهیر ای نیالمتقهیحل ایالمسائل بگم 

 گزمیم لب

 مواظب حرف زدنم بودم  شتریبی ادبیب نقدریا  دونستمیخاک بر سرم...اگه م -

 دهد ی را باال م شیابروها

   ؟ی! مگه تو رمان نخوندی شیضد حال م یآخ! االن دارآخ آخ  -
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 شمکی داد م ایبا شرم و ح

 ! بسهشیآت شیآت -

 . خوردی آنچنان که گردنش به عقب خم م رود،یم سهیاو از خنده ر و

 مهدا #

 زندیبا عشق درون نگاهم قدم م شود،یم لیکه به لبخند تبد اشخنده 

  م،یبخواب میریبگ شیلباس و موها و آرا  نیندارم، با هم تیباشه بابا اصال کار -

  زهیترسو و پاستور نقدری ه هارت و پورتت ا با اونهم کردمیاصال فکر نم  یول

 !یباش

 یهاالعملبلکه عکس ستیکه کنج دلم خانه کرده، از حرکات اتش ن یترس

تر است که  و ناخودآگاهم آگاه  دانمیآرش در آن شش ماه است. خودم م

 یخوبم پر از ترس و آشفتگ یهاآرش در آن شش ماه، تمام حس دنیهنگام د

 شده است. 

 . اورمیخودم ن یباز به رو کنمی م یسع
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و من محو  زندیغلت م  دنیو از شدت خند خنددیبلند و دلبرانه م یبا صدا 

خدا ممنونم  . چقدر خوب است که کنارش هستم. چقدر ازشوم یم شیتماشا

به دست آوردنش  یقدرت را داد تا برا  نیانتخاب کرده و به من ا  نیکه او را برا

 کنم. زهمبار

بودم که تو   ده ینخند نقدریعمرم ا  یتو یدیتو آفر ...هیدختر ک  نیخدا.... ا  یآ -

 . دمیدلم درد گرفت از بس خند دم،یساعت خند کی نیا 

 پرسم یم آرام

 نییمثل موش و گربه باال و پا نایچرا ا  گهینم ره؟یمامانت نمصدامون اتاق  -

 کننیو سر و صدا م پرنی م

 کندی نگاهم م یجد

در بزنه بگه آتش جان اگه احکام امشب رو بلد   ادیه بچرا فکر کنم...االن ک -

 بدم  حیبراتون توض امیب نی ستین

 ربطش بده، خب؟ زا یتو باز به اون چ گمی م یکوفت...من هر چ -



 

1054 
 

              Romanbook_ir@                                                                                                          دای آتشمه

 کندیسر کج م دلبرانه

 خب!  -

و مرا سر کار گذاشته است. موج   ستیکه اصال خانه ن ایمامان رو دیآیم ادمی

 مرد؟ نیا   یجان نداد برا  شودی م برد،یمحبت نگاهش مرا با خودش م

 هم حال من شهی کتت رو عوض کن، هم کت خراب م نیحداقل ا  -

 کتم رو عوض کنم  کنمیم جرات ن ،یقابل اعتماد ریتو غ -

دو  یکی نیسال صبر کردم ا   یباش! من که س یتو فقط باش! هر جور راحت -

 کنم ی رو هم صبر م گهیساعت د

 دو ساعت؟ یکی -

 سراغم یایخودت م  گهیدو ساعت د  یکی گهیآره د -

 میگویم یرتقبا س

 عمرًا! -

 کشدی م یفرض ییکف دستش خطها  یو رو کندی را گشاد م چشمانش
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 نشون نمیخط ا  نیا  -

 آتش ادیخوابم م -

 خب بخواب مثل تو رمانا !  -

 پرسم ی م یبا سست ختهیدوشم ر یرو ایدن یهایتمام خستگ  انگار

 ؟یخونیم مگه تو رمان یراست -

سر  یرمان بود، گاه یاز دوستام خوره یکی ی جونم برات بگه خودم که نه ول -

و رماناش رو   میدیکشی م رونیرو از دستش ب شیو گوش بردیپست خوابش م

 میکردی م تشیو اذ  میخوندی م

 شده است  جانیبه وضوح ب گر ید می. صدا بندمیرا م میهاپلک 

 ... یطونیش نقدریا  دهیواقعا؟...ظاهرت نشون نم -

 آتش #

 ... ی طونیش نقدریا  دهیواقعا؟...ظاهرت نشون نم-
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 ییبایبلندش ز یهارا بسته و مژه شیهاپلک. زنمی اش زل مچهره  مرخین به

 به صورتش داده است.  یخاص

که خوابش برده،   کنمی شک م رسدیمنظمش که به گوشم م یهانفس یصدا 

 کنم یم شیآرام صدا 

 مهدا؟  -

 . خوابش برده است. دهدیرا نمجوابم  اما

تا به دستش آوردم انگار   دی. چقدر طول کشکنمیو بدون ترس نگاهش م قیدق

 یبا آن کت و شلوار و موها دنیها و سفر زمان برگشته است. خواباز پس قرن

. کنمی به طرفش کج م ی. سرم را کمکندیم تی تافت زده، فکرش هم آدم را اذ

 یرا بو بکشم نه بو شیدارم عطر خودِ موها . دوستگرفتی دوش م کیکاش 

 تافت را! 

کل  یالحمدهلل عل "کنمیو زمزمه م دوزمیم م سقف و آسمان پشتش چش به

 "نعمه
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در اوج آرامش به   شیهاکه فارغ از غم دوزمی م  ینگاهم را دوباره به دخترک و

 خواب رفته است. 

 . من شده باشدمال  شودی. هنوز باورم نمکشمیاز اعماق وجودم م ینفس

 ...... 

 هستم. شیو من غرق تماشا دهیهست که او خواب یساعت کی کینزد

مثل  کدفعهی. ردیباعث شود دستش درد بگ دن،یخواب نطوری ا  کنمیاحساس م

 . دارد ا . قصد فرار از من رکشدی م  غی. هول کرده جپردی ها از خواب مجن زده

 ! کشتتی م یبفهمه به من دست زد شمیولم کن ولم کن اگه آت -

که از خواب با   یا دلهره  دنیبا فهم یول کنمیبا بهت و ترس نگاهش م اول

 کنم یم ش مهار یخودش آورده، با سخت

 مهدا؟! مهدا! منم آتش -

راه    یاز دستم فرار کند، اشک از دو طرف صورتش مثل آب روان کندیم تالش

 گرفته است 
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 نجاتم بده  ای...بییکجا شمیخدا، آت یآشغال...وا   یدستام رو ول کن لعنت -

را درون   یتابی. اوج بندیبیانگار خودم را هم نم شنود،ی را نم میصدا  انگار

.  خوردی تکان م یبا سخت اشنه یس س. قفسه کنمی حس م اشیمشک  یهامردمک 

 کشم یداد م ی. با دلواپس دهدیانگار دارد جان م 

 مهدا! منم آتش! -

.  ردیگیلحظه تمام وجودش آرام م کیو  پردی م شیهادادم پلک یصدا  از

تا ترس و   کشدی. طول مکندی نگاهم قفل م یرا تو تابشیچشمان سرخ و ب 

 کنم یوحشتش نگاهش جان بدهد. آهسته دوباره تکرار م 

 ! مواظبتم! شتمیمنم آتش! من پ  -

 . زندیزار م

رفته بود   ادمیانداخته... رمیقوربونت برم...فدات بشپ...فکر کردم آرش گ -

سخت گذشت   یلیماه خ شی رفته بود مال تو شدم...آتش اون ش ادمی توَام... شیپ

 هر آن آرش از راه برسه...  ترسمیبخوابم م ی!...هنوز جرات ندارم به راحتی لیخ
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 کشدی م  ریدرون قلبم ت یز یچ شیحرفها از

 شتم ی...بسه! االن که من پشیه -

 سر باز کرده است  شیانگار دردها دهدیادامه م اما

رو از دست  دنتیدوباره د دیام گهیکردم تا دستش بهم نرسه! د یخودکش -

 باعث شد زنده بمونم  یچ دونمیداده بودم، نم

 به قلبم نزن  شیآخ مهدا آت -

 من نذاشتم دستش به ناموست بخوره  -

 گفت میعشقم ، ابراه دونمی م -

 نکهیسخت بود، هضم حرفهات سخت بود، تحمل آرش سخت بود، ا تیدور -

 تر... سخت نمتینب گهید دی شا کردمی فکر م

 .غلتدیصورتش م یو دو قطره اشک رو  بنددی پلک م

 آتش#

 شدم ریعمر پ کی یاندازه -
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 آورمیو با بهت اسمش را به زبان م دهمی دهانم را قورت م بزاق

 مهدا! -

 دمیکش  یچ تیاز دور دونهیفقط خدا م -

 !  یمن شی و االن پتموم شده! نگاه کن من یبچه همه چ  نیبب -

 :کندی زمزمه م

 ی مبادا در جهان دلتنگ روئ" -

 "و خرم نباشد.* ندیب تیرو که

 پرسدیم یو ناآرام است. با ناباور یشب چشمانش باران

 دارم؟ یب یعنی -

 میگوی م نانیو با اطم زنمی م لبخند

 امتحان کن -

 کندیزمزمه م کند و  زیحرفم را آنال   یتا معن  زندی نگاهم زل م انیم یا لحظه
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 ! دارمیب -

 نترس! باشه؟  یچیام از هتا من زنده گهید -

 زند یلب م نانیآرامش و اطم با

 باشه  -

 میگویخودش را از من دور کند که م یکم  کندی م یسع

 شد قهیساعت و پنج دق کی  یکجا؟...راست -

.  زدیریطرف گردنش م  کیرا به  انگرشیطغ ی. موهاکندی نگاهم م متفکر

 سرخ شده است.   دهیرس یهمچون انار نمیبیرا م شیهاگونه

 قه؟یساعت و پنج دق کیشد  یچ -

 سراغم!   یایخودت م گهی همون که گفتم دو سه ساعت د -

به خنده  شی و لبها دیآی م ادشیو آرام آرام حرف قبلم  کندیتعجب نگاهم م  با

 د یگوی وار مو زمزمه زندیچشمانم قدم م. درون دیآی کش م

  عاشقتم -
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و مثل  رد یگی . او کنج تخت پناه ممیپریزنگ خانه هر دو از جا م یصدا  با

 کنم یخودم را برانداز م  نهیآ ی. من هم جلوگزدیگناهکار لب م یهابچه

 یچه به روزگار من آورد نیبب -

و به سمت در  کشمیوار منهانگشتانم را شا میموها نیلباسم چروک شده است. ب

 کنم یم میکه مهدا صدا  رومی م

 رد رژ مونده  راهنمیپ یرو شیآت -

 یو اشک، کال صحنه ملی . بله رد رژ و رگردمیبرم نهیو به طرف ا  ستمیا ی م

 خودش!  یبرا  استی جرم

که بسته مانده را باز   یا و در همان حال چند دگمه رومیعجله سمت کمدم م با

ر کمد پرت د یرا رو راهنمی. پکشمی م رونیکمد ب یاز تو ی شرتی. تکنمی م

را هم تنم   شرتمیت رومیو همانطور که راه م رومی. به سمت در مکنمی م

 .کنمی م

 ی*سعد
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 اتش #

 . نمیبیرا م یجوان کنم،یرا که باز م در

 .ردیگی غذا درونش هست را به طرفم م  یهاکه ظرف لونینا کی

 سفارشتون  -

 زنمیزل م  لونینا به

 من سفارش دادم؟ -

 اندازدیم یاهدستش نگ یبرگه یتو

 سفارش دادن، پولش رو هم حساب کردن  انینوشته خانم ک نجایا  -

 ! ای. مامان روزنمی م لبخند

و صدا بلند  بندمی. در را مرمیگی م کیرا از دست پ لونیو نا  کنمیم تشکر

 کنمی م

 که مامان برامون غذا سفارش داده!  ایمهدا خانم ب -
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. از  کنمی لذت از داشتنش نگاهش م . باستمیا یداده به چارچوب در م هیتک

 است.   فیبالتکل یول کندیرا مرتب م ش یهاآمده است. لباس نییتخت پا

 . دیآی طرفم م و به ردیگیسر داخل مشتش م را از پشت شیمن، موها  دنید با

 اوردم یموهام رو ن یره یگ -

وپ در  را از چهارچ  امهی. تکدیآیم کمیو او نزد زنمی زبرش زل م یبه موها من

 پرسمیو م رمیگی م

 کجا؟ -

  گزدی زده لب م خجالت

 ام؟یب یمگه خودت نگفت -

 این گمی االن م یگفتم ول -

  کنمی ممتد نگاهم م همانطور

 چرا؟ -

 کنم یبه حمام اشاره م 
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 اول برو حموم! -

  اندازد یم نییو سرش را پا شودی سرخ م شیهاگونه

تو دارم   یشده و من به جا اهیات س چشم یشده، پا می مثل س یموهات از زبر  -

 ! شهی هات خُلقم تنگ ملباس  دنیاز د

 رودیخط فقر صوت م ریز  شیصدا 

 اوردم یخودم ن یمن که لباس برا  -

 دهمیرا نشانش م میاز کمدها یکی در

 راحت به منم نشونشون نداده! التیخ ده،یلباس برات خر یکل ایمامان رو -

 آورم ی صورتم باال م یا روبروو صورتش را ت رمیگیرا م اشچانه

ها ممنوعه یهم برا  نوا یآسوده برو حموم بانو! من بدبخت ب الیشما با خ -

 مونمی همچنان منتظر م

  گریشده است. د یجذاب و نمک اشافه یق دوزد،ی م نیرا به زم اشیفرار نگاه

مات شده،   یا . لحظهکنمیرا شکار م شی هاو دوباره لب آورمیطاقت نم
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. و بعد انگار دوباره شرم  شودی درون چشمانم غرق م یچون طفل  نگاهش

و خودش را از من  زندیم  امنهیش را به سکرده، کف دستان   زیوجودش را لبر

 کندیجدا م

 آتش!  -

 دیآی تالشش خوشم م از

 ! جون دلِ آتش -

فرار از دستم  ی. و برا زندی. سرگردان دور خودش چرخ م ردیگیمن فاصله م از

 کنم یم شیکه با خنده صدا  کندی م قدم تند مسمت حما

 ! ارمیمن مجبور بشم برات لباس ب یاز هول بدون لباس نر نگی ریج نگیریج -

 زند یاش مگونه یو رو دیگوی م ینی. هزند ی راه خشکش م انیم

 خدا مرگم  -

 رم یگیرا م  سرانگشتانش

 ! ی مال خودم -
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 کن پسر!  ایح ؟یوله نقدریباشه! چرا ا  -

 ستمیا ی م اشنه ی به س نهیو س کشمیرا م دستش

با هفت زبون   یاله انیداشتم، االن تمام اد  م،یکه نامحرم بود یرو وقت ایح -

 ! ی تو مال من گنی م یباستان

 ؟ یریگیو اروم نم  یکنیم  یدلبر ی... چرا هشمیعاشقتم آت -

 ؟ امیدلبرم منم باهات ب  نقدریحاال که ا  -

 مهدا #

از  یکه حت ی. بدن داغکنمیزنگ خانه، خودم را از بدن داغش جدا م  یصدا  با

دهانم ضربان گرفته است. به   یکوره است. قلبم تو کیمثل  راهنشیپشت پ

 .  برمی تخت پناه م یگوشه

 گناهکار را دارم. آدم  کیام، حس انجام داده یکار بد  کنمیم احساس

 دهم یرفتن از اتاق را دارد که به او هشدار م  رونیقصد ب آتش

 رد رژ مونده  راهنتیپ یرو شیات -
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. انگار  رودیو با عجله به طرف کمدش م  سنجدی صحت حرفم را م نهیآ داخل

و   صیچشمان حر یرا جلو راهنشیام، پخانه  انیمن م ستیاصال حواسش ن

  یها و بازوهابه تن دارد. سرشانه یرکاب رپوشی. زردآویعاشق من از تنش در م

 یواقعا برا  زیر یدلهره نی . اآوردی م میهالب یرو یلبخند محو اشدهیورز

 ترسم؟ یقابل درک است. من از آتش م ریخودم هم غ

 ! ترسمینم نه

 را به دلهره داده؟ شیجا اقیهمه اشتام؟ چرا آن گارد گرفته  شیچرا برا  پس

برده است  غمایچرا آرامش را از وجود و احساسم به  دانمینم  یحس موذ کی

 . دهدیو مدام هشدار م

 کندیم میکه صدا  میآیم نییتخت پا از

 که مامان برامون غذا سفارش داده  ایمهدا خانم ب -

کوتاه  نیتنش آست شرتی. تدهدیم هیو به چهارچوب تک شودیاتاق نم داخل

است که  ریاشته است. انقدر فکرم درگگذ شیرا به نما ش یاست و بازوها
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 خکوبیم  نیزم یرو میگفتنِ آتش پاها "کجا؟"اما با  میگوی چه م فهممینم

 ام؟  داده یسوت یعنی. شودی م

 پرسمیم دیترد با

 ام؟یب یمگه خودت نگفت -

 اول حمام بروم. خاک بر سرم!   دیگوی م یوقت  شومی عرق م سیخجالت خ از

 . شودیم شیکار کی آتش  نیا  امشب

 و آسمان معلقم   نیزم انیم

ام.  گم شده میهاحس  انیام و حاال معشق نداشته نهمهیاز آتش انتظار ا   انگار

 یو من رو دیگویاز حمام و لباس م یزی که چ کنمی سمت حمام قدم تند م

!  فهممینم یول شنومیم یعنی. شنومیرا نم شیها. حرف کوبمیام مگونه

 اند.  م را کور کردهنفهمم درکزبان یهاحس 

 ؟ یریگیو آروم نم یکنیم  یدلبر ی...چرا هشمیعاشقتم آت -

 ؟ امیدلبرم منم باهات ب  نقدریحاال که ا  -
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 .ردیآرام بگ یتا امواج دل من کم  ردیگیجذاب! چرا زبان به دهان نم  یلعنت

 مهدا #

 بعد _روز_ده#

 یهادر تمام سال .کندی را نوازش م میام و او موهاگذاشته شیپا یرا رو سرم

 .میبوده باش کیبه هم نزد  نقدریکه ا  دیآینم ادمیعمرم 

 برات تنگ شده بود  یلیدلم خ -

بار احساساتش را با من به اشتراک  نیاول ی و برا   زندی دور زل م یا او به نقطه

 گذاردی م

! به کل  گردمیبرنم رانیزنده به ا کردمی حالم بد شده بود احساس م نقدریا  -

 بودم...  دیناام

 دهمی دستم فشار م انیرا م دستش

 حرفها نزن نیِا مامان از ا  -

 کندیتا صورت من سقوط م نگاهش
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معلوم نبود تا کجاها با حرف آرش  یکردی نم یپافشار متیتصم یاگه تو رو -

 ...میرفتی م شیپ

 دهدیو ادامه م ردیگی م ینفس

 هست؟  ،یکردی آتش اونجور که فکر م -

 کنم ی با تمام احساسم زمزمه م

 هست!  -

 کندی م رییتغ  شیصدا  لحن

  نیوقت مثل ا  کی! یکه بود مونیخانوادگ تیو شخص  ژیمراقب پرست  -

 ؟ یکه رفتار نکرد کننیشوهر غش م یکه برا  ییدخترها

همان طرز فکر هنوز طرز فکرش  زنم،یمامان لبخند م  یدلم به حرفها یتو

 است.  ختهیفرو ر نمانیب یوارهاید یخوشحالم که بعض یاست ول شهیهم

 دهدی و تکانم م کشدی را از دستم م دستش

 چند وقته چطور بوده؟ نیمهدا خانم با شما هستم، رفتارت تو ا -
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 کند یزمزمه م  دیکه با ترد  کنمیباز کرده و به چشمان نگرانش نگاه م چشم

 شبا...  -

 گزمیو لب م اندازم ی مباال ابرو

 هیشما گر یاونم همش از دور م،یهم بود شیشب پ کیِا! مامان ما فقط   -

...از  میابراه یبره سر پستش، منم آورد خونه  خواستی رداش که آتش مکردم، ف

 ! فقط روزا!میدیآف آتش همو د یاون روز هم فقط روزها

 کنم،ی سفر م میهم بود شی که پ یو من ناخودآگاه به آن شب د یگویم یاوهوم

تلفظ کردن  یآمدم و از صدا  رونیهمان شب که سر نماز خواندنش از حمام ب

بردم. همان شب که درون چشمانم زل زد و گفت عاشقم هست  کلماتش حظ 

و دل  ماندیم امی مزخرفم حام یهاحس  نیو دور شدن ا یتا آرامش روح یول

 .دهدیبه دلم م

مرا به دست  کردیم دادینگاهش ب  یکه تو ییهاو حس یصبح هم با دلتنگ 

 سپرد. میابراه
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 شیپا یو از رو ردیگیرا م  میهامامان شانه کدفعهیحال خودم هستم که  در

 کندیبلندم م

 م یکار دار یفردا شب کل یکنم، برا  دیخر یبرم کل دی پاشو پاشو با -

 بندم ی سرم م یباال  رهیرا با گ میو موها نمینشی م

 ؟ یدیآدمو هل م ینجوریچرا ا  دمیترسمامان  یوا  -

 زنمی متفکر است و من غر م او

 د؟ یرو دعوت کن میسفر از تنتون نرفته ابراه یحاال واجب بود هنوز خستگ -

 کندی و نگاهم م دهدی را باال م شیابرو کی

اونوقت   ه، یدعوت کردم کار خوببله که واجب بود!... آتش و مامانشون رو  -

 ام؟... ت کردم، خستهو ترانه رو دعو یاب

در   میاش را برا و انگشت اشاره ستدیا یکه م  کنمیرا پنهان م  امی بدجنس لبخند

 دهدیهوا تاب م
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که  نیها! دوست بود یمتلک بگ ینشنوم به خانم اب گهید کدفعهیمهدا خانم  -

 وماز دهنت نشن یاحترامیاالن ب نیبود

 یهاور شدنش با آن قدمو با لذت به د دهمی هم فشار م  یرا رو میهالب

 ام. مامان برگشته  یهادادن ریگ ی. دوباره به روزهاشوم ی م رهی همش خ یاندازه

 مهدا #

. اتو کردن  دیآیرفتن مامان نگذشته که زنگ خانه به صدا در م رونیاز ب یساعت

 . دارمیرا برم یو گوش رومیم فونیو به سمت آ کنمیلباسم را رها م

 بله؟ -

 چد یپیم یگوش یتو یمرددار تن یصدا 

 منزل خانم راد؟ -

 اندازم یباشد، ابرو باال م یپستچ دیشا کنمی م فکر

 د؟ یبا کدومشون کار دار  -

 راد نیخانم مه -
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سرم  ی. شالم را روگذارم یم شیرا سرجا یبدون باز کردن در، گوش  بالفاصله

 بایتقر یمرد  کنمی. در را که باز مرومیسمت در م یو با کنجکاو اندازمی م

در  یچرم، روبرو فیک کی با  دهیاتو کش یلیشصت ساله اما موجه و خ کینزد

 است.  ستادهیا 

 کندیخوشبرخورد سالم م  یلیو او هم خ دهمیسالم م دنش یمحض د به

 ستن؟ یراد خونه ن نیدخترم، خانم مه -

 شما؟ -

 با خودشون صحبت کنم  لم یاگه هستن ما -

 گم ی من بهشون م نی به من بگ نیدار ی اگه کار یول ستنیمامان خونه ن -

که پر از گرما و  ی. نگاهکندینگاه م میحس خاص به سرتاپا کیبا  

و به طرفم   آوردیکارت در م کیکت مارکش  بی. بعد از جاستیمهربان

 ردیگی م
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هستم...اگه به   یجواهر یآقا یخانوادگ لی وک یمنه! من اشرف یشماره نیا  -

 شنی ودشون متوجه مخ یجواهر  یآقا نیمادر بگ

کارت   یمهربانتر شده است. سرگرم تماشا یلحن صحبتش کم  کنمیم احساس

را زمزمه   لشانیلب اسم فام  ری. زرودی و م کندی م یهستم که او خداحافظ

را   های لیفام نیمن که ا  اندازم،یشانه باال مو  "یجواهر ، یاشرف " کنمی م

. نور کم جان آفتاب  دهدیل ممرا به عقب ه ییهادست کدفعهی. شناسمینم

مرا به بند   نی چن نیا  یبفهمم چه کس گذاردیو نم افتدی چشمم م یتو میمستق 

 .بنددی در را پشت سرش م میشویوارد خانه م یاست. وقت دهیکش

بکشم اما قبل از   غیج  کنمیاز ترس بند آمده است. با تمام وجود قصد م نفسم

  شیبا صدا   امییو حس شنوا  ردیگیآرام م امییایحس بو ند،یبب  میچشمها نکهیا 

 .چشدیلذت را م

 ن؟ یتماس گرفته بود یشنشانیخانم شما آت -

هم و نگا کشمی م اشیتار و پود لباس آتشنشان یتمام وجودم دستم را رو با

 کندی اش را طواف مچهره 
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  اجیاحت ۱۱۵به  ۱۲۵ یچه طور اومدنِ؟ فعال که به جا نیا  شنشانی آت یآقا یوا -

 رم. دا 

 ردیگیرا م امچانه

 ن؟ینگرفته بود شیمگه شما آت نیِا چرا؟ بب -

 رمیگی حضورش م یاز هوا یقیعم دم

 چون شوهرم آتشنشانِ!  رمیگینم ش یآت گهیمن د -

 آتش! مامانم  -

 ... رونیمامانت رفت ب دمیکلک نزن بچه خودم د -

 ؟یریت نظر بگما که منو تح ابونیسر خ  ستگاهیا  یاومد یگرفت یآخ آخ انتقال -

 یدلم باش خیرو نداره، اومدم که ب  تیعشقم دلم طاقت دور رینخ -

 بود؟ یآقاهه ک نیا  -

 مزاحم شده بود   ریامر خ یفکر کن واسه -

 شود ی م ظیغل اخمش
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 بود یزشت یشوخ -

 دهمی کارت را نشانش م 

 بود گفت با مامان کار داره  لیوک  شناختمشینم -

را   میخُلقش  باز نشده است، با انگشتش موها  ازد،اند یبه کارت م یسرسرک نگاه

از  مانیکه پش کندی نگاهم م یو با سکوت پر حرف دهدی به پشت گوشم سر م

 زنمیکه کردم لب م یشوخ

 با من کار نداشت با مامان کار داشت آتش  -

  کندیشده نگاهم م زیچشمان ر با

 خودم...  یهر چه زودتر ببرمت خونه دیبا -

 دهدیو او ادامه م کشمی م یقیعم نفس

 هستم هم دلتنگتم  شتی پ یوقت-

در و  نی که ب یا چهی. از در کندیدر را باز م  یال یو کم کشدیدر را م یِزلف

 کندیو زمزمه م دی پایرا م رونیباز شده است ب وار ید
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 ام بفهمه  اخراجم! برم، اگه فرمانده دیبا یول خوادی دلم نم -

 رم یگیظر م ن ریلبخند حرکاتش را ز  با

 ! نمتیبیخدا پشت و پناهت فردا شب م -

 دوزدی من م  یو نگاهش را از کوچه گرفته و به چشمها اندازد یباال م ابرو

برگردم   خوامی زنده؟ مهداخانم صبح که م یمرده است ک یاوه تا فردا شب ک -

 بعد برم، باشه؟  نمتیاتاقت بب یپنجره پشت ایخونه ب

 دهمی طرف کوچه هلش م به

 !یشی برو االن اخراج م -

 ها؟ ی باشه؟ ساعت هفت خواب نباش -

  کوبدی نگاهش داخل چشمانم م خیو با م کندی محکم م نیزم یرا رو شیپاها

 زنمیکه لب م

 دارم یب شهیباشه! مثل هم -
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.  رودیم رونیو از درب کشدی رخم م. قدرتش را به زندیم یآرامش پلک با

و با سرعت به طرف  دیگوی م "سپارمتی خدا مبه  " کندی تماشا م را  میسرتاپا

 .افتدیمرکزشان راه م

کرده،   رییاند رفتارش تغ مامان و بابا برگشته  یاز وقت دهم،ی تکان م شیبرا  یسر

 که مال او هستم. اوردیب میدائم دوست دارد به رو

 مهدا #

 کند یوار تشکر م.ترانه زمزمهدهمیم هیرا کنار مبل تک یخال  ینیس

 خجالت؟ ای  میبخور ییچا -

نشسته است، به  میکنار ابراه نیو رنگ نیسنگ یلیترس خواهرشوهرش خ از

 یهامبل با ناخن طرح یدسته ی. روزنمی م یتشکرش لبخند محو و پر استرس

 اند. و مامان، مجلس را به دست گرفته  ایمان رو. ماکشمی م یفرض

 امرزیخداب یبابا یهیله! ارثما کامال مستق یواحد خونه یخانم راد واحد روبرو -

 د یکنیکه شما م  هیشیچه فرما نیآتشِ! خونه مال خودشه! ا 
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را سشوار کرده   شی.  مامان موهارمیگیگاز م  میهادندان ریلبم را مدام ز گوشتِ

 پا انداخته است  یو پا رو ختهیو دورش ر

 یدخترم کنار دست خونه خوامیم نکهیا  ان؟یخانم ک گمی م یمگه چ -

 ه؟ ینیطعم استقالل رو بچشه! حرف سنگ  خوامیدرشوهرش نباشه، مما

. با  شودی م دهیها سمتش کشنگاه یو همه زدیخیپر سر و صدا برم میابراه

اش سوار  مبل تک نفره یپشت یو رو آوردی درهم کتش را از تنش در م یصورت

  یجور اعتراض به حرفها کی کارش  نی. ا ندینشی م شیو دوباره سرجا کندی م

 است.  کالمیمامان البته ب

  خواهدی. انگار نمدهدیم هیو به مبلش تک  دهدیم رونینفسش را ب ایرو مامان

 دفاع کند. از خودش  ایبحث را ادامه دهد  نیا 

و   گرداندی برم زیم یگذاشته بود را رو شی پا یرا که رو اشوه یظرف م مامان

 د یگویرو به آتش م

 زنم؟یحرف ناثواب م -
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است و  ی. عصبکندی دستش پاک م یرا با دستمال کاغذ شیهاعرق آتش

کش  ش یها. فقط لبکندیم زیداخل ظرفش را با چاقو ر شیهاوهیپوست م

 . اندازدیکارش را لبخند بگذارم. با احترام شانه باال م نینام ا  توانمینم دیآی م

 بگم من... یچ-

. زنمیبه بابا زل م ندارد با التماس یخوب یبحث خاتمه نی ا  کنمیم احساس

 گذارد یمامان م  یپا یو دست رو خواندیرنگ نگاهم را م 

بعد؟ به نظرم االن وقتش   یبرا  میها رو بذارحرف  نیا  ستیجان بهتر ن نیمه -

 ! ستین

 زند ی م ی لبخند پهن مامان

معلوم بشه مخصوصا   زا یچ نیا فیتکل دیوقتشه؟ خب با یعادل جان پس ک -

 ! رنیبگ یله دارن که زودتر عروسکه آقا آتش اصرار و عج

 رد یزبان به دهن بگ تواند یو نم کندی م یمصلحت یا سرفه هاربایم
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...به نظرم  دهیمدت زجر کش  نیتو ا  یکاف یجان فکر کنم مهدا به اندازه نیمه -

 ... رنیبگ میخودشون تصم  یبهتر باشه بذار

 دهد یو ادامه م کندیرو به من م و

 ه؟ یچ آره مهدا جان نظر خودت -

دفاع از آتش   ی. من برا گردانمی مامان م دگریتهد یهارا به سمت چشم  نگاهم

ها  ام، نگاهداشتن آتش از مرگ رد شده ی. من برا سمتریکس نم چیاز نگاه ه

  یچچرا ظاهر همه دانمی. اخالق مامان همان است که بوده، نمستین  یزیکه چ

  شیهای و دلتنگ یمانیپش چرا  دانمی. نمکندیتر جلوه ممهم  شی ها برا از باطن آن

 کمرنگ شده است؟

را   میابراه یحرفها  یجرات دار  "دیگوی م  فهممی که من م یبا لحن مامان

 زند ی لب م "کن قیتصد

 بره!  نیاز ب تیاستقالل زندگ یخب مهدا جان خودت بگو که دوست ندار -
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تا مرا  کندیم و عمال دارد حرفش را به من القا  دیگویم دیرا با تشد شیهاکلمه

کردن پوست  زی. آتش از ر گردانمی ها چشم م مهمان  نیبا خودش همراه کند. ب

  خیمن م یهالب یو زوم شدهاش رو میو نگاه مستق کشدیت مپرتقالش دس

 . شودی م

اتاق که پر از   یو لبخند به من چشم دوخته است. از هوا  نانیبا اطم ایرو مامان

  دیاست. بدون تردکف دستانم عرق کرده  .رمیگی م یمختلف است دم یعطرها

 م یگوی م

 یطیو تو چه مح ایدن ینداره کجا یمن فرق  یتون برا مامان جونم با اجازه -

 کتریباشه! به کجا نزد یام چخونه لیباشه و وسا یام چند مترکنم، خونه یزندگ

آتش مرد و پشت و  خوامی فقط و فقط م ایدورتر باشه! من از تموم دن یو از ک

نباشه  میزندگ  یلحظه کی  توباشه! که اگه بفهمم قراره آتش  امی پناه و حام

 !دهی ارزشش رو برام از دست م ایتموم دن

 دهدیالعمل نشان معکس یبالفاصله با لحن تند مامان

 ! ی ریگی م میتصم یدار یمهدا جان تو االن احساس -
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 اندازم یم یمامان نگاه یچشمها به

 !  ن یمامان مه -

 چرخانم ی م ایسرم را به سمت مامان روسپس  و

! درسته! خودم هم قبول دارم  رمیگی م  میتصم ی! آره! دارم احساسایمامان رو -

عشق  یکه پا  نطوریهم دمی تون رو شاهد قرار مهمه  گم،یتون مهمه یجلو یول

براش  نکهیا  ای نمیبب انتیروز ازش خ کی اگه  ستادمیآتش سفت و سخت ا 

 یو برا  ذارمشی و م کنمیرفتار م  یاحساس نطوری بشم هم تیاهمیو ب ارزشیب

 !خورمی عشق و احساسم قسم م! به کنمیترکش م  شهیهم

 زند ی آتش م یو دست به شانه خنددی پنهان م  یبا صدا و ذوق میابراه

 عاشقانه بود! حواست رو جمع کن!  دیتهد کی  نیداداش ا  -

 د یگوی و با لبخند م ردیگینگاهش قاب م شمیمرا درون  ریبا عشق تصو آتش

 انتیخ یزن نینامرد و ظالم باشه که به همچ  یلیخ دیبه حقه! آدم با دشیتهد -

 کنه! 
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  هادن ینرس نیخسته است، انگار از ا  یول کندی به من افتخار م نکهیبا ا  شیصدا 

پنجره آمده بود با تمام   یشده است. صبح که روبرو  ریپ اشیصوت یتارها

 ! یو سرزندگ اقیلحن کالمش پر بود از اشت دیبار یم شیوکه از سر و ر یخستگ

 چشم هستم   نهمهیکه مقابل ا  فیح دوزم،ی چشم م شیقد و باال به

 مهدا #

 کندی شروع به صحبت م عیکه بابا سر دیبگو یزیچ  خواهدی م مامان

به  ریچند ماه اخ  نیا  یها ! اتفاقمیخوا یمهدا رو م یخوشبخت  نیمن و مه -

ما اجازه  خوانیمر به ما درس داد! اگه مهدا و پسرم آتش همو مع کی یاندازه

 مونیبا خودخواه  کدفعهیکه  ره،یرو بگ  دنیرس نیا  یجلو  یچیه میدینم

 یجلو کباری. که میکردیم یکیدوتا جوون رو با خاک  نی ا  یزندگ میداشت

 !میدیرو د مونیزندگ یچشمامون آب شدن ثمره

  دییو چند بار به تا کشدی م یبابا آه یاز حرفها.  شومیم قی رفتار مامان دق به

  راههیآمده است که دوباره دارد به ب ادشی. انگار تازه دهدی حرفش سر تکان م
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سال  انی. انگار بعد سالکندیو نگاهم م گرداندی . سرش را به طرف من مزندیم

 دهدیو مرا مخاطب قرار م ندیبیدارد مرا م  یدور

 تعارف کن!  ینیریپاشو ش ومدهیم نزبونتا باز افکارم به   -

  ینیریش سیو سمت د زنمی م ی. لبخندکندیبا صدا نفسش را پوف م آتش

 . ماسدی لبم م یزنگ خانه لبخند رو یکه وسط راه با صدا  رومی م

کارت و  ی. وا افتمی م  یاشرف یآقا ادی! م یستین یوقت شب؟ منتظر کس نیا 

 خبرش را به مامان نرساندم. 

 زد یخیمبل برم یاز رو میابراه

 کنم یمن در رو باز م  -

 .رودیبلند به طرف در م یهارا جواب دهد با قدم فونیآ نکهیبدون ا و

.  شودیساعد دستش وارد خانه م یرو  کیظرف ک کیکه با   گذردی نم یزیچ

 . ردیگیبه طرف من م  اشیرا با دست خال یکه پاکت  کنمیمتعجب نگاهش م 

 توِ! یواسه نیبود گفت ا  کیپ -
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 کندی زمزمه م جانیآهسته و پره زندیموج م شیصدا  یکه تو یبا ذوق ترانه

 بمب نباشه -

  خواهدی . دلم مکنمی و با سرزنش نگاهش م دهمی هم فشار م یرا رو میلبها

سرد   یپر از چا یهافنجان هاربای. مترسمی از مامان م یول "ببند جلبک " میبگو

.  کنمی. داخل پاکت را نگاه مگذاردی م زیم یرا رو کیو ک زندیرا کنار م

 پرسدیم میمامان از ابراه

 بود؟ ینگفت از طرف ک -

تکان  یرا بفهمم که سر به نف هاربایتا جواب م رمیگی سرم را باال م یا لحظه

  رونیو کارت درونش را ب  خوردی . دوباره نگاهم داخل پاکت سر مدهدی م

 "از طرف آتش  ام،یزندگ یمهدا یبرا  "نوشته  شی. روکشمی م

ها و در عمق لب یلبخند خاص رو کی. گرددی بهت سرم به طرفش برم با

 کنم یناباور زمزمه م یاافهیچشمانش خانه کرده است. با ق

 کار توِ؟  -
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 زند یبا آرامش لب م  

 تولدت مبارک -

و     زندی درون قلبم جوانه م بیعج یو عشق شودی گردو م کی یاندازه چشمانم

و ترانه با   می . ابراهکندی م ریسرتاسر وجودم را طالمانه تسخ  زیسحر آم یایمثل لوب

 ند یگویصدا م کیافسوس و 

 مگه تولدته؟  -

. دستانم را دوطرف صورت  شومی چشمان آتش گم م یجنگل وحش انیمن م و

 دهم یپرحرارتم قرار م

 نبود تولدمه ادمیآتش...اصال  یوا  -

و درون گوشم  فشاردی آغوشش م انیمرا مکه   دهیکنارم رس  یبابا ک دانمینم 

 کندینجوا م

 تولدت مبارک بابا نیقشنگتر -

 د یگوی. ترانه مخندمیتمام وجود م با
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 شمع نداره فیح -

بسته که داخلش شمع  کی بشیو از داخل ج زدیخی مبلش برم یآتش از رو و

 . گذاردی م کیک یو رو کشدی م رونیهست ب کیعدد دو و 

و آداب و  ژیو من پرست کندیروشن م کی ک یشمع را رو که کشدینم یطول

 زنمی با تمام احساسم لب م  و گذارمیرا کنار م  اط یاحت

 تان یعاشقتم کاپ -

 زندیبا خجالت اسمم را صدا م آتش

 اِ ! مهدا! -

صورتش را   یاعضا ای. حجب و حگرددی که به طرفم برم کنمیم شیرها  آرام

 کنم ی زمزمه م است. با تمام وجودمکردهترجذاب

 ممنون...ممنون -

زل   امی مشک  یهای. به گوستی ظالم فکر دل و قلب من ن زند،یدلبرانه م  یلبخند

 دهدیرا تکان م شی هاو لب  زندی م



 

1091 
 

              Romanbook_ir@                                                                                                          دای آتشمه

 یمیخوشحالم که تو زندگ -

 زند ی کنار گوشم پچ م ترانه

مجازت رو بگو بعد شمعا رو   یپاره کردنتون! آرزوها کهیبابا بسه تعارف ت -

 کن فوت

  میبرا  را یکه ترانه و سم یو کالس و تولد  شیاش به سال پجمله کی نیهم با

 . شومی گرفته بودند، پرت م

 است.  وستهیپ تیپارسالم بود که حاال به واقع یاو آرزو کنم،یآتش نگاه م به

به سلول بدنم بودنش را از ته دل دوست دارند و دور مدار جانش  سلول تمام

به  یبکشم و از خدا تشکر کنم. بودنش را با سخت غیج . دوست دارمگردندی م

 . د یارزی م دمیکه کش ییهایلحظه به سخت نیا  بندمی دست آوردم. پلک م

  یام ولصفحه آورده یرا رو. اسم آتش کنمیدست و آن دست م نیرا ا  یگوش

. باالخره کندیم یانصافیزنگ زدن مرددم.  واقعا مامان دارد نسبت به او ب یبرا 
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ها از  . بوقچسبانم یرا به گوشم م یو گوش کنمیلمس م توریمان یسمش را روا 

 ستا  یشاک  شی. صدا دهدیکه جواب م شودیچهارتا رد م

 بله؟ -

 آتش؟ -

بذار آروم بشم بعدا خودم باهات تماس   ست،ی خوب نقطع کن مهدا االن حالم  -

 رمیگی م

 ! ؟ی...از مامانم ناراحتشیآت -

از   نمیاز اول عقدمون با اون احساس مزخرفت...حاال هم ا ام مهدا اون خسته  -

 مامانت... 

 آتش مامانمه!  -

 پردی حرفم م  وسط

به مامان   یحق ندار  گهی حرفهاتون مثل همه! مامانم هم م ایآره تو و مامان رو -

 !یمهدا از گل کمتر بگ
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 بشم ایقوربون مامان رو -

 ! دیاز هم دفاع نکن یمهدا قطع کن ه -

و با  دهمی هم فشار م یرا رو میهاحرف زدن آتش را ندارم. لب ورنطیا  طاقت

 میگویبغض م

   کنمیحق با تو بود، قطع م -

قطره  میهابرخورد را نداشتم و اشک نی. توقع ا کنمیس را قطع مبالفاصله تما و

 .چکدی صورتم م یقطره رو

همان  .دهمیجواب نم یول  لرزدی دستم م یتو  یکه گوش گذردی م قهی دق چند

 کندی م میموقع مامان صدا 

 مهدا؟ مهدا خانم؟ -

.  اندازمیتختم م یرا رو زندی چشمک م  شیکه اسم آتشم هنوز رو یگوش

 شومیو از اتاق خارج م کنمی را پاک م میهااشک

 بله مامان -
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 در دستش است.  یاست، کارت ستادهیها ا پله  نییپا

 ه؟یچ نیا  -

 پرسد یو م کشدیحالت صورتم کارت را عقب م دنی. با درومیم نییرا پا هاپله

 ؟ یکرد هیگر -

 دهم یرا قورت م  بغضم

 ن؟ینه! چه کارم دار -

 ؟یکرد هیگرچرا  -

 منم برات مهمه؟  یزندگ  ؟یکنی به منم فکر م ؟یمامان واقعاً دلواپسم یعنی -

 زند یتشر اسمم را صدا م با

 مهدا! -

داشته   ژیباشه! پرست تیجوره با شخصههم دیمهدا! مهدا! مهدا!  آره فقط مهدا با -

و  یبا زندگ یهر جور دوست دار یباشه! حرف حساب بزنه! شما اجازه دار

 و...  یکن رونی! شوهرم رو محترمانه از خونه بیمن برخورد کن ینده یمسر و آه
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 رود یچند ولوم باالتر م شیصدا 

 بسه! -

 بندم یدرد پلک م با

 !گهی حق م -

 یکه وقت مهمان یمبل ی. روگرددی هر دو نفرمان سمتش برمبابا، نگاه  یصدا  با

 به مامان زل زده است  تینشسته بود، نشسته و با جد شیآتش رو

بهت   یزیمهمونا چ ی! احترامت رو نگه داشتم جلون یمه گهیمهدا درست م  -

رفتارت   نیا  یبفهم یخوا ی م ی ک ؟یرفتارت رو عوض کن یخوا ی م  ینگفتم! ک

ما خورد   یاون پسر رو هم جلو تی!؟ شخصزنه یمهدا م یگبه زند یا چه ضربه

 ! جواب حرفها و محبت آتش، اون طرز برخورد شما بود؟ یکرد

 .کنمیحال آتش بغض م یبرا  دوباره

 ! ی محبت کرد -

 پرسدیپرنور م یو با نگاه اندازدیام مدستش را دور شانه آتش
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 ما؟ یخونه یایامشب م -

 دهد یما جواب م یمامان وسط مکالمه کدفعهی

 اد؟ینه کجا ب -

.  شودیخاموش م کبارهیو چراغ نگاهش به  کندیم ریش را تسخصورت آت  بهت

 .کشمی خجالت م یکل

من و بابا عوض   نیو نگاهش را ب دهدیهوا تاب م یدستانش را تو یمامان شاک 

 کندی م

 نیایب کدفعهی ن؟یگارد گرفت ینجوریگفتم شما دو تا ا  یمحبت؟ مگه من چ -

 ! نیمنو بزن

 دهد یبه افسوس تکان م یو سر کشدیم یهوف بابا

و   زنمی فردا به آتش زنگ م نیهم یاز کارهات دست بکش یاگه قصد ندار  -

  ذارمینم گهی ! دخوامی و مجلس هم نم یزنش رو برداره ببره...عروس ادیب گمی م

 مهدا زجر بکشه!
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مامان نظرم را جلب هاج و واج به بابا زل زده است که کارت دست  مامان

 . کندی م

حال  نیا  دنید یول کنمی از من برخاسته است دلم را گرم م تیبابا به حما نکهیا 

. کارت را بهانه کرده و بحث را عوض  آورمیرا تاب نم نشانیب یمامان و دعوا 

 کنمی م

 لیآورد، گفت وک روزید ییآقا کیکارت دستتون رو  نیمامان ا  -

 !هیجواهر  یآقا  لیت وک...اوم...فکر کنم گفیآقا

 گرددی با هول به طرفم برم کبارهیمامان  یزدهتبه یافه یق

 ؟یک -

 کنمی دهانم مزه مزه م  یرا تو حرفم

 ! یجواهر  یآقا دم،یترس ه؟یچ -

همان  یو وارفته رو کندی را چند بار پشت سر هم زمزمه م ینام جواهر  مامان

 . ندینشی اول م یپله
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 کندیرو مبه آن رونیمامان را از ا  که حال ستیک یجواهر نیا 

 ه؟یک یمامان، جواهر -

 زند یلب م یبه کارت دستش زل زده است و بابا با لحن تلخ مامان

 بابابزرگت!  -

  فیمحاسبه در مورد اجدادم رد یداخل ذهنم کل کدفعهیو  شومیم رهیبابا خ به

 ؟ ی. کدام بابابزرگ؟ پدر چه کسشودی م

 . چندیپیبابابزرگ درون مغزم در هم م یبا کلمه هاربایم  یحرفها

 دهدیبابا بدون دانستن سوال من، جواب م شودی پرسشگر که م نگاه

 مامانت! یواقع یبابا -

 مگه...  -

 ست یمامانت ن یبابا ز،یو مهرانگ می ابراه یآره بابا -

 مامان زنده است؟  یمگر بابا یول شودی م تیبه واقع لیتبد حدسم

 آورمیرا به زبان م سوالم
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 زنده هستن؟ -

 دهدیبا تکان بودن سرش جواب مثبت م بابا

 دم؟یازشون نشن یزیچ چوقتیچرا من ه -

. مامان نمینشی. دو سه پله باالتر از مامان همانجا مکندی بابا هم سکوت م حاال

  خواهدی. دلم م ردیگیبدجور به فکر فرو رفته است و نگاهش را از کارت نم

 میبرا  دیآیم ادمی. آنچه تا به حال رخ داده و من ندکیبدانم به چه فکر م

دارند که    یین جماعت رازهایدرست گفته بود که ا  می. ابراهشود ی م یادآوری

 . شودیرفته رفته دارد برمال م

 دیگویو رو به بابا م زدیخیمامان برم  کدفعهی

 بهش زنگ بزنم؟ روقتهید یلیاالن خ -

 دهد ی جواب م نانیبا اطم بابا

 له خانمب -

 رود ی چند قدم سمت آشپزخانه م قراریب مامان
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همه سال   نیکرده؟..چطور گذاشت منو ازش جدا کنن؟...ا  دا یچطور منو پ -

  یهم داره؟...حاال اومده چ یدختر کی ومدین ادشیکجا بود؟ چرا 

 !بخشمیاون و خانم بزرگ رو نم وقتچیبگه؟...ه

 رودی و سمتش م ستدیا یم بابا

 آروم باش جان   نیمه -

. به  شودیاز کنار بابا رد م  د یگویلب م ریز ی زیکه چ یدر حال حواسیب مامان

 کندیآن ولو م یو خودش را رو رودی راکش م یطرف صندل

مونده که   یهم باق ی...اصال مگه حرفارمی...من تا صبح طاقت نمنمشیبب دیبا -

ده من بدون بابا  باهاش حرف بزنم، حق نداشت اجازه ب  یکل دی بهش بزنم؟ نه با

 بزرگ بشم... 

به اتاقم برگردم و من اطاعت امر   کندیاحوال مامان هستم که بابا اشاره م مات

 .کنمی م
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 یرو یواشکیروشن است.  یگوش ی. صفحهگردمی سوال به اتاقم برم یکل با

که من حواسم به  ندیبی انگار آتش از آن طرف خط م کشمی اش سرک مصفحه

زنگ "ثبت شده  امشیپ یاعالن گوش  یستاده است. روفر امیهست. پ یگوش

 احساس! یا ه یال یدستور بدون حت کی "جواب بده! زنم،ی م

 کوبمی م نیرا محکم به زم می. پاهاشودی خاموش م یگوش یصفحه

 اَه! -

 خوردیزنگ م یکه گوش نمینشیتخت م یرو ظیغ با

 کنمیتماس را وصل م یدلخور با

 بله؟ -

 دم پنجره ایب -

 یعنی. رومی و به طرف پنجره م  شومی بلند م دی کنار گوشم است. با ترد یگوش

را کنار زده و   رینرم و حر ی. پردهکندی م تمیدارد اذ دیدوباره برگشته است؟ شا

صورتش نور انداخته   یرو شیگوش ی. نور صفحهاندازمیم ینگاه رونیبه ب
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با  ندیبیمرا م نکهیمحض ا  . بهکندیاست. اخم گره داده و به سمت باال نگاه م

 د یگویکنترل شده، م ییصدا 

 یکنی من قطع م یدفعه آخرت باشه تماس رو رو  -

 تو...  -

 پردی حرفم م  وسط

 من! همونقدر که خوبم همونقدر هم بدم! -

 من مگه چکار کردم -

 حداقل دفاع نکن! بذار آروم بشم! بهم حق بده!   -

ما باشد.   یاز خانه رونیپنجره و بکه االن پشت  ستی. حقش ند یگویم راست

 . من سهمش هستم. حق لحظاتش! اما..

 .  شودیم ترفی. رنگ نگاهش لطگذارمی م شهیش یدستم را رو  کف

 شیآت -

 زند یلب م یزمخت یصدا  با
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 جانم -

 یو تو چسبانمی م شهیتن سرد ش یرا رو می ها. آرام لبکشدیپر م شیبرا  دلم

 زنمیپچ م یگوش

 م دوستت دار -

 ستیهم که سرت ن یروسر ،یشی م  دهیبرو عقب د -

 دیگوی که م رمیگیفاصله م شهیش از

کارا   نی که آتشنشانا تو ا  یدونیباال، م امیپنجره ب نینداره از هم یبرام کار -

فقط به خاطر تو   یحرف مامانت حرف بزنم ول یرو تونستمیم ایاستادن، 

دور کردنت از من   نیتت دارم! بفهم ! ا ....مهدا دوسذارم یپام نم ریرو ز  هام یحر

و  رمیبگ یکه زودتر عروس  شتم ! حاال هم برو بخواب، اگه شک دا کنهی م تمیاذ

 خودم امشب مطمئن شدم   شیببرمت پ

 ... خوادی م یکور از خدا چ  -

 نمت یبیبرو بخواب...فردا م -
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 خوابم ی نم یبهم زنگ بزن تا زنگ نزن یدیچشم...مواظب خودت باش، رس -

 باشه، خداحافظ  -

 رم یگیو رفتنش را درون نگاهم قاب م کنمی م یخداحافظ

دعوت کرده  یمهمان نیا  یاو را برا  یدارد ول هاربایکه مامان با م یتمام اختالف با

اما به عنوان پشت و پناه قبولش   ستین اشیبرادر واقع نکهی است. به نظرم با ا 

 دارد.   میابراه یببه خو یکه برادر کنمی م یدارد. به مامان حسود

کرده است. تا به حال مامان    دا یرفتار مامان نمود پ یتو یو وسواس خاص استرس

خبر نکرده است  شیانجام کارها یرا برا  یخانم زمان ی. حتامدهیند ینطوریرا ا

طول و عرض خانه را قدم   یو تمام کارها را خودش انجام داده است. عصب

از  ی. خبرمالدیهم م بهو دستانش را  ندازدا یم یبه ساعت نگاه ی. گاهزند ی م

رفتارش  یتو یخاص یو شکندگ یقراری. بستی مامان ن یاعتماد به نفس باال

و  هایتمام دلخور یی.  گوزند ی و دائم با خودش حرف م شودیم دهید

 .  کندیکه قرار است از پدرش بپرسد را دارد با خودش مرور م ییسوالها



 

1105 
 

              Romanbook_ir@                                                                                                          دای آتشمه

کور   یا نشسته، اخم در هم فرو کرده و به نقطه زبانیم یصندل  یاما رو میابراه

 زل زده است. 

تماس  ی اشرف یاکه مامان با آق روزیآرام و صبور است. از د  شهیمثل هم  بابا

لقمه غذا نخورده است.   کی ما گذاشتند مامان  یگرفت و قرار امروز را در خانه

مامان قرار  یدست و پا  ی. جلوامدهیحالت خودم رس نیترمن هم به ساکت

واقعا  می گوی م  شمو چ کنمی بدون بحث قبول م دیگویو هر چه م رمیگینم

 . کنمی بحران حالش را حس م

 کندیم میو مامان صدا  رودیزنگ خانه بابا سمت در م  یصدا  با

 نیبش یکنار اب ایها پاشو...بپله یمهدا از رو -

 کندی آهسته زمزمه م میابراه

 میابراه -
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اخمش، لبخند   انیم هاربای. مرسانمیخودم را م میکنار دست ابراه به یفور  یلیخ

 هاربایو بفرما گفتن بابا، م یاحوالپرس ی. با صدا زندی به من م یا دلگرم کننده

 . دهدی ها سوق منگاهش را به طرف ورود بابا و مهمان

حال فقط که تابه یکه تمام جانش چشم شده است تا پدر زنمی مامان زل م به

 . ندیرا بب دهیاش شنرهدربا

مرد چهارشانه با   کی. گردانمی خانه چشم م  یبه ورود یمرد "االی"  یصدا  با

و با   زندی م یدیکه رو به سف یکم پشت یرنگ، موها  یطوس یکت و شلوار

از   زیبلکه لبر ستین کیچشمانش تار اهی. سشودیوارد خانه م اهیسراسر س ینگاه

 عشق و حسرت است.

من و مامان در گردش در  نیو شب چشمانش ب دیگویم ییبلند باال سالم

مبل پشت سرش  ینگاهش را قطع کند رو نکهیبدون ا  دنش،ی. مامان با د دیآی م

 . شودیآوار م

 دهیروز در خانه آمده بود، دکه آن  یسر مرد، بابا به همراه همان مرد پشت

 ن است. بابابزگ م  یمرد کت و شلوار طوس نیشک ندارم هم گری. دشوندی م
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. من هم سالم رودیدست دادن جلو م یبرا  یو قدم دهدیکه سالم م  میابراه

 .کنمی م

  رسدی سرحالتر به نظر م یلیندارد و خ یذهن من شباهت یتو رمردیکه به پ یمرد

  یکه تو یو با ذوق کندی م میرا سمت من تنظ دشیمن، د یصدا  دنیبا شن

 پرسد ی موج انداخته، م شیصدا 

 مهدا؟  -

 . میگویو بله م زنمی لبخند م آگاهناخود

   دیگویلب م  ریو ز کندیبهت نگاهم م با

 ... یاون  هیچقدر شب -

را  یمبل هاربای. البته منندینشی مبل مامان، م  یروبرو یهاتعارف بابا مردها مبل با

 .کندیمن و مامان است انتخاب م  نیکه ب



 

1108 
 

              Romanbook_ir@                                                                                                          دای آتشمه

برگه  یکل یاشرف ی. آقارودیافتاده باشد، سمت آشپزخانه م  یز یچ ادی انگار  بابا

. هنوز نگاه  گذارد ی م  زیم یو رو کشدیم رونیچرمش ب فیک  یو مدرک از تو

 مامان و بابابزرگ بدون حرف، قفل هم است. 

 مان به او جمع شود. تا حواس همه کندی م یمصلحت  یسرفه یاشرف یآقا

 آقا...  یبا اجازه -

 گذاردی م زیم یرا رو یا شناسنامه و

 عقد کردن  یمانیسل نیآقا با خانم نازن شیچهار سال پ چهل و -

مرد  یاسم خانم بزرگ است. مامان هنوز مات به چهره یمانیسل نینازن

. من هم درون شناسنامه  داردیشناسنامه را برم  هاربایزل زده است اما م شیروبرو

است به چشم   یجواهر  دیبرگ اول اسمش که وح ی. روکشمی سرک م

 . شودیم دهیدوم اسم خانم بزرگ هم د  و برگه خوردی م

که  یا کهنه  یدفترچه یاشرف یآقا شودی م کمانینزد یچا ینیکه با س بابا

 .گذاردی م زیم یجلدش کنده شده را هم رو یگوشه
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  شیوارس میدرون دست ابراه یوقت یسند ازدواج است ول  کنمیاحساس م 

 ق است. سند طال حدسم اشتباه است، دفترچه نمیبی م کنمی م

 رن یگیسال و هفت ماه بعد هم طالق م کی -

مامان لب  کدفعهی که  اندازمیم  یشناسنامه و سند طالق نگاه یرو  یهاخیتار به

 کندی به حرف زدن باز م

 ؟یکن بابا بودنت رو ثابت یاومد ؟یبگ یکه چ یبعد چهل و چند سال اومد -

باشه   ایمرد دن نیتراگه به یبزرگ بشم؟ حت  ی دست ناپدر ریمن ز یچرا گذاشت

 یکه نقش پدرم رو باز ی! اونیمنو از داشتن پدر محروم کن یتو حق نداشت  یول

محبت  یبو ا  زیبه من مثل مهرانگ چوقتیه یمهربون بود ول کردی م

وجودم رو پر  ندیاحساس ناخوشا کی کردی منو نگاه م یوقت شهینکرد...هم

 !؟یاست، حاال چرا اومد گهی د نفر کیبابام  دونستمی...من چهل سال نمکردی م

و نگاهش را به    اندازدی م ریسر به ز ردیگیکه لبش را گاز م  یدر حال هاربایم

 . دوزدی م یقال یهاگل

 د یگوی جمله م کیو  شودیشب چشمانش نمناک م   بابابزرگ
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 به من کلک زد! نینازن -

 ند. مرد را بشنو نیا  یحرفها  یهیتا بق کنندیخانه هم سکوت م یوارهاید

. آه زندیکنار م اشیشانیپ یاست را از رو دیکه نود درصدش سف ییموها

 شودیپرتاب م اشیو به روزگار جوان کشدی م  یپرحسرت

از اون   کسال یاما چون من  میخواستیهمو م یقبل از ازدواج ناز یمن و ناز -

 که ده یرو داد به مرد یرو قبول نکرد و ناز م یکوچکتر بودم پدرش خواستگار

داشت...حالم رو خدا   یاز اون بزرگتر بود و کسب و کار درست و حساب یسال

  یزندگ یچند سال یاز...ندمیدفعه چش  نیاول یشکست رو برا ی...مزهدونستی م

  دنی هم قرار داد، با چند بار د یکرده بود که دست روزگار دوباره ما رو روبرو

با هم عقد  دهینکش شد و از شوهرش طالق گرفت و به سال  ییهم دلمون هوا 

پر از  یزندگ  کیخوب بود  یطردش کرد...اولش همه چ نی نازن ی. بابامیکرد

من   نیدونیم برداشت. آخه یازگارسر ناس  نیکم کم نازن یعشق و محبت ول

اون هم که از اوج رفاه پا شده بود اومده بود تو   ینداشتم...برا  یخوب یوضع مال
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قابل تحمل بود...دعوا برامون نهار و   ریبراش غ یمن، همه چ یرانهیفق یزندگ

 شام شده بود... 

 دهد ی به دست بابابزرگ م یچا یفنجان بابا

 دیگلوتون رو تر کن  ی جناب جواهر -

 اندازد یبه بابا م یبا محبت نگاه

 ممنون پسرم  -

 دهدیو ادامه م نوشدیرا م شیجرعه از چا کی 

 یپا رفتینداشت. هر روز م شیبه زندگ یلیم گهید یحامله بود ول نکهیبا ا  -

 ... زدیجاده زل م  چیو به پ شستی پنجره م

 کندی مامان م یرا زوم چشمها نگاهش

بود شوهر   دهیفهم خواد،یکالم گفت که طالق م کی یاومد ایبه دن یوقت -

با   تونهینم گهیکفش که د کی سابقش هنوز ازدواج نکرده و پاش رو کرد تو 

بود که تو رو بهش   نیهم که داشت ا  یا کنه! تنها خواسته یمن زندگ
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اد به  خوی هندستون کرده و م ادی لشیکه ف کردمیبسپارم...من فکرش رو هم نم

دوباره دلش باهام   میاز هم که دور باش گفتمیشوهر سابقش برگرده، با خودم م

خاطرش حضانت تو رو هم بهش دادم   نانیاطم یطالقش دادم، برا  شه،یصاف م

برگرده!.. چند بار  اد،یدوباره بهش رو زدم که ب ینرم بمونه...تا وقتتا دلش باهام 

  کی...فقط برام نینه نازن ینه تو بود مدماوکه   یاومدم ، آما بار آخر دنتیهم د

 نوشته بود ادداشتی

   دهدیو ادامه م گرداندی برم زیم  یرا رو فنجانش

اش بده  حال بچه گرفته و یسخت یضیاولش مر ینوشته بود بچه ادداشتشیتو  -

شون  ...نوشته بود شوهرش ازش خواسته به خاطر جون بچهرهیگیاونو م یو بهانه

! رفت که یراحت نیبمونه...به هم  نجایا  گهید تونهیبرگرده...نوشته بود نم

وقتش هم مامانم دختر   چندنکردم بعد از  داشی پ  یدنبالش گشتم ول یلیرفت...خ

  چیه ی....ولدیجد یزندگ کی کرد و افتادم تو  یرو برام خواستگار مونهیهمسا

 وقت فراموشت نکردم

 دی گویو دلخور م  چدیپی را دور انگشتش م اشی روسر یگوشه مامان
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 ؟ ینکرد دامیچرا پ یاگه فراموش نکرد -

مامان زل  ی و درون چشمها کشدی جلو م یمبل خودش را کم یاز رو  بابابزرگ

 زند ی م

 کند ی مامان با طعنه زمزمه م یرومکردم! االن روب داتیپ ن،یمه -

 !رهید ی ل یخ یجواهر یآقا  رهید یلیخ -

که از  یحساس بود با اندک حرف یلی رو عوض کرده بود، زنم هم خ لتیفام -

رو  میو زندگ دوختی و زمان رو به هم م نی زم  گفتم،یدخترم م یبرا  یدلتنگ

مادرِ  یم هوا است دلکه دختر بهانه زدی. بهم طعنه مکردی م اهیمثل شب س

 یوزر کی  ذارپول دراوردن شدم...گفتم ب ریدخترم رو کرده...خودم هم درگ

 شدیهم دارم، نم  امگهیبره...من سه تا پسر د بمیسراغت که دستم تو ج امیب

 رو دنبال تو بگردم ایتمام دن امیبشم و ب یچهمه  الیخیب

منو از   زیمهرانگ یضیهمه مهم بوده جز من! مامان به خاطر مر یآره خب زندگ  -

  یو شما هم به خاطر زندگ ندازهیم یناتن ی دست بابا ریو ز  کنهیبابام جدا م

 ی باش خبریها ازم بسال  یدیم پسرات اجازه
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 ! نیمه -

تا    دادمی رفتار رو انجام م نیبهتر دیبا شهیمن هم دم؟یکش یمن چ دونهی م یک -

 یلب ریز یبخواد غرغر و طعنهتا دلت  یول زدنیطعنه نشنوم...رو راست طعنه نم

کار درست   کردینداشت، هر کار م یاشکال گفتی م یهرچ زی...مهرانگدمیشن

پام رو کج   یکم ایزدم یم  یکه من حرف اشتباه یبه حال وقت یوا  یبود ول

.  دادیو بابا سرش رو به افسوس تکون م کردیمامان با حرص نگاهم م  ذاشتم،ی م

 من....  یبابا بود ول یپاها یرو زیمهرانگ یجا با عشق بغلم نکرد. کدفعهی

 کشدیصورتش م  یفه دستانش را روکال بابابزرگ

 ببخش بابا! من با روح و روانت چکار کردم -

. بابا  دهدیبه افسوس تکان م یو سر دهدی هم فشار م یرا رو شیلبها مامان

 بزرگ اما هنوز قصد تبرئه کردن خودش را دارد 

ات رو  نامهکل شجره ستمیبه س یبد یکد مل کینبود که باور کن مثل االن  -

  داشی پ یکردم، با سخت  دا یرو پ نیچشمات... من چند ساله نازن یجلو ارنیب
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جستجو رو به دوش   نیمن بار ا  یبه جا ایبا من  شهیشاهده! اون هم یکردم، اشرف

 !.. دهیکش

 دهدی ادامه مو بابابزگ حرفش را  دهدی تکان م دییهم با غم سر به تا یاشرف

داغون   یبشم گفت بفهم کی اجازه نداد بهت نزد نیهم نازنچند سال  نیتو ا -

خوب! من بهش گفتم    تیموقع کی یبمونه برا دارمونی! گفت دیشی م

  نیام بزنم...گفت دخترمه هام نصف ثروتم رو به اسم نوهبه جبران نبودن  خوامی م

 بود یاشه... اوم...اسمش چنامزد نوه

 کندی م  زیا رر چشمانش

 اسمش آرش! ها! گفت  -

 دهدیو بابابزرگ ادامه م دیسای هم م یدندان رو  میابراه

...گفت عقد مهدا و آرش که بشه  ینیمنو بب  یخوا یبابا! به خدا گفت تو نم -

باهام روبرو   یستیرودربا یمجلس دخترت تو یتا تو کنهیدعوتم م

 ...گفت... یبش
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 پردی وسط حرفش م میابراه

 نیاومدی! کاش همون موقع سراغ دخترتون م نیکردی بهشون اعتماد نم کاش -

 ...کاش... نیزدی باهاش حرف م می و مستق

 زند یو بابا بزرگ لب م شودی م دهیکش میمان سمت ابراههمه نگاه

 کردم،یم  دا یسوئد هست، همش آدرس اشتباه پ کردمی نکردم...فکر م داشیپ -

 نکنم ا دیرو پ نین آدرس مهم خواستی م نیفکر کنم نازن یعنی

 کشدی م یا هوف کالفه میابراه

 بودن؟ دهیثروت شما کش یبرا  یا چه نقشه نیدونی هم آرش! م دیشا -

ران   یبا کف دست چند ضربه رو می. ابراهکندینگاهش م یبا گنگ  بابابزرگ

و بلندش اتاق را پر   یعصب  دنینفس کش ی. صداگزدیو لب م کوبدیم شیپا

 دهدیم انیپا نگونهیمان ا ه نگاه منتظر همه کرده است. ب

مهدا رو بکشن!   د،یشما ثروتتون رو به اسم مهدا زد نکهی هم خواستنی م -

 !رسهی که بعد مرگ زن، مال و اموالش به شوهرش م دیدونی م
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 زند ی با بهت لب م مامان

 !میابراه -

  شودیدل  آشوب کن م یهااز حس  زیلبر چشمانم

 ؟یگی م یچ ییدا  -

 دهدیو ادامه م کندینگاهم نم میابراه

 یتو بیسم عج کیاز  یمقدار  کیمهدا تو کما رفت، دکترش گفت  یوقت -

هست که کم کم به  ینی سم چ کی نیا  میدیفهم میکه کرد قیخونش بوده، تحق 

 !هینفهمه که قاتلش ک یو کس رهیبم یجیتا تدر کننی نفر اضافه م کی یغذا 

صفت   وانیح نقدریاقوامم ا  خواهمی را قبول کنم، نم هاربایم یحرفها  خواهمینم

 میگوی باشند. ناباور و با اعتراض م

 بوده؟  لمیمگه ف -

 دهدیادامه م ری صورتش سرخ است. سر به ز تمام
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ثابت  میداشت و نتونست ادی ز یاونطرف پارت یول میداد نترپلی مدارک رو به ا -

 و قسر در رفت...  میکن

و رنگش به  کندی م ریاش اسپنجه انیرا م  شیبا موها. باباز مانده است دهانم

 زندی م یدیسف

 آرش پست فطرت!  -

نمناکم چشم  یو به چشمها گذاردیم امکردهخیدست  یدستش را رو هاربایم

 دوزد ی م

اونروزا با اون حالش اگه ! من به دکترت گفتم بهش نگه! دونهیمهدا آتش نم -

 یخدا  ایبزنه  یلوم نبود دست به چه کارمع دنیبرات کش یا چه نقشه دیفهمی م

 ... فتهیب یخودش اتفاق ینکرده برا 

 د یگویمملو از غم م ییبا صدا   بابابزرگ

 فرستادمی ام رو به طرف مرگ ممن داشتم با دست خودم نوه یعنی...یعنی -
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ها کرده با آن ی. مگر من چه بدردیگی ها دلم مآدم یدی. از پللرزدیجانم م تمام

 بودم؟ 

  نیانسان را در قبالش از ب  کیچقدر ارزش دارد که جان  یحساب بانک ندچ

 م؟ یببر

 کندی زمزمه م کشد،ی م دکی درد را  ایدن کی که   ییبا صدا  بابا

 ! میکردیکمکتون م  میمن و مادرش هم داشت  ،یجناب جواهر یشما تنها نبود -

هم ارثم را  تا س ی! مرا بکشینبرد ییبو چیه  تی...آرش تو از انسانکنمیم بغض

تو نجات   ی! خوشحالم که عشق آتش مرا از تلهیطانیتو خود ش ؟یباال بکش

 داد... 

 دهدیتکانم م میابراه

 ؟یخوب ییدا  -
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. کندیحالم را دگرگون م نمیآتش را نب وقتچیه گریامکان داشت د نکهیا  فکر

درشت   ی ها. قطرهسوزانمی خودم دل م یو برا  شودی تنگ م  شیبرا  کهویدلم 

 زد یری پوست صورتم م یرو  مهابایکم باش

 بهش کرده بودم؟ یمگه من چه بد  -

 ... یداستان بود  نیا  ی! تو فرشتهییدا  یقصه بود  نیآدم ا   نیترگناهیتو ب -

 .زنمیو هق  م ترکدی م بغضم

 نم یآتش رو نب گهیامکان داشت من د یعنی -

 مون رو نجات داد عشق تو به آتش همه -

 و موم کرده است. را عذاب وجدان مهر  شانیاند و لبهاسکوت کرده همه

 .کنندی اند فکر مپازل داشته نیکه در ا  یهر کدامشان به نقش دیشا

 ....... 
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 یمنگ و دردناک است. قبل از رفتن بابا بزرگ من به اتاقم آمدم تا کم سرم

 کنمی است که حس م ظی ادکلنش انقدر غل یبو نمیبی . خواب مرمیگآرام ب

 کندی را زمزمه م یگوشم شعر ریبا دست لمسش کرد. ز شودی م

 بر بادم  یزلف بر باد مده تا نده "-

 ... ادمیبن یمکن تا نکن ادیبن ناز

 در بندم یرا حلقه مکن تا نکن زلف

 "بر بادم...* یرا تاب مده تا نده طره

را    امییاست. سکوت که شنوا  بایز یهادوبلورها پر از نت یصدا مثل  شیصدا 

که  یزی چ نی. اولکنمی مبادا رفته باشد، چشم باز م نکهیاز ترس ا  کند،ی پر م

اتاقم است.   یمشت شده است و بعد پنجره شی پا یدستم هست که رو نمیبی م

 انداخته است.  هیپشت پنجره سا یاهیس یپوش که رو ریقاب حر کی
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پر شور  یشمی  یو با دو گو کشمیباال مسر و نگاهم را  میموها یشهیشش رک با

  ای نمیبیاالن دارم خواب م فهممی. نمشومی غمدار چشم در چشم م یو کم

 دارم؟ یب

 پرسدی صورتم قرار داده است و با لبخند م یرا روبرو صورتش

 ؟یخوب -

ام باال خرخره  خیآورده بود تا ب ورشی قبل به قلبم  یکه از ساعات یحسرت 

 زنم ی لب م یو با زار  کندی چشمانم را پر م ی. اشک کاسهدیآی م

 ... شیآت -

 شود ی م دهیمبهوت و ترس نگاهش

 کدفعه؟ یشد  ی... چیوا  یا  -

 منو بکشن  خواستنی آتش م -

 دم یبرینفسشون رو م -
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  موندی به دلم م دنتید گهید کباریاگه حسرت  ؟یچ دمتیدینم گهیاگه د -

را   شیاز خشم صدا یا و رگه شودی م شتریکمرم ب یشار دستانش روف ؟یچ

 خراشد ی م

و قاتل تک  زدمی رو م  امیجوون دی!...قکردمی م زیآوشون رو حلقهمه -

 ! شدمیتکشون م

راه    شیکه از کنار چشمها یاشک با قطره شودی سر بلند کردنم همزمان م

 کاسه خون شده است. کیانش مثل . چشمردیگی م

 برات افتاده بود!  یبه منم تازه گفته چه اتفاق میابراه -

 . شودیو رو م ریحالش ز یبرا  دلم

 ... رمیم ی من م یبغض نکن جون و دلم...تو بغض کن -

 پرسم یام با بهت مشده داریانگار تازه از خواب ب کدفعهی

 نکنه از پنجره...  ؟یکنیاتاق من چکار م یتو تو یراست -

  خنددی م
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 ستیحالت خوب ن امیمامانت بهم زنگ زد و گفت ب یکنیباور نم -

 نم؟ یبیهنوز دارم خواب م یعنیدروغ!  -

 درد دارد  یهاکه هنوز رگه یلبخند زند،ی م لبخند

گفتم فکر کنم مامان مهدا خواب نما شده...   ای ...به مامان روشدیمنم باورم نم -

 !دهیم ینجوریگفت مزد صبر رو خدا ا  ایمامان رو

 ؟"کل نعمه یالحمدهلل عل " یگفت -

 خنددیم یسرخوش با

کل  یالحمدهلل عل "ذکر  نجایقوربون تو نعمت بشم، بله بانو از خونمون تا ا  -

 برداشتم  "نعمه

 *حافظ

ام و دستانم را دور  را درون شکمم جمع کرده میام. پاهاکمدم نشسته  یروبرو

ام و با حسرت به لباس هکرد هیپشت سرم تک خی واریام. به دگره زده میهازانو

سمجم   یها با پشت دست اشک یو ه نمیچیلب ورم ی. هکنمیعروسم نگاه م
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باعث    تابدی م لباسم یهااتاق به سنگ یکه از پنجره ی. نورزنمیرا پس م

 . ندیایکش ب سمیها تا چشمان خ نور شودی م

 !یام کردخسته  یشنویمهدا! م یخستم کرد -

 زنمیهق م صدا یو ب دهمی هم فشار م ی را رو میهاپلک 

ادا اصوالت   نیحداقل بهم فحش بده، جوابم رو بده! بگو چه مرگته! بگو ا  -

 ه؟ یچ یبرا 

 تنگ شده است.   شیبرا  دلم

 مهدا! -

 شود ی تنگ م شیبرا  شتریدلم ب کشدیکه م داد

!  یبد می باز یالک  یالک ذارمی من نم یول گذرهی تو مغزت م یچ دونمینم -

 !یشنوی م

به نفعش هست.  یدور نیا   یول شنومی را هم م شیهانفس ی! من صداشنومی م

. در کمد  کشمیموکت طرحدار اتاق م یرا رو میو پوست کف پا شومیبلند م
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دم را  . خوکندی م یدلبر یچوب لباس یرو اشی. کت دامادکنمیاو را باز م

او   ون. من بدکنمی آغوشم مچاله م انیرا م جانشیو کت ب کشمی جلو م

ام. عطر را چپه کرده ام یزندگ یاو ساعت شن یخوشبخت یاما برا  رمیمی م

 است.  کی. غروبم نزدکشمی نفس م یکتش را مثل معتاد یمانده

در قاب  ی کیتاالر گذشته است و تار یدهی به سقف چسب  یهااز پنجره غروب

 ها خودش را جا داده است.  پنجره 

 زند یگوشم پچ م دم

 جشن تولد دو قلوهات! میایب یاله -

 ! اوه کو تا بچه...اونم دو قلو؟  مهیترانه االن عروس -

 زند یم میصدا  آتش

 مهدا خانم؟ -
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. سرم را  اوردیطاقت ب ییتنها تواند یلحظات را نم نیا  یولندارد  یکار دانمی م

.  رودی هم با سرم عقب م م ی. تور سنجاق شده به موهاگردانمی به طرفش برم

 دهمیو با عشق جواب م  شومی م اشیکت و شلوار پوش داماد  پیغرق ت

 ام یجانم...االن م -

 خنددی م یترانه با بدجنس و

 ره!هات کارت دابچه یبرو...بابا -

 دهد یاو ادامه م و کنمی زمزمه م  ی"ببند"لب  ریز

باالست، فکر کنم االن تو فکر  یلیحرارتش خ نمیبی آقا آتش که من م نیا  -

 باشه...  یسمونیو بدزدت! به مامانت بگم تو فکر س چونهیرو بپ یکه عروس نکهیا 

 و! چشمام دور ش یاز جلو  گهیاسترس دارم تو د  یکاف یترانه من به اندازه -

من به چشماش زل زدم انگار داشت با نگاهش   یدیرقصی م یباور کن تو داشت -

بود   دهید یل یچرب و چ  یلقمه کی! نه بدتر انگار دیکشی برات خط و نشون م

 زدیموج م یحسابت رو برسم خاص کیتو چشماش 
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 کنمیصدا بلند م یشدن به ماست که با بدجنس کیدر حال نزد  مامان

 نه کارتون داره مامان جان، ترا  -

 یو بعد با ناز به پشت سرش نگاه شودیگردو م  کی یزهترانه اندا چشمان

 زند ی غر م شیهادندان یو از ال اندازدی م

 هاعروس جلبک  میرسی به هم م -

 رساندی مامان م یخودش را روبرو و

از هر طرف که چشمم بهتون  نیمجلس شد نیجون شما جواهر ا  نیمه یوا  -

 .شمی نم ریس دنتونیاز د فتهیم

و کنارش  رومی و سمت آتش م خندمیم  شیهایخواربه پاچه یبدجنس با

 . نمینشی م

کف دستش از تار   یداغ کنمی. احساس مگذاردی دامن لباسم م  یرا رو دستش

 . سوزاند یرا م میو پا شودیو پود لباس رد م 
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  ی. حرفشودی م دهیاش سمت چشمانش کشو حلقه  شمیاز انگشتر  نگاهم

حرف و احساس تلنبار شده است. دستم را   یاما پشت چشمانش کل زندینم

رد نگاهش را سمت سالن  یو به سخت کشدیم ی. نفسگذارم ی دستش م یرو

 .کندیعوض م

ظرف دلم   میشوی م کیو هر چه به آخر شب نزد کنمی را حس م اشیقراریب

 ریز کشدیانتظارم را م آنچه   یجانم برا  اتیو محتو خوردی پر ماز قبل لب شتریب

داخلش را   دیاست و با کی را باز کنم که تار یدر اتاق د ی. انگار باشودیو رو م

 فتح کنم.

  دی! مهدا من فردا بایتو اتاق و درم بست یکه رفت یرو ثابت کن یچ یخوا ی م -

 نکن! تیمنو اذ نقدر یبرم پست...ا 

را داخل کمد مرتب  م. کتشا سکوت گرفته ی. روزهدهمیهم جوابش را نم باز

 کشدی م ادی. فردهمی م هی. بعد بستن در کمد به آن تککنمی م

 ! بخشمتینم -



 

1130 
 

              Romanbook_ir@                                                                                                          دای آتشمه

مشتش فشار  انیقلبم را م یو انگار کس دهمی هم فشار م ی را رو میهاپلک 

 . دهدی م

را   اشیعصب  یهانفس یو صدا شومیدر م کینزد کوبدیدر که مشت م به

 دهم یگوش م

 ؟یشنویصدام رو م -

 پر تالطمت! یچه برسد به صدا  شنومی قلبت را هم م یضربان وحش یصدا  من

 مهدا؟  -

از من دل    دیبا دهمیمهدا...ببخش که جوابت را نم یمهدا، ضربان زندگ جان

 !یادامه ده گریرا جور د اتیزندگ دی! بایببر

 . رودیو م شودی م دیناام باالخره

هال  یکی و به تار کنمی باز م آرام در اتاق را  شودیکه از دو شب رد م ساعت

منظمش  یهانفس یکاناپه به خواب رفته است. صدا  ی. روگذارمیقدم م



 

1131 
 

              Romanbook_ir@                                                                                                          دای آتشمه

از نور   ییتنش مثل پتو یرو   ون،یزی. نورِ تلوکندیم تیخواب بودنش را حکا

 دستانش...  انیاست و م دهیخودش را کش

من   یاست. جا دهیغوش و حصار دستانش به بند کشآ انی...چادر نمازم را مآه

 آنجاست نه چادرم!

 . شومیو غرق در دوست داشتنش م زنمیبه صورتش زل م 

ن چشمانش . من دروخوردی و در هم گره م رودینگاهم را تا نگاهش باال م

را باز   شی هااز عشق است. لب ییایحال چشمانش در نیو در ع زنمیموج م

   زندی نم یاما حرف  دیبگو یزیتا چ کندی م

 . رسانمی ما سرعت خودم را دوباره به اتاق ب خوردیم یزیکه تکان ر شیهالک پ

 ..... 

ام و  . من حرف زدهمیآی م رونیب ایمامان رو یاز خانه رانیخورده و و شکست

 یدرشت بارم نکرد. خداحافظ یول دیاو فقط نگاهم کرده است. اخم در هم کش

 را جواب نداد.  امیکردم و خداحافظ
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رنگ باخته است. همه جا  می برا  ای. دنشومی م و وارد خانه کشمی م یپر حسرت آه

شروع و  یآتش که نقطه یشده است البته به جز چشمها دیو سف اهیس میبرا 

 میپاها ریرا ز شمیآرا  زیم ی. صندلرومیمن است. به اتاق خوابم م  یخاتمه

. چمدان را  کشمیم رونیچمدانم را ب یاتاق، با سخت ییو از کمد باال گذارمی م

 ی. لعنت به تو آرش که هنوز روزنمی و نفس نفس م کنمیرت م پ نیزم یرو

 ... یگذاریاثر م  امیزندگ

.  زم یری داخل چمدان م یحوصلگ یرا با ب می هاو لباس  کنمیکمدم را باز م در

 یکیو  کنمی. در کمد آتش را هم باز مکردمیتصور نم چوقتیروزها را ه نیا 

  یکم دیبا ستیکه ن ییروزها یرا . بدارمی برم متیرا به غن شیها از لباس

  راهنیپ نی . ادهدی م ییپودر رختشو ی. بوکنمیکنم. لباسش را تنم م اشره یذخ

  شوم. به سمت هال ریاس شیهاچهارخانه نیب شودی. فقط مخوردیبه چه دردم م

 . دارمیکه صبح عوض کرده را برم یشرتیمبل ت ی و از رو  رومی م
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. دو کنمیبو م  قیو عم کنمی فرو م افشیال نی بو سرم را  فشارمشی مشت م  انیم

. کندیام مخواب وسوسه ی. بالشت کج و چروکش برا امدهیشب است که نخواب

 .  خوابمی مبل م  یرو  وارن ی. جنکنندیمرا دعوت م یا ینامرئ یتارها

 ...... 

پر هراسم سمت ساعت  یها. مردمک کنمی و با ترس چشم باز م کدفعهی

. با خودم کلنجار  دهدی ذهنم جواب نم یول نمیبیها را م. عقربهچرخدی م

  ایهشت صبح است  فهممیساعت هشت است اما باز هم نم  فهممیتا م  رومی م

 هشت شب!

. کندیو صدا م  کشدیم ریت میها. استخوانزمیخی مبل برم  یبا شتاب از رو 

 یبالشت را رو عی. سرخوردی سر م  نیزم یآغوشم رو انیاز م شرت یبالشت و ت

 . دومیو سمت اتاقم م  کشمی را به چنگ م شرتیمبل و ت

مواقع آتش  نیا  شهی. همدهدیاتاق، صبح را ندا م یها از پنجرهگنجشک  یصدا 

 است.  امدهیمن هنوز نام که قبل رفتن خانه بوده است. شانس آورده
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و فکر  بندمی. با عجله در چمدانم را ماندازم ی را داخل چمدان م شرتیت

. آتش با  شودیدر خانه باز م کدفعهیانجام دهم که  دیبا یگریچه کار د کنمی م

از همان دم در به من و چمدان  یبرزخ یدر هم گره کرده و چشمها یهااخم

 . زندیزل م میروبرو

. با کمک شناسمیآتش را نم  نی. من ا لرزدی خودم و چمدانم تنم منگاهش به  از

 . کشمیعقب م  یکم نیزم یخودم را رو میدستها

بسته شدن در، آب دهانم را   یاز صدا  کوبد،ی را که پشت سرش به هم م در

 . شومیو در خودم جمع م  دهمیقورت م

 کشدیم ادیفر زند،ی م  اشنه یس یکه رو  یبا مشت کدفعهی

 ام؟ عرضهیشُلم؟ ب تم؟یغری من ب-

 یپژمرده و خشک شده ی هاو گلدان بلور و گل کشدیرا م یزیروم یگوشه

ام  دلهره شودیشکستن گلدان باعث م ی. صدا شودی م نیپخش زمداخل گلدان 

 را از ترس ببندم میشود و چشمها شتریب
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از خود  ؟یشد دهیفهم ؟یبزرگ شد ؟یفکر کرد یخودت چ  شیپ -

 ؟یا گذشته

 چسبم یتخت م  هیو به پا  گزمی . لب مکنمیرا بغل م خودم

 زند ینعره م بلندتر

 ها! ها! ها! -

 آتش!  -

 دهمی و من ادامه م زندیزل م  میچشمها به

 ترسمی داد نزن دارم ازت م -

 زند ی م شخندین

 نیا  ؟یترس ی از من م ؟یخود را ی! تودیتو چشم سف  ؟یترسیهه! از من م -

  ای یشد  ریها؟ ازم س ؟یکف دست مامان گذاشت یه رفتبود  یچرت و پرتا چ

 ؟یعاشقم یل ی خ یکنی فکر م

 ... خوادی آتش من دلم نم -
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.  کنمیتخت فرار م یو رو کشمی م یغیاز ترس ج  داردیبرم  زیطرفم خ به

 اشیشانیزده و رگ پ رونی. رگ گردنش بکندی با خشم نگاهم م ستدیا ی م

 سوزد،یم شی. دلم برا کندی شدت حرکت مبا  اشی نیب یهاضربان گرفته، پره 

 هستم. ظیبد غ یل یل نیمن مجنون ا 

 منو؟ خواد؟ی نم یدلت چ -

  ی. با همان چندمن اخمخواهمیقبر هم تو را م ی! من تواوردیآن روز را ن خدا 

 ی. صفحهکشدی م رونیب بشیرا از ج شیصورتش وزن انداخته، گوش یکه رو

و  ردیگی من م یرا مقابل چشمها ی. گوشندیشنیرا باز کرده و کنارم م شیگوش

  کشدیداد م  حواسی سر منِ ب

 رو! نایا  نیبب -

. کنمی و با وحشت نگاهش م رمیگیدستانم را کنار گوشم م شی ارتعاش صدا  از

. هنوز  کشدیم یپر تب و تاب یهاو نفس لرزد یبدنش م تیاز شدت عصبان

 کشدیم ادیفراندامش هست که دوباره  یلرزش عصب ینگاهم رو

 !گهینگاه کن د -
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و  دیسف یدختر با پوست  کی عکس  دوزم،یم  شیگوش یرا به صفحه میچشمها

هم به وضوح   اشیقیتزر یو لبها  یاست. دماغ عمل دهیدرشت و کش یچشمها

 تیکه با عصبان کشمی آتش باال م یها. از عکس نگاهم را به لبشودیم دهید

 زند یلب م

 خوبه؟  نیا  -

 کندیاشاره م اشیکه به گوش کنمی ش منگاه جیگ

 ن یبب -

سبز   ییدختر مو بور با چشمها کی یکس بعدع کند،یعکس را رد م بالفاصله

 است. با چال گونه!برجسته یهاو گونه

 دهدی را مقابل چشمانم تکان م یگوش

 چطوره؟  نیا  -

 یفقط چهره  ی. عکس بعدکشدیم یگوش یصفحه یدوباره انگشنش را رو و

 لیخوش است  یاست. پاها انی با عشوه در عکس نما یدختر  یسرتاپا ستی تر ندخ
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. با  دیآی . حالم بد است. نفسم به زور باال مشودی پر، نفسم تند تند م یا و باالتنه

 دی گوی زهر خند م

 یدیپسند نویها فکر کنم ا  -

 کنم ینگاهش م یبغض و دلشکستگ با

 خب؟...  -

 کشمی م  غیج

 بسه! بسه! بسه!  -

آتش  یبرا  ی به مامانم گفت ی؟ مگه نرفت  یخوا ی نم نویچرا بسه مگه خودت هم -

 !یطاقت داشته باش دیخب با یکن ییجان فدا  یخوا ی مگه نم ن،یریزن بگ

  یزیناقص نباشه، چ تیزندگ خوامی ! میتو خوشبخت باش خوامی من فقط م -

 یکم نداشته باش یتو زندگ

 ردیگی را م دستم

 مهدا! -



 

1139 
 

              Romanbook_ir@                                                                                                          دای آتشمه

رام   یراحت نیاکه به  امدهیهمه روز درد نکش نیا  کشمی ستش مرا از د دستم

 شوم. 

...من نمیبیو خواهرت رو م میابراه یهاات به بچهعاشقانه یآتش من نگاها -

  تونمی باشم...چهار ساله از ازدواجمون گذشته! من نم تیسربار زندگ خواهمینم

  خوامی فقط نم ستمیته ن! من از خود گذشیمن بش یفدا  دیدار بشم...تو نبابچه

 ! تمیباشم، من پل خوشبخت تیسد خوشبخت

. از چپ به راست  گرددی چشمم را با دقت م یچشمانش درون کاسه  مردمک

 از راست به چپ... 

 ؟یطاقتش رو دار  -

 کندی م زی. چشم رکنمینگاهش م  گنگ

رو   گهی دختر د کیو  یباش  نجایا یدار نویطاقت ا  دم،یمن تو رو طالق نم -

 ... ارمیب
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کرده   ریجانم را تسخ دیشد  ی. انگار و تب و لرزشودیم رانیدلم و  یتو یزیچ

 است.  

 ظالم نبود.  نقدری. آتش که ا کشدیم میناخن به گلو بغض

 کشدی ناآرام من باال م یرا تا چشمها اشرندهیآهسته نگاه اعتراف گ

 ه... موند  شیجانیه یهنوز جاها ؟یکم آورد ؟یشد خانم پل خوشبخت یچ -

 دهدیرا نشانم م شی ها و او دست لرزدی م میهالب من

 فکرش رو بکن...  -

 زم یریم اشک

 کنم یآتش! تمومش کن...خواهش م  -

 کنم ی! من تمومش نم یتو شروع کرد  -

 رمیمی م -

 تا به ارتفاع چشمانش برسم. کنمی سر بلند م
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در   نگاهش النیزل زده و جنگل گ مانیقفل شده است. به عکس عروس فکش

 حال سوختن است

 ؟یآتش قلبم بترکه! خوب -

 زندیصورتم م یو با حرص کلمات را تو دهدیبه نگاهم نم  نگاه

  یگفته من بدبختم؟ ک یمن ناقصه؟ ک یگفته زندگ ی! احمق! خر! کوونهید -

من   یتو نباش یگفته وقت یاصال کدوم خر فروشم؟یگفته من تو رو به بچه م

 چکار؟ خوامیرو م  یکه مادرش تو نباش یا اصال من بچه خوام؟یبچه م

 حسرت به دلت بمونه  خوامینم -

  ؟ی! خودخواه! حسرت چیپاشو جمع کن خودتو مهدا، ولم کن از خود راض  -

تا با هم زنده   می...ما مرددم یتا به هم رس می بچه؟ کم عقل ما از مرگ رد شد

! میاوردیکم ن یلو میدیکش ی ختس م،یکرد ی...چهار ساله با جونمون زندگمیبش

 یا بچه یتو رو فدا با یزندگ امی! حاال بمی! به دل هم زخم نزدمیبه هم تو نگفت

  اره؟یکه برام بچه ب رمیبگ  گهیبهم بده، بکنم؟ ها؟ برم زنِ د خواد یکه خدا نم

 یچکار کنم؟ با دلم چه غلط رتمیبسپارم المصب! با غ یاونوقت تو رو دست ک



 

1142 
 

              Romanbook_ir@                                                                                                          دای آتشمه

دلم برات   یکه االن که کنارم نمیبش گهیزنِ د کیبرم ور دل  یبکنم؟ چطور

  گهی د یکی ی... چطورکنهیقرارترم میب دنتیهر لحظه د شه؟یتنگ م

 گه ی! نگو دد یبسه! قلبم ترک -

 دهدیبه افسوس تکان م یسر

بعدا با کدوم   یرو ندار دنشی! طاقت شنشهیادعات م! فقط یفقط لب و دهن -

 یبره برام دنبال زن بگرده؟! با کدوم عقلت برا  یبه مامانم گفت یعقلت رفت

 ؟ یباال زد نیاست ؟یمن پا جلو گذاشت یخوشبخت

  اورم؟یرا طاقت ب ییام چگونه جدا تنش شده یاالن که وصله  دیگویراست م

 زنمیفرض کنم. زار م گرید یرا کنار زناو  یوقت  کنندیم امیفکرها روان

 شمیم وونهی...دینباش قهیدق  کی کنمی لط کردم...دق م..غشیغلط کردم آت -

 یاز خودم به خاطر تو بگذرم ول تونمی...فکر کردم میباش یا گهیاگه فکر زن د

برام   یدوستت دارم که از خود گذشتگ نقدریا  دمی...حاال فهمتونمی نم نمیبی م

برم  استمخویبودم فقط م ردهفکر نک نجاهاشیمن به ا  کنمی ! اعتراف مه یمعنیب



 

1143 
 

              Romanbook_ir@                                                                                                          دای آتشمه

من   ی...ولی! ول ی! نباشم که عذاب وجدان نداشته باشیر یبگ میتر تصم که راحت

 نداره...من بدون تو..  یبدون تو معن

 تنم به رعشه افتاده  هیشدت گر از

ام که تو  بچه لیگفتم ذل  ی! من کیکردی کارت فکر م یبرا  مکی ...کاش شیه -

  نکهیگفتم از ا  یک ؟یسونتا منو به آرزوم بر یچند وقته روزم رو شب کرد

  زیچ چی...مهدا من ه؟یکه تو به حول و وال افتاد کنمی وارث ندارم دارم دق م

 ! یاگه تو کنارش نباش  خوامیرو نم ایدن نیا 

نگاهم  ظی. با غدیفهمی تنگ شده است و ذهن احمقم نم شی. دلم برا زنمیم هق

 کندی م

 ام ولم کن...خسته -

.  دارد ی برم یزی. دلم ترک رزد یخیاز کنارم برمچشمان هاج و واجم  یروبرو و

 مرا پس زد؟
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  ییو با صدا  ستدیا ی . کنار در حمام، پشت به من مزندی به چمدانم م یلگد 

 د یگوی گرفته م 

 یبزن! بعدش فکر کن چطور نیرو تخم تیرحمی!...برو درصد برحمیب -

  تیمنو با دور ماه کی یچطور تونست ؟یبگ ا ی اون حرفها رو به مامان رو یتونست

 چطور...  ؟یمجازات کن

 . شودیو وارد حمام م دهدیتکان م ی. سرکندیرا پر صدا بازدم م نفسش

و   سوزمیآتش مقابل در حمام م یمثل اسپند رو بنددی را که پشت سرش م در

سمتم   یاما پر از اخم هی. نگاه عاقل اندر سف دیآیم رونیتا ب  کنمی م یقراریب

 . شودیرد م و از کنارم کندی م

ساطع   یندیآهنگ خوشا یول لرزند ی م تاریگ یمثل تارها  امیصوت یتارها

 کنند ینم

 آ..آتش..م...من  -

 زند یلب م تفاوتیب
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 میدار ییچا -

 میگویم عجوالنه

 ذارم ی فدات بشم االن م -

. گاز را روشن کرده و کنمی را آب م ی. کتررومی با شتاب سمت آشپزخانه م و

بسته  یصدا  کدفعهیکه  گردمی . دنبال ماگش مزمیری خشک م  یچا یقور یتو

. در  شودی گم م ی. خانه در سکوت مرگبارکندی شدن در خانه در جا خشکم م

آتش از   کردن دا یپ یبرا  میها و اما قدم گذردیفکر از ذهنم مآن واحد صد 

 .رندیگیم  یشیپ گریهمد

ال و نه در اتاق خواب،  . نه در هگردمیخانه را م یو هول کرده همه دهیترس

 .ستیهم ن ی بهداشت سیدر حمام و سرو یحت

که توپش را با   یا بدتر مثل بچه دی شا ایشده است  یکه بادش خال یتوپ مثل

 ام. و پر درد شده حسیاند، بچاقو پاره کرده

 آتش کجا رفت و چرا رفت.   فهممیو نم  زندیمبهوتم دو دو م چشمان
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 چه شد؟  کنمیدرک نم ام، ستادهیو ناباور ا   ریخانه متح وسط

گلدان،   یهاتکه شکسته ، یکتر یزوزه یصدا  رمیگیتماس م شیبا گوش 

تخت   یآتش که از رو  یزنگ گوش یچمدان گناهکارم وسط اتاق و صدا 

 .کندی خلع صالحم م دیآی م

 جرات ندارم از خودم بپرسم کجا رفت و چرا رفت؟ یحت

از کنار گوشم تا کنار رانم سر   میوش. دستم همراه گزنمیتخت زانو م  کنار

  یالهه". نامم را نمکینگاه م رقصدیتخت م یآتش که رو ی. به گوش خوردی م

گذاشته است.  میاست که برا  یاسم نیدتریجد نیکرده است. ا  ویس    "ناز

 رمیماه اخ کین ی. حتما به خاطر رفتار ا زدی ریصورتم م یاجازه رو یب یاشک

 اشته است. گذ مینام را برا  نیا 

بخواهم  نکهیو بدون ا  کندی کنار گوشم زمزمه م یناز را کس یالهه شعر

 .ندیآی فرود م میپشت سر هم از چشمها میهااشک

 ...... 
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و   شودیکه در خانه باز م  دهندیساعت چهار نصف شب را نشان م یهاعقربه

 . شودیم دا یچهارچوب در پ یقامتش تو

  کیتا  زدیری م میام. اول تمام جانم در چشمهاهکرد شیدا یها پاز پس سال  انگار

  دومیطوافش کنم و بعد با عجله به طرفش م ریدل س

 دلم تموم شد  انصافیب یکجا بود -

 دهد یجواب م روحیو ب سرد

 ماه!  کی نیمثل دل من تو ا  -

 میگویو م آورمی و نگاه مبهوتم را تا صورتش باال م سر

 اره؟یآدم مچه به روز  یخبریب یدونی م -

 زند یو تلخ لب م دهدی را باال م شیابرو کی

 ماه با جون و تنم حسش کردم  کی نی! تو ا  قاًیدق -

 دهمیرا تکان م میاز درد لبها پر

 آتش من....  -
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 پردی حرفم م  وسط

 یماه!....تو طاقت داشت کی بال رو به سرت آوردم و تو  نیمن چند ساعت ا  -

 کنم!  تتیاذ  نیاز ا  شتریب اوردمیو من طاقت ن  ین یحال بد منو بب

 دهمی دهانم را قورت م آب

 آتش سرزنشم نکن -

 دهدی تکان م یسر

 رو دارم؟ یسرزنشت نکنم چکار کنم؟ دل چه کار -

. نکند از ارتفاع چشمانش کندی و هراس تمام جان مرا فتح م کندیم سکوت

 دوستم نداشته باشد؟  گری ام؟ نکند دافتاده

 . زنمی . هق مکنمیم بغض

 آتشم  -

 . کنمیتمنا نگاهش م. پر  ستدیا ی قلبم م
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 گفتمی که خودم هم بهش م خوادیرو م ییمن دلم اون مهدا  ه؟یچ یدونی م -

 یامکان نداره از دوست داشتنم دست بکشه! من اون مهدا  گفتی م خوامتینم

که باخت رو   ییرو دوست دارم نه مهدا  دادی داشتنم جون م یمبارز رو که برا 

 کنه،ی رو پاک م هکه صورت مسئل ییمهدا  به ی! من عشقزنهیل داره و جا مقبو

 ندارم... 

و  رهیت دم ید یروبرو ای. دنشودی فراموش م دنی. نفس کششودیاز کنارم رد م

 زند یلب م  یوقت رمیمیو م شودیتار م

 بخوابم  خوامیام، مخسته  -

 زنمیان پر اشک لب مبا چشم ،یدی. با بهت و ناامدیآیجانم به لبم م تمام

 آتش؟ -

 لرزدیم شیتا با تمام جانش برگردد. صدا ستیکلمه کاف کی نیهم و

کنم؟ چرا   هتیتنب  تونمی ازت گذشت؟...چرا نم شهیجانِ آتش...آخ چرا نم -

 طاقت غصه خوردنت رو ندارم؟  
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 میشدم...به خدا بدون تو زندگ هیتردم نکن! به خدا تنب چوقتیفدات بشم ه -

 ماه!  کی نی ا  یه! غلط کردم... ببخشم برا نابود

 دلم برات تنگ شده بود معرفتیب -

رفته  ادمیرفته بود چقدر دوستت دارم،  ادمی کنم یدلت بشم...اعتراف م یفدا  -

با تو بهم آرامش داده بود   یزندگ  نقدری. ا دمی کش ایبهت چ دنی بود به خاطر رس

دلت حسرت بچه باشه زجر  یتو نکهیفقط از ا  دم،یدیکه فقط نبود بچه رو م

 . دمیکشی م

 زند یسکر آور لب م یبا لحن

 شهی من! من از دست تو چکار کنم آخه! من که هم نگی ریج نگیریج -

رو تو صورتت   میخوشبخت  شهیهام رو کنار گوش تو گفتم! من که همالحمدهلل

 ! یزجر داد گناهیچرا منو ب ؟یماه مجازاتم کرد کیچرا  دم،یکش ادیفر

زنده   تونهیسرزنشم نکن، مهدا غلط کرد که فکر کرد بدون تو مآتش  -

 بمونه...مهدا... 
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  کندیرا کج م سرش

 ... رهیآروم بگ شتینگو...بذار حست کنم...بذار دلم پ یچی...هسیه -

 .  میکنیمهر دو سکوت  یقیدقا و

 دوست ندارم تو رو  ریغ کسچ یهم ه رمیبم -

 .  جوشدیاشکم م دوباره

 رم یمیمن م  یزیاشک بربس کن! تو  -

 . کندیم دادیدر تمام حرکاتش ب یدلتنگ  زنمیم هق

لبخندش شدت  کدفعهی. زند ی م  یقیبند اما عم میو لبخند ن کندیم نگاهم

 زند یو لب م ردیگی م

 ها یخودت شروع کرد -

. عجب به قد و شود ی گم م وارچارهیسبز رنگش ب یدرون آن دو گو نگاهم

 حذف کنم؟  امیاو را از زندگ خواستمی. چطور مدیآی ن مدلش بابا بود یباال
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و   اندازمی م فمیک یو رو دارم یام برمعرق کرده یموها یرا از رو امیروسر

 کنمی بلند م یرا کم میصدا 

 خورم ی نم یز یمن چ نیبش ایترانه ب -

 دهدیو جواب م ندیچیم سیرا داخل د هاوهیتند م تند

 کنم ی قت فرو ممگه به حرف خودته تو حل -

 رمیبانگیکه گر یهستم. با همان خستگ  حوصلهیو ب شومیخسته م یلیخ دًایجد

 دهمی تکان م یشده، سر

 تو!   ی! از دست محبتایشی عوض نم چوقتیه -

 گذارد ی فرش م یرو میرا روبرو  وهیم سی و د یدست شیپ

 ن یمبل بش یپاشو رو ی نیشیم نیرو زم  یچ یخب برا  -

 کنم یگذاشته است، را نوازش م می پاها یرا رو ترنم که سرش یموها

 ام حوصلهیو ب رمیگیگر م نقدریچرا ا  دونم یخوبه! نم -

 د یگوی م یا مقدمه چیه بدون
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 !یا حتما حامله  -

 چرخانم ی حدقه م یرا تو چشمانم

حتما   یگیاز پا کجم تو م ایاز سر کجم  گم ی ترانه ول کن من هر دفعه م -

 ! یا حامله 

 گذارد ی م میروبرو یدست شیپ یو تو کنددی پوست م میبرا  یبیعجله س با

 تو بزن تو ذوقم!  یحاال ه  ن،یشیدار م من که دلم روشنِ شما بچه -

 کشم یم  یپر درد نفس

 کنهیام مآتش شرمنده یهایخوب  خورم،یخودم غصه نم یبرا  -

 رد یگیخودش پوست م یرا هم برا  یگرید بیس

 ! یبک جل  یستیآره خودت که آدم ن -

و با   اندازدی م  یو به مادرش نگاه متعجب داردی برم میپا یسرش را از رو ترنم

 پرسدیاش م لحن کوکانه

 ؟ یچ یعنیمامان؟ جلبک  -



 

1154 
 

              Romanbook_ir@                                                                                                          دای آتشمه

 زنمیترنم اشاره م به

 بفرما جواب بده -

 د یگوی خونسرد م یلیخ ترانه

 خوشگله ینوع ماه کی -

 میگویش پرت شود محواس نکهیا  یو من برا  کندینگاهش م یبا ناباور ترنم

 ؟ یکنینم  یهنوز با خواهرت باز یراست -

 کندی به ترالن که خواب است و دهانش باز مانده است، م ینگاه

 کنم؟ یباهاش باز یچطور زنه،ینه حرف م رهی نه راه منه خاله... -

 پرد یوسط حرف ترنم م ترانه

 ؟یکه نشون بده حامله یندار یا نشونه چیه یراست -

  زنم،ی گره م می. من دستانم را دور زانوهارودیم شیهایبازاسباب سمت ترنم

 کندیعلت درد م یهم ب پشتم

 ! نه؟ یکنیولم نم -
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 حامله است یزنا هیچشمات شبآخه  -

رو   زا یچ نیا یآخه تو تجربه یزنی که قابله بودن حرف م ییزنایپ نیمثل ا  -

 ه؟یاصال مگه چشمام چطور ؟یدار

پخش  ینیریش یتو دار  دهیخواب د گفتی م میابراه شیمهدا چند شب پ -

 ...من مطمئنم...یکنی م

 پرمی حرفش م وسط

 ! یمطمئنآره خب تو چهار ساله  -

 زند یرا گاز م بشیس

 کنمی م یسونوگراف نویبه درک! مسخره کن! منو بگو بدون پول ا  -

 پرسدی و م کندیصورتش را به طرف ما کج م ترنم

 ؟ یچ یعنی( یوگراف) سونی مامان، سوگاف -

 دهیکه چرا سوال پرس شودی م مانیو او پش کندیچشم درشت م شیبرا  ترانه

 زنمیلب به ترانه غر م ریاست. ز 
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نشون بچه  یوحشتناکت رو هم ه یخب مواظب حرف زدنت باش اون چشما -

 نده!

 کندی و زمزمه م خنددی م

 ببند تو رو خدا -

و   شودی م دار یبا نق نق از خواب بکه ترالن  دهمیتکان م شیبرا  یمن سر و

 . رودیترانه به سمتش م

 ...... 

دهنم   کنه،یام، سر درد و کمر درد ولم نمخسته  یل یخانم دکتر چند وقته خ -

 شه ی رفع نم میخستگ  خوابمی هم م  یام هر چخسته  یلیو خ دهی آهن م یمزه 

 ؟یداد شیآزما -

 پرسم یدلهره م با

 ه؟عالئمم خطرناک  ؟یچ شیآزما -

 کندی نگاهم م نکشیع یباال از
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 گمی رو م یباردار شیآزما ؟یخطر چ -

 به من بقبوالنند که باردارم؟  خواهندی همه م چرا 

 نه خانم دکتر!  -

 یانجام بده اگه حامله نبود سمینوی م یتست باردار  کیاوم...خب برات  -

 سمینویکامل م شیآزما  کیبعدش برات 

 کنم یرا با صدا بازدم م نفسم

 شمیخانم دکتر من باردار نم -

 رد یگی و به سمتم م کندی اش جدا منسخه را از دفترچه  یبرگه

جوابش رو هم  ره،یبگ شیآزما کیبرات  یخانم علو  شیپ نییپا یبرو طبقه -

 یول سمینویرو م یبعد شیآزما کیبرات  ینداشت ینیاگه ن  ایبعد ب ریبگ

 ! هیعالئم باردار نایمطمئنم ا 

 .زمیخی برم یصندل یو از رو  زنمی م یزخنددلم پو یتو

 م یگوی م حوصلهیو ب یعصب
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 ستمیمن باردار ن د،یسیرو بنو یاصل شیخانم دکتر لطفا آزما -

و داخل سطل زبانه   کشدی م رونیرا از دستش ب شیهااو آرام است. دستکش  اما

 اندازد ی م

 ! سمینویرو نم شیمن تا مطمئن نشم اون آزما یول -

 .روم یدستم سمت در م یو با نسخه کشمیم یا هکالف هوف

  د؟یسیو مسکن برام بنو یت یآمپول تقو کیفعال  شهینم -

 کندیم ادداشتیدفترش  یتو یزیچ

از قرص و  ومدهین شی...خودت هم تا جواب آزماشینه گلم اول جواب آزما -

 استفاده نکن یقو یهامسکن 

 که من باردارم  نی چرا اصرار دار  -

 زند ی و به چشمانم زل م دکنیا رها مر نوشتنش
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خانم به خاطر  یهااز مراجعه کننده یآخه تجربه به من نشون داده بعض  -

؟   هیرو نداشته باشن! چ یاگه عالئم اصل ی! حتشنی عالئم م نی دچار ا  یباردار

 !یدار بشخوبه بچه یاالن که جوون ؟یخوا یبچه نم

  میگویم ام،دهیفایاز بحث ب حوصلهیب

 ن یگیدرست مبله  -

  کنمی پشت در را رد م تی. جمعشوم یو از اتاق خارج م میگویجمله را م نیا 

 یاش به شانهخانم دکتر هم احتماال شانه نی. ارودیم نییها را پاپله یبا دلخور

 ترانه خورده است.

 ...... 

 خانم مبارکه!  -

 میگوی ینگاهش م مبهوت

 د یراد هستم ها! دوباره چک کنا ! من مهددیکنیمثبتِ؟اشتباه م  -

 زند ی دستش زل م یدوباره به برگه ستادهیا  شهیکه پشت گ یخانم
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خودتون    نییخانم مهدا راد مثبتِ! بفرما یتست باردار  گه،یدرست گفتم د -

 دینگاه کن

 یهااز شدت استرس هر چه به نوشته یول کشمی هول برگه را از دستش م با

 دهید ییتار و دوتا یمشک یها. اصال خطهممفی نم یزیچ کنم یبرگه نگاه م

 گردانمی برم  ی. مستاصل نگاهم را سمت منششوندی م

 نیآب بهم بد وانیل کی شهی !منمیبی نم یچیچرا ه -

 هایو تا کنار صندل ردیگیرا م  میبازو ریو ز دیآی م رونیب گاهشیترس از جا با

 کندی م میهمراه

 ؟ یریگیطالق م یدار ن؟یاستخویشد؟ قندتون افتاد؟ بچه نم یچ -

به آبدارخانه   عی.او سراندازم یمعزش دارد. شانه باال م یتو هیخدا! چقدر فرض ای

. از بس  گرددیآب دارد، برم وانیل یکه تا نصفه یمصرف کباری  وانی. با لرودی م

پخش  نیزم یو رو خوردیپر ماز آب هم وسط راه لب یکم دیآیبا عجله م

 . شودی م
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 زم یزبخور ع -

اش کامال مشهود است،  که شکم برجسته یو به خانم  چسبانمیرا به لبم م وانیل

 واقعاً من باردارم؟  ای. اشتباه شده زنمی زل م

 پرسم یدلواپس م یو رو به منش زنمیم میهاآب به لب یا ذره فقط

 ن؟ یریدوباره تست بگ شهی م -

 د یگویو با غرور م کندی م ترش

 ردخور نداره!  شگاهیآزما نیا  یشا یِا وا! نه! آزما -

 ! کنمی . باور نمدهمی دهانم را قورت م آب

 سخت است. یلیباور کردنش خ اصال

 . رودیو سمت محل کارش م د یگوی م  یدیببخش یو منش کندیم شیصدا  یکس

.  زمیری را داخل گلدان کنار دستم م وانیآب داخل ل. زمیخی برم یصندل یرو از

 . کنمیمشتم خورد م انیرا م یخال وانیه است. لپژمرده شد یآبیاز ب یطفل
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از  شتری! از دل بستن هراس دارم! بترسمی م یواه  دیباور کنم! از ام خواهمینم

 باشد؟  یاشتباه پزشک کیفقط  هانی. نکند ا زنمیشدن دل م دیناام

 مادر شدن را باور کنم. مخواهینم

. از  زنمیم  رونیب شگاهیو از آزما کنمیفرو م فمیرا درون ک شیآزما یبرگه

 بردیرا باال م  شیها صدا از آن یکی . شومی وسط فوتبال چند پسر بچه رد م

 شوت نکن بذار خانم رد بشه یعل -

را بلندتر بردارم تا   میهاقدم کنمی م یو سع کنم ینگاه قدر شناسانه نگاهش م با

 نشوم.  شانیمزاحم باز

 .... 

 ؟یومد یمن ن شیتو مگه چند وقته پ -

 شش ماهه! -

 دهدی به دستم م یکاغذ دستمال

 کنمیهنوز باور نم ی ! ولتینهای خوشحالم! ب یلیخ -
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 شودی دستم مچاله م یو دستمال تو  شومی م  رهیخ شی هاترس به لب با

 خانم دکتر؟  نیکنیباور نم ویچ -

 د یگویذوق م با

 ! اونم سه ماهه! یدختر تو باردار  -

 کندیم میو رو ریدرون وجودم ز یب انقال دهم،ی دهانم را قورت م آب

 رو ندارم  یباردار یها از نشونه یچیامکان نداره خانم دکتر! من اصال ه -

 کشدی در هم م اخم

 ! دمیرو د نتی جن توری! من تو مانهیامکان نداره چ -

 ؟یول -

رو هم دارن که تو   شونانهیماه کلیس یها هنگام بارداراز خانم یآره بعض -

 دیبرات پرونده درست کنم!با اینداره.شکمت رو پاک کن و بخطر هم  یموارد

 .سمیهم بنو یسونو تخصص کیبرات 

 شمیمن باردار نم دیشما گفت یول -
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از   میعال یسر  کی! یباردار نش گهینگفتم صد در صد! گفتم نود درصد د -

رو   یباردار تیشما قابل دادیو مسائل ناشناخته بود که نشون م یدگیضرب د

اون عالئم رفع شده.اِ تو که هنوز    نکهیاما شکر خدا مثل ا  دیندار 

 ؟یا حامله  ی؟ناراحت یدیخواب

اهل   ایکه خوابم!  کنمیام. احساس مشوک زده شده است. خشک شده ذهنم

 کنم!  یخوشحال دیرفته است چطور با اد ی. آنقدر مبهوتم که ستمین ایدن نیا 

 آمده است خبری ام؟ سه ماه است؟ باور کنم؟ چه بمادر شده من

 ... 

. سرگردان، مبهوت، ناباور و سِر  شوم ی شهر گم م یهاابانیها و خکوچه  انیم

 شده!

را مقابل صورتم   میگوش توری. مانکندی ام گز گز ماز بس راه رفته میپاها کف

. آتش، کنم ی م نییبار باال و پا نیدهم یمخاطبانش را برا  یام و صفحهگرفته 

  ریآذر اسمشان ز یو حت را یسم ا،یمامان رو م،ی، ابراهمامان، ترانه، بابابزرگ
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صحبت   یبا کس خواهدی . دلم مستمیقادر به لمس اسمشان ن یول  دیآی انگشتم م

 آتش!  ی. حتتندسین هانینفر ا  کیکنم اما آن 

 یگوش یو صفحه  کشمیمخاطبانم م  ستیکردن ل نییدست از باال و پا کدفعهی

 .کنمیرا خاموش م

قابل  ری.  کشش خاص و غگذارمی شکمم م یکف دستم را رو   دیترددلهره و  با

  شودی آوا م میهالب نی. ناخودآگاه تکه کالم آتش بکنمیرا حس م  یتیروئ

  "کل نعمه یالحمدهلل عل"

موجود زنده   کیمعجزه آورده است؟ درون بطن من  میباور کنم خدا برا یعنی

زنده ماندن دو نفر  یبم برا سه ماه است و من خبر ندارم قل کند؟یم یزندگ

 .کنمی پوست صورتم حس م یاشک را رو یو گرم لرزدیم میلبها تپد؟ی م

. خودم نمینشیام، مکرده دا یکه در آن سکون پ یپارک یهایصندل یرو رمقیب

با مسافر کوچکم حرف بزنم و درد  خواهدیدلم م  کنمی . حس مکنمیرا بغل م

تنگ شده است.   شیدلم برا  بیعج یول مکنیو دل کنم. خودم هم باور نم

 زمان به من برگشته است.  یهاهیانگار از پس ال
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 کنم. میم را با مامان تقسشب رمیگی م می است و تصم فتیآتش ش امشب

و  زنمیزنگ م ایو تا به مقصد برسم به مامان رو رمیگیم ینترنتیا  آژانس

امشب  دهمی و خبر م مدهیهم به آتش م  یامک یو پ میآیشب خانه نم میگوی م

 . گذرانمیمامان م یرا خانه

رو را   ادهی که شلنگ به دست پ نمیبیبابا بزرگ را م شوم،ی م ادهیآژانس که پ از

 .کنمی م یآبپاش

 میگویو م رومیلبخند جلو م با

 یخان جواهر دیاحوال وح -

و و ا  کنمیسالم م کشد،یبا ذوق نگاهش را سمت من م شنودیرا م میصدا  تا

 ردیگی دستم را م

 سالم بابا! چه عجب دختر خوشگلم...دلم برات تنگ شده بود  -
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. دستش را  کشدیو مرا تنگ در آغوش م کندی رها م نیزم یآبش را رو شلنگ

و در   بنددیآب را م ری. شمی شویم اط یو با هم وارد ح داردی ام برنمشانه یاز رو

 کوبد ی را پشت سرمان به هم م

 چه خبر؟  -

  ؟یسازیا چه خبر بابابزرگ؟ با مامان مشم -

 زند ی م  یقیعم لبخند

  خواهدیکنه! دلم م  یمن زندگ یکرد اومد تو خونهخوشحالم قبول  یلیخ -

 به گذشته برگشت شهیکه نم  فیح یرو جبران کنم ول هام یکارتمام کم

 دهم یم هیاش تکرا به شانه سرم

حالتون  نقدریا  تونییاالن دوتا نکهی! هم میبه گذشته برگرد ستیحتما الزم ن -

مامان چقدر اخالقش عوض شده، واقعا نبودنتون به   نمیبی ! من ممتهیخوبه غن

 داده بود  یرنگ بد مونیزندگ

 فشاردی م شیبازو انیم مرا 
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 عمر کنم  گهیصد سال د  کنمیهوس م یگیم ینجوریا  -

 بوسمیو م رمیگیرا م دستش

 ان شاهلل  -

 شودیم دهی تش کش مامان نگاهم سم یصدا  با

 با هم گرم گرفتن  ینوه و بابابزرگ چ  نیاونجا رو بب -

 د یگوی. بابا بزرگ مکندیو ما دو نفر را تماشا م ستادهیبالکن ا  یرو مامان

 خودش اومد یدی! د یدلتنگش بود  نقدریگلبرگ گلت که ا  نمیا  ایب -

 کندیرو به من م و

 شتون یپ امیش مکار دارم، بعد کمیمامانت من  شیبابا برو پ -

  یکه درونم زندگ یموجود یا هیو ثان دومی ها مت پلهو سم میگوی م  یچشم

هم  میبگو یبودنش را به کس نکهیقصد ا  ی. ولکنمی را فراموش نم کندی م

دلم را   یو پنهان زیهم ترس ر دیمال خودم تنها باشد. شا یکم  خواهمیندارم. م

تمام   نمیباز کنم و بب مچش  ترسمیشد. منبا تیواقع هانیگرفته که نکند ا  یبه باز
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. انگار  کندیو رو م ریترس بدجور دلم را ز نی . ا نبوده است شی ب یامروز خواب

به سر   ایاگر در رو  خواهدی ام و دلم مدرونم شده یِبند انگشت می انسان ن یوابسطه

 طول بکشد. شتریب  ایرو نیا برمی م

 کندی گ نگاهم مقشن  یو با اخم بوسدیام را م گونه مامان

 ؟ یکرد یخودت خال ی ادکلنش رو رو ،یدیآتش رو م یبو نقدریچرا ا  -

آتش در تنم، مامان  شرتیت دنی. با دآورمیو مانتوام را در م زنمی م لبخند

 اندازد ی را باال م شیابروها

 لباس شوهرش رو تنش کرده!  نیبب نویا  -

.  اورمی اسش را از تنم در بم لبا چرا فراموش کرده اندازم،یم  یخودم نگاه به

آتش را بپوشم و از ادکلنش استفاده کنم.  ی هادارم لباس ید ی شد لیم دا یجد

به عطر   اریباشد؟ و اریو نی. نکند همکندی ذهنم صدا م یتو یزیچ کدفعهی

 . شودی درون دلم پخش م یو ذوق گزمیآتش؟ لب م

 شنوم ی مامان را از داخل اتاقش م یصدا  کنم،ی که بلند م سر
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شوهرت   یبرا  دینداره زن تو خونه با لباس گل و گشاد راه بره! با تیخوب -

 ! یو جذاب بپوش زیو لباس تم یترگل برگل کن

 از عطرش دور شوم.  توانمی مگر م کشم،یبو م قیآتش را عم عطر

 گردد یدر دستش به هال برم  یبا لباس مامان

 نمت یبیباس مل نیبا ا  رمیگیتنت کن، دل آشوبه م نو یپاشو پاشو ا  -

  یلباس حرکت ضیتعو یبرا یول رمیگی . لباس را از دستش ممیگوی م  چشم

اش بعد به بالکنِ وصل به هال خانه یقیو دقا رودی . مامان به آشپزخانه مکنمینم

 کندیو صدا بلند م رودی م

 میبخور  ییباال دور هم چا نیایبابا ب -

 گرددی طرف من برم به

 باال  ادیاالن بابابزرگت هم م گهید! پاشو یهنوز که نشست -

 .رودی و او دوباره به آشپزخانه م میگوی چشم م دوباره
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نقطه به   نی کتریو او نزد زمیخی . به احترامش برمدیآیباال م انیگو  االی  بابابزرگ

 ند ینشی من م

 بابا  یچه خوشگل شد -

 خندمیصدا م با

 مان نظر شما رو نداره... ما یول -

 دهم ینش مدستم را نشا لباس

 برام لباس آورده عوض کنم نیبب -

 دیگویو م  زندی م  یچشمک

هم   نمیبیهم تو رو م م،ی زنی دو نشون م ریت کیخوبه با  یلیکه خ ینجوریا  -

 آتش رو!

به من  ی. مامان با ورودش اخمرومی م سهی من از منطقش دوباره از خنده ر و

 .میریگیو من و بابا بزرگ دوباره خنده را از سر م کندی م
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 انیرا م دهد،یاز صبح در آسمان رخ نشان م ییهاهیکه ال یشب تا وقت تمام

 یلی. هر چند هنوز خدمیآغوش مامان گذراندم. دخترانه حرف زدم و مادرانه شن

  شیهاشکر خدا مادرانه یول کندیم خمیبد توب یرا دارد و گاه  شیهااز اخالق

 گرفته است.   یشتریقوت ب

. وسط راه بابا  رومیمن هم با بالشت و رواندازم به بالکن م ردبیکه خوابش م او

. امشب من همسر و  زنمی م  ی. لبخند بدجنسنمیبیم دهیها، خوابمبل یرا رو

  انیو م کشمیفرش کوچک بالکن دراز م یاتاقش را صاحب شده بودم. رو

 . سپارمیک سحر خودم رابه دست خواب مخن مینس

وجه دوست ندارم خواب دلچسبم را  چین به هو م دیآی م میزنگ گوش یصدا 

 میهاهوا عجب خنک و دلچسب است و پلک ام،دهیخواب ری از دست بدهم. د

 . شود ی هم قطع نم میگوش یبرهیزنگ و و یصدا یبه باز شدن ندارند. ول یلیم

. فقط با کنمی نم  میباز کردن چشمها یهم برا  ی ساعت چند است. تالش دانمینم

وصل تماس را   کونیآ کنم،یم شیدا یپ یو وقت گردمی م یدست دنبال گوش

 زنم ی و خوابالود لب م کنمی لمس م یفرض
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 الو  -

 ستیآنطرف خط اما پر انرژ  یصدا 

 در رو باز کن خشک شدم پشت در ا یجانِ الو...ب یا  -

 مامان رفتم یرفته من خونه ادتی! مگه ییآتش تو -

 دیکه کل میدمون بودخو یخوابالودت اگه دم خونه  یقوربون صدا  -

 مادر زن جان هستم  یتو! االن پشت در خونه ومدمیم انداختمی م

 پرسم یو م شودیتا آخر باز م چشمانم

 ؟ یچ -

 ی ستیتو ن یوقت  م تو خونهبر اوردمیجان! طاقت ن -

 میبلند شوم، روانداز دور دست و پا خواهمیاست. م  دهیخواب از سرم پر گرید

 دا یروانداز نجات پ نی باالخره از ب های و پا جلفت کرده است. مثل دست ریگ

 . دومی م فنیو سمت آ  کنمی م
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و به بالکن   زنمیدربازکن رو م یو شاس بلعمیاش را با نگاهم مخسته  یچهره 

 .کنمیو آمدنش را تماشا م گردمی برم

را با حظ    شی. هنوز قد و باالشودی کهنه نم  ای یو تکرار یعاد میبرا  چوقتیه

 . شومیو با صالبتش م نی و قربان حرکات سنگ کنمینگاه م

 . دیآیها مو به طرف راه پله دهدی دست تکان م میبرا 

. کنمیخودم را در آغوشش پرت م ردیگی مقابلم قرار مو تا  رومیهال م به

 د یگوی آهسته م 

 آتش یسالم فتوکپ -

 دهد ی لباسم را نشانم م یگوشه

 یپوشی منو م یلباسا یمگه تو خودت لباس ندار -

 زنمیلب م یپنهان کار چیه بدون

 !دهی تو رو م یآخه بو -

 زدیریرا به هم م میموها
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 ی جون به جونت بکنن دلبر -

لرزان و   ییهاو با مردمک  لرزم یکه به خودم م چدیپی را دور شکمم م دستانش

جرات   شود؟ی م یبشنود چه حال شود؟ی . آتشم بابا مکنمینگاهش م قراریب

 کندی گفتنش را ندارم. من مات احواالتم هستم و او کنار گوشم زمزمه م

 م؟ یحاال کجا بخواب  -

تا   شیهاکه از دست یو با نگاه کنمیخودم و حواسم را جمع و جور م زود

  میگویم ام،دهیبه نخ کش شیچشمها

 خوبه یلیبودم، هواش خ هدیبالکن خواب یمن رو -

 اندازد یباال م ابرو

 خوره،یشماست حضرت عشق... اونجا به درد نم یخوب فقط هوا  ینچ! هوا  -

 نهی ما رو نب یکه کس  ییجا کی میبر

 دهمی خنده سر تکان م با

 اتاق مهمون می ! برطونیش یا  -
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 کندی و زمزمه م اندازدیم یبه بابا نگاه

 باهات کار دارم.  یلیکه خ میبر مینکرد داریتا بابات رو ب -

 کندی نگاهم م یسوال آتش

 ؟یدیشد؟ ترس یچ -

  یزی که بفهمم چ زنمی و درون چشمانش زل م دهمیتکان م یسرم را به نف  فقط

 کند ینگاهم م قینه! دق ایبو برده 

 دردت گرفت -

 نه -

 بکش عقب  -

 کنم یاعتراض م 

 ؟یدی برو اونور بخواب خب، چرا هلم م ایب -

 سرخ است.   یو خستگ یخوابیاز ب مانشچش

 . بنددی پلک م
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 ش یآخ -

منظمش، خواب بودنش را به   یهانفس یو صدا  شمارمیمن فقط تا سه شماره م

 . گذاردیم شینما

 یهاکه خود به خود پلک  کنمی. آنقدر نگاهش مرودی ضعف م شیدلم برا 

 . شوندیخودم هم بسته م 

ام.  نگفته  یز یکس چ چیام و به همادر شده که دانمی هفته است که فقط من م دو

که با   گذاردینم یدارد، شک نیو سونوها که نشان از سالمت جن هاشیتمام آزما

 . میموضوع را آتش هم بگو دیروبرو هستم و با نیریش یقت یحق

  سیخ ی. به او که با موهادهمیم هیاست. به کانتر تک نیریش یاپر از دلشوره دلم

 م یگوی و م زنمیمده، زل مآ رونیاز حمام ب

 غذا حاضره! ایحضرت عشق ب -

  انی. انگار سالدیآی و به طرفم م کشدی م شی موها یکوچکش را رو یحوله

 است.   دهی سال است مرا ند
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 ِا نکن آتش خطر داره  -

 کندیبا دقت و پر از سوال نگاهم م

 خطر داره؟ یچ -

 بابا یچیه -

 روم ی شپزخانه مو سمت آ میآی م نرویدستانش ب نیب از

 دیآیشده، دنبالم م  ریدرگ ییکه انگار فکرش جا یحال با

 خطر داره؟  یچ قاًیمهدا حرف بزن...دق -

 اندازم یو ابرو باال م نمینشیم یصندل یرو

 نگفتم که!  یزیچ  ؟یکنیم ینجوریچرا ا  -

 ند ینشیم میروبرو

 د یرزدلم ل کدفعهیچرا  دونمینم یول ی نگفت یز یچ یگیآره راست م -

 . روم ی م ها نت یسمت کاب زم،یخی برم زیحرف از پشت م بدون
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.  میرازم را بگو شیواجب شد برا  د،یکش شیکه خودش حرف را پ حاال

 گرید میبه او بگو  خواهمی که م یمخصوصا که از صحت و سالمت خبر

 مطمئنم... 

م.  ا کادو کرده یاپ یپ یو در چند بسته امدهیکه خر یچینوزاد قنداق پ یمجسمه 

دنبالم راه   قراری که ب نمیبیچشم م  ی. از گوشهکشمی م رونیب نتیآن را از کاب

 افتاده است

 گردمی طرفش برم به

 ؟یا یکجا دنبالم م -

 دارد  یاست، چشمانش تب و تاب خاص قراریب

 رم یجواب سوالم رو بگ امیم -

رفش دستم را به ط ی. بستهدیآیبابا بودن به او م رود،ی ضعف م شیبرا  دلم

 کندیو رو م ریبا نگاهش بسته را ز رم،یگی م

 ...ستی! سالگرد مالگرد هم که نستیتولدم که ن -
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 شود ی م ره یخ  میچشمها به

 ه؟یچ نیپس ا  -

 زنمی م لبخند

 یشی و بازش کن متوجه م نیبش -

و کاغذ   ندینشی م شیحرکاتش پر از اضطراب است. سر جا یاست ول آرام

و  ندیبی م یگرید یو داخلش جعبه  کندیجعبه را باز م. در کندیکادو را پاره م

 ...گرید یدوباره و دوباره جعبه

 کشدیو شاخ و شانه م شودیمن زوم م یرو ی شده است. ه یعصب  شیچشمها

و   رسدی آخر م ی. باالخره به جعبه دگردی ها برمو دوباره نگاهش به طرف جعبه 

 یها را باال. عالمت سوالکندیمو فقط داخلش را نگاه  کندیدر آن را باز م

 .کنمی سرش حس م 

 ی. وقتدوزدی و به داخل جعبه چشم م   زندی فقط متفکر و مبهوت پلک م یقیدقا

 کشدی م رونیمجسمه را از داخل آن ب
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 . شودیم دهیکوچک د یلیاش، خمردانه یهادست وسط

 زند ی استرس و التماس درون چشمانم زل م با

 مهدا؟ هیچ نیمهدا؟ ا  -

 زنم ی م  یپر آرامش لبخند

 ؟یکنی فکر م یخودت چ -

به شماره افتاده است. چشمانش نم برداشته است. حتم دارم شک کرده   نفسش

 د یگوی مستاصل م یول

 بکنم یفکر تونمینم  یعنی کنمینم  یفکر  چیمن ه -

 .  شوم ی م کشیو نزد ستمیا ی م

 بابا  -

 جانش انگار در چشمانش جمع شده است  تمام

 بابا شدنت مبارک -
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. تمام  گرددیتر درون هر دو چشمم را مو پر بهت شودی قطع نم نگاهش نخ

 کندی اند. آرام زمزمه محرکاتش شوکه شده

 ما دکترا... ا  -

 کنم ی است. در جوابش زمزمه م ییچشمانش تماشا

 ستند یدکترا که خدا ن ایبه قول مامان رو -

چند بار   شنوم،یرا م نشیسنگ یهانفس یصدا  شود،یم بیو قر بیعج حالش

اند که شده نیآنقدر سنگ شیکلمات برا  یبزند ول یحرف کندیدهان باز م

 زبانش را تکان دهد   تواندینم

 شم آت -

 چند وقته؟  -

 سه ماه و دو هفته! -

 ؟یگی سه ماهه و دو هفته االن به من م -
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بدون نشونه است. بعدش   یباردار کی دونستم،یسه ماهش رو خودم هم نم -

 ... دمیترسی م زه،یبه هم بر یهمه چ دمیترسی نباشه، م تیواقع دمیترسی هم م

 پردی حرفم م  وسط

 !  یدونستی مامانت م یاونروز که صبح اومدم خونه یعنی -

 زنم ی خجالت لبخند م با

 بودم و شوکه بودم  دهیاون موقع تازه فهم -

 دونه؟یم یاز من ک ریغ-

 دهمیو سر تکان م زنمی م لبخند

 یخبر رو بشنو نینفر ا  نیحق تو بوده اول یباباش کس! تو چیه -

 شودی م دهیو نگاهش سمت شکمم کش دهدیدهانش را قورت م آب

 دارم یب یعنی -

 کنم یم دییمهربان تا ینگاه با

 صد در صد! -
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  ی. روشودیبلند م اشیصندل  یو خودش از رو نشاندیم امیصندل یرو مرا 

 گذارد یم هاک یسرام یو سر رو ندینشیآشپزخانه به حالت سجده م نیزم

 نوکرتم  ایممنونتم...خدا  ایخدا  -

 . شوم ی م و محو حرکاتش رمیگیلبم را به دندان م یشور خاص با

شروع به وضو   رود،ی م نگ یسمت س دیایسمت من ب نکهیبدون ا  شودیم بلند

 کندی گرفتن م

 ش یآت  یکنیچکار م -

 دو رکعت نماز شکر بخونم دیبا -

 زنمینق م یالک یرا دوست دارم ول کارش

 اول از من تشکر کن  ایب -

 کندی نگاهم نم یحت

 اول خدا -

 س! پسرک تخ دهم،ی خنده سر تکان م با
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 کردن حقش است. تیاذ یکم

 . دیایتا ب مانمی و منتظر م  کشمیتخت دراز م ی. رورومیطرف اتاقمان م به

کنارم نشسته،  فهممیکه با تکان خوردن تشک تخت م کشدی طول نم یلیخ

 کندیم میپشتم به اوست که صدا 

 مهدا؟  -

 میگوی م یساختگ یدلخور با

 رو نباشه چشمیمثل تو چشم سبز و ب کنمیدعا م -

 تا مرا به سمت خودش برگرداند  ردیگی را م دستم

 عشقم باشه یچشماش رنگ چشما کنم ی منم دعا م -

 گردمیو دوباره به پهلو و پشت به او برم کشمی را از دستش م دستم

 کندی شروع به حرف زدن م ی اخطار  یصدا  با

 !یام رو له کردنخواب، بچه یدختر، اونجور یه -
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  شیهاسرم را به سر و شانه  ریبالشت ز ظیو با غ نمینشیم تخت یحرص رو با

 کوبم ی م

هر  ی بد حیاونو به من ترج یاگه بخوا  ش یا آتخد یات؟! به خداوندبچه -

 کنم یدوتون رو خفه م

 ردیگی بالشت م یهاصورت و ضربه یو دستش را جلو خنددیبلند م یصدا  با

 حسود -

 .کندی رت مپ یاو گوشه قاپدی را از دستم م بالشت

را   میهاقهیو دو طرف شق  زندیصورتم کنار م یرا از رو میدو دستش موها با

 زند ی و به چشمانم زل م ردیگی م

 ؟ یمهدا تو چکار کرد  ؟یمن یتو االن مامان بچه -

 میگویم طنتیو با ش اندازم یباال م شانه

 ! یکار رینکردم، خودت تقص یباور کن من کار -

 زند یدم گوشم پچ م
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 یادبی ب یلیخ -

 .  گرداندیکالم خودم را به خودم برم تکه

 ؟ یندار اریو -

 می گویصداقت م با

 چرا  -

 ؟یبه چ -

 کشمی و پر احساس کلمات را به نخ م آهسته

 تو!  یبو اریو -

   زندی طرح لبخند م شی. لبهادرخشدی م چشمانش

 یکی  ای ،یر یگی همش ادکلن من تو دستتِ و باهاش دوش م دا یجد نمیبی م -

 یبغل کرد ای یدیپوش ایاز لباسام رو 

 تو رو بده یبو خورمیدوست دارم غذا هم که م نقدری ا  یکنیباور نم -

 صلوات  یخودم رو بخور یهوس نکن -
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 کنم ی پدر تصورش م کی بتیعشق در ه با

اگه بابا   ،یشیم یخوب یتو بابا یول یهست یاز خودراض یلیخ نکهیبا ا  -

 !مردمیان ماز عذاب وجد یشدینم

 ! سیه -

. دو  کندی از خواستن نگاهم م. مجنون وار و پر  شوم ی م رهی خ شیبه چشمها 

به سمتش  قراریکه مرا ب ستیسبزش همان مرکز کشش و جذبه ا  یگو

 .  کشدی م

 !ییاست... و هر هزار تو  دیمرا هزار ام -

 اتش..  یصدا   یافتتاح کرده است با موسق میرا خدا برا  ایبهشت دن

  ی! حتیشیبرعکس نم ای زتریبرام عز یزیچ چی! تو با هیا تو تمام قلب منمهد -

 بچه!  یبچه! حت

 ! میپر از آرامش ده،یکه به ساحل رس یقیهر دو چون غر

 زند یگوشم پچ م دم
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 .م یبه مامان خبر بد میبر یا آماده  -

 کنم ینگاهش پلک باز م درون

 میبر -

 د یگوی م جانیو با ه گزدیلب م آمده ادشی یزی. انگار چرودیدر م کیتا نزد

 ی وا  یوا  یوا  -

. به تاج  نمینشی . مکنمیم زیو رفتارش را آنال کنمیتمام حواسم نگاهش م با

 پرسم ی و م دهمیم هیتخت تک

 شد؟ یچ -

خدا...تو االن مامان  ی....وا شهیات بشم من! باورم نمقوربون خودت و بچه -

 خدا... ! خدا! شمیمن بابا م ی! وا ی من یبچه

  ردیگیام ماز حرکاتش خنده

و  یل یل یساعت قصه ک یافتاده!  یچه اتفاق یدیتازه فهم ؟یخوب ش؟یآت -

 گفتم؟ یمجنون برات م
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 شهیمن مادر م طونیدختر ش ایخدا  -

پر آرامشش بودم. انگار نه انگار که خواست به   ریخواب بود و من غرق تصو او

  یرو یختهیافسارگس یزد. به موها یچهمه   ریز کدفعهی. میمادرش برو یخانه

چطور مرا طواف کرد. آرامش صورتش را با   نکهیو ا  زنمیزل م اشی شانیپ

گذشته، اما انگار   ام یصفحات زندگ انیم ودنشچهار سال از ب  بلعمینگاهم م

چرا کنار   دانمیبود و نم شب ید نیهم مانی بود. انگار شب عروس روزید نیهم

و درمانِ من،   یروانکاو یدوره کی. بعد از  دمیفهمیآتش گذر زمان را نم

جوره با دلم بود که همه ی. آتش مرد صبورمی را راه انداخته بود یمجلس عروس

کند و خودش  دا یرا پ میوجود یهاتا بن بست کردیم یو هر کار آمدیراه م

 را...  میهاکند رمز و رموز تک تک سلول ییرمز گشا

وم آورده بود  که به طرف قلبم هج یجانیاز ه م،یشدکه با هم تنها  یوقت درست

کرده   دا ی بدنم نمود پ یاز هر جا شتریلرزش در سر انگشتانم ب نیو ا دمیلرزی م

 بود. زبانم الل شده بود.  

 ؟ یلرزی جون و دلم چرا م -
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خونم را   نیشده بود و آدرنال قیاز احساسات به خونم تزر یمیعظ حجم

 . لب زدم کردی م یدستکار

 تش... آ -

 زمیجان آتش، بگو عز -

 سردمه  -

 نترس! نلرز! بهم اعتماد کن... نگمیریج  نگیری من مواظبتم؟ ج  ی کنار من؟ وقت -

 ! افتهی نم یاتفاق چیه ینترس عشقم...تا تو نخوا  -

  ییها و دردهابا تمام وجود! از پس عذاب خواستمشی . ممیبستم. لب گزد پلک

نکند  کنم، تشینکند اذ  دمیترسیودم ماز خ ی ول خواستمشیبودم م دهیکه کش

 وسط راه جا بزنم... 

 مهدا -
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بستم.   لیدخ شیهاچشم  یای امواج در انیلرزانم را م یهابلند کردم. مردمک  سر

  واریکه به در و د ی. دلگذاشتی دل به دلش بدهم اگر دلم م خواستی دلم م

 خودش را! کوباندی م

. برداشتم یترسم قدم بزرگ ی. از رودیرسی نم میها هیگرفتم، هوا به ر یقیعم دم

 : لب زد

 من یمهدا  -

 بستم و لب زدم  پلک

 بهت اعتماد دارم -

که قصد   یکردم لبخند بزنم و به کار یسع  میچشمانم زل زد. با تمام قوا  انیم

  انیاز آرامش م یکیبزنم و موفق شدم. رود بار دییانجامش را داشت مهر تا

 چشمانش را غرق کرد....  ین یق و عطش ناز عش  ییایچشمانش راه گرفت و در

 نرو! چوقتیه گهید م،یتو زندگ یحاال که اومد -

 رمینم -
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 رمی میم ،یاگه بر -

 خدا نکنه -

ام آتش  نبود، من تماماً آتش شده بودم. تمام جان و دلم و خواسته  ییمهدا  گرید 

 شده بود.  

.  کندیمچشمانش را باز . شومیم طاقتی ب مانیشب عروس یادآوری از

 زندی گرفته لب م ییو با صدا دهدی را باال م شیابروها

 !یا ی چه پر نم،یبیجونم دارم خواب م یا  -

 ی نیبی م یبدجنس خواب پر یا  -

 یداریتو خواب و ب ییمن تو ینکن پر یحسود -

 کنمی مون بهت بگه بابا من ضعف مکه بچه یآتشم روز -

 "کل نعمه یالحمدهلل عل". نددبیرا م میها تپش قلبش پلک  یو صدا  لبخند

 ..... 

 آتش#
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مامان   یو وارد خانه زنمی. به در تقه ممی شوی مامان م یخانه یراه باالخره

 زند یآشپزخانه صدا م ی. مامان از تومیشوی م

 دم کردم یتو آشپزخانه چا نیایها ببچه -

 ختنیر ی. با سالم من و مهدا، مامان از چا کنمیم تشیبه طرف آشپزخانه هدا 

و  دهدیو با لبخند جواب سالممان را م اوردی. سرش را باال مکشدی دست م

سرش را باال   کندی م یرا پر از چا  هاوانی. لشود ی م ختنیر یدوباره مشغول چا

 اندازد ی م یخندان و مشکوک ما نگاه رتو به صو  آوردی م

 ن؟ ین یبش نیایشده؟ چرا نم یچ -

 کنم یو رها م رمیگیلبم را به دندان م یگوشه

 نگرفتم  ینیری ببخش مامان ش -

 کندیرفت و آمد م نمانیو نگاهش با تامل ب کندی م زیر چشم

 چرا؟  ینیریش -

 .کنمیو بغلش م رومی مو من سمت مامان  اندازدی م نیی سرش را پا مهدا 
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 خانم ایمبارکت باشه رو -

 کندی . به چشمانم نگاه مآوردیپر از سوال است و طاقت نم 

 ! مبارکه؟ینیریش -

 زند ی لب م یو خودش با ذوق خاص زندیم  یبرق  چشمانش

 شمیآتش نگو که دارم مادربزرگ م  -

. با  رودیو سمت مهدا م دی گوی م  ینی. مامان هدهمیسر تکان م یلبخند خجل با

 کندی ذوق بغلش م

چقدر خوشحالم که تو هم   یدونیمبارکت باشه، نم زمیمهدا عز یوا  یوا  -

مثل  یتونیچقدر خوشحالم که تو هم م یدونی !  نمی چشیشدن رو م طعم مادر

 ! یها مادر شدن رو حس کنزن یهیبق

تازه دم مامان را مزه  یو چا  میا داخل آشپزخانه نشسته  زیبعد دور م یقیدقا

  یا هیسپنج دود کرد و هد شی آذر برا یمامان باخبر باردار دیآیم ادمی. میکنی م

 پرسمی به مامان کرده و  مگذاشت. رو  شیرو شیپ
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خبر  نیآذر ا  یمثل وقت  ؟یدینم هیبهش هد ؟ یکنیمامان براش سپنج دود نم -

 رو بهت داد

 کندی با اخم نگاهم م مهدا 

 آتش!  -

 کندیو به من نگاه م ردیگیمهدا را م یهامامان دست و

  کارا رو  نی به خاطر بچه ا  یبهش ندم ول  هیچرا براش سپنج دود نکنم و هد -

! عشقش به تو و از خود تشی! مهدا خودش برام مهمه! شخصکنم ینم

برام   شهینشده! مهدا هم ترباردار شده برام مهم نکهی! مهدا به خاطر ا شیگذشتگ

 هست! النبرام مهم بود که ا  نقدریهم شدیعشق آتشمِ! اگه باردار هم نم

 د زن یو لب م کشاندیرا به چشمان پر غرور و خندان مهدا م نگاهش

مطمئن   نویبازم مثل آذرم دوستت داشتم، ا  یشد یدار نمهم بچه چوقتیاگر ه -

 باش!

 اندازد یو خودش را در آغوش مامان م زدیخی برم  زیبا لبخند از پشت م مهدا 
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 نیخوب نقدریممنون که ا  -

. من حاضر و آماده کنار در،  میا مادرزن جان آماده شده یرفتن به خانه یبرا 

 ام ادهستیمنتظر مهدا ا 

 دختر  گهید ایب م،یبر میخوا یکه نم یعروس -

ر ذهنم در اوج  شهر به شه انیم یکس است.مانده ام،ده یکه شن یذهنم کنار خبر  و

و پنج سال بابا شوم. بابا   ی. قرار است بعد از سکندیپرواز م یوصفیب یِو با شاد

 داشته باشد؟ تواندیم  یا شدن چه مزه

. پرواز را  شودی ذهنم گم م یهاکوچه پس کوچه انیمهدا م دنیبا د فکرم

 . زند ی زل م میدختر روبرو یو به سرتاپا ندینشی م یبام ی. روکندی فراموش م

 زندیو لب م زندیم  یهال دور انیم

 چطور شدم؟  -

 زنمیو ناباور اسمش را صدا م زندی وجودش دل دل م یرو چشمانم

 م...مهدا!  -
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 خندد یم دلبرانه

 اد؟ یبهم م-

 کنم یلب زمزمه م ریز

 الماس من یدونه -

 کنمیو درون چشمانش نگاه م رومی قدم جلو م چند

 به خاطر منه؟ -

 زند یلب م تیو با قاطع  کشدی چشمانم قد م درون

 نه!  -

و  رمیگیسرش نشسته را م  ی که رو یچادر عرب یدو لبه  ستم،ی ا یم رویشروبه

 گردمیدرون چشمانش م 

 جبران کنم بانو؟ یرو چطور تیدلبر نهمهیخب ا  -

 !شهی جبران م پیشم باشیخب  -

 ...شیبه چند سال پ بردی اش مرا مجمله  نیهم با
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دوست نداشتم   چوقتیه یول نمیسرت بب یآرزوم بود چادر رو رو شهیهم -

 یچادر بپوش  یزور

 خودم انتخابش کردم دمش،یبه خاطر تو نپوش -

 یو جانتر شد یجان بود -

 آتشنشان  ی آقا میبر ینکرد به پا شیتا آت -

 کردمیمادرزن جان رو کنسل م یقول دادم وگرنه خونه فیح -

 . دیگویبا اخم م

 ادبیب -

 ...... 

بود و   اط یبابا بزرگش طبق معمول داخل ح م،یمادرش که شد یخانه اط یح وارد

حال دلم   دمش،یدیمرد را م نیا  ی. وقتکردیها را درمان مداشت باغچه و گل

ران روزگار  جب یکه از پس سالها رد شده بود و حاال در پ ی. مردشدی خوب م

 . کردی م یگذشته هر کار
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 خواستمی. مدیکرد و به طرف بابابزرگش دو ادیقبل من سرعتش را ز مهدا 

اخطارم به خاطر  نیآمد ا   ادمی یول "جانان واشی " میو بگو رمیدستش را بگ

 ام است نه او!بچه

خاص داخل رگ   یو دهان بستم. و در همان حال حس  دمیاز خودم خجالت کش 

 "لب زمزمه کردم  ریسر به آسمان بلند کردم و ز "امبچه "دیجوش وندمیو پ

 "کل نعمه یالحمدهلل عل

با ذوق صدا بلند کرد و حواس مرا هم به خودش جلب   دنشیمهدا با د بابابزرگ

 کرد

 نیرو بب اسیگل  یبوته نیا  یوا  -

من بود که اتفاقا داشت گل   اس یگل  یرفت، مهدا بوته دلم ضعف رشیتعب از

 . دادی م

. بابا  دی او را به آغوش کش طاقتیزد و بابابزرگش ب یبا چادرش دور مهدا 

  ینداشت و برا  یگرید یدختر یو مهدا، بچه و نوه نیبزرگش به جز مامان مه

 مهدا!  یمخصوصا برا  شان،یبرا  داد ی جان م نیهم
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 الم کردم. رفتم و من هم س جلوتر

را  ینیریش  ی. جعبهکندی و ما را با تعجب نگاه م ستادهیبالکن ا  یمهدا رو مامانِ

 .کنمیو سالم م برمیو دست راستم را باال م دهمی به دست چپم م

 کندیها گذاشته و با دقت من و مهدا را نگاه منرده یدستش را لبه دو

 ان شاهلل رهیسالم آتش جان، خ -

 مامان  رهیخ -

 نییو سرم را به پا  دهمی هم فشار م یام روخنده  یریجلوگ یرا برا  میبهال

 . اندازمی م

 کندیصدا بلند م مهدا 

 نم یباال مامان مه امیاالن م -

 ...... 



 

1202 
 

              Romanbook_ir@                                                                                                          دای آتشمه

  ندینشی م کدفعهی ستد،یا ی م یچکار کند، گاه  داندینم یمهدا از خوشحال مامان

بار به آغوش  نی چندم  یرا و مهدا را ب شودیبلند م یتابیبعد با ب  یا هیو ثان

 . کشدی م

 زند یو لب م خنددیم مهدا 

 ؟ یبغلم کرد رهیم ادتیمامان جون شد ده بار!  -

 دهدیم شیهارا پشت گوش شیخانم موها نیمه

 شهیخب هنوز باورم نم -

شان بلند  زنگ خانه یکه صدا  اندازم ی م یبه مهدا نگاه  رود،ی به آشپزخانه م و

خانم با سرعت سمت  نیکه مه رودیم فونیسمت آ مانی. نگاه هردوشودی م

دوباره داخل  یو با لبخند دهدیرا فشار م فونیآ ی. شاسدودی م فونیآ

 . رودی آشپزخانه م

 بود؟ یک -
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. هنوز برنگشته  رودی و سمت بالکن م اندازدیو او شانه باال م  پرسمیمهدا م از

 .چدیپیخانه م یو ذوق ترانه تو غیج یصدا که 

 کنم یباال رفته به مهدا نگاه م یهاابرو با

 چقدر سرعت ارتباطات باال رفته -

 . شودی بعد درون آغوش ترانه گم م یقیو دقا خنددیبا ذوق م مهدا 

! کو  ی منم حساب کن ی پول سونو دی! بایا گفتم حامله  ید ی ..دی...وا یوا  -

 من مخصوصِ ها! ین یریش ت؟ینیریش

را   شیهاو پشت سر هم جمله  ریگیم نمترانه ارا دیآیهر چه چشم ابرو م مهدا 

 ... گر یترانه است د کند،یم فیرد

از دخترانش در آغوشش است و آن  یکیکه  شود یوارد هال م  یدر حال میابراه

 نیاز ا  یکی. منم بغل کردن رودی دستش را گرفته است. دلم غنج م یکی

 . خواهمی خدا را م یهافرشته 

 مهدا #
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با هم حرف  تیخلوت کرده بودند و با جد با هم یقیو آتش دقا میابراه

و دور از انتظار بود. ترانه که باالخره ولم  بیچرا رفتارشان عج دانمی. نمزدند ی م

به من  میآتش و ابراه  رود،ی کمک به مامان م یو به آشپزخانه برا  کندی م

 .نندینشیو دو طرف من م  شوندی م کینزد

 سم پریانداخته و م یهر دو نفرشان نگاه به

 ن؟یخوب -

که  افتدیقلبم به تپش م  زند،ی به چشمانم زل م  یقیخاص دقل   یبا نگاه میابراه

 کندی زمزمه م

 افتاد  ریآرش باالخره گ -

را تکان    میهالب توانتمینم  یکه حت آوردیآنچنان به حرکاتم هجوم م بهت

 دهم.

 .رودیپر از لبخند و غرور است و درون چشمانم رژه م  میابراه یچشمها

 میگوی گرفته و م ینفس
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 ؟یروزا دنبال آرش بود ن یتو ، تو تمام ا  -

 کندی م  یا آتش اشاره به

 من تنها نه! من و آتش! -

 کنم یپرآرامشش را نگاه م یو چهره چرخانمی ضرب سرم را به طرفش م با

 ن؟ ینگفت  یچیآتش...واقعا؟ چرا به من ه -

 ردیگی دستش م انیرا م دستم

 م یزیمش تو رو به هم برآرا   میخواستینم -

 دهدیادامه م میو ابراه دیگویرا م نیا  آتش

 چهار سال تالشمون باالخره جواب داد -

 در رفت و آمد است  نشانیو نگاهم ب سر

 ؟یچطور ن؟یشما چکار کرد -

 ... سیپل یالبته با مشاوره م،یتور پهن کرد م،یطعمه براش گذاشت -
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نتوانسته بودند ظلم آرش را فراموش  میزندگ یمردها م،یچه بگو دانستمینم

 کنند.

 فتاد؟ یبراتون م ینکرده اتفاق یاگه خدا  ؟یچ کردیم دتونیتهد  یاگه خطر -

 شودیکالم آتش پر از اخطار م لحن

 کرده قسر در بره تیکه ناموسم رو اذ یبذارم کس  تونستمی فدا سرت! نم -

 دهدی مکه ادامه  زنمی و پشت سر هم پلک م  ماندیباز م دهانم

 گیج. از اونجا که آرش میانجام بد  یکار میتونستیتو سوئد بود نم یتا وقت -

  مشیو تق! انداخت رانیا  مشیچرب کشوندبه ظاهر یلقمه کی پول و قدرتِ، با 

 تو تله! 

 کندی زمزمه م میکه ابراه شومی م  رهیبه آتش خ من

 بد بشه!اون روزا دوباره حالش  یاداور یبا  خوامینگو، نم نیبه مه -

 . ماندی م میهاها و فکرها پشت لبورود بابابزرگ به هال جمله  با
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 ریانگار اس یآرش فراموش شده است ول  کردمی فکر م دم؟یمن اصال نفهم چرا 

 بوده است.  امیزندگ یدست انتقام مردها

 آتش #

 کنم یزمزمه م  یبم یبا صدا  یگوش یتو

 نگ؟ی ریج نگیریج -

 چدیپی در جانم م شیصدا 

 شم ی نم...سالم آتجا -

 زنمیو لب م بندمی م پلک

 یاومد ایبازم تولدت مبارک، ممنون که به دن -

 د یگویو م کندی فکر م  یکم

 ؟یترکونیهمکارات الو م یجناب فرمانده جلو ؟یستیمگه سر پست ن یوا  -

زل  میروبرو یبه منظره نوازد،یصورتم را م ی. باد سردرومی به جلو م یقدم

 زنم ی م
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 اتاقت؟ یزل زدم به پنجره شهی مرکز...باورت م یم روبرواومد -

 هم سرت باشه! یکنار پنجره اتاقت! روسر ایب -

 اومدم  -

خم   نییکه پنجره را باز کرده است و سرش را به طرف پا  گذردی نم یزیچ

  یچون ابشار شیهااز کنار شانه شیسرش هست اما موها ی. روسرکرده است

 شده است  زانیآو

 بکن تو موهاتون -

 نییبعد دوباره سر به پا قهیو دو دق شودیدور م دمیو از د بردیرا عقب م سرش

 دهم یهوا تاب م انیرا م مانیرت عروسکه کا کندی خم م

 مونیگرفتمش...کارت عروس -

 زنم ی که با ترس لب م زندی ذوق م آنچنان

 ! یافتیبرو عقب االن م -

 زنمی طنازش پلک برهم م یصدا  با
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 ؟ینیبی م  یاتاقم چ یگاد! پشت پنجره  یاوه ما -

 زنمی م لبخند

  میکه پات رو تو زندگ یبودنم رو! از روز لیجونم رو! دل یتو رو! همه -

 االن!  نیتا هم یگذاشت

 تانیکاپ یشد ریپ -

  یخوا ی من از صد تا جوون جوونترم م ست،یبه سن ن یر یپ ؟یباز شروع کرد -

 ثابت کنم؟ امیب

 د یگوی را م اششهیم همو تکه کال خنددی م

 یادبی ب یلیخ -

 ادیچقدر هم که تو بدت م -

 شود ی عوض م شیصدا  لحن

چکارم داره...   نمیبذار بب کشهیآتش جان، ترانه پشت خطه داره خودش رو م -

 چسبانده  ی انگار دهانش را به گوش  شودی بم م یکم شیصدا 
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 !ادتهیتولدم  شهیعاشقتم جون و دلم...ممنون که هم -

 ترانه چکارت داره  نینکن، برو بب یدلبر -

 د یگوی م کدفعهی تماس را قطع کند که   خواهدی م

 مهدا! -

 جانم -

 عاشقت بودم و هستم... شهیبدون هم نویا  -

 کندیم سکوت

 ترسمی حرف نزن م  ینجوریآتش ا  -

 خندمی م

 برو نترس، ترانه پشت خط خودش رو کشت -

که آغاز دوازده سال   ییدوباره به جا شودی . تماس که قطع مکندی م یخداحافظ

 . زنمی خاطراتم را رقم زده، زل م

 مهدا #
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 دهمی ترانه را پاسخ م تماس

 بله ترانه جان؟  -

 به آب داده! یپسرتون چه دسته گل دینیمدرسه بب نی ایب انیخانم ک -

 آمپر چسبانده است تیاز اوج عصبان یعنی انیخانم ک دیگوی م یوقت

 ! یاون لحنت پسرم رو ترسوند... تو که با  رواشتی  کمیچه خبره  -

 نیکه به زم ییهاقدم یو بعد صدا  چدیپیم  یگوش یتو قشینفس عم یصدا 

را نشنود. داغ کرده است  شی رفته که رضا صدا  یی. احتماال جادیآیم کوبدی م

 رسدیتا گوش من م شی و حرارت صدا 

 دم کردم پسر تو و آتش رو ثبت نام کر یمن چه غلط شییخدا  -

 دهمیرامش جواب ممن با آ اما

 ی که تو توش هست یامدرسه ادیپسرمون ب میهم دلت بخواد گذاشت یلیخ -

! االن  افتهیاز دهنش نم ییزندا   ییکه زندا  قهیدلم بخواد دم به دق دیآره خب با -

 مدرسه رو شل و پر کرده یهااز بچه یکیهم که آقا گرفته  
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 پرسم ی م یدلواپس با

 خودش خوبه -

 آوردیاز خودش در م یبیعج یحرص صداها  اب

 یمردم رو شل و پر کرده! اونوقت تو فقط حرص بچه یمهدا!  بچه یوا  -

 ؟یخوریخودت رو م

 یچرخونیشده چرا لقمه رو دور سرت م یکن چ فیخب قشنگ تعر -

جشن تولدش   یترقه برا  دنی در حال تدارک د هاشیاز همکالس یکی یچیه -

و  کننی مردم بحث م یو اول با بچه کنهی عود م شونیتشنشانبوده که آقا شم آ

 مردم آورده...  یبه سر صورت بچه یچ نیو بب ایبعد هم ب

 حاال!  یسکته نکن -

 تا حاال سکته نکردم کار خدا بوده -

  یمدرسه خودت رو سکته نده، من حوصله ندارم دوباره برم برا  امیباشه االن م -

 کنم...  دا یزن پ مییدا 
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 کشدی اسمم را داد م یشاک

 مهدااا!  -

 کندی م زیزویگوشم و شیصدا  از

 به رضا؟  یدیرو م یجلبک کر شدم، گوش -

 د یگوی م ییبلند باال یصدا  با

 مدرسه! نیاریب فی! تشران یخانم ک رینخ -

 .کندی قطع م  میو تماس را رو 

 بداخالق  -

  دانمی حتم م  . آنقدر رضا را دوست دارد کهزنمی لبخند م شیحرص خوردنها به

 دو تا پسر بچه! یدلواپس خودش شده تا دعوا شتریب

 . افتمیرضا راه م یو به طرف مدرسه گذارمیم ایمامان رو  شیقلوها را پ دو

 ....... 

 مهدا #
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از دخترها را من    یکیمثل عادت هر روز  دهمیرضا و دو قلوها را که م یغذا 

 را رضا!  یکیو  گذارمی م میپا یرو

. قد و قامتش کوچک است کندی م  تمیمرد حما کیمثل  ست،یآتش ن یوقت 

 دارد.  ادیخوب  یبچگ نیمرد بودن را از هم یول

 م یگویآرام م میدهیتاب م مانیپاها یها را روکه بچه همانطور

 ! ستین یاصال کار خوب یآقا رضا کتک کار -

 کندی و زمزمه م آوردیرا باال نم سرش

 یبا جونش باز ینجوریعده ا  کیخطره بعدًا  بابام همش تو نمیبب تونمینم -

 کننی م

 یاما به رو رودی قنج م  شیدلم برا  زندیبزرگتر از دهانش که م  یحرفها از

 را عوض کنم  دگاهشید کنمی م یو سع  اورمیخودم نم

تا   یمردم رو بزن یتونیرو انتخاب کرده، تو نم کارش اقیآقا رضا بابات با اشت -

 !ستیراهش ن نی! ا یاز بابات دفاع کن
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من است اما جذبه    ینگاهش رنگ چشمها آورد،ی را تا نگاهم باال م شیچشمها

 به نگاه آتش رفته است شییرا یو گ

 کنن یم ییچه غلطا نمیهم ساکت باشم و بب تونمیمامان...نم -

اشتباه کرده خب! قشنگ براش  ه؟یها! غلط چ  میحرف زدن نداشت نجوریِا! ِا! ا  -

 !یدادیم حیتوض

 داردینگاهش نم برم کنمیم احساس

 تبسم سوپر داشت...  ی...کاش بابام آتشنشان نبود، کاش مثل بابافهمنینم -

 ترکهی حرف نزن دلم م ینجوریرضا! قوربونت بشم ا  -

..... . 

 آورمی م یخودم و رضا چا یبرا روند،یکه به خواب م دوقلوها

 ترل رو بده مامانرضا همون کن -

 چشم  -

 ند ینشی م ین یس یو روبرو  دهدی را به دستم م کنترل
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 ام بود تشنه یلیدستت درد نکنه مامان خ -

 نوش جونت عشقم  -

خبر است.   یشبکه. شودیروشن م ونیزیو تلو زنمیقرمز کنترل را م یدگمه

 خواند ی را م یخبر   ینیبا حالت غمگ یمجر

که در حال سوختن در اتش بود تعداد   یگ تجاربا منفجر شدن ساختمان بزر -

  یها خبران تیآوار ماندند و هنوز از وضع ریز زمونیعز یهااز آتشنشان یادیز

 ستیدر دست ن

که   شودیم دهیرضا کش. مات مانده نگاهم به طرف شنومینم گر ی. دشوم ی م کر

 زل زده است.   ونیزیدر دستش، با دهان باز به تلو یاستکان چا

 دهمی نم را قورت مدها آب

 رو بخور مامان تیچا -
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. استکانش را با شدت داخل  شودی م دهیپر از ترسش سمت صورت من کش نگاه

مثل دل   خورد،ی پر ملب ین یداخل س شیکه نصف چا ی. طورکندی ول م ینیس

 من! 

. من هنوز پر از ترس  ردیگی و با عجله شماره م دودیو سمت تلفن م شودیم بلند

 .کنمیم شیقط تماشاو بهتم و ف

 دهدیرا کنار گوشش فشار م یگوش

 بابا بردار! بابا بردار....  -

. صورتش کبود شده است. حال پسرم شودی م شی ر  شیتنم از التماس صدا  تمام

. هر چند  رومی و به طرفش م کنمی رت مپ نیزم ی. کنترل را روستیخوب ن

 برسمتا به رضا   خورمی م  یحس ندارند. سکند میانگار پاها

 بوده! تی بابات تو اون مامور ستیرضا؟! رضا! اصال معلوم ن -

 زند یچشمانم زل م  به

 مرکز باباست کیچرا بوده، اونجا نزد -
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 . کوبدیصورتم م  یرا تو قتیو حق دیگویم راست

 یکه انگشتش را رو یبه اعداد رد،یگیو دوباره شماره م کندیرا قطع م تماس

پا به  نیبا استرس از ا رد،یگی مرکز را م ی. شمارهکنمینگاه م گذاردیها مان

 دهدیآن پا خودش را تکان م

 دارن یمشغوله! مشغوله برنم یلعنت -

 کنمی و بغلش م کنمیاست. اسمش را صدا م میپسرم وخ  حال

 امان جان بد به دلت راه نده، بابا حالش خوبه!م -

. قلبش وصل زند ی م پناهیگنجشک ب کیدستم است، قلبش مثل قلب  ریز قلبش

ها سر در از غم نهمهیبه سن او ا  یا بچه دی. چرا بارودی قلب آتش است. نفسم م

 . اوردیب

هنوز وسط اتاق است و به چشمانم   مانیچا یهاشده است، استکان کیتار هوا 

جرعه   کی اش بود و پسرکم خون است، تشنه  ی. دلم برا کندی م یکجدهن

را   شیبه اخبار چمبرک زده است. خواهرها رهیو خ ونیزیتلو ی. جلودیننوش
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  ونیزیوتل یداخل صفحه یدهیزبانه کش یهاگونه بغل کرده و به اتش تیحما

 زل زده است.  

را لحظه به لحظه به   رانیپردود و ساختمان و  یآتشِ پر خشم، هوا  هاالمروت 

 اند، من به درک! چرا فکر دلشده رحمیب  نقدری. مردم چرا ا کشندیم ریتصو

  یسن تیمگر محدود ست؟یمگر دلخراش ن ریتصاو نی. ا کنندیام را نمبچه

 ندارد؟ 

که افتاده،  یتا متوجه اتفاق را با خودش ببرد ای ام تا مامان روآذر زنگ زده به

 .ترسمی قلبش م یها نشود. از تپش

تجمع در آن محل باعث   د،یآی م  شیپ یا حادثه یآتش گفته بود وقت شهیهم

که تمام جانمان مقابل آن  یو حاال با وجود شودی شان ماختالل در کار

تا در    میا اما خودمان را درون خانه محصور کرده دیکشیساختمان سرک م 

 .میها و امدادگران نباشآتشنشان یدست و پا

 .کنندی بشود، خبرمان م یمرکز هم تماس گرفتند و گفتند هر خبر از

 . ترانه است. شومیبلند م ستیونش ندر یکه رمق ییبا پاها فونیزنگ آ یصدا  با
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را   میرضا یبتوانند حال و هوا  شیهادختر دی شا دیایب شیگفتم با دخترها خودم

 دنشیو منتظر رس دهمیم هیکنار در تک وار یو به د کنمیعوض کنند. در را باز م

 . شوند یداخل م ی. دخترانش با سالمشومی م

. آخر رضا نگاهم  زدیشکند و اشکم نرتا بغضم ن کنمی ترانه جان م دنیاما با د من

 زنمیو فقط لب م اندازمی. خودم را در بغلش مکندی م

 ترانه...  -

 کشدی و دستش را نوازشگر پشتم م  کندی م بغلم

 ... شیه -

 گهی م یچ نیدم در کارت داره، برو بب میابراه -

زل زده،  ونی زیبه رضا که دوباره به تلو یو با نگاه ندازما یسرم م یرا رو چادرم

 . شومی از در اتاق خارج م

 تشی. انگار به بودن و حماافتدیچشمم به بابا م هاربایقبل از م اط یدر ح مقابل

 دنیباز هم پشت و پناه است. با د یدارم. انگار پدر هر چه باشد ول اجیاحت
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و من   کندیباز م . او آغوششکندی م و غم چشمانش سد مقاومتم  دیسف یهالب

. کنمی م ه یبلند گر یصدا  او ب کنمی خودم را درون آغوشش پرت م وارچارهیب

و درد دل   کنمی م هیکنم، گر هیرضا نتوانستم گر یهم که جلو یلحظات یبه جا

 کنمی م

 ...بابا... میبابا...آتشم...بابا تمام زندگ -

 دهدیفشار ماش محکم تنم را بازوان مردانه انیم

آتش سالمه بابا! شک  ؟یگرفت ادی یساکت دختر! توکلت کو؟ پس از اتش چ-

 ... گردهیدوستتون داره که برم  نقدرینکن! ا 

 دهمیفشار م اشنهیرا به س  امی شانیپ

 رمیمیبابا من بدون اون م یاگه...وا  -

 ادیب یابونیسر اون غول ب ییبال ستیقرار ن ریزبونت رو گاز بگ -
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. از آغوش بابا جدا دیآ یکه از پشت سر بابا م هارباستیپر حرص م یصدا 

و چشمانش دو دو  دهی. رنگ صورتش پر کنمینگاهش م یو با زار شومی م

 کند یم فیرد می اما با قدرت کلمات را برا  زندی م

 ! میگردیبرنم میاریمحل حادثه! تا آتش رو ن میریمن و بابات م -

 زدیریصورتم م ی پشت سر هم رو اشکم یهاو قطره بندمی م پلک

 ! ادی! آتش م ستم یمهدا! مگه با تو ن -

دارد با تکرار و اصرار به من و  یخودش هم کلماتش را قبول ندارد که سع انگار

 خودش بقبوالند.

 تا نگاهم وصل نگاهش شود  ردیگیسر انگشتانم را م بابا

به بابابزرگت هم  کنه،یکه نگاه نم  ونیزی مامانت خبر نداره! شکر خدا تلو -

 بهش نگه!  یز یچ  میگفت

 زند یبابا را صدا م میابراه

 عادل؟ -
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 اومدم  -

 کندی دوباره رو به من م و

شوهرت دعا کن  یبرخورد کنه! برو برا  یجانی ه یلیبه مامانت بگم خ دمیترس -

 بابا!

 یجمع شده است و ترالن و دو قلوها در حال باز ینیس شوم،یخانه که م داخل

را بغل    شینشسته است. زانوها یلعنت ونیز یهنوز مقابل تلو م یاما رضاهستند. 

خط نگاهش را از دود و   تواندینم زندی کرده است و هر چه ترنم با او حرف م

 قطع کند. ونیزیتلو یآتش داخل صفحه

 حال پسرم دلواپسم... ی. برادهمی م هیتک واریبه د همانجا

 دیآی سمت من م  یآب وانیبا ل ترانه

 بخور دختر رنگ به روت نمونده -

 دهم یفشار م وانیسرد ل ی را به بدنه دستم

 ؟یقلوپ آب بهش بد کی یرجو کی یتونی م نیاشه برو ببترانه رضا تشنه -
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تا بغض   دهدی هم فشار م  یرا رو شیهااما لب لرزد،ی ترانه هم م یهامردمک 

 نترکاند

 روحش بزرگه؟! نقدریپسر ا  نیرفته ا  یبه ک -

  ری. قلبم تکنمی مشت م میهاپنجه  انیو قلبم را م کشمی را به داخل دهانم م میلبها

 شکیب فتدیب یآتش اتفاق یرحم کن! اگر برا  میهابه بچه  ای. خدا کشدی م

 . کندیدق م میرضا

و نافرمان   نیسنگ نقدریچرا ا  می. پاهاکشانمیها ممبل یخودم را تا رو رمقیب

 اند؟ شده

 آب را مقابل دهانش گرفته است  وانیشسته و لرضا ن یروبرو ترانه

 ذره آب بخور  کیقوربونت بشه  ییزندا -

 یی زندا  خوامیممنون...نم -

 قلوپ بخور  کیفقط  ییجون زندا -

 زند ی ترانه زل م یو درون چشمها ردیگی نگاه م  ونیزیتلو از
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هش ب یافتاده باشه کس ریگ  شیاون همه خاک و آت ریاگه بابام ز دیکنی فکر م -

 ده؟ی آب م

تا زار بزند. ترانه   بردیو به اتاق پناه م زدیخی. برمزند ی هق م طاقتیب ترنم

و زنده  رمیمی. و من اما م زندیزل م میرضا یپر جذبه  یمات به چشمها یا لحظه

 !میآتش و رضا یبرا  شومی م

 زند یتا نبارد و با اخم به رضا زل م کندیجان م ترانه

  ؟یعاشقش  ؟یربابات رو دوست دا  -

 دهد ی تکان م دییسر به تا  یجد یلیخ رضا

 زند یاخر را م ریت ترانه

 پس جون بابات آب بخور!  -

 شودیرضا بلند م یشاک یصدا 

 !ییزندا -

 ردیگی را به طرفش م وانیل
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داره   ؟یآره، جون بابات! جون بابات که جونش بندِ جون مامانته! مرد شد -

 !! مرد ره،یروح از بدن مامانت م

. درون نگاهش پر از  زنمی م ی. لبخند زورک گرددی و نگاه رضا سمت من برم سر

آب را از   وانیو ل گرددیاست. دوباره به طرف ترانه برم  تیو حما یمهربان

آبش سمت من  وانی. با لزدیخیو برم نوشدی جرعه م کی. ردیگی دستش م

 د یگوی و آهسته م چسباندیم میهارا به لب وانی. لدیآی م

 تو هم آب بخور مامان -

 ! یزیاشک بر یسخت است تمام جانت اشک باشد و نتوان یل یاست! خ سخت

 ! یخفه کن اتنهیس انیها را مبغض یزار زدن بخواهد و همه دلت

آن آتشفشان پر از مواد مذاب هستم که جرات فوران ندارم و جگرم  من

 ... سوزدی م

 د. درد نکش ن یاز ا  شتریب میتا رضا نوشمی م آب

 ........ 
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خوابشان برده  هام یتیها گوشه کنار خانه مثل بچه بچه یهیجز رضا و ترنم بق به

غمخوار   شیهاغم یخواهر دلسوز کنار رضا نشسته و برا  کی است. ترنم مثل 

 است. 

زل   سوزدیکه در آتش م یام و به ساختمانرا بغل کرده میمبل زانوها یرو من

 . دهدیام را ماساژ مم انداخته است و شانها ام. ترانه دست دور شانهزده

 کنم ی زمزمه م آهسته

 تونستمیبود نم نیسنگ نقدریلباس کار آتش رو تنم کردم، ا  کبار ی ل یاون اوا  -

 تمام تنم غرق عرق شد قهی پنج دق یتکون بخورم... تو تونستمی نفس بکشم، نم

 زندیو اسمم را لب م ردیگی ر متام را محکمشانه ترانه

 مهدا! -

   کنمیم  یقلبم را سالخ  یرحمیمن با ب و

  یبا اون دم و دستگاه ن،یسنگ یهااون تلِ خاکِ داغ، با اون لباس ریترانه ز -

 ارن؟ یطاقت م یچطور کشن؟ینفس م یکه همراهشونه! چطور
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 فشارد یم شیبازو نیب مرا 

  ی!  اونا کلهیات باش! آتش حالش خوبه! اتش قودختر، فکر قلب بچه شیه -

 !گردهی داشتن! آتش هر جا بمونه سالم برم نیتمر

از  یصبری. با ب شنومی را هم م میهادندان کیت کیت یکه صدا  لرزمیم انقدر

بلند جسم گر گرفته و پر لرزشم  یها. با قدمکشم یم رونیدستش خودم را ب ریز

تا  دهمی فشار م میلبها ی. دستم را رواندازمیم یبهداشت  سیرا درون سرو

 .زنمینرود و هق م رونیب میدا ص

 مهدا! -"

 جانم -

 عاشقت بودم و هستم  شهیبدون هم نویا  -

 ترسمی حرف نزن م  ینجوریآتش ا  -

 خنددی م

 "برو نترس... -
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 ترس! ن یگفت ترسم،ی گفتم م  آتش

 . ترسمی م یمن بدون تو از همه چ ترسم،یم ییاین اگه

که جانم   یآتش نی. ا پاشمی و چند مشت آب به صورتم م رومیم ییروشو مقابل

 . شودی را در بر گرفته با چند مشت آب خنک نم

 ؟ یگیالحمدهلل م شهیچرا هم - "

 تو هم بگو!  -

 چرا بگم؟ -

بهت سخت  ایهر وقت دن ،ی دلت آروم بشه! هر وقت کم آورد نکهیا  یبرا  -

بار غصه خم خورد دستت رو بذار رو قلبت و به  ریات زگرفت! هر وقت شونه

 ی! تا معجزه یکل حال تا به آرامش برس یبگو الحمدهلل عل نقدریو ا  اریپناه بخدا 

 ! یذکر رو حس کن نیا 

 ارم یکم نم چوقتیمن ه یتا تو باش -

 زند یو درون گوشم پچ م پسباندی م اشنه یمرا به س شی قو یآن بازو با
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 !  یاریذکر رو بگو تا کم ن نی اگه من نبودم ا  -

 کوبمیم اشنه یبه س یپ ردیپ یهاکرده با مشت بغض

بار   ریتا ز یمنو تنها بذار  یوقت حق ندار چی! هینباش یحق ندار چوقتیه -

 ام خم برداره!غصه شونه

 "خنددی دلبرانه م او بلند و و

و   زدیآمیدر هم م پاشمیکه به صورتم م ییهادرشت اشک با آب یهادانه

 .کنندی آرامم نم

و خودم را   گذارم ی قلبم م یو دستم را رو دهمی آتش م یهیتن به توص  الجرم

 دهمی لرزانم را تکان م یهاو لب کنمی آتش م یوصل خدا 

 کل حال!  یکل حال! الحمدهلل عل یالحمدهلل عل -

به دربند در   میبزنم. پا رونیب سی چگونه از سرو  فهممینم میزنگ گوش یصدا  با

  زدیخی ا ترس برم. رضا بشومی م نیو پخش زم خورمیم ی. سکندرکندی م ریگ



 

1231 
 

              Romanbook_ir@                                                                                                          دای آتشمه

و   شومیاو، خودم بلند م دنیاما قبل از رس  دودی . ترانه به طرفم مکندیو نگاهم م

 .  دومیم میبه طرف گوش

پشت خط است. اما   یبدهم چه کس صیتشخ توانمی. نمندیب ی تار م میچشمها

که  یبه خط من زنگ بزند جز کس تواندیم  یساعت سه نصفه شب چه کس

 ته باشد. از آتشم داش یخبر

. احساس  شوندی م خیم شانیهمه سرجا رود،یسبز رنگ م کونی آ یکه رو دستم

ذکر گفتن ترانه تنها   زیر یچرا صدا  ی. ولکشدی نفس نم یکس  یحت کنمی م

 اتفاقاتمان است.  ینهیپس زم یصدا 

 دیایباال ب میتا حروف از گلو  کنمیو جان م چسبانمی را به گوشم م یگوش

 ؟ ا..ل...و؟...الو -

 چدیپی گوشم م یتو یا خسته و مردانه یصدا 

 ان؟ یخانم ک -

 دهمی تلخ دهانم را با زحمت قورت م آب
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 د؟ییشما وشیآقا دار -

بافتن را ندارم که با عجله  سمانیآسمان و ر دنِیکشش، شن فهمدیم انگار

 کشدیکلمات را به بند م 

 ... میکرد دا یآتش رو پ  انیبله...خانم ک -

 رمیگیمبل م ی. دستم را به دستهشودیم یخال میپا ریز نیزم. رودی م جیگ سرم

 دهدیادامه م  وشیو دار فتمیتا دوباره ن

 شهیم هوشیب خوره،ی که به سرش م یا با ضربه اتیآوار نمونده! اول عمل ریز -

از بس جو امشب خراب بوده، همه از   یول کننی منتقلش م مارستانیو به ب

 کنن یفرمانده فراموش م 

 را بپرسم  ایسوال دن نیتا بدتر رمیمی و م کنمیخشکم را با زبان تر م یهالب

 زنده است؟!  وش؟یآقا دار -

 شنوم یکه جوابش را م یتا وقت شود یتمام م میسوال برا  نیبا ا  ایدن
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...خودش به پرستار گفته به من زنگ هیبستر یعتیشر مارستانیبله الحمدهلل ب -

 رو بده!  شی بزنن و خبر سالمت 

 .زنمیو زار م کنمیبلند هق هق م یارام بمانم و با صدا توانمینم گرید

 خدا...خدا...  -

. با ترس سر بلند کندیصحبت م وشی و با دار ردیگی را از دستم م  یگوش ترانه

و   لرزدی م  شیخارج شده است. لبها می. روح از بدن رضانمیتا رضا را بب کنمی م

 .من دوخته است یهانگاهش را به لب

. دست به طرفش دراز  کنمی کرده از حال پسرم، خودم را فراموش م هول

 میگوی م عیو با هول و سر کنمی م

 رضا! فدات بشم بابات سالمه! بابات زنده است! -

.  ترکدی و بعد اوست که بغضش م کندینگاهم م ره یبا شوک خ یلحظات

 سیش صورتش را خپشت سر هم یهاو اشک لرزدی کوچکش م یهاشانه

 . کندی م
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تا به سمتش بروم. عوض من ترنم، رضا را   ستین میدر دست و پا یرمق من

 د یگوی م هیو با گر کشدی خواهرانه به آغوش م

 !گردهی بابات برم گمی م کی بهت تبر ؟یداداش یکنیم هیگر یچ یبرا  گهید -

زنگ زده  میکه ترانه به ابراه شومیمتوجه م دیآیکه م فونیزنگ آ یصدا 

 ببرد. مارستانیاو خودش را رسانده تا من را به باست و 

که   کنمیم  یحاضر شده بودم رو به همه خداحافظ  یکه قبلش با دستپاچگ من

 . کندی رضا چشم انتظار نگاهم م

 ستمیا ی م میجا سر

 یایتو ب دنیاجازه نم  مارستانیپسرِ مادر تو ب -

 کندیمداخله م ترانه

 بچه دلش تموم شد...  اد،یب بذار رضا هم ؟یدونیتو از کجا م -

 د یگویو با عجله م کندیبه رضا م رو

 حاضر شو  ییبدو زندا  -



 

1235 
 

              Romanbook_ir@                                                                                                          دای آتشمه

 کنم یبه ترانه نگاه م قدرشناسانه

 ی رو در حقم تموم کرد یدوست -

تموم شد،   ی همه چ یاحساس یجمله کی! فکر نکن با یجبران کن دیخب! با -

 با تو صاف کنم  هام رومزد زحمت  یچطور دونمیفت! آخ من از فردا مر

 میبا هم به بابا و ابراه دیآی . رضا که مزنمی و من لبخند م خنددیم جانیبا ه ترنم

 . میوندیپی م

. ضربان  دهندی مالقات م یبه من و رضا اجازه میبابا و ابراه یانیبا پادرم باالخره

 است.  میآرزو یآتش منته یسالمت دنی . دزندیهزار م  یقلبم رو

اوضاع  یعن یاست  یکه در بخش بستر نی. همدهدینشان م اتاقش را  یپرستار

 .ست یحالش حاد ن

 یها هم برا است و نور اتاق یدر سکوت نسب مارستانیها باز است. باتاق در

 کیو سه نزد ستیدو یکم شده است. با رضا به اتاق شماره مارانیاستراحت ب

 . میشو ی. با هم وارد اتاق ممیشوی م
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تخت،  نیآخر یکه رو میگردی داخل اتاق، دنبالش مسه تختِ  نینگاه ب با

 ! مش ینیبی پنجره م کینزد

را بسته   شی شده است. سرم به دستش وصل است و چشمها یچیباند پ سرش

 یرا رو مانیهاخت خواب هستند پس آنقدر آهسته قدم هر سه ت مارانیاست. ب

 نکند.  جادیا  ییتا صدا   میگذاری م نیزم

. آتش  زمیریو پشت هم اشک م دهدی مهلتم نماشک  رسمیتختش که م کنار

 زند یبسته لب م یبا چشمها

 مهدا -

 .شودی م رهیو به صورتم خ کندیپلک باز م کدفعهی و

 با خودت؟ یقشنگت بشم! چکار کرد یصدا  یجان مهدا، فدا -

 زند ی م لبخند

 یکه اومد دمیدیاالن داشتم خوابت رو م نیهم -

 است؟  دهیپر نقدریا نکن...چرا رنگ و روت  هیگر -
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 لرزدیم میهالب

 ! یآخه تو ما رو کشت -

 خورد یو او نگاهش سمت رضا سر م 

 ؟یمن! بابا خوب یرضا -

 شیها و دوباره شانه گذاردی آتش م ینهیس یسرش را رو طاقتیب رضا

سر رضا  ی. آتش دست آزادش را روزندیهق م صدا ی. پسرم بلرزدی م

 . گذاردی م

 زنم ی دارم باهات حرف م  نیخوبم بابا! بب -

.  پرسدی از من م شیحال رضا را با چشمها لیو دل کندیدلواپس به من نگاه م و

 کنم ی زمزمه م

بغض کرده، بذار خودش رو  میازت نداشت یو خبر  دهیاز ظهر که خبرها رو د -

 ام امروز مرد شد کنه، بچه یخال

 زند ی وار حرف ماو دم گوش رضا زمزمه و
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 ! یدیمن! آبروم رو خرعاشقتم مرد  -

  ی. به رد شکستگشومیم  رهیو من دلتنگ به صورتش خ  زندی حرف م او

سر و  یه رو ک یو به باند اشی خواستن یبه چشمها  شش،ی به ته ر ش،یابرو

که  حاجتم را داده است از   ییو از خدا  بندمینشسته است. پلک م اشی شانیپ

 .کنمی اعماق قلبم تشکر م

 بود که داشتم یوز تولدر نی و بهتر نیبدتر -

 گفتم که عاشقتم؟ -

 یدادیدقمون م  یداشت -

 ؟یآتشنشانا خبر دار یهیمهدا، از بق یخدا نکنه! راست -

 کندی و او با غصه زمزمه م دهمیتکان م یبه نف سر

 و داغون بود! خدا بهمون رحم کنه!  یساختمونش کلنگ یلعنت -

 کندی نگاهم م قیعم

 !دمیرو خواب د یعیشف شب ید یدونی م -
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 دوزمی چشم م شی هادقت به لب با

 مرکز ما!  یایب یخوایاومده بود دنبالم، گفت حاضر شو آتش م -

 کنمی و با ترس نگاهش م دیآی نفسم بند م. زدیری م یهر دلم

گفت  یعیبابام اومد و به شف کدفعهیکه  می رفتی م میدست تو دست هم داشت -

! بعد  یآتش رو ببر یخوا ی کجا م ؟ینیبیام رو نمحال خرابِ عروس و نوه

نشسته   یاگوشه کیکه ناخوش  دم یو تو و رضا رو د ستنیاونا ن دمید کدفعهی

 ... نیبود

 کشدی م یقیعم نفس

 د یکش رونیب شیشدم، صدقه دادم و ظهر خدا منو از وسط آت  داریصبح که ب -

من، رضا دق  قبل از  فتادیبرات م یاگه اتفاق ؟یدید یچه خواب  یچرا بهم نگفت -

 کردی م

 هردوتون بشم یفدا  -

 کنم ی م اخم
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 اِ ! خدا نکنه  -

 زندی م یتلخ لبخند

 ره ی نم یدوستامه! دعا کن کس ی! دلم جا ستیمهدا حالم خوب ن -

 .کنمیها را حس مآن یبا جان و دل حال خانواده حاال

 ! کنمیدعا م زمیعز  کنمی قوربون حالت بشم، دعا م -

  داری. بکنمیمن نگاهش م خوابدی. او مکنمیم توتهیش بصبح کنار تخت آت تا

 .رمیمی م شی برا  کشد،ی . درد مبلعمیحضورش را م شودی م

انگار صبر و استقامت بدن  خوانمی م مارستانی صبحم را که داخل نمازخانه ب نماز

. دستم را به  رودی م جیو سرم گ کنمی م  ی. احساس گر گرفتگکشدی من هم ته م

 .رسانمیخودم را اتاق آتش م یو با سخت رمیگیم وار ید

حال   م،یحال و رنگ و رو دنیمنتظر من چشم به در دوخته است. با د آتش

به تختِ   دنی. تا رسندیتخت بنش یرو کندی م ی. سعشودی چشمانش آشفته م

 . ندینشیم  امی شانیپ یرو ی آتش عرق سرد
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 مهدا؟ حالت خوبه؟  -

 رسانمی و دستم را به دستش م نمینشیکنار تختش م یصندل یرو

 دختر؟  یسر خودت آورد یی! چه بالی ! داغیلرزی م -

 رسدیاز اعماق وجودم به گوش م یمقریب یآوا 

 خوبم -

دست آتش  یو صورتم را رو دهمینگه داشتن گردنم را هم از دست م ییتوانا

که آتش  چدیپیگوش خودم م یتو نمیسنگ یهانفس ی . صدا گذارمی م

 کندی ا بلند مدلواپس صد 

 پرستار...خانم پرستار -

قدرت ندارم   یول یکنیچرا پرستار صدا م یتو پرستار من میبگو  خواهمی م

 را تکان   میهالب

و به دستم  مارستانمیتخت ب ی. روکنمیپلک باز م یدیحس حالت تهوع شد با

 وسرم وصل است.   وکتیانژ
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  یکه کس میایب نییاز تخت پا  مکنیم ی. سعاورمیتا باال ن رمیگیدهانم را م یجلو

 ردیگی دستم را م

 کجا؟ -

ام را  معده  اتیام تا محتورا گرفته  امی نیدهان و ب ی. همانطور که جلواست ترانه

 میگوی خفه م ییبا صدا  اورمیباال ن

 حالم بده، سرم رو از دستم بکش -

 سیروو تا دم س کندیو با عجله سرم را از دستم جدا م شودیحالم م  یمتوجه 

 .زنمیو عق م کنمی داخل پرت م. با عجله خودم را کندیم امیهمراه یبهداشت

درون   یزیچ  گرید کنمیو احساس م سوزدیم میکه گلو زنمیعق م آنقدر

 نمانده است.  یام باقمعده

. راه تنفسم تلخ شده و به سوزش  کندیو بلندم م ردیگیرا م میبازوها ریز  ترانه

که   لرزمیو از شدت ضعف انقدر م میشویصورتم را م در امده است. دست و

 . خوردی به هم م میهادندان
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 زند ی غر هم م کند،ی همانطور که در راه رفتن کمکم م ترانه

 یبلرز دیحقته! حقته مثل ب -

 تو؟ یگیم   یچ رمیمی! دارم میچه محبت -

 ! ی ریمی نم ینه بابا تو تا منو خاک نکن ؟یریتو بم -

و  بندمی. پلک ملرزمی. هنوز مکشدی م میپتو را رو کشم،ی متخت دراز   یرو

 زنمیلب م

 آتش خوبه؟  ؟یریگیباز چته پاچه م  -

صدام در   دیمن نبا نیکنی م ی...اصال شما هر غلط نیخوب شهیآره تو و آتش هم -

 ادیب

 کنم یباز م یرا کم میچشمها یال

 ه؟ یدردت چ نمی نال ببب ثیثل  یفارس فهمم،ی من نم یزنی حرف م یترانه خارج -

خفه  یصدا  یول تیو با عصبان کندیوصل م وکتیسرم را به انژ دوباره

 د یگوی م
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 شده  ییکه دوباره دلت هوا  ی ! تو هنوز جون گرفتسوزهی تو احمق م یدلم برا  -

ترانه هم قصد   یول شودی شده است. لرزش بدنم کم م نیسنگ  یلیخ میهاپلک 

 ند بزرا  شیندارد بدون طعنه حرفها

ها!  دهیگلوت چسب  خیحرفها حناق شده ب یحرف نزن بره،ی ترانه داره خوابم م -

 مثل آدم حرفت رو بزن

 !شعوریاحمق! خر! ب -

 کنم یرا تا آخر باز م میهاپلک 

 کن چارهیب ینثار مهدا   یبازم فحش دار  هایتعارف نکن -

 م یعصبان یلیببند جلبک که از دستت خ  -

 بندم یپلک م دوباره

 ه؟یدردت چ یسرم...آخرش هم نگفت یفدا  -

 ؟یا حامله  یخبر دار  شعوریدردم؟ ب -
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حد باز است نگاهش    نیکه تا آخر ییو با چشمها  شومی از تخت کنده م کدفعهی

 کنمی م

 ؟ یچ -

 خون گرفتن، گفتن خانم باردارن!  شی بله! ازت آزما -

به   را هم شیو صدا دهدیکلمات تاب م نیادا کردن ا  نیو گردنش را ح سر

 .آوردیحالت مسخره کردن در م

 .  کنمیدستم مشت م  انیاز پتو را م  یقسمت

 ترانه ستین یقشنگ یاصال شوخ -

 !شکنهی داره با دمش گردو م یآقا آتشت چطور نیبرو بب ایب ؟یشوخ -

 آتش قشنگ حرف بزن!  ی! دربارهیه -

 ؟یحامله شد که دوباره یدوقلوهات، جون گرفتببند بابا! مهدا تو هنوز از سر  -

.  کشمیتخت دراز م ی. روستمیناراحت هم ن یانتظارش را نداشتم ول هرچند

 . ست یباردار یها . نشانهستیحال خرابم از ضعف اعصاب ن نیپس ا 
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 چکار کنم؟ یگیاالن م -

 کوبد ی م  نیحرص پا زم با

 چم؟ یمن برات نسخه بپ یخوا ی م ،یگند زد گهیحاال که د -

 کنمی نگاهش م یحالیب با

! شوهرم  ی گر گرفت نقدری چته تو؟  از دوست پسرم که حامله نشدم که تو ا  -

 ؟ یاز من اجازه گرفت یحامله بش  یخواستیم یبوده! تو وقت

 ! منو بگو فکر کردم ناخواسته است، واقعا چرا مهدا؟ ومدهینه بدت هم ن -

 ؟ یبدون یخوا یواقعاً م -

  نکهیا  لیدوست دارم بدونم دل یلیبدونم! بله خ خوامیحماقتت رو م لیآره دل -

 ه؟ یچ ،یمثل بش دیتول نیمثل ماش یداد تیرضا

 دهمی م رونی. نفسم را با حرص بکندیبار من م  خواهدی چه دلش م هر
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 یخانواده کی تنها بودم دوست دارم حاال  یلیخ میمن دوران بچگ نهیا  شیاول -

داشته باشم که شلوغ داشته باشم، دوست دارم سنم که باال رفت چند تا نوه 

 براشون جون بدم 

 دهد ی تکان م میبرا  یسر

 ه؟ یدومش چ لی عشق، عقلت رو زائل کرده، دل -

 کشدی سرم صف م یآتش تو  یحرفها

 ؟ یچ یعنی ریکشور پ یدونیتو م -

 م دهیکه ادامه م کندی حالت قهر نگاهم م با

ره!  که سرباز و مدافع ندا  یکشور  یعنیکه نسل جوون نداره،  یکشور یعنی -

  کی یعنی! ریپذ بیکشور آس کی یعنیکار نداره!  یرویکشور که ن کی یعنی

بزرگ کردن چهارتا   گذرهی کشور که دشمن بهش طمع داره! به منم سخت م 

فردا  ات خرمیرو به جون م یسخت نیپشت سر هم و و و! اما ا  یبچه! باردار

 ونه!تا ابد بم  رانمیکنن! تا ا  یزندگ  تیآرامش و امن یهام توبچه



 

1248 
 

              Romanbook_ir@                                                                                                          دای آتشمه

 دهدی هم فشار م یرا رو شیلبها

 نی غم امت بخور دیبا نیغمبریآره خب تو و آتش پ -

 گذارم ی دستش م یرا رو دستم

هر کدوممون ! میهست هایرانینفر از جمع ا  کی یول می ستی ن غمبری! پزمیترانه! عز -

 میخودمون رو مسئول زنده موندن کشورمون بکن دیبا

را قبول  میکه نشان دهد حرفها یو جور کندیدرست م میپتو را رو حوصلهیب

 کندی زمزمه م یندارد عصب

 باشه! باشه!  -

 چرخانم یو صورتش را به طرف خودم م رمیگیرا م اشچانه

هام چند تا مامان بزرگ و بابا  من دلواپس نباش! باشه! شکر خدا بچه یبرا  -

هامون رو بهتون  هرو نگفتم، هر روز هفته بچ شونییو زندا  ییبزرگ دارن تازه دا 

 اد یفشار بهم ن یلی تا خ دمی قرض م 

 کندی را گرد م چشمانش
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 م؟ یتوا  یهابچه یگهواره میات نگه داره مگه من و ابراهبده عمه -

 خندمیته دل به حرص خوردنش م از

 !نیهامون رو نگه دارشما بچه دمیافتخار رو بهتون م نیخوبه که ا  -

 خونش به جوش آمده است گرید

 !  نیسر کار بعدا خودت و آتش الو بترکون یرو بذار میآره! من و ابراه -

   رومیم سهیخنده ر از

 دراز بکش تا خودت رو نترکوندم! -

 آتش#

. آتش خاموش شده است اما هنوز ام ستاده یاز خاک و خاکستر ا  یتل یروبرو

آتش را با خود دارد. آسمان بغض و دود دارد. مردم با   ی هرم گرما نیزم

 ی. بعضدهندیو سر تکان م  شوندی سوخته رد م یهاخرابه یسوس از روبرو اف

چه  با یان. ساختمشودی چشمانشان پر م یکاسه یو بعض کنندی مثل من بغض م

 شده است.  لی سوخته تبد یا رانهیابهت، حاال به و
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به  دیآتش، داغ داغ است. از مرکز ما، وح انیم یمن هم مثل تکه زغال جگر

انداخته  بانمی . دست دور گرکندینم میت نائل شد. خاطراتش رهاشهاد یدرجه

لبخندها و   کنمی است و در حال خفه کردم هست. پلکم را که باز و بسته م

 .ردیگی جان م میهاپشت پلک شیهاطنتیش

بود. به عنوان فرمانده و دوستش  شیهاحالِ زن و بچه دنیتر د همه سخت از

اش بروم. هرچند  خانواده داریاحترام به د یو ادا  یداشتم به سرکش فهیوظ

  ریرا خم کرد. زنش بعد از چند بار که ز پشتمبود. هر چند  ایکار دن نیترسخت

مهدا را   د،یخانم وح تارنداشت. من در رف ستادنیسرم رفته بود، باز هم توان ا 

قلبم را مشت کرده و  یکس افتاد،ی من م  یاتفاق برا نی. مهدا را اگر ا دم یدی م

 .فشاردی م

از درون وجودم را   زمیها اشک نربچه  یهیو مثل بق  ستمیبتوانم محکم با نکهیا 

اش را  حال خانواده یول مردم ی م دیوح یمن جا  خواستی. دلم مسوزاندی م

 . دمیدینم
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و خاکسترها را به   گرددیدر هوا م  ی. بادزنمیزل م دمید یروبرو  یرانهیو به

  دی . بادهدی به آدم م یمانده است، حس خفگ نجایا  ی. هوا کندی آسمان بلند م

 ها قلبم را بدجور مچاله کرده است. فراغ نیاتفاقات و ا  نیبروم. ا

 شهر دوده گرفته، فرار کرد. نیاز ا  یچند صباح  یبرا شدی م کاش

و از همانجا صدا   گذارمی م یرا داخل جاکفش  میها. کفش کنمیخانه را باز م در

 . کنمیبلند م

 رضا... مهدا؟  -

و دلواپس درون  شودی سبز م میاسم رضا در دهانم است که مهدا روبرو هنوز

 زند ی زل م  میچشمها

 دورت بگرم یاومد -

 نگرانش لبخند بزنم یبه چشمها توانمی نم کنمیچقدر تالش م هر

 ! کنهیبدجور سرم درت م یاریپررنگ برام م ییچا کیسالم،  -
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عجله کتم را از دستم  . با  زندیمن دو دو م یحال و هوا   یرو شیچشمها

درد   دی و شد زندی دل م  میهاقهی. شرومیو من سمت اتاق خواب م ردیگی م

  ی. لعنتدهمیرا ماساژ م میهاو با انگشت، شقشه نمینشیتخت م ی. روکندی م

 دارم.  هوعو حالت ت سوزدی هم م  میندارد. از شدت درد، چشمها یریتاث چیه

 پرسم یم شود،یل اتاق مداخ یچا ینیکه با س مهدا 

 ها؟ کو بچه -

  ی. از الدهد یها را عقب مپنجره  یهاو پرده گذاردی م یپاتخت یرا رو ینیس

 شودیداخل خانه م یخنک  یدرز پنجره هوا 

 ... یو ترانه با خودشون بردنشون شهرباز میابراه -

 کشم ی صورتم م یرو یدست

 یچند وقت طفل نیا  همم،فیبده، من که حال خودم رو هم نم رشونیخدا خ -

 شدن  تیاذ یلیها خبچه
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و درون   کشمی. تمام جانش دلواپسم است. نگاهم را باال مستدیا یم میروبرو

 شوم ی شب نگاهش پرت م

! د ی...فکر کنم نفهمیایب یکه نتونست ستیگفتم حالت خوب ن دیبه خانم وح -

 دیشنیرو نم چکسیه یاصال صدا 

 دهمیکه ادامه م کندی نگاهم م رهیخ

 بد بود  یلیحالش خ -

 گذاردیخنکش را دو طرف صورتم م یدستها مهدا 

 نداره  یفیآتش...حال خودت هم تعر -

 دهمی در حال رشد است. بغضم را قورت م یا چون غده می گلو انیم  یزیچ

نظر آدم محو   یاز جلو دیوح یمهدا...حرفها و کارا  دمی به خانمش حق م -

 اون که....  کنمیم دارم دق قشمی ! من که رفشهینم

 کندی م م یصدا  ییدلجو با

 آتش...  -
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 . زنمیو هق م زمیری. اشک م ترکدیبغضم سرکشانه م 

 ام و اون رفته؟اش بودم! چرا من زندهمن فرمانده -

و گله و  هیدلم انبار شده است، من حق گر خیدردها ب نی روز است ا  چند

تا   ستادمیا یمثل کوه م دینداشتم. من بزرگ و پشت جمعشان بودم با تیشکا

 کنند. یها ببارند و عقده خالآن 

 ؟ یبهتر -

نگاه مهدا را ندارم. با همان  یبهترم! توان چشم در چشم شدن با دلواپس یکم

 .ندمبی و پلک م کشمیتخت دراز م یرو میهالباس

  نیرا سنگ میها. بعد از چند روز پلکندینشیتخت م یکنار سرم رو مهدا 

 . کندی م

 مهدا #
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. تا امروز آتش  آوردی دلم را به رحم م اشیآشفتگ رود،ی که به خواب م آتش

  دیها شهعده از آتشنشان کیو  دیبودم. اما حاال که وح دهیشکننده ند نقدریرا ا

 اند شاهد حال خرابش هستم. شده

 ی. ساعتدهدیآزارش م یلیشده خ دیخودش سالم است و دوستش شه نکهیا 

. دلواپس حال و کنمیم شیت و من فقط تماشاشده که به خواب رفته اس

 .خواهمی مرد را با جان و دلم م نیروزش هستم. من ا 

کامپوترش  زیم یصندل ی. دلم پر شده است. روزمیخی از کنارش برم باالخره

 .کنمی کاغذ شروع به نوشتن م یو رو دارمیبرم یو کاغذ و خودکار نمینشی م

 بایمن و تو شروع شد. از آن روز ز  یهکه قص یاز روز سمیدوست دارم بنو  "

آنطرفتر   یافتاد تا اکنون که کم یشمیجفت چشم  کیکه چشمانم درون 

 است. دهیرا بسته و خواب شیچشمها

 نسبت به من!  غشیدریب یو از مهربان دمیکه د یآتشنشان نیاول یعیشف از

 ... اشیکه باعث وصل من و آتش شد و از آن نگاه آسمان شی هایانیپادرم از
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 ... شودی عمو آتشنشانم تنگ م یهنوز دلم برا  آه

  امیزندگ یروزها نیباتریو ز نی! بهتریهست امیآتشم تو نقطه عطف زندگ و

گفت  "الحمدهلل " شودی دردها هم م یبرا  دمیکنار تو نقش گرفت. کنار تو فهم

سهل  یاهل باشد، زندگ  اریاگر  دمیو احساس خوب داشت. کنار تو فهم

 کنار تو! کنار تو اوج آرامش من رقم خورد. . شودی م

 یلیرا بدان خدا من را خ ن یا  یول یکشی از شهادت دوستانت رنج م دانمی م

 نباش! بغض نکن! نیدوست داشت که تو را از من نگرفت! غمگ

دل  یو هوا  آورمیتاب نم نشیزم یمن بدون وجود تو رو دانستیم خدا 

 ببرد. خودش شیمن نگذاشت تو را پ یوابسته

  نیکل حال بگو و از ا  یخدا! الحمدهلل عل یباش به رضا  یقول خودت راض به

 !ایب رون یحال خراب ب

 "...میدار اجیاحت تتیاز گذشته به تو و بودن و حما شتریب تیهاو بچه من

 نگی ریج نگیریج -
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 گذارم یکاغذ م یآتش خودکار را رو یصدا  با

 جانِ دلم -

 یاریآب برام م وانیل کی -

 اندازم یم یکه رنگش کدر شده، نگاه شیچا وانیل به

 که سرد شد یکیاون  ارم؟یبرات ب یچا -

 کندیاش نگاهم مو با نگاه خسته مالدیرا م شیچشمها

 نجا یا  ایاول ب -

. هنوز عطر تنش نمینشیتخت م یو کنارش لبه شوم ی بلند م یصندل یرو از

 . کندی نگاهم م رهیسرخ است و خ شی . چشمهاکندیحالم را خوش م

 ؟یگی م  یجانم چ -

 کند یزمزمه م یجد  یلیخ

 ینامه، با صدا  یرندهیاونم کنار دست گ سه،ینوی نامه م یآدم وقتمهدا جان!  -

 که! خونهیبلند اونو نم
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 زنمی و بعد لبخند م کنمی با دقت نگاهش م اول

 خوندمش؟یبلند م  یبا صدا  -

 دهدیبله تکان م یرا به معن سرش

 شی و بخون یزحمت بکش خوادینم گهیهتر دخب ب -

 کندیلبخند نگاهم م با

 یاریخدا تاب نم نیزم یقوربونت برم که بدون من رو -

! اگه تو و عشقت نبود من  ی! تو هم دار و ندار منی من یزندگ دیتو هم ام -

 یرو تحمل کنم. وقت نشده تا حاال بگم ول یکار و زندگ نیا  یسخت  تونستمینم

 م یندگبودنت تو ز یهاهیثان هیثان یممنونم برا  گمیاالن م

 ی که گفت نایمنم هم  -

  ؟یدلبر نقدریا  یآخه تو چطور  -

 .......... 

 ۱۲۵الو  -
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 دییبله بفرما -

ما  یحواسشون به زندگ شهی ها تشکر کنم که هماز آتشنان خواستمیسالم م -

کر منو بهشون تش غامیپ نیا  شهی ! مکننی ما م یسالمت یهست و جونشون رو فدا 

 د؟یبرسون

 ممنون... بله حتما!  -

 شنبه ۴/۲۸/ ۹۹

 ....ستیهمچنان باق تیدفتر، حکا  نیآمد ا  انیپا به

که جانشان  ییشهدا  یپالسکو و تمام یو شهدا  زیعز یهابه تمام آتشنشان  میتقد

 و آرامش ما کردند... تیامن یرا فدا 

 درس داد...  یم کلداشت، به خودم ه میکه برا  یرمان جدا از حس خاص نیا 

و   میکن  دا یبا عشق پ مونی زندگ یهاهیدر ال شهیمون خدا رو همهمه دوارم یام

 نیو دنبال ا   میاحترام قائل بش کشنی زحمت م غیدریکه برامون ب ییکسا یبرا 

 ! رنیگی که چقدر حقوق م مینباش



 

1260 
 

              Romanbook_ir@                                                                                                          دای آتشمه

رو کدوممون  کشنیکه مهدا و مهداها از نبود همسرهاشون م  یعذاب شییخدا 

 م یتحمل کن میحاضر

 . میاوریفرود م  میکه کار آتش داشت سر تعظ یسخت یبرا  و

کردن، نقد  امیدوستان که کنارم بودن و همراه یدر آخر ممنونم از همه و

 کردن و منو مورد لطف قرار دادن 

 یکه برا  زمیعز یهیگروه نقد و حسنا و مهد یهاتشکر مخصوص از بچه و

 کردند... کمکم  غیدریرمان ب نیا شیرا یو

 ژهیتشکر و کیسراغم اومدن هم  یویکه پ یگروه نقد و از دوستان یهابچه از

 دارم 

 دیمن فراموش نکن یقشنگتون برا  یدعاها از

مثل شماها رو   ییدوستتون دارم و خدا رو شاکرم که همراهها ی لیخ  یلیخ  یلیخ

 دارم 

 برام  نیبمون ن،ی باش ندهیو پا زنده



 

1261 
 

              Romanbook_ir@                                                                                                          دای آتشمه

۹۹ /۴/۲۸ 

 شنبه

 رمان  انیپا

 سپاس و درود به شما عزیزان! 
 برای  دانلود بهترین رمان ها ی  ایرانی  و خارجی  در گوگل با سرچ کردن   

 دانلود رمان عاشقانه  
 یا 

 رمان جدید عاشقانه  
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