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  آماج نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 ツبهزاد سدنا

 
 !کنید توجه لحظه چند خوندنش، و رمان دانلود قبل
 .نداره هم خشن و مغرور خیلی پسر و پولدار دختر و ست لباس نداره، رؤیا. هست معمولی کامالً رمان یه رمان؛ این

 .جداست حس دو و جدا اقلیت دو زندگی
 .شماست به من توصیه این نخونید؛ ندارید، دوست معمولی قلم با رمانی اگر

 کمکاش اما ندارم؛ ازش چندانی خبر که طوالنی مدت. داشتم "f.k"نفس خوبم رفیق از جانان تشکر یه اول همین
 .دارم ذهن به رو

 یه هم نبود نویسم؛می نگاه توی رو «مُحاق» بود، قسمت جریانند، در دوستان سری یک بعدی، رمان به راجع
 .کنممی کاریش
 .چشماتون از ممنون
 .خونیدمی که ممنون

 
 

 :مقدمه
 .دارد نشدن، خوب احتمال با دیدگیضرب بودن خودت باشی؛ خودت نباید مردم برای
 ...رو یکی و رفتمی زیر یکی من، زندگی هایآماج
 .رسیدمی تو به و خوردمی پیچ هایمبافته

 .شدمی ردیف چیزهمه رفتم،می راه کنارت که چندخط
 .دیگران مال هایشخوشی و باشد من مال هایشخرده کنم، قسمت را آماج کمی خواهممی

 .چسبیدمی تو با هاکلیشه این بود، ایکلیشه اگر زندگیم بیتبهبیت. بگذارید من برای را هاعاشقانه
 .بخوابم خوب امشب تا بتراش من برای خوشیدل کمی بیا

 .بدهد التیام را هاخراشیدگی و دردها که نـوازشی هستم، ـوازش*نـ محتاج خیلی
 ...بنوش زندگی وقتبه آماج کمی بیا

*** 
 .شد حرکتم ادامه مانع سایه، و ساحل صدای که بود نگذشته حیاط به رسیدنم از چنددقیقه

 .موند مات نگاهم بود، حیاط به مُشرف که پذیرایی بازنیمه پنجره میون از
 .کرد پرت ساحل صورت توی و کشید بیرون چیزهایی شمدرسه کوله از اشکی صورتی با سایه
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  آماج نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 ツبهزاد سدنا

 با که رسیده جایی کارت.کرده بیرونت تیپا با ازخونه کردی، غلطی چه بفهمه سارا اگه! کن نگاه خوب! کن نگاه -
 پری؟می من هایهمکالسی برادر

 ساحل دور یشدهپخش هایعکس به توجهم رفته، کنار کمی یپرده بین از و کردم کج رو سرم شدم؛ کنجکاو
 .شد جلب

. شدمی تزریق بدنم جزءجزء به قدم، هر با اضطراب. کردم وِل جاهمون رو وکیفم کردم باز رو هامکفش سَگک
 .رفتمی هدر هرلحظه هم داشتم که نیرویی یموندهته

 .بودم خسته
 .بود رسیده کمرم به دردش فقراتم ستون و کرده خم سر بودم، کامپیوتر پشت که مدت این تموم

 هاینقش. افتاد ورورفتهرنگ فرش به رنگکرم اتاق یچهارگوشه از مخسته نگاه. رسیدم سایه و ساحل اتاق به
 مشتیه. بود عکس مشتیه. نبود مهم اصالً فرش، یباختهرنگ گردویی. نداشت اهمیت دارگل یـسته*برجـ

 انگار که، نبودن عکس بود؟ خفه خونه هوای یا بود آلوده هوا. کشیدم عمیق نفس. شده کوچیک مربع هایعکس
 !بودن نقشخوش چهره یه از پررنگ هاینقش

 باال سر. موند خشک جاهمون و کرد گیر کمرم! نشد ولی کنم؛ نگاه دقیق رو هاعکس از یکی و بشم خم خواستم
 .کردم نگاه ساحل پرتعجب صورت و سایه اشکی یچهره به بابهت. آوردم

 کجای دقیقاً خدا. بود ساده هرچند حرف یه برای تقال در هاملب. بودم هاعکس این مات و همبه دوخته هاملب
 مونده؟ حرکتبی من دنیای

 دوچال با بروروخوش دختر یه! بود لعنتیش خود! دیدم رو بود متفاوت بقیه با سایزش که عکس یه و شد ریز چشمام
 راه نقاشی تابلو شتیره موهای پوشش با گردش صورت. داشتن مار یمهره کهرباییش چشمای. شدهایحفره عمیق

 برای قرمزرنگ یافتاده شال خواست؟می چی ـوشش*آغـ کنار داده لم پسر درک،به دختر اون اصالً. انداختمی
 .خریدم هاشکفش شدنست برای المصبم خود. بود سایه
 !نیست من ساحل مال رنگ،خردلی مانتوی اون بگه تا رفت. نیاد تا رفت نفسم
 !نداشت خردلی لباس ساحل

 .بود کمرشکن قدراین سراب به اعتمادم که بس از کشت منو باید. بود غلط باورهام که بس از کشت منو باید
 :پیچید پوچم افکار تموم بین بهناز صدای

 .میدم توضیح بهت من ساراجان، -
 .بود ساخته کریهی رنگ غلیظش، آرایش با صورتش. بود ساحل روی هنوز سرزنشگرم نگاه
 .بده درپیچپیچ هایتوضیح بهناز همیشه مثل باز خواستمنمی
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  آماج نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 ツبهزاد سدنا

 «!جوونن اینا سارا»: بگه که بشنوم خواستمنمی
 ...ولی خوندم؛می درس و رفتممی مدرسه بودم، جوون هم من

 .شدم ساحل نشسته اشک به صورت یخیره پربغض و کشیدم آهی
 نگاه سایه فرمخوش صورت به و کردم جمع انرژی کجاست؟ کو؟ من گاهتکیه. کردمی سنگینی در روی دستم
 فالکت من ببین و باش داشته ترس! نشی جوریاین تو تا باش داشته ترس. داشت ترس چشماش نینی. کردم

 :زدم داد محنجره تهته از! نشد ولی خواستم؛ آهسته صدای و تن لحن. کشممی
 !بیرون برو سایه -

 این تو بودن دید، که رو هاماخم. شدمی آب سنگ، دل که هاییاون از! بودها التماس. کرد نگاهم التماس با سایه
 .بود اون اندام تن لرز با مصادف کوبیدنم. کوبیدم رو در قوا، تموم با من و رفت. ندونست جایز رو خفه اتاق

 !ولگردی توی هم اون کردها، سربلند! رو شستش ناز بنازم. کنه سربلند رو من خواستمی مثال که دختر همین
 فارغ تا ماهیه که بهنازی. کردممی هم رو بهناز مراعات باید. نداشتند رو هم روی شدن ساییده توان هامدندون
 :زد بیرون ـلقم*حـ هایکوچهپس وتویته از صدام. نداشتم چنته توی چیزیهیچ من و بود مونده شدنش

 !ساحل کن نگاه منو رسیدم؟ کجا ساحل؟به بینیمی منو -
 :گفتم من و گزید لب اومد، باال سرش

 بود؟ کمت شدی اخراج مدرسه از بارگفتم؟یه چنددفعه!بـسـه!ساحل بسه! ساحل بسه گفتم داری؟چندبار کم چی -
 بسوزه؟ تو پای به باید بیچاره سایه اون
 میون نفس کمی و اشک کمی هم من. خورد سُر شگونه روی و شد مخلوط ریملش سیاهی با اشکش ـلقه*حـ

 .خواستممی آبی هوای
 .شده دوخته بهم دوزیلحاف نخ یه با انگار من هایخواسته

 :تشرگفتم با و فشردم هم روی چشم
 !کن جمع رو وسایلت -

 .لغزید چشمام تاریکی میون زیباش، رنگخوش نگاه باترس
 .نمیشه تکرار دیگه آبجی، ببخشید -

 .نشوندم لبم گوشه پوزخندی باالجبار
 !پاشو! دیگه بسه چندبار؟ -

 .کرد تر لب آهسته. بشم پشیمون هربار عین باز تا شد، چشمام خیره
 !سارا -



 

 

5 

 

  آماج نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 ツبهزاد سدنا

 .شده بدمصیبتی خیالبی. شدم صداش عزوجز خیالبی
 .بود حرف کلی پشتش ولی بود؛ راحتی کلمه

 .کشیدم پردرد عمیق دونفس
 .بزنه بیرون سوسک توش از مونده کم چوبی کمد همین. رفتم اتاق گوشه دررفته زِهوار کمد سمت

 .بشم کمد این یالشه شبیه خودم مونده کم
 .شدمنمی هاالتماس این خام باراین ولی رفت؛ باال التماساش صدای کمد، داخل از ساک کشیدن بیرون با

 .بودم شنیده کنایه و نیش فقط دوسال این تموم
 .بگن ترنازک گل از خودشون به ذاشتننمی

 .نشست بود، شده محصور دورش ساعت که دستی مچ روی استخوونیش، و سرد دست
 !بابا روح به رو تو -
 مدتیه باید مریضی. دادی تحویلم تعهد و قسم مشتیه هربار قَسَمِت، از گذرممی. نلرزون گور توی رو بابا تن -

 ...که جایی بری
 .نشست هاشگوش روی هاشدست

 !نمیـرم! نمیرم -
 .رسیدم اینجا و کردم له رو عکسا که جاهمون. اتاقه ورودی ـل*بغـ همین جهنم
 .افتاد هالباس به کتاب، هایقفسه از نگاهم
 .چپوندم ساک توی سستی با رو هالباس و زدم چنگ
 !درکبه بره هست، مسخره فکر هرچی اصالً
 «.باریه شیون بار،یه مرگ»: زد تلخی پوزخند ای،مسخره المثلضرب یتکرارکننده پخش سرم توی

 .گذاشتم دستگیره روی رو دستم
 !همین ساحله، اسمت تنها. نیست رضایی ساحل اسمت دیگه رفتی که خونه این از -
 :زد جیغ بلند باصدای که کردم باز رو اتاق در
 .ذارمنمی بیرون اینجا از رو پام من! نمیرم -

 ! درکبه: گفتمی منطق
 !هاخواهرته: گفتمی قلب

 .باشه تونهمی مضحک واقعاً قلبی و عقلی تناقص
 .گذشتم نارگیلیش شیرین عطر بوی از و بلعیدم هوا نفسنفس
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  آماج نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 ツبهزاد سدنا

 .نداشت فایده زاری و شیون
 .زدم مسخره پوزخند یه
 .کنممی نگاهت مهمون یه عنوان به فقط و گذشتم ازت دوساله! ساحل گذشتم ازت -

 خوندن خر گوش تو یاسین شنوا؟ گوش کو ولی بسه؛ که کردم ناله زدم، جز دوسال. گذشتمی که بود دوسال این
 .نداره فایده

 .نبستم محکم رو اتاق در باراین. زدم بیرون اتاق از
 کنه؟می بیدار غفلت از رو اون مگه اتاق در محکم بستن
 .بودند نشسته بود، شده مزین سوخته ایقهوه موکت با که انبار هایپله روی سایه و بهناز
 .کردم تر لبی

 .کن کمکش برو سایه -
 :اومد حرف به و گرفت نفسی بهناز

 !ساراجان -
 .گرفتم کوچیک آشپزخونه از رو نگاهم

 .کردم نگاهش تفاوتیبی و کدر لبخند با
 .دونممی خواهرمو صالح خودم. نکن دخالت کارم توی ولی واجبه؛ احترامت! بهناز -

 .دوختم چشم گوشی صفحه به مکث و تردید با. آوردم باال رو موبایلم گوشی
 .ایستاد رومروبه سایه

 .سارا کنممی خواهش -
 .برنداشتم گوشی یصفحه از رو نگاهم

 خواهرت؟ کمک برو نگفتم مگه -
 .رسید گوشم به بهناز آروم صدای و شد لقه*حـ مشونه دور هاییدست

 .ساحل پیش برو سایه -
 .ذارممی کنار رو عصبی فشار. بودم شده بدنم خفیف لرزش متوجه حتی و سرد شدتبه هامدست
 .کنممی مخفی سلولیم دیواره پشت رو بد و غم حالت هر فشار
 . کرد وارد مشونه به فشاری هاشدست با بهناز. شیممی آشپزخونه وارد
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  آماج نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 ツبهزاد سدنا

 .نشستم قدکوتاه صندلی روی چوبی، و گرد میز پشت
 .اومد جلو صورتش کمی

 .کرد مشت رو دلم رنگشکاراملی دستیه موهای
 .کردمی مشرمنده سفید چندتار که کرد مشت
 .داشتنیه دوست شپخته صورت. زد آرومی لبخند

 ...نداره فایده که میشی پشیمون بعداً کنی،می کارچی داری فهمینمی. عزیزم نیست خوب حالت االن -
 وصل رباآهن با که بزرگ و کوچیک هایعکس. سامان یدوره هایخاطره. بود خاطره از پر یخچال در روی

 .بود شده یخچال صاف یصفحه
 زدیم،می گاز تومنی هزارسه فالفل ساندویچ و بودم نشسته کارم میز روی مژگان کنار االن مثالً داشتم دوست

 .زدمی بیرون پرمون دهن از وخیارشور، کاهو یتکه
 .ندیم اهمیت حسود، یمژده هایغرهچشم به و بخنده سرخوش مژگان
 .نشست دستام روی که گرمش هایدست
 :گفت بهناز و آوردم باال رو سرم

 نذار. ببخش شکمم توی بچه و من خاطربه رو باراین ولی ببینی؛ جوریاین رو خواهرت که سخته چقدر دونممی -
 .بمونه هاتلب رو ساحل اسم گفتن حسرت همیشه و بشه کم هاشعمه از یکی

 :داد ادامه دید که رو سکوتم
 آقای به خودم بعدی دفعه. ببخش و کن بزرگی رو باراین. رفتنش با نیست یار دلت که دونممی! سارا من خاطربه -

 .زنممی زنگ ایزدی
 .داد هُل سمتم رو آب لیوان

 عزیزدلم؟ باشه -
 .کردم کوتاهی یسرفه

 و بزنن حرف خودم حتی و ساحل سایه، سر پشت نذاشتم دندون و چنگ با دیدی خودت ولی نیست؛ رضا دلم -
 .بزنند بهمون آبروییبی و جلف سرپرستی،بی اَنگ

 .شد فشرده مشده مشت هایدست
 آورترعذاب و بیشتر چقدر هاتنش و فشارها این و کشیدی چی سامان رفتن بعد بینممی دارم. عزیزم فهمممی -

 .زنممی حرف ساحل با خودم من بگذر، رو باراین شد،
 .گرفتم رو هاماشک نم دست پشت با و دادم تکون رو سرم



 

 

8 

 

  آماج نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 ツبهزاد سدنا

 .بود شده پوشیده تار چند با داشت، کوتاهی بخت که بلندی پیشونی
 نداشت؟ دوست شدمی مگه رو مهربونش هایچشم
 .اومدمی بهناز به سبز رنگ

 .شدم بلند جا از شد، بلندتر شگریه که ترسید ساحل انگار و شد بلند در زنگ صدای
 .گذشتم بهناز کنار از صورتم روی دستی کشیدن با

 .زدم صدا رو سایه راه میون
 :وگفت اومد سمتم بدوبدو سایه

 جانم؟ -
 کن جمع رو شدیگه زهرمار هر دونمنمی هنذفری، و آرایشاش،گوشی وسایل تموم. حموم بره کن کمکش -

 .اتاقم بیارتوی
 :پرسید تردید با و گفت «چشمی»
 که؟ ببرنش ذارینمی -

 .دادم تکون نفی به سری
 .شد ـوسیده*بـ مگونه هوا میون
 .برداشتم پاگرد در کنار لباسی چوب از رو طوسی دارگل چادر

 .کردم لباسی چوب آویزون و درآوردم سرم از رو ممقنعه
 .کردم تندتر رو هامقدم «اومدم» کلمه با
 .افتاد خوردهسال تقریباً مردی و سبزپوش مأمور روی نگاهم حیاط در کردن باز با
 امرتون؟ -

 :کرد باز لب خوردهسال مرد
 هستن؟ جانساحل -

 .پرید باال خودکار طوربه ابروم
 دارید؟ کارچی من خواهر با -

 :گفت جدی و خیره هنگا با کرد، باز لب مأمور
 خواهرتون از اومدیم. نشده ازش خبری رسیده شبنیمه به که االن و میشه ماشینی سوار مدرسه دم ایشون دختر -

 .بپرسم کوتاه الٔ  سو چندتا هستند، ایشون دختر صمیمی دوست که
 .کرد گذر «داخلی بفرمایید» بینشون از تنها و شدند قفل هاملب
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  آماج نرما
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 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 ツبهزاد سدنا

 !رسوایی از ترسیدممی. بدم حیاط بدریخت هایموزائیک به تن وسط همون و بیفته دَوَران به خواستمی سَرَم
 .بسازه خورده ترک آجرهای پشتمون که هاییحرف از
 .رفتم پاگرد در سمت به کرخت و سست هایقدم با

 نمیشه؟ تموم امشب چرا پس
 خواد؟می جونم از چی اتفاق این وسط این بود، کم خستگی

 .کردمی فکر داشت سرم تو یکی
 .رو کسی همه و رو چیهمه فکر -

 .بشه پوچ و بشه مسموم تا رفتمی. کنه برداشت بد که رفتمی الکردار مغز این هی
 .زدم صدا رو بهناز
 .بازکرد رو کوچیک پذیرایی بازنیمه در شبرآمده شکم اون با کنانهنهن

 سارا؟ شده چی -
 .دادم قورت رو دهنم آب
 .بندازه سر چادر بگو. بیرون بیاد بگو ساحل به -

 .کرد تکرار رو قبل سؤال متعجب، بهناز
 .داشت ترس چقدر زن این
 .رفتمی رژه هم من مخ توی انگار افکارش و گزیدمی لب

 :گفتم وارزمزمه و آروم
 .بیاد بشوره رو صورتش بگو ساحل به برو وایسی؛ پا رو نیست خوب تو عزیزم -

 .رفت داخل و داد تکون سری بهناز
 .شدم خیره مرد اون و مأمور به و برگشتم

 ساحلید؟ دوستای از یکی کدوم پدر شما -
 .کشید ششده خشک هایلب به دستی

 .مهرنوشم پدر من -
 .شد گرد چشمام

 ؟!مهرنوش -
 :وگفت داد تکون تأیید برای سری

 شناسید؟می منو دختر -
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 ツبهزاد سدنا

 :زدم لبخندی
 .دارید باوقاری و متین دختر خیلی. بله -

 کرده؟ کارچی ساحل شده؟ چی دقیقاً. بود پاگرد در به خیره غمگینش چشمای
 .گرفتمی دست قاضی کاله و شدمی احمق روانم و اعصاب این هِی

 .فرستاد عقب رو جوگندمیش موهای خوردهسال مرد و فشردم هم روی چشم
 .کنهمی تعریف خواهرتون و ساحل شما، از همیشه مهرنوشم. دارید لطف شما -

 ؟... از یا نداشته بساط در آه منِ از کرد؟می تعریف ما چیه از بدونم دارم دوست
 .بودند بزرگ زیادی فکر، و حرف همهاین حجم خدا وای

 .بود کوچیکمون حیاط کنکاش پی در سرباز هایچشم
 داره؟ دیدن ورورفته،رنگ شلنگ و شده خشک باغچه ممونده
 !هست شده پهن هایلباس بین جرم مدرک هم شاید

 !افتاده اتفاق ما خونه چیزی جنایتی و هستند سرگرد آقا کرد،می فکر دونستنمی هرکی
 .زدمی پوزخند حیاط کف یشکسته هایموزائیک به سرباز جوون پسرک رسیده کجا کارم ببین
 کنم؟ مهمونش دِبش تودهنیِ یه دارم حق
 .کنهمی درد سرم خدا اوف

 ؟!آبجی بله -
 .بود جامونده چشماش پشت سیاهش رد که غلیظی آرایش اون از بودم رنجور و خوردل هنوز

 .بردم رومروبه مرد دو سمت رو دستم
 .دارند کار تو با -

 .انداخت مرد دو به من از رو نگاهش متعجب
 .برداشت قدمی

 شده؟ چیزی کبریایی، آقا سالم -
 مهرنوش پدر هایلب شدن باز قبل. برداشت کبریایی آقای از جلوتر قدمی دستش توی سبز یپرونده اون با مأمور
 :گفت

 خانوم؟ دیدید کِی رو خانوم مهرنوش -
 :گفت متعجبی صدای با ساحل

 .مدرسه دم ظهر -
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 باشه؟ داشته قراری کسی با یا بره بیرون بخواد اینکه بود؟مثل نزده حرفی شما به قبلش -
 .کرد نگاه رو من زیرچشمی ساحل

 !بکرت زیبایی به لعنت دختر، آخ
 .رقصیدمی چشماش میون عجیبی چیزیه

 .بلعیدم نفس
 .بگو آقایون به دونیمی هرچی -

 .بست رخت نگاهش سریع
 .کشید جلو رو سایه سفید نماز چادر

 .برم همراهش نشد و اومد دنبالم سایه ولی برم؛ باهاش خواستممی منم -
 .کردم شکار رو ساحل رخنیم. نموند تارعنکبوت مات چشمام
 .داشت اخم کمی مأمور

 برید؟ بود قرار کجا -
 .کشید هاشلب روی دستی بااسترس ساحل

 ...بود قرار. دونمنمی بارهدراین چیزی -
 .خورد رو حرفش
 :داد ادامه و گرفت زد،می زردی به صورتش رنگ هرلحظه که مهرنوش پدر از رو نگاهش شرمنده

 !بیاد دنبالمون 206 ماشین یه که بود قرار -
 .گرفتم گازی رو لبم داخل از

 .شد مشت چادرم روی هامدست
 .شد رها بدن ابعاد زیروروی میون خجالت و شرم

 :پرسید باز مأمور
 دختر؟ یا بودن پسر برید، بود قرار که اونایی با -

 :گفت و گزید لب ساحل
 !پسر -

 .ببلعم تا نبود هوا کرد موند،گیر حبس نفسم
 .زدم چنگ بود اکسیژن هرچی مدت این توی
 .داره رنج چقدر قسطی هاینفس
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 .خوردمی چرخ طناب روی شده پهن هایلباس روی گریزون، همه از ساحل نگاه
 ...چیزی تماسی شماره یا اسمی برید، باهاشون بود قرار که پسرهایی اون -

 :گفت و فشرد رو چادرش گوشه ساحل
 .بیارم رو گوشیم باید -

 .کرد من به نگاهی بعد
 .نبود که وهلل به بود؟ عجیبی چیز زدمی خشکم من

 . بود شده تاریکی نشینخلوت ابرها، پشت ماه. بود منحوس عجیب امشب
 . زدمی زرنگ زیادی انگار مأمور این

  
 .الهٔ  سو چند تنها نمیشه، ماجرا این گیر پاش. نباشید خواهرتون نگران -

 .بود متزلزل و سنگین هم حیاط جو داد؟می جولون وسط این ماجرا یه! من خدای وای ماجرا؟
 :گفت آرومی صدای با مهرنوش پدر
 جز کسی پیش دونممی خودم من. مهرنوشم نگران من. بگه دونهمی هرچی بگید ساحل به کنممی خواهش -

 ...آدرسی نه دارم شاهین از ایشماره نه من ولی نیست؛ شاهین
 .نشست اون ریز هایچشم به استیصالم سر از نگاه و چرخوندم چشم

 .کبریایی آقای چشم -
 .بود زده پر حسم،بی تن از ایستادن توان. بود رفته تحلیل م،نداشته نیروی. زدم تکیه دیوار به پاگرد در جلوی

 :گفتم آهسته برداره، ایدیگه قدم ساحل اینکه قبل و شد باز در
 !کنی کاریمخفی اگه حالت به وای. بگو مهرنوش پدر به دونیمی کوچیکی چیز حتی اگه -
 .گفت مغمومی و خوردل «چشم»

 .نداشت دادگاه از کم انگار مأمور درپیپی هایالٔ  سو صدای
 خواست؟می چی وسط این من عقل

 روهم چشم ایلحظه برای. نبود بیش ـرماری*زهـ اتفاقات گزند و تلخ. داشتبرمی حرفاش از پرده لحظهبهلحظه
 .بود شده اعصابم مُخِل بیمارگونه، سردرد این. گذاشتم

 درده؛ باشی مریض. روشه اسمش بیای پایین بری باال. درده درد،. بکوبم سرم تو تا باشه کاش دستدم سنگ یه
 .درده بدترین دیگه باشی خسته درده؛ جوریه باشی عاشق
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 مخصوص بیهوشی دکتر یه. مدهوش قلبم و خاموش ذهنم هایچراغ. کردم گم رو المروتم خود. شدم گم احتماالً
 .کردم استخدام قلبم برای

 .خوردمی هم به آرامشم و زدمی لق پاگرد آهنی در
 ساحلی به کردم؛ باز هم از چشم. کردم رها فوت با رو نفسم حیاط، در شدنبسته و مرد دو «نگهدار خدا» باصدای

 بیکار الوات پسر مشتیه اختیار در راحت نبود؟ زیبایی همه این حیف. دوختم چشم داشتبرمی سر از چادر که
 .ذاشتمی

 هایچشم با محافظ یه مثل ساحل، همراه و شه بیدار زود هاصبح گاه و ظهرها گاه بود، این سایه کار سال نصف
. بخره بود، شده ماهشهشت حاال که بهنازی برای سنگک نون دو عشقی برگشت، موقع. بره مدرسه تا بستهنیمه

 من و موندمی مدفون ویارها سرییه. نداشتم رو ویارهاش کردنبرآورده توانایی من و بود شده ماهشهشت
 .کردنمی ولم وجدانعذاب
 .بود اساسی نرمش یه به نیاز. کردمی درد هامانگشت تموم امروز. شد خونه وارد فرورفته یقه توی سری با ساحل
 باید فهموند بهم و افتاد داشتن قرار میز روی که زیادی هایبرگه به نگاهم شدم، نشریه وارد وقتی ازصبح
 .کنم صَرف گنداخالق، علی و نچسب یمژده کنار رو ناهار و کنم تحمل رو کاریاضافه
 اما نداشتم؛ رو گفتن چی و شد چی اینکه توضیح به میلی اصالً. بودند ایستاده آشپزخونه درگاه میون سایه و بهناز
 .زدممی حرف ساحل با باید
 :کردم باز لب
 حاضره؟ غذا بهناز -

 .داد ششدهتپل هیکل به تکانی
 ...اومدی که وقتی از ببخشید. عزیزم آره -

 :پریدم حرفش میون
 .بچینید سفره کن بهناز کمک سایه! خیالبی -
 .شد آشپزخونه وارد و گفت لبی زیر «چشم»

 : گفت آهسته بهناز
 افتاده؟ بدی اتفاق -

 .هستم حوصلهبی و خسته فهمید. شدم بهناز و خودم کوچیک اتاق وارد. دادم تحویلش وارفته و شل ای«نه» تنها

 دو بود، شده نصیبمون بنگاهی پسر با نسترن آشنایی سرصدقه از 300 ماهی که ایخونه این حداقل که بود خوب
 .نداشتیم کشیگیس و دعوا خوابیدن، پذیرایی یا اتاق سر قبلی یخونه عین و داشت مجزا اتاق
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 به ایضربه چپم پای با. کردم انتخاب دستیدم و راحتی لباس. رفتم دِراوِر سمتبه و انداختم زمین روی رو چادرم
 روی مسخره سوختگی به نگاهم پوشیدن،لباس موقع. میشه بسته زود و شده آدم بچه برم قربونش. زدم دِراور در

 متری شش فرش ریشه. باشه تونهمی اتو جای شبیه ولی سوخت؛ چرا نیست یادم. داشتم کم رو همین. افتاد موکت
 .کردم درست رو دِراور روی ریختههمبه وسایل. برگردوندم رو رنگالکی
 بد رو حالم ش،مسخره هایکاغذدیواری آخه. بزنه رنگ رو تیره یخفه اتاق این بیار رو یکی گفتم بهناز به صدبار

 قدراین. رنگکرم پیچک هایطرح با روشننیمه ایقهوه. گذشتمی دیوار به چسبیدنش از صدقرن انگار. کردمی
 رو سفید هایبالشتک کردم، صاف رو بلند هایخوابرخت روکش. بود انداخته پوست که بود خورده دیوار به وسایل
. شد هامگوش تیزشدن باعث گوشیم پیام زنگ صدای. اومدم بیرون اتاق از موهام زدنشونه با و دادم تکیه ایگوشه

 .شد صورتم یزمینهپیش اخمی کجاست، دونستمنمی اینکه از
 :شد بلند سایه صدای

 .اومده پیام مژگان سمت از آجی -
 .شدم آشپزخونه وارد

 کنی؟ فضولی داری عادت کالً -
 .برگردوند رو هاشلب سایه و زد لبخندی بهناز

 .نیست که ت my friend دیگه، مژکه آبجی! وا -
 .کرد پرت سمتم و برد باال رو گوشی

 .داده پیام بهش بهروز نوشته -
 :گفت بهناز و رفتم فیگورش به ایغرهچشم

 سارا؟ -
 :داد ادامه کردم، نگاهش الیٔ  سو و آوردم باال سر
 .بخوره شام نمیاد ساحل -

 .انداختم باال شونه
 .سیرکنه رو شکمش کجا و کِی بلده اون. باش تبچه و خودت نگران تو خوره،می منم بشه شگشنه -

 .انداخت باال ابرو و گرفت فاصله گاز از کمی
 نظر از رو آویزون شدهخشک سیرهای اون. زد صدا رو اسمم تشر با سایه. کرد رها ظرفشویی سینک روی رو کفگیر

 .زدم بیرون بزرگ تقریباً یآشپزخونه از تفاوتیبی با و گذروندم
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 من اتاق روشروبه سایه، و ساحل اتاق چپسمت آشپزخونه، راهرو انتهای. داشت طوالنینیمه راهروی یه خونه، این
 .بود شده گرفته قاب پذیرایی، اتاق کنار ترپایین کمی و بهناز و

 همین از. بود شده شروع اخبار. شنیدم رو اینچ یکوبیست تلویزیون صدای. شدم پذیرایی وارد صدابی و مسکوت
 .خوردمی دیوار الجرز درد به اخبارهامونم. بود وسط چیزها این و برجام اول

 سقف هایبُریگچ بود، بازدل پذیرایی حداقل. شد درست و زدم ضربه پام با بود؛ شده جمع متری1۲ فرش یگوشه
 !واال داشت دیدن
 کار؟ شد این خدا، به واهلل. بیامُرزه رو برگچ پدر خدا! خالی دیگه سمت و بود طرح دیوار سمتیه بودن، دارخنده
 خشنِ پشتی به. بود بس باز یسفره همین نداشتم که هیچی. داشتم دوست رو بوش و رنگ و بازشده یسفره
 .زنممی تکیه رنگالکی
 :دادم خط یه در بود، مژده خواهر که مژگان پیام جواب

 شدی؟ خر باز نکنه خواست؟می چی گفت؟ چی -
 .دوختم چشم بهناز جهیزیه ایشیشه هایظرف به. فروبردم هم توی رو هامدست. برداشتم رو تلویزیون کنترل
 مأمور حرفای و مهرنوش پدر اومدن! باکیفیت زیادی کذایی هایعکس اون. بود زندگیم روز تریننحس امروز

 . بودم شاهدش چندباری که سایه سرراه روییروبه همسایه پسر محمد، هایمزاحمت بدتر همه از! زرنگمون
 .باشم داشته ایدیگه درگیری خوادنمی دلش دونستممی. گفتنمی چیزی سایه
 .کردنمی تند قدم ایدیگه دختر دنبال خانوم، جیران بیکار پسر چرا دونمنمی
 .نداشت دوستی هیچ و کردمی وآمدرفت پیوسته و آهسته. بود خودش الک توی سرش سایه
 .نداشت زایمان از کم دردش یعنی زدم؛ پردردم پیشونی به ایضربه و شد مشت دستم
 .کردمی عود لعنتی میگرن سرموقع درست که گرفته مخنده

 .بخونم رو مژگان پیام و ببرم گوشیم سمت دست شد باعث گوشیم پیام زنگ صدای
 با و بده پیام باز نزنه سرش به تا کنم عوض رو خطم خواممی بشم؟ چاخانش حرفای خام مبچه مگه بابا نه»

 «.کنه بازی روانم و اعصاب
 :دادم جواب و فشردم رو گوشی دکمه

 «.دارم کار فردا نشریه؟ میری من جای فردا مژگان راستی. امیدوارم »
 شب و کردم تشکری. نشوند هاملب رو لبخندی و شد داریکش «چشم» پیامم پاسخ که بود نگذشته چنددقیقه

 .کردم تایپ خیربه
 .انداختم نازکش و دخترونه لباس به نگاهی. گذاشت سفره روی رو غذا سایه
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 کنم؟ ساقط هم رفتن مدرسه از رو پات یا خوریمی غذا میای میگه سارا بگو ساحل به برو سایه ـ
 .کرد نگاهم زیرچشمی

 .رفت ساحل و خودش اتاق سمتبه نشستن قبل
 :وگفت نشست کنارم بهناز

 .هامیشه بدتر سارا، نزن حرف جوریاین -
 .برداشت ماکارانی ریختن برای رو بشقاب اون و برداشتم رو قاشق

 خیالم من و میشه آدم کمکم. کنم گیریسخت کمی مجبورم نشد؛ حل چیزی کردن مراعات با که دیدی بهناز -
 .راحت

 .بشه بدتر وضعیت و بشه شکار دستت از که نکن گیریسخت زیاد ولی دونی؛می خودت هرجور -
 .گذاشت جلوم رو بشقاب

 بودن؟ کی مرد دوتا اون راستی -
 .بردم فرو ماکارانی توی رو چنگال

 .فهمیمی بیاد ساحل بذار -
 . شدم خوردن مشغول من و گفت ای«باشه»

 .نشست سفره سر سایه همراه ساحل چنددقیقه بعد
 .بشکافم رو نگاهش زیروبم نبود مقدور االن من برای اصالً

 .است خوشمزه قدراین که چسبید. چسبید باید رو ماکارانی. شدم خیالشبی
 .داشت تکی پختدست کالً مبامزه تپل و قدکوتاه بهناز

 .اومده دنیابه رستوران توی انگار المصب
 .کردمی آب رو دلم شخوشمزه هایشیرازی ساالد
 .کرد من به نگاهی سایه

 آبجی؟ میگم -
 :داد ادامه و کردم نگاهش

 سرکار؟ برم ذاریمی امتحانام بعد -
 :گفتم و نشست پیشونیم روی اخمی

 خوای؟می چی -
 .کرد نگاهم سؤالی
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  آماج نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 ツبهزاد سدنا

 چی؟ یعنی -
 بری؟ سرکار بخوای خودت و بخرم نتونم من که خوایمی چیزی اینکه یعنی -

 .کردمی بازی غذاش با و آوردنمی باال رو سرش حتی ساحل
 : گفتم ساحل به رو بده، رو المٔ  سو جواب سایه اینکه قبل

 اگه. میدم بهت رو چیزا بقیه و گوشی اون من دربیاری رو دپرس آدمای ادای و نخوری غذا نکن فکر ساحل -
 عمرت آخر تا بعد سرکن اونا بدون رو ماهیه. برگردوندم بهت رو همه باشه، باال هاتنمره امتحانات خرداد

 فهمیدی؟ کن، ـغـلشون*بـ
 .گفت «فهمیدمی بله» بود پایین سرش که جورهمون
 .دوخت من به ساحل از رو نگاهش سایه

 و کاریه خرده برم؛ خواممی خانمبتول خونه توی خیاطیِ برم؟ سرکار بذاری که بخوام چیزی باید حتما مگه آبجی -
 .کردنه نگاه تلویزیون و موندن بیکار از بهتر. کنم جمع پارچهخرده

 .ندادم جوابی
 خواد؟می چیزی نکنه چی؟ که خوادمی اضافی آب و نون. بشه درآر پول بچه، فسقل که مونده همینم
 !چی؟ یعنی حرف این پس گفت؛می خواستمی هرچی
 .بچینم صغراوکبرا نداشتم حوصله

 .کردم خوردهدست رو ساالد حرفبی
 .دادمی آزارم زیرم یشدهخشک فرش کمی

 .خوردممی غذا شده، دراز پای با پشتی به تکیه االن نداشتم رو سفره حرمت اگه
 .ندارم رو سایه با دوکردنبهیکی و زدن حرف حال یعنی ندارم؛ هم زدن حرف حال که فهمید انگار بهناز

 .بارهمی داره آسمون و زمین از براش نیومده. درکنه خستگی هم بیچاره این بذارید بخورید، رو غذاتون حاال -
 .ـوسم*ببـ رو سروصورتش خواستممی

 .خونهمی دوسوته رو نگاهم حرف که برم قربونش
 .کردمی مادری آشکارا و بود زن. زدم مهربونی منبع این به لبخندی. چرخوند تلویزیون سمت رو سرش سایه

 .بود شبرازنده مادری و درخشیدمی نگاهش یسبزینه
 .اومدمی عقابیش بینی به باریکش هایلب

 .کردمی بیداد غوغا درونم ولی بود؛ اینقره کوچیک تلویزیون خیره مثالً نگاهم
 .بود مونده بهناز شدن فارغ تا ماهیه
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  آماج نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 ツبهزاد سدنا

 .باشم مبرادرزاده برای پسرونه سیسمونی یه فکر باید
 .آبیه-سبز پسرش برای بهناز یعالقه مورد رنگ دونستممی
 .بودم گرفته نظر زیر رنگ الیت همین با سیسمونی یه مژگان با پیش ماهیه

. بودم داده سیسمونی فروشنده مرد به و بودم گرفته جلوجلو رو حقوقم پول از نیمی حتی و بذارنش کنار بودم سپرده
 .بود من وسع از زیادتر کمی پول باقی
 لبخند به هااین همه. بودیم نکرده انتخاب براش اسمی هنوز که کنم ایبرادرزاده صرف حقوقم تموم باید کنم فکر
 .ارزیدمی عزیزم بهناز نشیندل

 .شد ما صرف شمادرانه نازهای بهترین بهناز
 .پرکندهن و زیبا اسمی. بود اسم یه درگیر ذهنم
 .بذارم بهناز پای جلوی راهی تا دادنمی قد فکرم

 .بودم تهی من و خواستمی کمک من از او
 .آوردم دستبه رو پشتی به زدنتکیه فرصت من باالخره شد، جمع که سفره

 .زدم صداش که برداشت رو بشقاب آخرین ساحل
 :گفت چشمام، به کردن نگاه بدون و کرد گرد عقب

 آبجی؟ بله -
 .دارم کارت برگرد گذاشتی، رو بشقاب -

 .کرد خشک حوله با رو هاشدست بهناز
 .برگشت ساحل بعد کمی. دوخت چشم هاملب به و گذاشت من رویروبه رو چای سینی سایه

 .کشیدم پیشونیم روی دستی و بستم رو چشمام
 چیه؟ مهرنوش یقضیه -

 .رسید گوشم به لرزید،می شمایهته که آرومش صدای
. بره بیرون دوستش و شاهین با خوادمی گفت بهم آخر به مونده زنگیه فقط خدا،به دونستمنمی چیزی من -

 .بره بود قرار کجا که دونمنمی چیزی من. برم نشد و اومد دنبالم سایه که برم همراهش داد پیشنهاد
 .نگرفتم صورتش از نگاه و کردم باز چشم
 .بود طعمه دنیا این در زیبایی. بود زیبا لعنتی
 .بود دادندست از ترس از بدتر باربی اندام و خوش قامت
 .داشت رو پدر تلفیق سایه. بود رفته پدرم به زیباییش ساحل. نبود زیبا کاش کردم،می فکر گاهی
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  آماج نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 ツبهزاد سدنا

 .کردمی غوغا هاچشم همین. داشتند روشن چشمای سامان و ساحل تنها ما همه میون
 .داشت انگار مار یمهره
 چی؟ که داده اون به داشته دستدم هرچی خدا

 و پدر اون. نشده ازش خبری پیش،ساعتیه تا شده شاهین ماشین سوار مهرنوش که ظهر از دیدی که خودت -
 دیدی؟ رو حالش. مهرنوش پدر هم من و بذار مهرنوش جای رو خودت تو حاال. نگرانشن همه این و داره مادر

 به نبینم، رو تشدهجفت هایکتونی و بیام خونه شب یه اینکه دلهره و ترس بشم، اذیت جوریاین من داری دوست
 بشم؟ مرگدق و بندازی جونم

 :گفت ایرفتهتحلیل باصدای
 !خدانکنه آبجی، نه -
 از خنگوال، بچه عین سایه و بشه مزاحمش و بپره راهش سر محمد برگشتنی که نمیاد همراهت سایه فردا از پس -

 .بره در دستش
 .ترسوندمی هم زیادی ترسوند،می رو من سادگیش تموم با دختر این. پرید رنگش سایه
 گستاخ هاشخواسته سر. بود گستاخ موقعشبه من، زندگی آروم یسایه. بره در دستم از اختیارش روزی ترسیدممی
 .شدمی
 .شدمی موفق سر، آخرِ تا گفتمی ریزیه. گرفتنمی ایشقلوه لب به دندون خواست،می که چیزیه

 .داشتم رو مقابلش استقامت،ضعف
 .عالمه خدا م؟زنده چی امید به. بود ترس من سروته
 :گفتم آهسته و گرفته نفسی

 بچه اون عمه آینده ماهیه تا قراره تو که شکمش تو یبچه اون و بهناز سایه، من، خاطربه کن؛ مراعات خودت -
 فهمی؟می. بشی

 .خوردنمی من دردبه شزدهشرم نگاهش
 .بود کمرشکن جوونیش، هایشیطنت دختر این

 .شدمی هاالوات به منتهی انگار ش،دخترونه هایشیطنت
 .فهمیدنمی هم افکارش کاش ولی گرفته؛ رو موضوع فهموندمی چشم با

 .رفتم وَر قندون داخل قندِ با و کردم مکثی
 .ندازیمی جونمبه ترس. دروازه گوشت یه و درِ گوشت یه ولی دونی؛می رو اینا خودت -

 .اونه خطارکار کردمی فکر دونستنمی هرکی داد؛می گوش عمیق بهناز
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  آماج نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 ツبهزاد سدنا

 .بود خورده پیچ درهم یشقهوه کوتاه ابروهای
 .آورددرمی رو هانشنیده مثالً تیریپ مسکوت، سایه

 !هاشگوش از امان ولی کرد؛می نگاه تلویزیون به
 .فشردم دست با رو سرم

 رو بلوار کل مدرسه از بعد ظهرا و کنی غلیظ آرایش پریدن، پسر اون پسر این با بیفته سرت از تا گرفتم گوشیتو -
 دوساله که کارایی این خواممی ازت عاجزانه کن، مراعات. بشه کوچه در سر اسمت دیگه روز دو و کنی پایین و باال

 .بخونی رو درست و بذاری وکنار میدی انجام
 :کرد باز لب
 .بخونم انسانی ندارم دوست من آبجی آخه -

 .دردسر پشت دردسر
 بدریخته؟ و خشک قدراین چرا المصب پشتی این

 .اومد ترپایین و نشست چپم ابروی روی به سرم روی از دستم
 .نشستم چهارزانو و کردم آزاد فوت با رو نفسم

 خودم موقعاون بده، هنر کنکور و کن تحمل رو امسال. راهه خیلی وائین شهرک تا اینجا خواهرمن، ولی دونم؛می -
 االن ولی بخونی؛ خوای،می که ایرشته اون تو تا کنممی کار روزشبانه تنه یه شده و بود خرجش چی هر و نوکرتم
 رشته دانشگاه تو نذارم اگه عالمم نامرد من بخون؛ هنر برای سخت و سفت رو کنکورت و کن تموم رو امسال

 .نری و شی قبول موردعالقت
 . شم قبول تهران همین تو دانشگاه و بخونم میدم قول مامان روح به میدم، قول باراین. آبجی چشم -

 .کنم قبول رو آبکی هایقول باز مونده همینم قول؟
 .غمگینش نگاهیه با شدمی نرم مخمله؛ یپارچه از انگار المصبم دل این
 !بود بلد خوب رو یکی من خرکردن راه
 .اومد کش قندان در یه قاعده به هاملب
 .کنی عمل حرفات تکتک به و باشی نداده تحویلم حرف مشتیه امیدوارم -

 .زد مگونه به ایـوسه*بـ و اومد سمتم و ایستاد
 .کنیمی مدارا هی تو و کنممی اذیت قدراین متاسفم. ببخشید -

 نیست؟ خودش فکر چرا! درکبه بره اصالً من هایخواسته. خواستمنمی زیادی چیز که من
 .میشه کج سرخودمون بیفته، محل جونبه که خوره عین بدنامی
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  آماج نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 ツبهزاد سدنا

 .کمرشکنه مردم حرفای ترس که وهللبه
 .تاپیه المثلضرب خیلی کالغ،چهلکالغیه
 .بچسب رو جدید خرشدن و جدید قول ها،این خیالبی
 .بلده زیاد آبکی، قول ساحل دونهمی منم آکبند مخ این

 به تا بگو بهم اومد، یادت مهرنوش از چیزی اگه و بخون درستو برو. ندارم کسیو شماها جز من. سرتفدای -
 .بگم پدرش

 .رفت اتاقش سمتبه خیری،به شب با و گفت «چشمی»
 .شد بلند بندشپشت هم سایه

 .میرم منم آبجی -
 .رفت و گفت بهناز و من به «خیریبه شب» دادم تکون سری
 :داد دستم رو دستش کنار بالشت بهناز

 .بکش دراز کمیه -
 .گذاشتم بالشت روی رو سرم و زدم لبخندی

 .آوردم باال رو هامدست
 .کردم بازوبسته رو هامانگشت

 .ببخشید بهناز؛ شدی اذیت هم تو امروز -
 :گفت بود، زندگیش الینفک که لبخندی با. برداشت رو چای لیوان

 .گذرونننمی دعوا و دردسربدون رو سال کل که هاخونه یهمه. میاد پیش. بابانه -
 .کردم سرم حائل رو دستم و چرخیدم پهلو به
 .کردم نگاهش بندینیم لبخند با
 .بیارم بخرم راه سر بُرجه؛ آخر فردا نکردی؟ ویار چیزی -

 .برداشت قندی
 .بخرن برام هابچه میدم هست؛ پول بخوام چیزی. بابانه -

 :زدم پیشونیم به ایضربه
 .داری سونوگرافی وقت فردا تو نشریه، میره جام مژگان فردا نبود یادم آخ -

 .کردم نگاهش بااخم بعد
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 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 ツبهزاد سدنا

 حداقل گذاشته، فلکسربه که هم آژانس پول سختته، که تنهایی!کنی قایم ازم رو سونوگرافیات وقت نمیشه قرار -
 .شی راحت و بگذره ماهمیه این بگو خودم به
 .زد تکیه پشتی به
 .سارا رفتممی ساحل با خب -

 .کردم باز رو موهام کش
 .میریم باهم فردا و هستم خودم بره؛ در خوندن درس از و بیاد دستش بهونه خوامنمی. بری اون با خوادنمی -

 .کرد خاموش رو تلویزیون و داد تکون سری
 .شدی خسته امروز -

 .بود درد من برای و بود کالمیه خسته
 .شده خشک انگار پایینبه گردن از

 .دادم لم بالشت به بیشتر
 .داره تعجب جا که نشم خسته اگه -

 .زد ایکنندهگرمدل لبخند
 .گذرهمی هم سخت روزای این شاءاهللان -
 .بشم خوشگلهمامان این قربون من -

 .کشید شکمش روی دستی و خندید
 .داره خوب عمه تاسه که حالمخوش -
 .ـگرم*جیـ داره مهربونی مامان همچین یه که حالهخوش اونم -

 .کرد پرت سمتم قندی
 .ندارم دوست ـگر*جیـ من دونیمی که تو اه -

 .برداشتم زمین از رو قند
 ـگر؟*جیـ چرا -

 .کرد پرت سمتم رو زیردستش کوچیکِ بالشت باراین و خندید
 .نگو زن،هم به حال عه -

 .گذاشتم کنار رو بالشت و خندیدم
 .بیار کُدئین یه زحمتبی ولی کنه؛نمی افاقه خوردن قرص دونممی -

 :گفت شد،می بلند جا از کهدرحالی
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 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 ツبهزاد سدنا

 برم؟ یخچالدم تا شکمم این با من! شدیا تنبل -
 :وگفتم خندیدم

 مژی تابلپ و کنم تموم باید. بیدارم دو تا کنم فکر دارم؛ تایپی کار چندتا یه من. دیگه اتاق میری وراون از خب -
 .بدم رو

 .گرفت در چهارچوب به رو دستش
 .بده انجام ایخونه که فردا بمونی؟ بیدار شب تا واجبه مگه حاال. فکریتمروشن همهاین عاشق من -

 .گفتنمی راهبی
 .شدم بلند جا از و گذاشتم زانوهام روی رو دستم

 .جیگرم میگی راست -
 .رفت بهم رنگشسبز درشت دوچشم اون با ایغرهچشم
 .کردم خاموش رو پذیرایی المپ سرراه و برداشتم لیوانم همراه رو سینی

 .زدم سایه و ساحل اتاق در به تقی کردم، عبور که راهرو از
 .شدم وارد

 شده پاره هایعکس که دیدممی. نیفته اتاق گوشه آشغالیسطل به نگاهم بود محال. بود رفته بین از اتاق شلختگی
 .زنهمی چشمک درونش

 .بود نشسته هاکتاب قفسه نزدیک سایه
 .بود خوابرخت در دیوار به تکیه بافاصله هم ساحل

 .کردمی خودنمایی دیوار روی هم بازیگر پوستر مشتیه
 .زد لبخند سایه

 .پرسیدم هابچه از پسر اسم چندتا امروز -
 .نشستم کنارش
 .نشست ساحل خرمایی بلند موهای روی دستم

 .رسهنمی ذهنم چیزی که من -
 .دادم سوق مـنه*سیـ سمت کمی رو ساحل
 .گرفت سمتم رو قرمزش و کوچیک دفترچه سایه

 سامان تو، من، اسم کپ اولش. سامیار مثال هوم؟ باشه، داشته «ب» یا «سین» اولش بذاریم اسم یه آبجی ببین -
 بذاریم؟ بهادر. ساحله و
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 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 ツبهزاد سدنا

 .بود ـریب*فـدل و زیبا چشماش حالت. کردم نگاه شتیره یکشیده چشمای به باخنده
 .جاموندم من فقط خوشگلی، صف در کنم فکر

 .رفت وَر مافتاده موی از ایتره با ساحل
 .خودمون اسم عین بذاریم، شیک و جدید اسم یه میگم من. خورهمی هالوتی دردبه چیه؟ بهادر -

 .زد تکیه مشونه به سایه و کردم تر لبی
 .کردم نگاهش لبخند با
 .کشهمی اون زحمتشو بیشتر کنه؛ انتخاب اسمشو باید مادرش ولی ایم؛بچه اون یعمه ماها درسته -

 :دادم ادامه بامکث
 هوم؟ چیزی، رادمهری برسام، مهرسام، بذاری مثال. شه شروع «ب» یا «سین» با حاال چرا -

 .فشرد رو دستم ساحل
 .لوسه ولی شیکه؛ مهرسامم ها؟خوبه برسام -

 .فرستاد گوشپشت رو گردنش تا کوتاه موهای سایه
 .موقعاون تا مونده ماهیه حاال. بابا چرته تلفظش خیلی برسام -

 .شد متوقف ساحل موهای روی انگشتم
 ...و امیررضا رضا،علی. قشنگه خیلی امیرحسینم. قشنگه امیرعلی نظرمن به -

 :گفت باذوق سایه
 .قشنگه امیررضا آره وای -

 :گفت بااخم ساحل
 .خوبه امیرحسین -

 .فشردم ـنه*سیـ به رو هردوشون و خندیدم
 .بود شده ما صبحانه و ناهار شام، موضوع ماهیه طی که ایبچگونه هایکلکل به سپردم گوش
 .باشه چاشنیش ائمه اسمای از یکی که بود هاییاسم عاشق خودش سامان

 .کنیم حالخوش رو سامان و بذاریم توراهی یبرادرزاده برای اسم، مدل همین بهتره کنممی فکر
 .رفت باال سایه و ساحل هایکلکل و کشیدم هوفی

** 
 .گذشتمی اومدهپیش اتفاقات ازتموم روزی دو

 .گذروندمی رو خودش عادی رِوال زندگی
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 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 ツبهزاد سدنا

 .رفتممی خونه شب9 و اومدممی سرکار هاصبح
. بود نشده مهرنوش از خبری. زدنمی گوشیش از حرفی و بود درس غرق ساحل. بود گرم خودش کاربه سرش سایه

 .زدمی زنگ خونه به روز هر پدرش
 .نداره گفتن برای چیزی ساحل دونستممی

 .دادندمی هم برای جون و بود ساحل صمیمی دوست مهرنوش
 .نشستم میز این پشت که صبح از

 .خوردمی چرخ کامپیوتر کیبورد روی هامانگشت
 .بود افتاده جونمبه نچسب یکَنه یه مثل شورهدل
 .بود نیفتاده اتفاقی زدم؛ حرف تلفنی بهناز با چندباری صبح از

 .دونستمنمی رو خردکناعصاب و مضحک یشورهدل این دلیل
 شاعرش تازگی و طروات حس از پر باریه چندبار هر. کردممی سرگرم رو خودم جدید، هاینوشتهدل خوندن با

 .شدممی
 .بودم برگه میون نوشتهدل خیره

 .شودمی پوشالی و محکم آدم بعد، به جایک از»
 ...کندمی زیرورو را دلش اشبینی زیر تنهایی، تعفنِ بوی
 .زندمی سوسو اشآشفته هایخواب سمتبه قراری،بی

 .خواهدمی حقیقی باورهای و مهربانی کمی مثالً دلش
 خاصی مخاطب یا عشق که همه خب ولی شود؛ خواستن غرق او پیام با و ببرد پتو زیر سر صبح، روز یک مثالً

 .شوندمی بیدار هاصبح ندارند؛
 .برندمی پتو زیر سر
 .شوندمی خیره گوشی خالیِ نمایش صفحه به

 همراه! نیست تنها کسهیچ موردنظر مشترک: ]کشدمی همیشگیشان هایتنهایی روی بر خط پیامک یک تنها
 «![تنها
 !عشق نه خوام،می خاصمخاطب نه من واال. میشه کشیده گوشیم صفحه روی نگاهم ناخودآگاه. کشممی آهی
 .عمیقم زمستونی خوابیه نیازمند انگار

 .برگردن رفته، هایآدم سرییه وسط این. دخترونه هاینرمش از پر عمیق
 .نیست مهم وقتهیچ من هایخواسته خیالش،بی اصالً هووف
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 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 ツبهزاد سدنا

 خوشگله؟ چطوری -
 .کردم نگاهش و آوردم باال سر

 .داشت جریان سرزنده، و مهربون دختر این پِی رگ در هنوز زندگی
 .هاآدم همین یعنی زندگی،. کردممی زندگی منم

 .آوردم بیرون گوشم از رو هنذفری
 ...من وپربال من، مژک سالم -

 .گذشت خشک سالمی با ترشبزرگ خواهر مژده، کنار از و خندید
 :گفت و فشرد رو من دست

 .بود شده تنگ برات دلم -
 .شد باز من برای کنار، همین دوستانه ـوش*آغـ یه

 .نحیفم تن میون کرد ـلقه*حـ دست عشق، ـل*بغـیه و بالبخند
 .شدمی عوض عطرهاش هربار دختر این. شد باز بناگوش تا نیشم

 .اومدمی درشتش مشکی هایچشم به پرپشتش هایچتری
 .کردمی بیداد بودن،مظلوم ش،چهره تهته

 .ویترینه پشت هایعروسک شبیه لعنتی
 .زدم ششونه به مشتی

 کنی؟ شوهر خوایمی نکنه. مکه حاجیحاجی رفتی تو واال -
 .زد پهلوم به ایضربه

 .راحتم من خدانکنه، نه -
 .نشستم سرجام و خندیدم

 من جای که روزی اون بابت راستی بود؟ خوب بابات نیومدی؟حال سمتا این میشه چندهفته یه خبر؟ چه دیگه -
 .ممنون اومدی،

 .برسونم سالم بهت گفت آره،. کنممی خواهش -
 .انداختم باال رو ابروهام

 مگه؟ شناسهمی منو پدرت. نگو چرت -
 .برداشت رو دستم کنار داغچای لیوان و خندید

 .کنه ازدواج باهات بیاد که اینه فکر تو گفتم، وجناتت از من قدرکهاین. آره -
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 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 ツبهزاد سدنا

 .زدم بود قندها سمت که دستش روی محکم و کردم گرد چشم
 .شعوربی بگیر گاز زبونتو -

 .کرد بلندی خنده
 :گفت همیشگیش حالیباخوش

 .بشم حالت کمک بزنم، حرف زارع با اینجا اومدم شوخیبی -
 .اومد کش بیشتر مبازشده نیش

 مژده؟ جون بگو -
 .زد چشمکی

 !بهروز جون -
 .کردم مرتب رو میزم روی کاغذهای و خندیدم

 نگفت؟ چیزی مامانت -
 .خورد رو چای از قلپی
 .رفت توهم هاشاخم

 ...بابا چرا -
 گفت؟ چی خب -
 ....وراون یا باش وراین یا شدم؛ جدا بابات از من. همیشه حرفای -

 :داد ادامه اون و بلندشدم جا از و گفتم آهانی
 .بودم امون در غرغرهاش دست از اینجا، اومدم جات که روز یه همون اومدم، که روزی سه از -
 .مادرت یا بدم تو به حقو دونمنمی خب -
 مجیدم بابا. بشن من مانع نباید دارند مشکل اونا اگه. مامانمو هم ببینم بابامو دارم دوست هم من! من معلومه -

 .کنهمی غرغر و خورهمی حرص مامانم ولی نداره؛ مشکلی
 .گذاشتم میز روی رو حافظ دیوان

 .وایسین هم روی تو و بشه دعواتون که نگو چیزی تو. نداره اشکال -
 .خورد رو چای بقیه و داد تکون سری

 .داره پوستش سفیدی با جالبی تضاد رنگ،زرشکی مانتوی
 .پاییدمی رو مژگان و من چشمی زیر ترطرف اون مژده

 .کرد ازدواج محلمون قصاب با قبل سال و بود سالش27 مژده
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 ツبهزاد سدنا

 .بود اخالقوگند حسود کمی خودش فقط و داشت خوبی زندگی

 .داشت وافری عالقه بهش نامی بهروز و بود سالش23 که شیطون شنگول دختر یه اون، برعکس مژگان
 .شدن جدا هم از مژگان پدر اعتیاد خاطربه پیشسالسه مژگان پدر و مادر
 .بود شهریار دبیرستان معلم مژگان مادر
 رو زندگیش کرد،می تلنبار هم روی بانک توی که هاییسپرده سود پول با کارش، حقوقغیر و سالسه این
 .چرخوندمی

 .بود کاهیزیرهآب و زرنگ بسیار زن گفت میشه
 .اومدنمی خوشش وقتهیچ من از

 .نداشتم برم خونشون اینکه به نیازی. دادممی ادامه رفتن، بیرون و خرید نشریه، به با مژگان با رو دوستیم هم من
 .بود کرده جور مژگان هم دارم که کاری همین
 .بودم بزرگش لطف این ممنون هم چقدر
 .داشت رو صبورسنگ حکم من برای دختر این

 .شدیم ایگندهخرس که االن تا بودیم هم پای هم بچگی از
 :اومدم بیرون فکر از کرد،می ساروسارو هی که مژگان باصدای

 .ساراعه من اسم! زهرمار -
 :کرد تعظیمی

 .مژگانم هم بنده -
 .داد نشونم رو دندوناش سفید ردیف و خندید بعد
 .پسندید منو جون زارع -

 .پسندیدمی رو کسهمه کالً مرد این
 .بود نشیندل خوانیش،قرآن صدای صوت که مذهبی نَمه یک مرد
 .داشت دختر یه فقط که تنها مرد این

 .دادازدست تصادفی سانحه در رو همسرش قبل هاسال
 .داد تکون هوا توی رو هاشدست حالیخوش با
 .بشکنم تخمه و بشینم کنارت خانوم، دِل وَر بذار و بیاره دیگه کامپیوتر یه فردا قراره -

 :گفتم زایدالوصفی باخوشحالی و بردم کامپیوتر کِیس سمت رو دستم
 .مبارکه -
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 ツبهزاد سدنا

 .بود ریخته روش چای قطره چند کشیدم؛ دستمالی رو مستطیلی میز
 .دادیم تغییر هاتازگی رو اتاق این که یادمه

 .داشت نظرجلب توی پررنگی دخالت هم مژگان
 .بود کالسیک و سلیقهخوش

 اجزای به بخصوصی درخشش سبزتیره، تلفیق که طالیی یـسته*برجـ هایگل و رنگشیری هایکاغذدیواری
 .دادمی اتاق
 .کرد نصب چوبی قفسه یه اتاق، کنج زارع آقای
 .کردممی نقدشون مژگان برای گاهی و ریختیم اونجا کتاب کلی

 .برداشت صندلی روی از رو کیفش
 خونه؟ میری. شما قربون -

 .دادم تکون سری
 میای؟. آره -
 .بیام تا در جلوی برو تو نه؟ یا میاد مژده ببینم میرم من. آره -

 .برداشتم زمین روی از رو مشکیم کیف
 .باشه -

 .اومدم بیرون در کردن قفل با اتاق از من و رفت مژگان
 .کردمی خرد رو اعصابم که بود بلند دستگاها صدای قدراین

 .بستم رو باال اصلی در و گذشتم کارکنان بین از
 .رفتم بود، نشسته صندوق پشت که میترا سمت و شدم کتابخونه وارد اومدم، پایین که رو هاپله
 نیومده؟ چیزی جدید کتاب. میترا سالم -

 .زد لبخندی و آورد باال رو سرش
 .چینتشونمی هاقفسه توی داره نگار. انتهاش سوم یقفسه. گلم چرا -
 .برداشتم کتابی چه بگه بهت میگم نگار به. مرسی -
 .عزیزدلم باشه -
 .رفتم هاکتاب قفسه سمت به

 .بود شب9 ساعت تقریبا
 .بود شده کاسته کتابخونه، بعدازظهر شلوغی از
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 ツبهزاد سدنا

 .نشستمی دل به کالم،بی موسیقی و کتابخونه وارسکوت فضای
 .دادمی چوب خوشبوی کتاب هایردیف

 .گذاشتم مذهبی و درسی کتابای مقابل از
 .بود ست هایقفسه ایقهوه چوب رنگ با کتابخونه، کف هایپارکت

 .بود باختهرنگ هاپارکت بین هایزدگیخط تنها
 .بخوابی ساعتییه چسبیدمی که بود بخشآرامش کتابخونه فضای قدراون

 .نشستیممی چوبی مستطیلی میزهای پشت کارکم روزهای
 .کردمی کار کامپیوتر با یکی و خوندمی کتاب یکی

 .دادم تکون براش دستی نگار، دیدن با
 .بود شده گرفته قاب کتابخونه، مخصوص مقنعه با شکلشبیضی صورت بود، هاکتاب راهنمای که ریزنقشی دختر

 .بود زده بیرون شمقنعه دوطرف از توپ عین بزرگش هایلپ
 .نالیدمی کوتاهش قد از همیشه
 .نبود صورتش میون زدگیخط و چروک هیچ ولی داشت؛ سالهسه دختر یه اینکه با. بود ترکوتاه هم من از بیچاره

 .بود مهربون لبخند و معمولی یقیافه با عادی زن یه
 ...زاده خان نگارخان، من؛ اعظم بانوی بر درود -
 .گذاشت کناری رو شده بسته هایکتاب و کرد مهمونم لبخندی به
 .زدی سری عجب چه خوبی؟. عزیزم سالم -
 .انداختم کوتاهی نگاه هاکارتن به
 .کنممی اندامعرض خوبه روز هر عامو ای -
 .کردم اشاره هاکارتن به
 جدیده؟ کتاب -

 :داد سرتکون
 .آوردشون تازه زارع آقای. آره -
 بال؟ داری ما واسه چی -
 .تعصبی و غرور کتاب پِی وقته خیلی تو واال -

 .کشیدم هاکتاب ردیف روی دستی و کرد تنگ رو چشمام
 مگه؟ آوردن -
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 .کرد دراز دست و کرد اخمی
 .وایسا. دیدمش اونو کردی، رهایش که دختری رمان ولی باشه؛ بعدی ردیف کنم فکر -

 .بردم هاکارتن سرتوی من و رفت هاقفسه بین
 .بود خارجی هایرمان بیشترش

 .کردم رد رو اول صفحه چند و برداشتم دستیدم کتاب
 .چشمام توی شدمی منعکس نور درست سرم باالی مهتابی المپ! بعدش برسه چه نگرفته منو اولش همون

 .شد پیدا نگار کله و سر و فشردم هم روی رو چشمام
 .بود یار باهات بخت که بیا -

 .کتاب،گرفتم جلد روی شده قاب دختر از نگاه من و گرفت سمتم رو کتاب
 .زدم نماییدندان لبخند

 .پرنسس که فداتم -
 .کرد باز رو هاکتاب جدید یدسته

 میگی؟ میترا به خودت فقط قربونت -
 .انداختم باال شانه

 .بکش زحمتشو خودت ندارم، االفی حوصله -
 .کرد باز رو هاکتاب دور یشده چفت بند و گذاشت هم روی چشم

 .گرفتمی سراغتو آوردم، رو پینا دیروز -
 .داشتم بر کتاب کنکاش از دست

 پیشم؟ نیاوردیش چرا خب. الهی -
 .زد ورق جدیدی کتاب و کرد ریز چشم

 .که بدم نشون رو پینا نداشتم جرئت بود؛ نشریه توی پالنگه یه زارع آقای -
 .زدم ـغل*بـ زیر رو کتاب

 ...گلو توی بپر هلو. تکه. ماهه زارع آقای. دیوونه -
 .میاد چشممبه ششده سیم هایدندون ردیف و خندهمی
 باالخره؟ کردی سیم وای -

 .کشید هاشلب روی دستی
 .باالست هایدندون فعالً. کردم سیم پیش روز چند. بود گرفته وقت حسین -
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 .کردم اشاره ششده عمل دماغ به و زدم تکیه کنارم قفسه به
 کوبیدی؟ که هم اینو -

 .خندید بلند
 .شدم زاییده داغون کالً کنم فکر. بود داغون که این -

 .شد خنده از پر هاملب متقابالً
 .شد بلند گوشیم زنگ صدای که بزنم حرفی خواستم

 .منتظرمه که افتاد یادم تازه مژگان، اسم دیدن با
 :دادم ادامه و گفتم «ببخشیدی» و گزیدم لب
 .کَنهمی سرم از موهامو االن مژگان. برم من... نگار وای -

 .داد تحویلم گشادی لبخند مهربون
 .همراهت به خدا -

 چرخوندم سر اومدم، بیرون که کتابخونه از. دوییدم کتابخونه خروجی در سمتبه. کردم خداحافظی میترا از سرسری
 .افتاد طلبکاریش فیگور به نگاهم و
 .بگیرکه کتاب ؛برو نگفتم بیرون، برو گفتم خوبه هوی -
 .بود اومده جدید کتاب. مرض -

 .برداشت کتابخونه رویروبه یشده پارک پراید ماشین از رو شتکیه
 .برابره شخصی با که کرایش بیاد؟ اتوبوس وایسیم -
 .سوخت شناله برای دلم من و گفت رو این عجز با

 .زدم ایپرخنده لبخند
 بری؟ سرراهیا ماشین همین با خوایمی. دونمنمی -

 .داد تکون سری
 .شیمنمی تلف رسیم؛می زودتر. آره -

 .ایستادیم پارک جلوی خیابون سمت اون خیابون، از بعدگذشت
 .چرخید مُسِن راننده سمت سرم پراید، شدن سوار با

 :گفت مژگان
 ازش؟ میترسی -

 .رفتم بهش ایغرهچشم بااخم
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 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 ツبهزاد سدنا

 .آورد بیرون کیفش از رو گوشیش و خندید
 .شدمنمی ماشینی هیچ سوار اتوبوس جز وقتهیچ

 .بود باخبر اعتمادیمبی از هم مژگان
 .شدم سرراهی ماشین سوار نبودنم تنها خاطربه رو باراین

*** 
 .شدم کوچه وارد مژگان از خداحافظی با و خریدم وپرتخرت مقداری

 .بودند کرده پهن بساط کوچه، ته تا کوچه سر از. کردم کوچه هایفضول به لبی زیر سالم
 .کردندمی پاک چیزی ای،سبزی یه ترهاقبل
 !ایستنمی بزرگشون هایگوشی با شدن، روزرسانیبه االن

 .انداخت هاپالستیک یکیسه به بدی نگاه خونمون ـل*بغـ سوپری
 .داره آدم از هم صرفهبه خرید انتظار شعوربی. ریزهمی شمغازه توی گذشته تاریخ جنس مشتیه مردک

 نکردی؟ خرید ما از چرا اینکه جز نداره خاصی معنی هم هاشنگاه
 !عمراً تو حلقوم توی ولی ریزم؛می چاه توی رو پولم
 .بردم فرو قفل توی رو کلید

 .شد باز تقی با در
 .بود شده پاشیآب کوچک حیاط

 .کردم جاجابه دستم توی رو خرید هایپالستیک
 .بستم رو حیاط در چپم پای با

 .اومدمی سایه ودادجیغ صدای
 .منه ماله -
 .درآوردم پاهام از حوصلهبی رو هام کفش. کردم باز رو پاگرد در

 .شد میانجی بهناز
 .ترکید مزهره نزن، جیغ جان سایه وای -
 .شدم آشپزخونه وارد خنده با
 چتونه؟ -

 .گرفت سمتم رو نوزادی لباس سایه
 نازه؟ چه ببین آبجی -
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 ツبهزاد سدنا

 .گذاشتم ناهارخوری میز روی رو سنگیننیمه هایکیسه لبخند با
 .کوچولوعه چه جانم، ای -

 .کشیدم بیرون دستش از رو سرهمی لباس
 اینو؟ خریدی کِی بهناز -

 .زد اشاره سایه به بهناز
 .خریده خانم -

 .کشیدم بیرون رو صندلی و انداختم باال رو ابروهام
 !عجب. کارا چه -

 .گذاشت مقابلم سفید جوراب جفتیه خنده با سایه
 .بدم عمه خوشگل و بهناز به کوچیک کادوی یه که بودم کرده جمع رو هامجیبی تو پول -

 .داد تکون رو پاهاش و نشست میز روی
 سارا؟ خوشگله -
 :گفتم مهربونی با و کردم نگاه شتیره چشمای به
 . قشنگه خیلی عزیزم، آره -
  

 .داد هُل سمتم رو چای بلندقامت لیوان بهناز
 .قشنگیه رنگ خیلی گفتمش، منم -
 .کردم نگاه بود، لباس یقه دور که رنگشهم نوار و لباس عسلی هایدکمه به

 .بود شده پخش لباس سفیدی میون رنگعسلی کوچک هایخرس
 .رفت غنج دلم دیدم که رو کوچیک هایجوراب

 .بود داده ما به هیجان نیومده پسر این
 .شد جاگیر کنارم صندلی روی بهناز رفت، شموردعالقه برنامه دیدن برای که سایه

 .خانم نباشی خسته -
 .بود چیزهمه حداقل یکی من برای. بود کم اون برای هم فرشته. بود فرشته که نبود زن. زدم زن این به چشمکی

 .عزیزم باشی زنده -
 .کشید لباس لطافت روی دستی

 .کنیدمی شرمندم -
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 ツبهزاد سدنا

 .کردم مهمونش لبخندی
 !نشنوما. ماست وظیفه -

 .زدم اون دوزلب چای به لبی
 .چید میز روی یکییکی رو هاپرتوخرت

 خوابیدی؟ خوب دیشب -
 .ذارممی یخچال درون رو شدهخریداری وسایل و میدم سرتکون

 مگه؟ چطوری آره، -
 .کنهمی من به اخمی

 آره؟ که -
 .باشه تونهمی تردیدنی دیوار ترک و پرهمی باال چپم ابروی

 .خندهمی سردرگمم نگاه به
 .میده آزارت زیادی داره سردردت این! بری در خوادنمی حاال -
 .کنممی لمس رو یخچال روی هایعکس از یکی دستم با و بندممی فشاری با رو یخچال در

 .نیست سقف به فقط که خونه. ترهدهندهآزار من سردرد از یخچال خشن موتور صدای
 .ندازننمی دامنم توی آپارتمان من، هایناله و عجز این با
 .نباش من سردرد فکر. بهنازی خیالشبی -

 .کنممی باز رو مانتوم هایدکمه
 کجاست؟ ساحل -

 .کنهمی جمع هم توی رو شده خالی هایکیسه
 .خوابه -

 .درمیارم سرم از رو مشکیم یمقنعه
 ریزی؟می دیگه چای یه -
 .میده فشار هم روی چشم تأیید، ینشونه به

 .میشم بهناز با مشترکم اتاق وارد و درمیارم دستم از رو ساعت
 .بود شده داربرق ،مقنعه این زیر موهام حجم
 .رفت اعصابم روی مخمیازه و کشیدم موهام به دستی
 .میام در کاریم ساعات بین تنهایی از بشه، همکارم که مژگان
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 ツبهزاد سدنا

 .بود راه دقیقهپنج حد در ما یخونه با شخونه یفاصله
 .بود ملحظه شکار آیینه یگوشه و خورد چرخ نگاهم
 .برگشت خودم به تلخم لبخند
 .گرفتم مشت به رو رنگخوش تسبیح و کرده دراز دست
 .گردوندنمی دست دور تسبیح پدرم زیبایی به کسهیچ
 .بودند زیبا سفیدش هاینقش و فیروزه هایدونه

 و رفته که بیتی با شده مزین نامش، با شده مزین سنگ کنار دمی باید. زد لبخند پدرم گوشه همین کشیدم که بو
 .بگیرم آروم داد،می نشون رو دل روی داغ

 .زدم تن لباسی و کردم رها کناری رو تسبیح
 .گرفتم چشم براق، هایفیروزه از و بستم رو مشلخته موهای
 .شد دندهسه لباس چوب آویز متیره مانتوی

 که لباس مشتیه. نداشتم رو اتاق وسط هایلباس کردن جمع حوصله هیچ و شد پهن هاخوابرخت کنار کیفم
 .بودند شده خشک
 .زدم بیرون ایشقهوه چوبی در بستن با اتاق از و انداختم باال شونه

 .اومد کش آلودشخواب چشمای ساحل
 .کشید سرکی پذیرایی به
 نیومده؟ سارا -

 .پروندش جا از کمی ش،شونه روی دستم
 .بود پوشونده رو گردنش رنگشخوش موهای
 .بودن شده مریوشپریوش

 اومدی؟ دیر. سالم -
 .دادم سرتکون

 .آوردم کتاب -
 چی؟ -
 .کردی رهایش که دختری -

 .زنهمی لبخندی
 .بخونم منم بده خوندی عه؟ -
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 ツبهزاد سدنا

 :گفت و کشوند گردن سایه
 چیه؟ به راجع -

 .انداختم باال شونه
 .چیه به راجع دونمنمی ولی شنیدم؛ رو تعریفش -

 کمی تکمیلمنیمه خانواده. شدیم فیلم دیدن مشغول پذیرایی میون چهارنفرمون بعد کمی و آورد چای سینی بهناز
 داره ها،نخواستن و نبودن که کردمی مشت. زیادترن هامداشته از هامنداشته که کردمی مشت. کردمی مشت رو دلم

 .ترکونهمی رو ظرفیت
 .ترهقشنگ هم عسل رنگ از که کهربایی. خواممی رو چشماش هایکهربایی ذاره،می پام روی سر که ساحل
 .ساخته اون به بد پدرم ارثیه
 .اومده خوش مذاقش به عمیق هایحفره و لعاب و رنگ

 شعوریست؟بی خواستن، گذشته در زندگی چندلحظه
 .شده رنگکم کمی زندگی بوی و رنگ. پزمادرانه هایآش و شلوغ منزلگه یه! تن عطر دمی و مادر یه و پدر یه

 و دادممی تنگیدل اُرد من. بود سختم روزهای مرد تنگ دلم عجیب من و درخشیدمی دستش توی پدر هایفیروزه
 .کردنمی قبرستون به رفتن یارای پاهام

 .دونستمنمی هم خودم رو بود شده مرگم چه
 .شدمی تازه دلمداغ دیدممی ایاعالمیه که گاه

 ...میاد خوبم روز یه خواننده، اون از نَقل به شاید و بود تلخم لبخندهای روی خط من برای اعالمیه
*** 
 :زد غر و کوبید مشونه به شونه

 .گنداخالقه چه علی این اهاه -
 .گرفتمی ایراد همه از دختر این. خندیدم
 .شد اتاق وارد بشه، خوردهسال تا رفتمی که مردی
 .انداختمی مادرم یاد رو من رنگشخوش هایچای

 .باشه رنگخوش باید چای: گفتمی حرفاش نُقل همیشه
 .زد چشمک نارگیلی هایشکالت

 .ریختیممی چای و اومدیممی خودمون نکنه، درد دستتون -
 .کشید سپیدشنیمه محاسن به دستی
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 .جاننوش. خانم ستوظیفه -
 .کرد پرتاب مرد به ایـوسه*بـ بست که رو در مژگان

 .داره خبر ننم از بیشتر من عالیق از بشم قربونش نارگیلیم؟ شکالت عاشق دونستمی -
 .داره اوج کمی صداش وُلوم و میدم تکون سر متأسف
 خورند؟نمی جر صوتیش تارهای ممونده

 .کنهمی کاریدست رو جدید کامپیوتر
 انیشتنم؟ من کرده فکر زارع آقای -
 .نشست مشکیش هایتیله به نگاهم استفهام با
 منظور؟ -
 .که نیست توش برنامه هیچی -
 .کنممی باز رو کامپیوتر میز کشوی در
 .خب کن نصب خودت هست، دیشسی -
 .دارهبرمی رو شده پخش هایدیسی اخم با
 .بشم منتظر باید ساعتسه -
 .تلخنیمه رقیق کاکائوهای و خالص نارگیلی. انگیزهشگفت هاشکالت مزه. اندازممی مدیگه پای روی پا

 !خوردممی شکالت من و خورهمی حرص مژگان
 .بود شده جمع دختر این درون جهان غرهای کالً

 .خورده تنم به عصبانیتش پیه. کردمی تولوردهله شد،می که عصبانی
 .زد چنگ شکالتی دستش یه هایناخن
 .انداختمی گردن دور یاسی گردنشال زد،می که یاسی. داشتم دوست رو رنگش یاسی هایالک

 :خورد تکون فرمشخوش کوچیک هایلب
 چیه؟ -

 .رفتم ایغرهچشم
 کنه؟می کار خوب هم شِکَمِت خوری،می حرص -

 .نداد مونده مات منِ به جوابی و داد لم ایقهوه دارچرخ صندلی روی خیالبی
 .ریخت جیبش توی کاکائو مشتیه غرغرو یدختره

 .کردم ایمیل زارع آقای برای رو شده فکس فاکتورهای
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 .هانوشتهدل جدید تایپ برای رفت دستم و کردم پاک رو بیهوده هایایمیل
 .شدمی هارمان صرف بیشتر بزرگ، تقریباً ینشریه

 .بود افتاده مژگان و من گردن به هانوشتهدل
 .کردیممی تایپ خوردگیخطبی ما و کردمی ویرایش ایحرفه ویراستار یه

 .بود رمان از کمتر هانوشتهدل حجم
 .کرد جمع رو خودش مژگان و خورد در به ایتقه
 .شد وارد صوتخوش مرد و شد باز مکث با در

 .شد جاگیر میزم روی لبخند با ششده دسته کاغذهای
 جان؟مژگان میره پیش خوب چی همه -

 .زنهمی برقی چشماش مژگان
 .نصبیدم رو هابرنامه تا شکست کمرم فقط. فراوان تشکرات -
 .کرد نگاهی شنقره بندفلزیِ ساعت به
 .بندازه راه کارتو بیاد تا زدم زنگ خدماتی به که من -

 .خندید مژگان
 .دادم ترتیبشو خودم دیگه، نه -

 .داد تکونی رو یشنقره فرمخوش عینک زارع آقای
 .دخترم کشیدی زحمت -
 .کرد نگاه من به
 فرستادی؟ رو خارقانی هاینوشتهدل. کنم صحبت باهات نشد صبحی -

 .دادم سرتکون
 .ندادن جوابمو فقط. آره -
 .شده بیمار مادرش خدا بنده -

 .نیست پیداش چرا بگو پس ریزپیگیر،یه خارقانی
 .بود شاکی که بس از خورد رو مخم
 .فهمیدنمی رو این و داشت ایراد هاتنوشتهدل من برادر خب

 .کرد ریزش زارع آقای سر روی هم آخرسر
 .بود تنگ دلم باز من و کرد نگاهمون پدرانه زارع آقای خوردیم، الکی تأسف اظهار کمی که مژگان و من
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 ツبهزاد سدنا

. شده دود اسپند کمی و مادر کمی و خواستم پدر کمی کشیدم، نفس کمی خریدم، بغض کمی که بود تنگ
 .شدمی شبدرقه صلوات و چرخوندمی سامان دورسر که هاییهمون

 .دیدم رو العمرمادام سریش این امروز -
 میگه؟ رو کی دقیقاً بیاد، یادم تا کردم اخم کمی
 :گفت که کنهنمی یاری پوکم مخ فهمید انگار

 .دیگه بهروز بابا، -
 .رفت ایغرهچشم. بود کارساز من تلخند
 .داشت دوست رو مژگان بهروز، که رفتنمی کَتَم توی اصالً

 .بیسارها فالن و عشق از غیر خوردمی هرچی پسر اون به
 .بود خوب هم شدنش مزاحم به دست مردک
 .بود من سردرد مایع که بدبوش عطرهای وای،

 میشه؟ کج دهنت میاد اسمش تا باز چیه -
 .خندممی
 .میاد بدم ازش -
 .میاد بدش تو از اونم -
 !درکبه -

 .میده گنداب بوی عطرهاش که شاهده خدا! واال
 .کالغه قارقار شبیه هاشخنده که شاهده خدا

 .داشت تاپی هیکل نگذرم حق از
 !خب بود چشم توی اون هیکل نیستم، هم هیز

 .کردمی مراعات حداقل بودم تو با اگه. دیدمش بلوار سر امروز خورد، مخمو پرو یپسره -
 کاشته؟ طالشو دندون -

 !بکاره خوادمی طال داد،می پز من به. افتممی باز مردک یاد خندهمی که بلند
 .بکار هم برنز و نقره برو! درکبه
 .پولداره بگه مثال خواست بکاره؛ طال خواستمی و نداشت دندون یه

 .اومدمی ادا ما واسه بعد هستن، ما چشم جلوی مادرش و خواهر
 .واال داشت عق که لوسش اطفارهای
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 کنه؟نمی رو زاخارش هیکل و قد فکر گندهخرس یپسره
 .گشادش دهن تو نه بینهمی ننش دست توی طال فقط اون طال؟ -
 .دادمی هم پُزی چه المصب -

 .کشید بیرون مانیتور از سر
 بود؟ ابروهاش -
 خب؟ -
 .هست هم اسپرت کنم فکر بشم قربونش. کرده تمیز رفته -

 .کنم جرواجرش خواستمی دلم. بود مردونگی ته مردک این. خندیدم
 .بود مسخرگی ته بُزیش سیبیل
 .شدیم تایپمون مشغول زدم، گپ مژگان با که کمی
 .شدمی محلفمون مزید مژگان هایخمیازه بین،این
 .کردمی سرایت من به گاهی هاشخمیازه. بود داده نشون رو دیشبش خوابیبی اثر

 .گرفتمی مونخنده کشیدیم،می خمیازه که هردو
 .خوردیممی میترا و نگار با هم کنار رو ناهار
 .کردمی مهمونمون زناشوییش هایجوک از میترا
 .ترکیدمی خنده از آخر و گزیدمی لب نگار
 .کرد تنگ رو چشماش میترا

 .ندارید خجالتو هورمون میاد خوشم یعنی -
 .خندهمی سرخوش مژگان

 .کنممی حال هاجوک این با شخصه به من -
 .نشستیم وجورترجمع زارع، آقای شدن نزدیک با

 .زد بیرون دهنش از برنج یدونه و کرد ایسرفه میترا
 نوشابه؟ یا دوغ خانما -

 .کرد دراز دست همه از اول نگار
 .مشکی -

 .داد نگار به رو سیاه نوشابه شد،می دیده سپیدش محاسن بین از که محجوبی لبخند با زارع آقای
 .شد دور زارع آقای و کردیم تشکری. گرفتیم دوغ مژگان جز مونبقیه
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 .داشتم بینایی مشکل من یا شدمی روشن زیادی صورتش. اومدمی زیادی او به سفید پیراهن
 .بود طالیی نوع از درخشش. داشت مهربونی درخشش خدا همیشه چشماش

 .بود تصادف یادگار دماغش روی شکستگی
 .موندمی مخفی نطفه در هامونخنده و کردمی پرچونگی میترا
 .داشتیم خاصی صمیمی نگار و میترا با مژگان و من
 .بگیریم گرم کارمون محل هایزن با دادیم ترجیح اول همون از

 .بود روزها همون از آشناییشون باب و بود زارع آقای یهمسایه قبالً مژگان
 .داشت زارع آقای با خوبی یـطه رابـ مژگان پدر
 .ببر تعصبو و غرور بیا رفتنت قبل سارا. هابچه فعال -
 .داد تکون دستی نگار و کردم مهمونش لبخند به

 .گذاشت من ظرف روی رو غذاش مصرف باریه ظرف میترا
 .بودا جوجه یعنی -

 :خندید مژگان
 .معلومه ساخته بهت -

 .میره و کنهمی خداحافظی میشه، ایشقهوه چشمای آذین که چشمکی با و وسه*بـمی رو هردومون گونه میترا
 .شیممی اتاقمون راهی ای،دیگه تشکر یه با

 .شدمی سنگین خوردمی که غذا کرد؛می جمع یکی باید رو مژگان
 .کنه استراحت کمی داد ترجیح مژگان. چپوندم دهنم توی آدامسی
 .آوردمدرمی رو مژگان صدای آدامس ترکوندن هر با و شدم کارم مشغول
 .کردم کج بلوار راستسمت رو راهم من و کرد خداحافظی مژگان

 .شدم کوچه وارد جوب از گذر بعد رسیدم، که ششم کوچه به
 .شد جلب کوچه انتهای به توجهم

 .خورد هم به دلم که بود کرده متعجبم کوچه ازدحام قدری به
 .آورد فشار ممعده به موقعیبی تهوع حالت

 .دادم تکون هافضول برای سری و گذشتم االف پسرهای کنار از
 .رفتم ترسریع و ریختم هامقدم پای بنزین
 .شدم بهناز و سایه متوجه خودمون خونه در جلوی
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 بودند؟ در جلوی چرا دو این
 :پرسیدم متعجب

 شده؟ چی -
 .چرخید سریع شد متوجهم که سایه

 !شده پیداش مهنوش سالم، -
 .نمیشم بیدار خواب از چرا خبره؟چه اینجا دقیقاً. آورد هجوم قلبم به نگرانی و گشادتر چشمام
 .کنممی نگاه عمیقنیمه هایخط به. کنممی ساحل صورت قاب رو هامدست

 خدا؟ چی رد کشیدگی؟ رد چنگ؟ رد بود؟ چی رد
 .کَندمی رو لبش پوست گرفت،می که استرس. بود شده جمع دارش،صیقل و صاف صورت چقدر

 .کرد زدن حرف به شروع نشسته، دستم کنار درست که مأموری و
 خانم دوستِ نه کبریاییِ آقای با حرفم من! حد از بیش خیالیبی و آزادی یا بذارم احتیاطیبی اسمشو دونم نمی -

 .کبریایی
 .بود شده پر راحتی، یتیره هایمبل. گرفتم جا کنارش منم. نشست مهرنوش کشید،کنار رو دستم ساحل

 فامی نقره لوستر ظریف، و زنانه دکوراسیون داشتن، بزرگینیمه یخونه. بودیم کرده آشغال ما رو چهارنفره مبل
 .زد رو چشمم

 .کرد تر لبی دادمی نشون رو «رضوانی خلیل» نام شـنه*سیـ روی مشکی کادر که شانپخته مرد
 !تربودزرنگ ما همه از اون ولی پیداکنیم؛ رو شاهین جای تا زدیم دری هر به -
 . بهتره نگم خودم مقلوب حال از
  

 .بود مساعد دستش گرمای و فشردمی رو هامدست ساحل
 سنگین رو قلبم پذیرای یخفه سکوت و نَشتی چشمام تا سوزش. بود انداخته راه سوزش ممعده اسید
 از هر و دستش توی گوشی وسط این. بود زده تکیه شده کاغذدیواری دیوار به سبزپوش مأموری ایگوشه.کردمی

 . داشت دیدن کرد،می کفریم که بندشنیم لبخند گاهی
 .بود شلوغ زیادی سُنتیش هاینقش. کردم نگاه پاهام زیر گردویی فرش به و چرخوندم سر

 .شد آزاد نفسم و فشردم رو مبل یدسته
 که میشه متوجه ش،مدرسه درختیکوچه توی رسه،می مدرسه به دیر( ساحل) رضایی خانوم گفته به که امروز ـ

 .میاد دادوبیداد صدای
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 .کشیدمی نفس میون در یکی! داد مرد این به زیرلفظی باید انگار
 .پریدمی من رنگ هرلحظه و زدمی حرف قسطی. بشه خارج دهنم از «بنال» یه داشت جا

 :کرد رنگیکم اخم
 سوار زوربه خوادمی کسی که بینهمی رو کبریایی خانوم میره، فریاد صدای دنبال کنجکاوی روی از وقتی -

 .کنه ماشینش
 .شد ردیف الٔ  سو پشت الٔ  سو کرد؟می کارچی اونجا ظهر سر زوری؟ گفت؟می رو مهرنوش

 .بود مهم وسط این ساحل نقش فقط من برای
 رضایی خانم بینندمی پسرها وقتی. زنهمی صدا رو دوستش اسم. کنه دوستش کمک تا میره هم رضایی خانم -

 .کنند سوار زوری هم اونو تا میشن پیاده ازماشین کنه،می ودادجیغ
 .خدا وای خدا، وای
 سردرد این آخ. میارم کم نفس که بس از کشید دار به منو باید اصالً. اومد بار ضعیف قدراین که کشت منو باید

 .شدمی سوزنسوزن سرم تموم وای. کردمی خودنمایی چه مضحک
 هردوی های لباس تموم و بودن داده نشون دستیضرب حاال پسرها. کنندمی تقال ودوستشون کبریایی خانم -

 .میشن ماشین سوار بشنون صدایی همسایه اینکه ازترس و بود شده پاره دختر
 .مختلف عطر دریا یه نفس، دو نفس، یه. سالمت جانت جان، اکسیژن وای
 .گیرممی گاز رو لبم
 پسرها. پیچهمی کوچه توی بوده، کرده خبر هاهمسایه از یکی که منطقه پاسگاه پلیس ماشین موقعهمون -

 .میشن دستگیر که بذارن فرار به پا خوانمی
 که جوری زدممی. بود خوب خیلی یکی من شستضرب. هستند الزم سیلی عوضی، الوات پسرهای! بهتر

 .افتهمی هم روی ضعف از ایلحظه چشمام. بده صدا روز سه تا هاشونگوش
 و زدمی برق تاسش سرِ.کشهمی عمیقنفسی مأمور. کنهمی فینیفین مهرنوش. شدند اسید انگار بودم خورده هرچی

 .زدمی ذوق توی گوشتیش هایلب
 .ذارهمی میز روی کالهش همراه رو دستش توی پرونده. بود چشماش روی ایساده عینک

 !شاهین مونهمی -
 .کنهمی مهرنوش به نگاهی

 کردید؟ فرار جوریچه ـ
 .کشهمی دارشنم چشمای زیر دستی مهرنوش
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 ساحل با همیشه که ما بیا خودت میگه شاهین که نرم خواممی. میشم ناراحت ازدستش نمیاد، میگه ساحل وقتی -
 . نمیریم بیرون
 .بود کم پسرها این برای کتک. زد کتکش مرگ حد در باید آشغال، یپسره
 .بود گدازجان شالق کتک از غیر

 .میشم دهانش آب دادن قورت متوجه
 خیابون توی شاهین با ساعتیدوسه. شهریار میرم نداشت اگه بخرم، کتاب تا سرآسیاب میرم بودم گفته مامانم به -

 «باشه» همش اونم خونه، برسون منو گفتم بهش میشه؛ تاریک داره دیدم که خوردیممی بستنی و چرخیدیممی
 .خوردن تکون یه از دریغ ولی داد؛می تحویلم

 کشید؟می چی پسرش دست از شبیچاره مادر. شبیچاره ننه زایمان درد حیف فیلم، اون قول به
 :داد ادامه و کرد تر زبونش با رو لبش

 !افتاد هم روی چشمام چرا نفهمیدم و اومد سراغم چیزها خیلی و سرگیجه حس شدیم، ماشینش سوار که باالخره -
 :زد رنگیکم لبخند مأمورها از یکی و شد ساکت مهرنوش

 .بود ریخته توش آورخواب مواد کردیم، پیدا ماشین توی رو لیوان آشغالِ -
 .بریم محل این از که شدممی مُصِر و شنیدممی رو چیزها این

 .کرد ماجرا این گیر رو پاش مهرنوش، احتیاطیبی. رسیدنمی نظر به عاقالنه درکل
 .بشه گیریفاکتوری هاهمسایه وقیحانه هایفضولی البته داشت، خوبی نسبتاً همسایه محل این

 .شدممی بیچاره من رفتمی اگر. نرفته مهرنوش با ساحل اینکه از بودم حالخوش
 ها،حدیث و حرف غلیظ، آرایش. پریدمی پسری هر با که بس از دادمی دق. دادمی دق منو که بود دوسال ساحل
 .شدنمی عبرت اینا چرا. بودند کرده کر رو هام گوش

 .ریخت اشک و زدم حرف دوسال زدم، جز دوسال خوردم، حرص دوسال. نیست کم دوسال
 .کرد ترجِری رو ساحل زدن کتک. شد تموم کرد فکر سامان خورد که کتک. خورد کتک و ریخت اشک

 درسته نزد، حرف کام تا الم درسته کرد، کاریمخفی درسته دوسال، این بفهمه کاش. نیست کم دوسال خدا هی
 .سوختممی من دل ولی بود؛ برف توی کبک عین سرمون
 چی من بفهمه کاش دختر این! شدمی حسادت باب من هایحرف بود؛ بزرگترمون سامان چون زدم؛نمی حرفی

 .کردم آزاد فوت با رو نفسم. کشیدم
 .انداخت پایین سر پدرش، از زدهشرم مهرنوش
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 توش شده، قفل درهای با غذا و آب هیچ بدون نصفی و روز دو که درمیارم سر متروکه، خونه یه از که بعدم ـ
! میده تحویلم وپرتچرت مشتیه و میاد ـکل*الـ شیشه یه با شاهین که بود دوم روز ظهر کنممی فکر. زندونیم

 ...که هم بعد
 :داد ادامه مکث با و گزهمی لب
 رو ـکل*الـ شیشه من که نمیشه متوجه بود، کرده ـت*مسـ چون ولی کنه؛ درازیدست بهم خوادمی که بعدم -

 .میام و زنممی سرش توی محکم و برداشتم
 که خوب چه خدا وای. نیاورد دختر این سر بالیی و بود ـت*مسـ که بهتر. داشت شومی فکرهای چه جُعَلق یپسره

 .نرفت ساحل
 .کنیمی نگاهم که مرسی خدا، مرسی

 تومن ده تهش. بگردم رو شاهین جیبای کل میشم مجبور کنم؛نمی پیدا رو کیفم که بیام خونه به خواستممی -
 به صورتم و بود تنم مدرسه شلوار مانتو. بیفتم راه گرسنه شکم با کجاست دونمنمی که جایی از و بگیره رو دستم
 ماشین یه میام، مدرسه کوچه توی وقتی همین خاطربه بود؛ خاکی هاملباس تموم و کبود شاهین هایکتک خاطر
 .رسهمی دادم به ساحل که کنند سوارم زوری خوانمی و فراریم دختر کنندمی فکر مزاحم پسر
 .کنهمی نگاه ساحل منو به خجالت از سرخ صورت با چشمی زیر

. آورتهوع سردرد یه با عمیق نفس. شده زیاد کشیدنم نفس روزها این عمیق، نفس. بود اومده دستم چیزهمه حاال
 .میرن اونجا از مأمورها میشه، زده دیگه هایحرف سری یه وقتی
 .ایستممی حیاط دردم. برم محل پاسگاه به مجبورم دیگه هایاالتٔ  سو بهونه برای فردا
 .کرد نگاهم زدهشرم مهرنوش مادر

 .کنم تشکر ساحل دست از جورچه و بخوام عذر جوریچه دونمنمی. سفمٔ  متا جان، سارا ببخشید -
 .زدم لبخند

 .کنید مهرنوش جمع رو حواستون بیشتر تنها نیست، نیازی -
 .آبجی بریم -

 در جلوی بود، خوابیده صورتش تورم از کمی و بود کرده عوض رو هاشلباس حاال که مهرنوش و دادم تکون سری
 .اومد

 .ببخشید ساراجون، -
 .گذاشتم ششونه روی رو دستم
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 زحمت داریم پدرت و من. بخونید رو درستون بشید، چیزا این خیالبی میگم؛ هم تو به گفتم، ساحلم به من -
 پاافتاده،پیش احساسات سرییه با زحمتاتون نذارید. کشیدین زحمت و خوندید درس االن تا هم شماها. کشیممی
 .بیاره وجودبه ابروییبی و بره هدر

 .کشیدم صورتم به دستی. برداشتیم قدم خونه سمتبه هردو. ـوسید*بـ رو ساحل زخمی صورت و گفت «چشمی»
 !وحشتناک و پردردسر روز یه از اینم. بستم رو حیاط در
 بچه رو ساحل و نبودم مادر. نبودم مادر من. انداختم شد، خونه وارد که ساحلی به نگاهی و زدم تکیه حیاط در به

 .شیطون و بود خانم من زندگی یساله1۸ دختر. دیدممی خودم
 انجام کارهایی زیرزیرکی و خندیدمی دوسال این توی ساحل. نداشت رو شدنش کم قصد انگار که هاییشیطنت

 .نبردیم بویی کدوممون هیچ که بود زرنگ قدریبه دختر این. دادمی
 و ساحل گذشته. نبود تلخ من گذشته سختی، باروبندهایبی مادر،گذشته و پدر با خواست،گذشتهمی رو گذشته دلم

 .میشم راهی حوصلهبی. بود تلخ کمی ولی عزیزم بهناز. نبود تلخ هم سایه
 .پوشممی رو هامدمپایی درمیارم؛ پاهام از رفته وا و شل رو هامکفش
 کشیده متوجه. دارمبرمی هارولباس میرم؛ طناب روی شده پهن هایلباس سمتبه. دارمبرمی سرم از رو مقنعم
 و پیچیده خودش دور پتویی که اوفتهمی بهنازی به نگاهم و گردونمبرمی سر. میشم حیاط کف دمپایی شدن

 .میاد سمتمبه
 .زدم لبخندی

 بهتری؟ خوشگله، مامان سالم -
 .میده تکون سری

 .ترسیدم دیدم، وضع اون با رو ساحل. آره -
 .زدم پذیرایی پنجره به ایتقه
 .بگیر رو اینا بیا سایه -

 .میره و گیرهمی پنجره از رو هالباس سایه که گذرهنمی چندثانیه
 .نشستم آورد،می ما خونه به جلویی، حیاط نداشتن خاطر به کارش؛ بعد که همسایمون پسر اسماعیل موتور روی
 .کشیدم ایخمیازه من و زد لق کمی

 .بود اومده بند زبونم زد،می حرف اینا مهرنوش خونه توی مأمور وقتی اصال. بودم بدتر که من -
 .رفت کوچک باغچه در شلنگ سمت

 بود؟ خوب مهرنوش بود؟ شده چی حاال -
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 ツبهزاد سدنا

 .کرد کپ من از بدتر. کردم تعریف براش رو ماجرا سیرتاپیاز
 .بود شده تنهاییم دردهم تنها من خوشگله مامان

 .گذشته گوشزد و نصیحت از کار دیگه. بینهمی آدم چیزاچه -
 .گذاشتم موتور دوطرف و آوردم باال رو پاهام

 میام؟ موتور به من میادیا من به موتور -
 .گرفت سمتم رو آب شلنگ و خندید

 .دختر دربره خستگیت بگیر، دوش یه برو. میاد بهت اساسی حموم یه -
 .بیامرزه آفرید، رو جمعه که رو کسی اون پدر خدا آخ. هست وقت صبح فردا حاال، میرم -

** 
** 

 دارید؟ شکایت -
 . کردم دیوارکنج پسر چهار به نگاهی
 :گفتم و فشرد رو دستم ساحل

 .دارم شکایت بله -
 برید هم قانونیپزشکی باید شما ولی کردند؛ شکایت هم کبریایی خانوم مادر و پدر! مشخصه که وجرحضرب آثار -
 .بیارید من برای رو شنامه و

 .دادم تکون سری
 :گفت مأمور که کردم نگاه چهارپسر به باز
 دارید؟ حرفی -
 بپرسم؟ چهارتا این از سؤالیه میشه -

 :گفت متعجب
 بفرمایید؟ -
 .شد کشیده سرم پشت هم ساحل و شدم بلند جا از

 :کردم باز لب رسیدم چهارپسرکه جلوی
 .داشتم سؤالیه -

 . فرورفت هاشونلباس یقه توی بیشتر سرشون
 .گرفتم نفسی
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 ツبهزاد سدنا

 ارزه؟می مردم دختر کردن بدبخت به دوساعته، ـذت*لـ یه -
 .بودن تیپیخوش و جوون پسرای

 .بود چشمم توی هاشسیبیل یکی و مشکی ابرو و چشم یکی بور، یکی
 .شد ظاهر دومرد پشتش و خانوم یه هیکل،قوی مردی در چهارچوب توی. شد باز ضرببه اتاق در

 .کردم نگاه عظیم منبع اون به باتعجب و چرخیدم
 .بود من سرپشت به نگاهش
 .کرد پاره رو گوشم پرده فریادش صدای

 بدزدی؟ خوایمی رو مردم ناموس و شدی ناموسبی حاال -
 .کردم خیس کنم، فکر رو شلوارم دوریه من

 .بود کینه از پر شتیرهایقهوه و خشن هایچشم
 چراغ انگار کشید، آژیر انگار. دادمی هشدار انگار. برداشت بلند چندقدم. بود نامرتب سیرش،ایقهوه یمردونه پیراهن

 . رفتم عقب کمی ابهام با. کرد رد رو قرمز
 .نذاره نصیببی هم منو فریادش ترسیدم کنه، جاننوش هم منو ترسیدم
 .کرد ایجاد فجیعی خیلی صدای دستش ضرب

 .خورد چرخ سبزچشم پسر اون صورت وَریه
 .فشردم هم روی رو چشمام

 .شد فعال هازنگ من گوش توی انگار
 .بود دردناک سیلیش خیلی. کرد ذقذق صورتم پوست
 .کشید نفس عصبی

 عذاب رو مادرمون و کنیمی خوادمی دلت غلطی هر که چغندرم من نبوده سرت باال پدر نکنی، فکر زدم اینو -
 .میدی
 . نشست بود زده مرد که جایی روی پسر دست

 ...سکوت و بود سکوت
 .زدنش سیلی عین درست بود، سنگین هاشنفس صدای

 .بود شده باریک شتیره چشمای. خوردندمی سُر هِی بلندشنیمه موهای. بود شده متورم عصبانیت از گردنش رگ
 .بود کرده مات رو همه اتاق سکوت

 .اومد خودش به همه از زودتر میز پشت مرد
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 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 ツبهزاد سدنا

 .فشرد رو مرد عظیم شونه و کرد تند قدم
 .نیست درست کاراین عزیز آقای -

 .کرد نشستن به دعوت و کشید و مرد دست
 .شدند داخل زن یه و مردها. شدند پراکنده در جلوی هایآدم یهمه

 خون بدجور نشسته، صندلی روی مرد اون. بودن عصبانی هم دومرد. بود هویدا آشفتگی تکشون،تک ی چهره از
 .مکیدمی رو خودش

 .آورد دستم به بیشتری فشار ساحل. کردم میزون رو ممقنعه استیصال سر از
 .جَستیدم سکوت میون و کشیدم هوفی

 ! بااجازه -
  

 .رفتیم اتاق در سمت
 .داد نشون خودی الجثهعظیم مرد

 ...خواستهمی من برادر که هستند همونایی هاخانوم این -
 .خورد رو حرفش ادامه مرد. شدیم متوقف کوچک اتاق در مقابل
 .شتافت کمکش به مأمور

 .رضایی هاخانم. دخترهاست همون از یکی دوخانوم، این از یکی بله -
 .شد بلند صندلی روی از مرد
 .بود لباش و بینی میون جایی من نگاه و لرزوندمی رو اتاق کف هایسنگ محکمش، هایقدم

 .نداشت دیدن پیشونیش روی متورم رگ و چشماش سرخی
 :زد لب رسید که ما به
 هستند؟ خواهرتون -

 .دادم تکون ییدٔ  تا روی از سری
 .موند خشک ساحل هایرَدِه روی خشنش نگاه مرد

 .گزید لب که دیدم
 :کرد باز لب پرحزن

 .کنم کاری تونمنمی که مشرمنده. هازخم این بابت متأسفم بنده. نداره فایده برادرم و منِ گفتن ببخشید -
 .بود ناجوری جورِیه مرد این. بود شده مشت قدرتمندش هایدست. بود درد از پر چشماش لرز
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 ツبهزاد سدنا

 .نزد حرفی و کرد نگاه تنها ساحل
 .اومد من صورت روی نگاهش و گرفت نفسی مرد

 کردید؟ شکایت -
 :چرخوندم رو دومتریم زبان و دادم تکون سری

 بله -
 داره بدخیم سرطان مادرم ولی خوردنه؛ خنک آب از بدتر رامین حق بگیرید؛ پس رو خودتون شکایت ندارم انتظار -
 رو آخر دقایق همین رامین که بگیرید پس رو خودتون شکایت که خواممی شما از عاجزانه. کردن جوابش دکترها و

 .باشه مادرم پیش
 .تپید من دل میون چیزی

 ...ترشکوچیک پسر و داشت سرطان پسر این مادر
 .دیدم رو دوراهی واقعاً من و شد خُرد غرورش مرد این انگار

 .کردم نگاه پرخشونتش تیره چشمای به
 عبرت شما برادر تا کنم شکایت که دارم حق هم من ولی بیمارن؛ مادرتون کنممی درک من عزیز، آقای ببنید -

 ....نگهدار خدا. میدن اطالع بهتون شدم منصرف اگه کنممی رو فکرام من هرحال به! بشه بقیه
 .گذاشتم دستگیره روی رو دستم

 .رسید گوشام به مرد آهسته «خدانگهدار» صدای
 .نداشت اهمیت چیزهیچ براشون دیگه پسرهای مادر و پدر انگار. زدمی داد شکستگی، صداش تهته

 ...خواست عذر و کَند جان مرد، این
 .شدیم خیابون وارد. شدیم رد شلوغ و طویل راهروی از
 که؟ گیرینمی پس -

 .کردم نگاهش
 .دونمنمی -

 .کرد جمع شـنه*سیـ توی رو هاشدست
 .بشه آزاد زندان از عوضی اون نیستم راضی که من -

 :نوشتم مژگان برای و آوردم بیرون جیبم از رو گوشیم
 «نشریه میام دیگه ساعتنیم»
 .ندارم بحث حوصله فعالً ساحل -
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 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 ツبهزاد سدنا

 .رسوندمش خونه به بعد،چندی و نزد حرفی
 .شدم ماشین سوار و گرفتم جدید تاکسی
 .چسبیدم در کنج به بیشتر. فشردم هم روی چشم
 .کردم نگاه هاماشین گذر به و کشیدم صورتم روی رو سردم دست

 .کردممی حرکت بودم، داخلش من که تاکسی ماشین کنار بزرگی کامیون
 .کردم حساب رو کرایه حرفبی

 .کردم جاجابه دستم توی رو تعصب و غرور کتاب
 .داد صدا کتابخونه در باالی زنگ ورودم با

 . بود زنچشمک کتابخونه شلوغی
  

 .داد تکون دست میترا
 .دادم تکون سری هردو برای تنها من و زد لبخند نگار
 .رفتم باال رو نشریه به منتهی هایپله

 .بود مژگان و من اتاق اول، اتاق
 .بود بازنیمه اتاق در
 .نشد حضورم متوجه مژگان و کردم باز رو در صدابی

 .بود گوشاش روی رنگیآبی بزرگ هدفون
 .کردم رها دست،دم لباسیچوب روی رو مکوله

 .زد لبخندی و اومد باال نگاهش
 .برداشت هاشگوش روی از رو هدفون

 شد؟ چی -
 .کردم وِلو صندلی روی رو خودم و انداخته باال شونه

 .کردم شکایت هیچی، -
 .چرخید من سمت

 .کرد شدنمی که دیگه کار -
 .شد روشن بامکث کامپیوتر

 .کردم تر لبی
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 ツبهزاد سدنا

 .یکیشون از البته بگیرم، پس رو شکایتم که داره احتمال -
 .کرد باز رو میزش روی پرتقالی نباتآب و انداخت باال ابرو

 .صالحه هرجور. هووم -
 .نشستم صندلی روی درست گرفت، دهن به که نباتآب
 .دادم تکون رو موس و کردم نگاه مانیتور به

*** 
 .کشیدم سرم روی محکم رو دستم
 رو زنی باید. شدممی بند پا روی باید. کشیدم نفس فقط ریزیه. لرزیدمی لبام. شدم خیره رومروبه منظره به بادرد
 .کردممی آروم
 .ببینم رو تصویر تریندهندهآزار چشم، با باید
 .بودند سخت چقدر بایدها این و... باید
 .بودم اومده بیمارستان به سرکار از مستقیم. نبود مهم هامانگشت سر و گردن درد

 .زد چشمک ملحفه سفیدی. کرد گذر شده،پوش ملحفه یجنازه یه و تخت یه چشمام جلوی از درست
 کشیدند؟ رنگشخوش چشمای روی رو ملحفه چرا اصالً

 .اومدمی گریه صدای
 .بریدمی نفس شزدههایهق یکی

 شده چی بسیج بیمارستان کل. ریختمی بهم روان بهناز گریه صدای و ندید رو من پرستار. ندید رو من پرستار
 بودند؟
 .نداشت دیدن حالش بهناز و خورده سُر اتاق در کنار سایه کرده، کز ساحل

 .نپرید سرم از جنازه تحویل تا بیمارستان بوی
 .گذاشتند دستمون روی جنازه یه
 یه کشتن. بود بسته قلبم زدنِ تیغ به کمر خدا بود؟ کِی دقیقاً دیدارمون آخرین. بود بلند قدوباالش که جنازه یه

 ...خاک خَروار یه و آسونه خیلی زندگی
 .کشوند سیاهی به رو چشمام حلوا تیرگی و خرما یه. پیمان و پر دیسیه

 :بود زنده پخش
 . باشه آخرتون غم میگم، تسلیت -
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 خیلی مرگ و بود شبیه گوریبه زنده به بیشتر که زندگی. زندگیم یرفته دست از سومین بعد جمله ترینتکراری
 .داره مخانواده کشتن به کمر عزرائیل. شده نزدیک

 باز چشم کمرباریک، استکان داخل خوریچای قاشق برخورد میون بربری نان بوی با هاخواست؛صبحمی دلم من
 .کنم

 .رفت برباد زندگیم مرد دومین
 ...خوبیست جای بهشت
 .لرزوندمی دل عجیب فامش،نقره کاریکنده با مشکی قبر سنگ سومین

 بگم؟ چی خوند،می روضه برادرم تک برای باسوز که مردی صدای از
 .گفت ایدنب چیزی بهناز، هایکردندلدل از
 .زد نباید حرفی واقعه یه از

 ...وفات سال
 ...تولد سال
 .رسید خواهیم جاهمین به ما همه
 .شـنه*سیـ ستبری به چسبید سرم شد، قاب مشونه دور هاییدست وقتی
 داد؟نمی رو سامان بوی چرا دمیدم؛ عطر

 .درآورد رو همه اشک و کرد گریه کنارم ایمان
 ...و کرد دلبری ـوشش*آغـ و زد ـوسه*بـ دایی

 عزیزم؟ سارا؟ سارا؟ -
 .کشید مکردهعرق گردن روی دستی و کردم باز چشم

 .دوختم چشم بود، نشسته سرم باالی که بهنازی به
 .گذاشت سرم روی رو دستش

 دیدی؟می کابوس. نیست هیچی -
 .بود اتفاق یه تکرار بودم، شاهدش هم بیداری تو! نبود کابوس -

 .آورد باال رو آب لیوان و کرد اخمی
 .بخور آب بیا -

 .نشستم جام توی
 :کشیدم چشمام به دستی
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 ツبهزاد سدنا

 میشم کالفه واقعی و درهم هایخواب همه این از دارم کنممی حس -
 مگه؟ دیدیمی چی -

 .کشیدم سر رو لیوان آب
 ...سامان مرگ -

 .بود بهناز اشکقطره فقط جوابم و انداخت پایین سر
 .فشردم هامدست بین رو آب لیوان

 .دوختم چشم بود، پایین که سری به
 اینجا؟ ؟!رسیدیم کجا به

 .بود چوبی سقفش از نیمی که ایخونه این
 .کردندمی کجیدهن بهت کوچیک هایسوسک آشپزخونه، از گذر با که اینجایی به

 . کشیدم آهی
 بهناز؟ -
 جانم؟ -

 .دادم کمد به تیکه
 میشه؟ تموم آورعذاب روزای این کی -
 .دونمنمی -
 .کنم فکر بدم سور باید بگذرند، اگه -
 .بخواب بگیر -
 .بخوره سرم به هوا کمیه حیاط میرم -

 .بود برداشته ترک چشماش، یشیشه و داد تکون سر
 .شدم بلند جا از. نبودن دیگه خواب من، هایخواب و بودن واقعی من هایخواب
 .برداشتم رو بود آویزون در باال که ایطوسی بافت
 .رفتم ساحل و سایه اتاق سمت
 .شدم وارد و کردم باز رو در آروم

 هایخراش دستم. رفتم ساحل سمت. زدم موهاش روی ایـوسه*بـ. کشیدم باالتر رو پتوش رفتم؛ سایه سمت
 .کرد لمس رو صورتش

 .شدم دور سایه و ساحل از چقدر کردم حس
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 ツبهزاد سدنا

 .گذروندم نظر از رو متریشیش اتاق گوشهبهگوشه و شدم بلند جا از
 .بود شده پخش اتاق میون هردوشون هایکتاب
 .بود ساخته کوه ای،گوشه نشده تا هایلباس

 .رفتم اسماعیل موتور سمت و کردم جمع سینم توی رو هامدست. کردم پام رو هادمپایی.بستم صدابی رو در
 .نشستم موتور روی
 .بود چشمام رنگهم چقدر شب تاریکی و آوردم باال رو سرم

 .درخشیدندمی ماه حضور با هاستاره
 .کنممی جبران بفرستیا؛ ما برای آسمون از خوشی کمیه نیست بد ولی شکر؛ رو کرمت خدایا -

 .گرفتمپس پسرها اون از شکایتم
 .باشم نداشته کدومشون هیچ از شکایتی هیچ دادم ترجیح

 .نزدم حرف و خوردم هوا
 .داشت جریان هنوز زندگی. زدمپس بغض کمی و خوردم هوا. کردم فکر کمی و خوردم هوا

*** 
 .بود خوب مالیمت این و گذشتمی مالیم ریتم یه با آهسته زندگی
 و گذاشتم میز روی رو پاهام حوصلگیبی با. دوختم چشم مژگان خالیِ جای به. کشیدم مخسته چشمای زیر دستی

 .کشیدم موقعیبی یخمیازه. شدم خیره مانیتور به
 .بود اومده برام اجتماعی، و عاشقانه رمانی چاپ برای جدید ایمیل
 .شد باز در باالخره. بیاد جدید رمان چاپ برای زارع، آقا یییدیهٔ  تا با تا بودم مژگان منتظر
 .نشست سرجاش کاغذی، با مژگان

 .بگیر پیرینت خودت. کرد امضا ببین -
 .کردم نگاهش گذرا و گرفتم رو کاغذ

 .برد عقب کمی رو صندلیش مژگان
 .آشناهاشونه از یکی برای! بگیر نظر زیر خودت رو رمان این بگم بهت گفت راستی آهان -

 .کردم بهش متعجبی نگاه
 .نیست حالیم غیره و نگارشیعالئم از چیزی که من من؟ -

 .کرد نگاهم
 .نه یا داره بشه چاپ مانع که چیزی یا ـی*سیـاس مسائل ببین فقط، بخونش تو گفت گفتم؛ بهش -
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 ツبهزاد سدنا

 .انداختم باال رو ابروم
 بخونم؟ هم رمان حاال ندارم، وقت جوریشهمین من -

 .چرخوند کاسه توی رو چشماش مژگان
 خوبه؟ بخونی خونتونم توی تا میدم رو تابملپ من. زنیمی غر چقدر -

 .زدم نماییدندون لبخند
 .ـگر*جیـ مرسی -

 .شد کارش مشغول و داد تکون سری باخنده
. عزیز نویسنده خدمت سالم»: زدم متن این با ایمیلی کنم، دریافت رو رمانش من تا بود تایید منتظر که کسی برای

-عاشقانه جدید رمان چاپ توانایی که رسیدیم نتیجه این به و کردیم کوتاهی صحبت زارع، آقای نشریه مدیریت با
 از متشکرم. شود گرفته زیرنظر تا بفرستید ایمیل همین به را خود رمان از افیدیپی میشم ممنون. داریم اجتماعی
 «[اطلس نشریه مدیریت. ]خودتان رمان چاپ برای ما نشریه انتخاب

 . کردم سِند
 .شدم بود، شده مُحَوَل ما نشریه به تازگی که جدیدی هاینوشتهدست تایپ مشغول
 . درآوردم پاهام از رو هامکفش

 .بود آورده گیر وقت هم لعنتی خمیازه این
 .کردم خاموش رو لوککَپس و لغزید کیبورد روی دستم

 .کردم باز جدید صفحه
 .بریم بیرون و بچینم برنامه روز یه باید

 .داشتند نیاز تفریح به امتحاناتشون قبل ساحل و سایه
 مانتومون خرید آخرین از وقتچه نیست یادم دقیق. گذشتمی رفتنمون بیرون آخرین از وقتچه نیست یادم دقیق

 .گذشتمی
 .کشممی راحت نفس یه بذاره، زمین که رو بارشیشش بهناز

 .گذاشت میزم روی رو کاغذی مژگان
 .مونده جا صفحه این کنم فکر ببین -

 .گرفتم دست رو کاغذ
 چیه؟ مشکلش -

 .چرخوند هاشانگشت بین رو قرمز خودکار
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 ツبهزاد سدنا

 .بفرس مظاهری واسه خونه؛نمی باهم جمله هایفعل -
 .بود دستچیره ویراستار همون مظاهری

 .بود کارش عاشق که مردی. داشت جسمی مشکل کودکی از که همون. بود فلج که منطقی و اخمو مرد همون
 که سالهواندیسی متاهل مرد. دادمی انجام رو شده چاپ هایرمان ویراستاری ش،خونه داخل که مردی
 .بود جانش ویراستار پیشهدل و دخترعموش همسرش. داشت مهربونی خیلی همسر

 .کردمی تروخشک رو مردش داشت،چشمبی
 .نداشت باروَری توانایی و داشت مشکل که زنی

 .گفتمی مظاهری آقای هایمهربونی از ریزیه داد،می تحویل رو همسرجانش کارهای وقتی
 .بود اخمویی ولی نازنین مرد. ندیدیم مهربونی ما که واال

 .اومدمی اینجا گاهی همسرش. دیدمش کوتاه چندبار تنها کتابخونه داخل کارم مدت طول
 .بود خوزستان اهل که پوستسبزه و چادری زنی

 .بود زیباتر برابرش در مظاهری
 .گرفت فاکتور باید رو طوسیش هایچشم البته داشت، شرقی زیبایی

 .کرد ییدٔ  تا اون و دادم مظاهری به برگه به راجع توضیحی
 .بود ندیده رو برگه این انگار. کرد گوشزد رو ایرادات و کرد چتی مختصر
 .کرد نگاهم خیره مژگان و بستم رو چت صفحه

 :پرسیدم متعجب
 چته؟ -
 چیه؟ اسمش جدید نویسنده این -

 .انداختم باال شونه
 .دونمنمی -

 .کردم ایمیلم صفحه به نگاهی
 .نوشته توش چیزی ببینم وایسا فرستاد؛ رمانشو کنم فکر -

 .دانلوکردم و فایل
 «غم تحریف»: کردم نگاه رمان اسم به استفهام سر از

 .دوختم چشم شنویسنده به ترمتعجب
 .مهرپور آژمان -
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 ツبهزاد سدنا

 .افتاد مژگان به نگاهم و اومد کش لبام
 دختره؟ آژمان -

 :گفت ترمتعجب مژگان
 .کنممی سرچ االن دونم،نمی هان؟ -

 :گفت دقایقی بعد
 ...و وقتبی زمان،بی معنی به پسره، اسم نه -

 .کردم گرد چشم
 !مردِ دیگه های رمان برخالف رمان این نویسنده یعنی! اسمی عجب اوه -

 .گرفت قرار کنارم مژگان
 .بپرس رو سِنِش بزن ایمیل یه! مهرپور آژمان -

 .کردم نگاهش اخم پر من و شد خم من روی
 چه؟ ما به -
 !مژگان جون -

 .زد شگونه به ایضربه
 .بمیره تن این -

 .رفتم فضول زیادی این، به ایغرهچشم
 :کردم لمس رو کیبورد هایدکمه و کردم باز رو ایمیل صفحه

 «.بدونم خواستم می رو سنتون ببخشید»
 .گرفتم دندان به رو لبم پوست

 .میشم مرگ دق من آخرسر مژگان، این دست از
 .بود خیره صفحه به شوق با

 .گرفتم پرکنی دهن جواب که بود نگذشته دقایقی

 بعد شما جواب منتظر. خوش روزتون. هستم ساله32 بنده ولی باشه؛ شرایط واجب سن دونستن کنم فکرنمی»
 «.خدانگهدار. هستم رمان اتمام

 .رفتم مژگان باز نیش به ایغرهچشم پرحرص
 ما دونهمی انگار «نیست شرایط واجب» نوشته جوریه تازه!ممنوع فضولی یعنی گفت؛ که جوریاین دیدی؟ بیا -

 .کشیممی رو زبونش زیر داریم و دختریم
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 ツبهزاد سدنا

 .خندید مژگان
 .ایهقیافه چه بدونم مشتاقم -

 .زد مرگ، قصد به باید رو دختر این. ساییدم هم روی دندون
 :گرفتم دستش از نیشگونی

 .نچسب پسرِ شکلیه؟ چه که چه تو به -
 .نشست سرجاش و برگشت. گذاشت بازوش روی رو دستش. رفتم هم توی صورتش

 .زدم زل چشماش به شدم، پرو منم و کرد نگاهم
 .شد باز نیشش چاک

 مهرپور؟ آژمان -
 .کردم نگاهش باغیظ

 .کرد محواله ایـوسه*بـ و خندید ریز
 .میاد هم خوشش چه سر،خیره یدختره
 !شده خانم خواستگار پسره انگار. بود باز تایپ، موقع نیشش چاک
 .بود همین مژگان. کرد قیچی رو لباش کنج لبخند باید

 .کردمی بدبختت بیاد؛ خوشش کسی از اگه و کردمی باز نیش
 .نکنه آبروریزی کنه خدا. کنه جمع آمار تا چرخیدمی دور

 . بردم کیفم سمت دست. کرد پرت رو حواسم گوشیم، روی بوقتک صدای
 .کردم باز رو پیام گوشی آوردن بیرون با
 «.بخره مانتو خوادمی برم؟ خرید ستاره با میشه آبجی سالم»

 «خانوم سایه خیرنه»: نوشتم معطلیبی و کردم اخمی
 .شدم خیره شده، باز رمان به. گذاشتم میز روی رو گوشی

 .دوختم چشم رمان خالصه به
 چون هاییزخم. است گذاشته یادگار جانشبی تن بر عمیقی هایزخم سرنوشت، سنگین دست که پسری درمورد»

 «...و کسیبی و خانمانیبی درد
 .بودم تعصب و غرور درگیر. نداشتم رمان خوندن یحوصله هیچ. شدم خالصه یادامه خیالبی حوصله،بی

 .بخونم ایرانی رمان که اومدمی پیش کمتر
 .کردم نگاه مچیم ساعت به
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 ツبهزاد سدنا

 .شدمی تموم کاریمساعت دیگه ساعتیه
 .بگیرم اساسی دوشش یه تونستممی باالخره

 .اومدم بیرون اتاق از نداشت، خونه به رفتن قصد فعالً که مژگانی از کوتاهی خداحافظی و کیفم برداشتن با
 :گفتم بازنیمه در بین از و کردم گرد عقب. زد صدام بلند صدای با مژگان

 هان؟ -
 .آورد باال رو تابلپ کیف

 خوایش؟نمی مگه -
 .گرفتم تشکری با رو کیف و زدم پیشونیم به ایضربه
 .شدم راهی من و داد دستم هم رو فلش

 .شدم روروبه زارع آقای با که رفتم پایین رو هاپله
 .پاشید رومبه ایپدرانه لبخند

 خوبی؟ دخترم، سالم -
 چطورن؟ توننوه و دخترخانومتون خوبید؟ شما ممنون زارع، آقای سالم -

 .شد ترپررنگ لبخندش
 بخونی؟ تا کشهمی طول قدرچه رو آژمان رمان بدونم، خواستم می. دخترم خدمتت دارن سالم -

 .است زارع آقای و نچسب مردک بین صمیمیتی مهرپور، کوچیک اسم گفتن با کردم حس خوب. کردم ریز چشم
 چهار تقریباً بگذرم، سرسری اگه ولی هفته؛یه از بیش الًاحتما بخونم، ریزبینانه بخوام اگه زارع، آقای دونمنمی -

 .روز
 .کرد جاجابه رو دستش توی هایکتاب

 آژمان خود البته بدم، ویراستار دست فقط خواممی من چون بخون؛ ریزبینانه همون پس! طوراین که. خب -
 .نداره زیادی نقص احتماالً ایه؛حرفه ویرایشگر

 .دادم تکون سری
 .کنم مهرپور آقای تقدیم صفحه، ذکر با رو ایرادات و بخونم زودتر شد اگر کنممی سعی. چشم -
 .کنیمی لطف دخترم، مرسی -

 .برداشتم قدمی
 .خدانگهدار خوش، شبتون -
 .باشه خداحافظت -
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 ツبهزاد سدنا

 .اومدم بیرون کتابخونه از و گذشتم کوتاهی دست با میترا کنار از
 گاهی ساعت،نیم گاهی که اتوبوسی برای ایستادن منتظر بدون و بگیرم تاکسی دادم ترجیح خیابون از گذشت بعد
 .برم خونه به بشه، ازش خبری تا کشیدمی طول ربعیه

 .پنجره کنار گوشه خانومی و بود نشسته جلو مردی
 .شدم خیره بیرون به و گذاشتم پاهام روی رو تابلپ کیف

 .وزیدمی باد بازنیمه یپنجره از
 .شدمی موزونش حرکت خوشدست موهام
 .فرستادم ممقنعه داخل رو موهام

 .دوختم چشم کردند،می بازی ملتپارک جلوی که هاییبچه به
 .کشیدم آهی

 .گرفت دیگه زنی پدرم شد، فوت که مادرم
 . بود کرده معرفی پدرم، دوست انگار

  
 .باشه منم مادر خواست ورودش، با که زنی
 .بود آروم ولی حراف؛ سامان. بودم حرفیکم و آروم آدم من

 .شدم حالخوش انگار اومدند، دنیا به که سایه و ساحل
 .شد فوت که بود جوون مادرم
 .کردممی قِلقی بد کمیه ولی من. اومدمی کنار چیز همه با بود؛ فهمیده و عاقل کودکی همون از سامان

 .گرفت زن ما سرپناهیبی برای فقط پدرم
 .بیاد میدون به زنی بود، این ترجیح. بود سنگین کارش خودش
 .بود سامان و پدرم شبیه چشماش. بودم حالخوش خیلی اومد، دنیا به که ساحل
 .شد پیدا شسروکله سایه بعد دوسال

 .بدقیافه و زشت نوزادی سایه
 .بودند هم برعکس درست سایه و ساحل
 .شدن خانم و زیبا هردو ولی االن
 .هستم ترزشت دو، اون از خودم کنم فکر

 .گذشتمی فوتش از ماهیهشت. کرد فوت شدنش، پدر فهمیدن بدون که آخ. کرد ازدواج دیر سامان
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 ツبهزاد سدنا

 .بودم طبیعت عاشق همیشه. کشیده قامت هایدرخت این بوی بود، لذیذ چقدر و گرفتم نفسی
 .بود کارم اتاق پنجره جلوی بلندی، و کوتاه هایگلدون
 .رسیدممی هاگلدون به من بیشتر. خریدیممی باهم هردو من و مژگان

 .گرفتم راننده سمت رو دوتومنی
 .کرد بهم آیینه از نگاهی

 .نداره قابلی -
 .زدم خشکی لبخند نیمچه

 .مچکر -
 نداره؟ قابل -
 کنن؟می پارهتکه تعارف، هم هاراننده حاال تا کِی از

 .فشردم رو تابلپ کیف یدسته و کشیدم ایکالفه پوف
 .کردم جاجابه دوشم روی رو کیفم. بودند باز همه محل هایمغازه

 .شدم راهی خیابون چپ سمت به کوتاه، نگاهی با
 .بود ـواز*نـچشم ها،مغازه هایزنچشمک
 .شدم فروشیشیرینی وارد بامکث

 .بدید تَرهاتون شیرینی کدوم هر از دوکیلو زحمتبی خانوم، ببخشید -
 .زد لبخند زن
 .عزیزم چشم -

 .خوردم شیرینی کِی دقیقاً اومدنمی یادم. شدممی ـذت*لـ غرق رفت؛می زیردندونم شمزه همراه شیرینی بوی
 .بود چای با قند خوردم که ایشیرینی تنها سامان مرگ از بعد

 دیگه ساحل نداره، رو کهرباییشچشم شوهر دیگه بهناز ندارم، رو ساله37 سامان دیگه من و گذشت ماههشت
 .شد فوت پیش سالهفت پدرم و نداره رو سامان حضور ترس
 .مُرد پدرم فوت بعد سالیه درست و کرد سکته خواب در ساحل و سایه مادر

 .ندارند ساده مرگ همه. داشت ایساده مرگ
 .دونستنمی شسکته عامل رو عصبی فشار هم دکترها. شد فوت مقدمهبی پدرم و کرد وحشتناک تصادف سامان

 .عزیزدلم بفرما -
 .کردم حساب رو شیرینی پول
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 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 ツبهزاد سدنا

 .اومدم بیرون بود، هامتلخی یادآور که ایمغازه از
 .شدم خونه راهی ایدیگه سمت از

 .باشم درامان ها،آدم ازدحام از بود بهتر
 .بود شلوغ زیادی شد،می خونه وصل که بلواری

 .رسیدمی خونه به که بود کوچهپسکوچه یه
 .کردمی سنگینی دستم روی تابلپ
 .بودند بیکار همسایه هایزن
 .نشستممی خونه توی بودم، اینا جای من که واال

 .بود شده فعال نگاهشون بلوتوث. کردندنمی پاک هم سبزی هااالف
 .کردندمی نگاه دستم توی شیرینیِ به ابرو و چشم با

 .خوردمی بهم حرکات این از حالم
 .شد باز موقعهمون که فروبردم قفل داخل رو کلید

 .شدم تنبهتن بهناز با
 :پرسیدم متعجب

 میری؟ کجا -
 .کشید بیرون بازنیمه در از رو سرش

 ندیدی؟ سرراه رو سایه و سارا اممم! هیچی -
 .انداختم باال ابرو

 .نیومدم بلوار از من! نه -
 .کرد باز کامل رو حیاط در و گفت «آهانی»

 .گذشتم ازکنارش
 رو؟ سایه فرستادی جایی -

 :گفت و دیدم راهرو در جلوی رو ساحل
 .صفادشت رفته اجازهبی خیرنه -

 .کردم گرد چشم
 چی؟ برای -

 .کرد نگاهم و برگشت بهناز
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 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 ツبهزاد سدنا

 !بخره مانتو بره ستاره با خواستمی -
 :گفتم ترمتعجب

 !نره گفتم که من -
 .بست رو در بهناز

 .گرفت دستم از رو شیرینی
 !رفته بوده، مدرسه که هم ساحل بودم، خوابیده انگارم ولی دونم؛می -
 .خونه بیاد بزار -

 :پرسیدم و درآوردم پام از رو هامکفش
 نبرده؟ رو تو گوشی -

 .داد ساحل دست رو شیرینی بهناز
 .داد بهم رو گوشی تو، به پیام بعد نه -

 . نشست صورتم روی اخمی
 .گرفت آهسته دستم از رو تابلپ کیف ساحل

 .آبجی نباشی خسته -
 .زدم رنگکم هرچند لبخند

 .مرسی -
 .دادم هُل خونه داخل به رو بهناز
 .شدم وارد شد، خونه وارد که ساحلی پشت
 .گذاشتم لباسیچوب روی رو کیفم

 .تلویزیون کنار بذار رو کیف ساحل -
 .گفت «چشمی»
 .آوردمدر ازتنم رو مانتو خستگی با

 .کردم باز دوطرف از رو هامدست
 .دادم کارم از خسته بدن به قوسی و کش

 .اومد رنگخوش چای لیوان یه با بهناز و کشیدم گردنم
 .افتاد مشونه روی شالم و زدم تکیه پشتی به

 .چپوندم دهنم داخل شیرینی
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 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 ツبهزاد سدنا

 رفت؟ اجازهبی چرا سایه
 ستاره؟
 ...دختر همون
 .کردمی خُرد رو اعصابم دختر اون به راجع فکر حتی! لعنتی

 .زدم پشونیم به ایضربه مشت با
 .اومدم خونه به زودتر رو امشب

 .میام 9ساعت امشب بود کرده فکر حتماً
 .زدم چای به لبی و کشیدم ایخمیازه
 .بود نشسته تلویزیون مقابل بافاصله ساحل

 .گذروندم نظر از رو موهاش زارگندم چشم، گوشه از

 .بود ترهیکل خوش داشتم، سال23 که منی از
 .داشت نقصیبی و باربی اندام

 .بود دلبر و چهرهخوش کودکی از
 .شدیمی ریختنش،زبان عاشق زد،می که حرف

 !زیبا گرفت،می معنا کلمه یه در دختر این
 .بود من گرنظاره لبخند با بهناز

 .زدم رنگیکم لبخند نیمچه
 خوبی؟ -

 .میشه جاگیر کنارم
 !توفکری خیلی چته؟ تو -

 .شد رها مکالفه نفس
 .رفتنمی جایی اجازهبی سایه -
 همینه؟ مشکلت -

 .بود من سمت از حرفی منتظر و شد بسته باریکش لبای
 .کشیدم متیره موهای بین دستی

 .دارم ترس -
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 ツبهزاد سدنا

 نیست، راهیروبه دختر ستاره. میدم حق ترست این به ولی کنی؛می زهرمار رو زندگیت ترس با داری چندساله -
 .جسوریه و گیرگوشه آدم سایه. نیست باب رفیق

 .نکنم کاری اتفاقی یه سر وقتی یه نتونم، که کندرک پس -
 .فهممتمی -
 .باش خوبی مادر پسرت برای -
 .هستم -
 .کنهمی زندگی یادگارش ولی نکرد؛ زندگی سامان اگر -
 .تویی خونه ستون سامان، بعد! نذار تنها رو ما وقتهیچ سارا -

 .زدم دارناز نازنین این به لبخندی
 .بود غمگین کمی شبامزه و فرمخوش صورت
 .هامنبودن از دارن ترس. هاشوننبودن از دارم ترس

 .داشت ربط مخانواده به که هرچی از ترسممی
 .شد کشیده پذیرایی ورودی به نگاهم در، زنگ باصدای

 .رفتیممی باید در تا و بود شده طرفهیه ولی داشتیم؛ آیفون
 .گذاشتم بهناز یشونه روی دست حوصلهبی

 :زدم لب که شد بلند سریع ساحل
 .کنه درست رو لعنتی آیفون این بیارم یکیو باید. میرم خودم -

 .برداشتم قدم حیاط در سمتبه دمپایی، پوشیدن با و برداشتم چادر. کردم آویزون رو مانتو
 .کردمی گیر موزائیک، شکستگی به همیشه من پای که خیریه چه دونمنمی

 .داشتم کم رو همین. برداشت خراش کمی دمپایی یلبه که زدم شکستگی به ایضربه عصبی
 .کرد گیر در قفل روی دستم
 .شد رها سایه صدای با نفسم و کردم اخمی

 .بیزاره ازتوام که دونیمی. میشه پیدا سارا سروکله االن ستاره؛ برو -
 .شخنده از گرفت عُقَم من و خندید ـتانه*مسـ ستاره

 .کردممی دور ستاره از رو دختر این باید
 .حدونساببی تباهی یعنی ستاره؛ به نزدیکیش قدم یه

 :گفت دماغیش تو صدای اون با ستاره
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 ツبهزاد سدنا

 .نمیاد خوشم نچسبت خواهر اون از همچین منم! داره راه دلبهدل -
 .نشدم سایه سمت از پاسخی منتظر
 .کردم باز درو غیرمنتظرانه خیلی
 .کرد رفتهتحلیل صدای با «سالمی» ستاره و شد خشک بود، باال که سایه دست

 !خانوم ستاره سالم -
 .شد ادا تمسخر از پر دیالوگم ته «خانم»

 .خانم از غیر بود، چیهمه
 .بود شده خبرها تیتر کارهاش، تعفنِ بوی که دختر این برای «خانم» کلمه حیف
 خانم؟ ستاره
 .بدریخت استخوانی اندام دختر این برای «ستاره» نام حیف اصالً
 .بود اعصابم روی شـسته*برجـ هایگونه و عمیلیش دماغ
 .بود تپلش یـسته*برجـ هایگونه همون زیباییش تنها

 .داشت آبی لنزهای بادامیش چشمای
 .شهبرازنده آبی گفته اون به احمقی کدوم دونمنمی

 .کردم شد،می باز حرفی زدن برای دهنش که سایه به اجمالی نگاهی
 .کشیدم رو گونشگندم ظریف هایدست
 .شد پرت داخل به تقریبا

 .بستم رو در «خداحافظی» با آهسته
 بذاری؟ بیرون خونه از پاتو داد اجازه بهت کی -

 .برداشت عقب به قدمی من، سمت از واکنشی هر از ترسیده
 ...بود سررفته حوصلم آخه -

 .گذاشتم حرفش میون به پا و زدم پوزخندی
 شد؟ حل شده، زده بودنش خراب کوچه سردر که دختری با رفتن بیرون با حوصلت -

 .کرد مخفی شیقه در سر حرفم از شده سرخ
 .دزدید ازم نگاه زیرچشمی

 .آبجی ببخشید -
 .نیومد که اومدمی خوش مذاقم به باید ببخشیدش
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 .بیفته سایه برای اتفاقی که بود مونده همینم
 .کنه دربه راه از رو سایه تونستمی تفریح یه و ناباب یه

 .رفتنمی هم رو مدرسه اردوهای حتی من، گیرگوشه دخترک
 شد؟ این که شدم غافل کِی. بده دستم کار گیریگوشه این ترسیدممی

 .گذشتم ازکنارش
 فهمیدی؟! بذاری بیرون خونه از پاتو من، یاجازهبی که نشده قانونی سنت هنوز -

 .شنیدم رو شآهسته گفتن «آره» صدای
 .بود آزاردهنده چقدر. اومدمی سراغم ایمسخره سردرد کوتاهی، بحث هر بعد
 «.بکن خواست دلت غلطی هر خواممی رو خوبیت فهمینمی که جهنم به»: بگم و باشم خیالبی خواستمی دلم
 .بود خیال از پر نبودم، خیالبی من. شدنمی نه ولی

 .کردمی دِرو رو مسموم فکرهای کالف که هاییخیال
 .کرد عبور کنارم از تندی هایقدم با سایه

 .اومدمی پوستش گندمی به نفتیآبی مانتوی
 .دراورد پاش از رو ایسرمه عروسکی هایکفش

 .شدم واردخونه
 .کرد نگاهم ناراحت و مغموم چهره با بهناز

 !بود من تقصیر -
 .زدم لبخند

 .بود ما یخونه مادر زن این
 .نیست ما رفتارهای مقصر باشه، هرچیزی مقصر

 .بود شده مونیمهنصفه یخانواده جزو
 .فشردم رو ششونه گرم

 .میره بیرون من اجازهبی که شده پرو زیادی باشی؟ مقصر باید تو چرا -
 .گذاشتم آشپزخونه به پا. گذاشتم لباسیچوب روی رو چادر

 .کردم کریستال ظرف داخل شده، چیده شیرینی به نگاهی
 .بهتره چای با شمزه. برداشتم دونهیه

 .نشستم چوبی صندلی روی
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 ツبهزاد سدنا

 بهناز؟ -
 .گرفت فاصله گاز جلو از
 جانم؟ -
 بشی؟ بستری باید کِی نگفته دکترت -

 .گذاشت میز روی رو چای جدید لیوان
 .هستم اون های چای معتاد من دونستنمی هرکسی
 .خورممی رنگکم چای من دونستنمی هرکسی
 .نخوردم خرما سامان، مرگ بعد دونستنمی هرکسی
 ...دونست نمی هرکسی

 .دونستمی خوب رو یکی من زیروبم همه زن این
 .شدیم سامان یخونه وبال پدرم، مرگ بعد

 .شوهرهاش خواهر حضور از نگزید لب که بود خانم چقدر
 ...قدقدونیم خواهرشوهر سه
 .برد رو سامان دل بامزگیش، و تپل

 .بود خونه این از کنارتر خونه چند ما ایاجاره یخونه
 .گرفت اجاره رو خونه این ازدواجش با سامان
 .باشه شریک زنشپدر و مادر با نداره دوست عروسش دونستمی سامان

 .نشست صندلی روی
 بشه بد حالم اینکه؛ از قبل زودتر ولی خوبه؛ و نرمال خیلی وضعیتم روزانم هایرویپیاده خاطربه مدت این گفت -

 .بشم بستری برم
 .گفتم «آهانی» و زدم شیرینی از گازی
 .نشست کنارمون هم ساحل

 :گفت بست،می رو اومدمی ناآشنا چشمم به که قطوری کتاب کهدرحالی
 .کشهنمی طول بیشتر ساعتنیم کنم؟ درست پاورپوینت یه مژگان تابلپ با من ذاریمی آبجی میگم -

 .انداختم باال شونه
 .باشه -

 . انداختمی سامان یاد رو من هربار دختر این. زد لبخندی
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 .داشت زندگیم مرد با بکری زیبایی

 .داشت خاصی عطوفت و بود اسمش فتانه. بود خوبی زن مادرش. بود مادرش شبیه سایه
 .کردم بدقلقی خب ولی نیستم؛ لجبازی آدم

 .شدمی عاصی دستم از گاهی پدرم
 .ندارم زن این به ایعالقه فهمید پدرم و کردمی درک سامان
 .مادرمم شبیه من. کردمی کار راهی رو مهدی پدرم، عشقبا و کردمی دم چای هاصبح
 .کردمی عشق پدرم کردم،می سر که چادر

 .نوشیدنمی نرمالی زندگی و داشتن سنتی ازدواج
 .کردم اشاره کتاب به چشم با
 کیه؟ مال -

 .کشید کتاب اسم روی دستی و زد لبخندی
 هم روز هر خریده، براش کنکور کتاب کلی پدرش اونم. بخونیم هنر کنکور برای باهم قراره. مهرنوشه مال -

 .میده قرض من به رو یدونش
 :انداختم باال رو ابروم

 .ندارم مشکلی باشید، داشته وآمدرفت هم خونه اینکه با من خواستی اگه -
 :دادم ادامه بااخم که بزنه حرفی خواست زدهذوق

 !ساحل شیطنت بدون -
 .زد ـوسه*بـ محکم رو موگونه گفت «چشمی»
 میگم؟ چی فهمیمی که خودت. باشه سایه پِیِ حواست ساحل، -
 .هست حواسم چشم. آبجی آره -
 خودم که خیالشبی و داشت آه. بنویسم رو اسمش کنکوری کالس شدنمی که داشت آه. نداشت کتاب ساحل که آه

 .نداشتم رو هااین از کدومهیچ
 .شد شروع حرافیش ساحل و زد لبخند بهناز

 .است عالم خدا بود، رفته کی به دختر این هایشینطت
 .گفت پایینیش سال هایدوست از و اومده سال وسط که جدیدی معلم از ش،مدرسه از بهناز برای
 .بشه درسش غَمشوهَم یهمه کاش دختر این
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 .میشه وگوگفت مهمون بعد چندی سایه
 .کنممی شرکت بهناز وگویگفت در سایه به نگاه بدون

 .آوردمدرمی بازیمحلسگ اومد،نمی خوش مزاجم به و کردمی کاری کسی تا که چیه دونمنمی اخالق این
 .میشی سامان شبیه: گفتمی و خندیدمی همیشه بهناز

 .داشت رو اخالق این هم سامان
 .بودیم بـرده ارث به مادرم از رو اخالق این

 .چرخیدمی سامان و من دور وارانهپری بود، پری مادرم
 .بود شده یخچال در چسب مادرم، کنار سامان و من نفرهسه عکس یه و زدم رنگیکم لبخند
 .بود شده رها وگشادمونگل لبخند
 .بود زده چشمک دوربین به سیاهش هایچشم با سر،به چادر مادرم

 .بود داشتنیدوست کودکیم
 .بود بهشت خود نبود؛ پاش زیر بهشت مادر. بود داشتنیدوست بیشتر همه از مادرم
*** 
 .کشیدم چشمام زیر رو کاغذیدستمال بارچندمین برای

 .بِکَنم دل تونستمنمی ولی کشید؛نمی دیگه چشمام
 !تلخ پایانی با هم اون کنم، تمومش هفتهیه قبل کردمنمی فکر

 .کردم آخر خط به نگاهی
 «.گذاردمی فلکسربه دنیا تاروپود در اون، هاینبود از انبوهی میان تنهایی سوز با مرد این قصه، آخر و»

 .خوندممی عمراً داره، تلخ پایان دونستممی اگه تلخ؟ پایان
 .بود داده قلم به رنگ زیادی هاتنش این و قلم این

 .کشیدم چشمام زیر رو دستمال باحرص
 .کردم حرومت کاغذیدستمال کلی! نشی چی بگم -

 .کشیدم کشداری «هین» متعجب بهناز باصدای
 .کرد نگاهم لب بر خنده بهناز

 اون؟ پای نشستی شبینصفه -
 .بازکردم براش کنارم جایی

 .درآورد اشکمو بهناز وای -
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 ツبهزاد سدنا

 .گرفت رمان سرهمپشت هایخط از رو نگاهش
 بود؟ قشنگ -
 .سوخت دلم نوشته باحس قدراین لعنتی. آره -

 . کرد رمان آخر بند به نگاهی و خندید
  
 .کردی تمومش نشد هم روز چهار -
 .تلخه پایانش شد؛ حیف ولی بود؛ قشنگ خیلی -

 .انداخت باال رو ابروش
 بود؟ چی قضیه حاال -

 خاطر به میشه مجبور و بود سالش10 که داشته خواهر یه خودشه، پای روی سالگیش14 از حدودا که پسری یه -
 ماشین هایشیشه تمیزکردن و فروشیدست از. بشه کار مشغول نداشتن، غریب شهر توی هم فامیلی هیچ اینکه

 ....اینکه تا گذره،می کردن کار و خیابون توی زندگیش سالگی1۴از و کنهمی شروع
 .اندازهمی مشونه دور رو دستش متعجب بهناز که کنممی کردنگریه به شروع صدا با
 !شدی حساس چقدر! دیگه رمانای مثل رمانه، یه -

 .مالیدم رو چشمام زیر باخنده هم من و خندید آهسته بعد

 شاگرد که وقتی رو دختره اونم بوده، باالتر ازش خیلی که کسی عاشق میشه، عاشق که میشه سالش19 پسر -
 .بینهمی بوده، مکانیک

 :پرسهمی متعجب بهناز
 !مکانیک؟ -
 توی. برهمی خودش پیش مکانیک، شاگرد عنوان به رو اون و میاد خوشش پسره از اطراف هایمغازه از یکی. آره -

 .میشه بوده، چادرپوش و داشته قیمتیگرون ماشین که دخترایی از یکی یبستهدل گیرودار، همون
 .میشم خیره تابلپ مانیتور به
 .بزنه حرف دختره با تا گیرهمی تصمیم و میشه خودش به دختره زیرزیرکی هاینگاه متوجه هم پسره -

 .میده نگاهم به نگاه باهیجان
 خب؟خب -
 .کشممی تابلپ موس روی انگشتم با
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. کنهمی زدن حرف به شروع بگیره، رو ماشینش تا بوده اومده که دختره با نبوده، اوستاش که روز یه هیچی -
 از غافل ولی ندارم؛ مشکلی و دیدم جوریاین رو تو من میگه بهش هم دختره و نداره چنته تو چیزی میگه صادقانه

 .شنوهمی رو اونا حرفای تموم پسره اوستای اینکه
 .زد شگونه به ایضربه بهنازمتعجب

 کرد؟ اخراجش -
 .دادم تکون رو سرم

 !بوده دختره پدر صمیمی دوست پسره، اوستای اینکه جالبیش و آره -
 :دادم ادامه غصه با و کشممی آهی

 گوش به بوده، ازخودشون پولدارتر خیلی که یکی با ازدواجش خبر روز چند بعد و میشه زندونی خونه توی دختره -
 .رسهمی پسره

 .کردم خاموش رو تابلپ
 باز کالنتری به پاش زنن،می بهش تهمت تحقیرمیشه کردنش کار زمان توی خیلی پسره. گفتم کوتاه خیلی من -

 .آورترهشکنجه و تربزرگ خیلی من، اتفاقات پیش اذیتاش میگم حتم طوربه حتی کشهمی عذاب افتضاح. میشه
 آره؟ رسن؟می بهم آخرش راستی! بد چقدر جانم، ای -
 .کردم جمع داخل به رو لبام حرص با
 هاشعمه از یکی پیش و میره شهرستان به خواهرشم. میشه ختم پسره سربازی به و بود تلخ پایانش! بابا نه -

 .نوشته سالگیش23تا. نوشتها هم سربازیش بعد از البته کنه،می زندگی به شروع
 شد؟ چی دختره -
 شرکتش توی و میاره رو پسره اون، پدر و میشه دوست یکی با سربازیش زمان پسره ولی شد؛ تموم که اون -

 .دوستش ضمانت با کنه،البتهمی حسابدارش
 :داد ادامه و گفت سوزناکی «آخی» و زد لبخندی

 .غریب کنه،چه کمکش تا نداشته هم رو کسی بیچاره دختره؟ به نرسید آخرم -
 قابل قلمش واقعا. دراومد اشکم من که بود نوشته احساس با قدراین گفتی؟می چی خوندیمی رمانو اگه حاال -

 .تحسینه
 .گذاشت کمرش پشت رو دستش و بلندشد جا از بهناز

 !ساعتو کن نگاه بخوابم، میرم من -
 :گفتم بلند یهو و شد کشیده دیواری ساعت به نگاهم
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 .مونممی خواب! کن نگاه ساعتو وای -
 .شد خارج هال از و کرد نثارم «ایدیوونه» و خندید
 .برداشتم دستم ازکنار رو بالشت

 .بزنم چرت بود،کمی نمونده بهش بیشتر چهارساعت که صبح7 ساعت تا جاهمین دادم ترجیح
 . کشیدم سوختمی خواب برای شدتبه که چشمام زیر دستی

 .بود کتاب این یبرازنده واقعا غم تحریف
 .بود کرده تحریف رو انگیزغم اتفاق هر
 .بود قضایع شدن موشکاف با برابر غم هر
 .بود قلم کشیدگی توی فقط بزرگ مشکل یه

 . بود کرده استفاده احساسات بیان برای مفردشخصسوم از قصه مرد البته شد،می آروم رمان ریتم شدت به گاهی
  

 .ندیدم اشکالی اصالً و ادبیه رمان نثر
 .باشه داشته ایرادی کنمنمی فکر

 .انداختمی بهش نگاهی حتماً هم مظاهری استاد باید حال این با
 .رسیدمی نظربه ایحوصلهبا و ذوقخوش نویسنده
 .است عالم کُمای زیباترین خواب. فشردم هم روی رو چشمام

* 
 آبجی؟ آبجی؟ -

 .خوردم تکونی
 .بود شده لش لگد، مشت زیر انگار بدنم
 .دادندمی صدا خرتخرت بدنم هایاستخوون تموم
 .کردم بازنیمه رو چشمامم از یکی

 سایه؟ چیه -
 ...مژگان بشی بیدار نداری قصد! ونیمههفت ساعت آبجی -

 .شدم بلند آشفتگی با و نشدم حرفش ادامه منتظر
 :شد پذیرایی وارد بااخم مژگان

 ...بخوابی دیگه ساعتنیم یه داره جا! نشو بلند خدا رو تو -
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 .شد پذیرایی وارد پرمخلفات، سینی با بهناز
 .دمیا داره مهرنوش بگو کن، بیدار ساحلم! دیرشد تمدرسه سایه دارید؟ کارشچی -

 .دوختم چشم صبحونه سینی به درمونده
 .کشیده رو زحمتش جیگرم بِکَنَم؟ دل صبحونه این از من میاد دلت مژگان -

 .رفت بهم ایغرهچشم بهناز
 .فرستاد عقب رو شتیره هایچتری مژگان و خندیدم ریز

 .ـوسید*بـ رو مگونه وارانهلوس سایه
 .چپوندم دهنم درون ایلقمه

 .گرفت بهناز دست از رو چای لیوان مژگان
 .برداشت زمین روی از رو تابلپ و زد تکیه پشتی به

 .کرد نگاهم شد، باز که صفحه
 خوندیش؟ -

 .مالیدم بهم رو هامدست
 .بود عالی! نداشت حرف. آره -

 .خوردم دارهل چای از ایجرعه
 .کرد نگاهم باتعجب مژگان

 :انداختم باال ابرو
 چیه؟ -
 !درآورده اشکتو همش داستانش گفتیمی دیروز تا که تو -
 براش رو کلمات و نشسته نویسنده کنار آدمی همچین انگار که شده نوشته باحس قدراون ولی میگم؛ همینو االنم -

 .کرده دیکته
 .پرید باال ش،شده کات مشکی ابروهای

 نشده؟ عوض نظرت حاال -
 .مالیدم نان روی کره کمی

 چی؟ درمورد -
 نیستی؟ دیدنش مشتاق یا و شکلیه چه شنویسنده اینکه -

 :انداختم باال رو موشونه زدم بربری نان به گازی
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 .سنویسنده یه و ساله32 مرد یه اونم! نه -
 .زدم دستش روی محکم که زد پنیر به ناخنکی

 .زد دستم به چنگی بااخم
 !وحشی -

 .اومدم بروروخوش این برای ابرویی و چشم خندیدم،
 .شد بلند آیفون زنگ صدای
 .باشه اومده ساحل پیش زنیتست برای مهرنوش بهناز، حرفای طبق زدم حدس
 .شد رد پذیرایی در مقابل از آلودخواب چشمای با ساحل

 .میرم من -
 .گرفتم ایدیگه بزرگ لقمه

 :کنم پر دهن با
 خریده؟ بربری نون رفته کی! بهناز -

 :گفت داشتبرمی منو پتوی و بالشت کهدرحالی
 !کنجدیه سارا مخصوص: گفت و داد بهم بربری یه ببره، موتورشو اومد وقتی صبح اسماعیل -

 .گذاشت کیف داخل رو تابلپ ومژگان خندیدم
 خودمون؟ اسی -

 .کردم بهش اندرسفیهی عاقل نگاه
 ...میگه همچین -

 .شد گم ساحل جیغ توی حرفم ادامه
 .شدم بلند جا از هراس با

 . نبود سرم باالی باز پنجره به حواسم اصال
  

 .خورد آهنی پنجره قاب به شدتبه سرم
 . رفت سیاهی ایلحظه برای چشمام

 .انداخت موج موهام یریشه به ریشه بین درد
 .کردندمی ذقذق چشمام هایعصب و گرفتم سرم به رو دستم

 بینی؟می منو سارا سارا؟ خوبی -
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 .کردم بازنیمه رو چشمام و آوردم باال سر
 .گرفت درد خیلی وای آره، -

 .شد خشک پذیرایی در چارچوب روی نگاهم که ببندم چشم خواستم
 .شدم خیره کرد،می نگاهم نابش لبخند با خیره که فردی به متعجب

 بچه؟ کردی تعجب قدراین چرا نگاه، منو فنچول جان، ای کردید؟ ردیف صبحونه که میام دونستیدمی! بهبه -
 .بود شده خشک سرم روی دستم
 .بود در قاب بین بسته،قامت پسر روی نگاهم هنوز

 زندگیم پررنگ نقطه برگشت شاهد دوچشمم با حاال نه، ولی گرده؛برمی که میگه دروغ کردم فکر رفت که زمانی
 .بودم
 .برداشت ریلکس و کوتاه قدم چند
 .بود ساحل دستش سبزرنگش بزرگ یکوله
 .بودم مونده مات

 .بینمشمی دارم ماههشت بعد که بود سخت باورش
  بود؟ خودش
 .مستطیلی فک و استخوونی صورت و تیره چشمای همون

 .زدمی لبخند پوستش سفیدی میون سرخش و فرمخوش هایلب
 .اومدمی بهش بدجور روزش مدل کوتاه موهای
 .زدمی سرم تو قلبم انگار لعنتی

 :شد خارج کلمه یه مچسبیده هایلب میون از تنها نشست، مشونه دور که دستش
 خودتی؟ -

 .برداشت سرش از رو شسبزتیره شاپوری کاله و خندید
 .فنچولم سارای ـوش*آغـ میان امبازگشته نیز من آری، -

 !االنم به تا و کودکی آشنای میون شدم غرق زد، لبخند
 .نداشت من برای سامان از کم که کسی
 .بود افتخارمن باعث برداشتن، قدم کنارش که کسی

 .تپیدمی که ایـنه*سیـ به شدم فشرده
 .بود داشتنی دوست روزش، چند ریشته و ششده کوتاه موهای
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 .نداد من به خوردن تکون میل شـوسه*بـ
 .شد شدیگه بازوی آویز سایه

 .کرد نگاهم مژگان
 ....میشه دیرمون سارا -

 .کرد پر رو جام ساحل و خوردم تکون کمی
 .ریخت بهم رو موهام لبخند با
 .من فنچول بودم دلتنگت -
 .شد شـه*سینـ چفت ساحل و کردم مهمانش لبخندی به

 .داد هُل اتاق داخل به منو مژگان
 .زدم تن مخلفات و مانتو و بستم رو موهام
 .نشست دوشم روی وجورمجمع مشکی کوله

 .شد داخل مهرنوش و کردم خداحافظی اون از پرخنده
 .کردیم کوتاهی پرسیاحوال و سالم

 .کرد باز رو ماشین در مژگان
 .رفت سرویس با امروز مامان -

 .میشم سوار و میدم تکون سری
 .میده گاز نشده، ماشین سوار
 .میرم اون به ایغرهچشم

 .کشتمتمی در الی کردمی گیر پام -
 .انداخت باال شونه تفاوتبی
 .خانم نداره آفت بم بادمجون -

 .برهمی باال رو دارجیغ آهنگ صدای
 !روحت به تف
 .گفتمی وَریدَری غلیظ پیتبل، مردک این

 .رفت اعصابم روی آهنگ وسط زن جیغ صدای و دادمی تکون سر مژگان
 .کشید کشداری بوق و زد برگردون دور

 .فراریه انگار پراید من جون -



 

 

80 

 

  آماج نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 ツبهزاد سدنا

 :خندیدم
 چیه؟ بازیا جلف این عوضی -

 .زد راهنما
 ...نداشتته عمه جلف -
 .زنهمی هوار پیتبُل، صدای با

 .زنممی بازوش به مشتی
 .داد می تکون رو ماشین زیگزال حالتبه

 .دادم تکون رو بازوش و شدم عصبی
 .میریممی هوی، -

 .خندید
 کنم؟ تکرار باید باز -

 .کردم نگاهش سؤالی
 .زد لبخند نمادندان

 ...رو بادمجون -
 .چرخوند رو فرمون مهارت با

 .ایستاد و داد میترا کنار ویراژی سرعت، بانهایت و شد کوچه وارد
 .بود زده خشکش کوچه وسط میترا

 .کرد نگاه میترا به آیینه داخل از خنده با مژگان
 .کشهمی رو من آخر دختر این

 .برداشت تابلپ کیف همراه رو زرشکیش کوچک کیف
 .زدم بیرون ماشین از

 .بود کرده یخ هیجان شدت از هامدست
 .بود ریخته بیرون فندقیش موهای میترا

 .رفت مژگان به ایغرهچشم اخم با
 .زد گشادی لبخند مژگان

 افتاد؟ تبچه -
 .زد مژگان بازوی به مشتی میترا
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 رالیِ؟ اینجا مگه دختر -
 .علیک سالم ـ

 .زد لبخندی من به و برگشت
 خوبه؟ حالت تو -
 .دادم تکون سر خنده با
 .کردم عادت احمق این کردنای رانندگی جوراین به من -

 .شدیم کتابخونه وارد هرسه
 .اومد سمتمون و داد تکون دستی نگار

 .کردید دیر بهبه -
 .کرد نازک چشمی پشت مژگان

 بدیم؟ پس جواب هم یکی تو به باید -
 .شدیم جدا هم از زدن، گپ کمی با و کرد مژگان مهمون سریپس میترا

 .رفت داخل مژگان و کردم باز رو اتاق در
 .گذاشت لباسیچوب روی رو گردنش دور ویترینی شال

*** 
 .بود عالی -

 .کرد اشاره میزش رویروبه صندلی به و زد لبخند
 .دخترم بشین -

 .نشستم نفتیآبی تیره مبل روی و زدم لبخندی
 .داشت قرار سرش پشت بزرگینیمه یکتابخونه

 .زدمی چشمک میز روی عکس قاب یه
 .بودند کرده خشک جا کناری هم روی کتاب، ایدسته و اینقره تابلپ

 .بودم شده چیده میز روی فرمخوش خودکارهای انواع
 .گذاشت میز روی رو نازکش طالییفرم عینک

 .شدم نگاهش مهمون و مالید رو چشماش
 :گذاشت کنار رو مشکیش خودکار

 .گوشم سراپا من دخترم، خب -
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 .گذاشتم شکلبیضی و ایشیشه میز روی بود، شده قالب روش آچهار برگه که سفیدی شاسیتخته
 ینکته چند تنها میشه زدزبون ما نشریه اسم رمان، این با مطمئناً که میگم بهتون االن از من! نداشت حرف -

 ....که گرفت رو چشمم ریز و کوتاه
 .شد رها نیمه حرفم خورد، در به که کوتاهی تق با

 .رفت در سمت ایستاد، زارع آقای
 .شد باز در

 .شد افشانی گرده اتاق میون خنکی و خوش عطر
 .موند خیره نگاهم و چرخید سرم
 .برداشت داخل به قدمی مرد

 .داد نشون خودی خودش، از زودتر تلخشنیمه و خنک عطر
 .داشت تن رسمی، مشکی و دوختخوش کت

 .داشت کتش میون دکمه تک با خوانیهم کت یلبه سفید نوارهای
 .کرد راهنمایی داخل به رو مرد لبخند از پر زارع آقای

 .بود رسمیش تیپ با سانهم گیراش و بم صدای
 .شدم مزاحمتون قرارمون طبق. زارع آقای سالم

 .شد آچهار برگه روی نگاهم کشیدگی باعث زارع آقای صدای
 .گرفتم تماس خودم چیه؟ مزاحم. پسرم سالم -

 .بود استایلیخوش عینک قاب اش،تیره چشمای
 .داشت عطر فقط مرد این انگار

 .کردمی برابری اون گیرای صدای و بلند قامت اون، عطر با نفس یه
 .ایستادم احترامش به

 .آرامش از پر و رنگکم. زد رنگیکم لبخند
 .داشت ایالعادهفوق سردیِخون مرد این

 .توجهبی نه و بود تفاوتبی نه. نبود هضم قابل صورتش میمیک
 .داد تکون برام سری
 .شد نگاهم میانجی زارع آقای

 .هستند رضایی خانوم ایشون -
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 ツبهزاد سدنا

 .شدم جاجابه مبل درون معذب کمی
 .کردم «سالمی» آهسته
 .صدا بودها، صدا... صداش

 .بودم نکرده توجه قدراین مردی هیچ به حالتابه
 .داشت توجه جای اما مرد این
 شد؟می مگه ولی باشی؛ توجهبی خواستیمی
 .کردمی جلب توجه ناجوری جوریه

 .کرد سنگینی نگاهم روی نگاهش
 .رضایی بانو سالم -

 !هاگفت بانو. خوردنمی حرف این کالسش به اصالً لعنتی زد؟ مخ. بودها بانو
 .بود نکرده رفتار باهام احترام از پر قدراین کسهیچ عمرم کل توی
 .کرد لعنت باید رو دارشیب صدای زیر این و لحن این باید

 .بودم شده معذب ولی کرد؛نمی نگاه. بودم معذب
 .نبودم هم آروم ولی نبودم؛ عصبی

 .بود گرفته قرار عطرش شعاع تحت بینیم تموم
 .بود خاص مرد این به نگاهش. کرد باز لب زارع آقای

 .شناسیدمی رو آقا این ساراجان کنم فکر -
 .بشناسم رو تیپخوش این که کنم غلط من من؟

 .بود... و میوه و خواربارفروشی زندگیم مردهای آشناییت تهته
 .بشناسم نبود، ممکن رو صدا این و عطر این با مرد این

 .کردمی نگاه من به بااستفهام کمی هم اون کردم، تعجب
 .بود شده تنگ چشمام عنبیه

 .بود خیره من به حسیبی با چشماش، یتیره مردمک
 .کردمی نگاهم مقدمهبی جوریاین که کشیدممی خجالت

 کردم؟نمی اخم که بودم پرو
 !واال بود، تیپخوش زیادی که درکبه
 .بود پیچیده مغزم توی عطرش که جهنمبه
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 .باریدمی آقازادگی و احترام سروروش از من مقابل مرد
 .کردمی کجیدهن شلوارش و کت بودن دارمارک
 .دادمی نشون زیبا رو پوستش گندمیِ مشکیش، و ساده لباس
 .نداشت کم هیچی... چهره
 بود؟ آفریده تکمیل رو مرد این خدا دقیقاً
 !دونمنمی

 دوختم چشم زارع آقای به باتعجب و زدم پراسترسی لبخند
 !نکنم فکر من؟ -
 .خوندید شما که رمانی نویسنده ایشون -

 همین؟
 !نویسندگی از غیر خوردمی بهش هرچی مرد این. نبود نچسب هم اصالً

 تیره... تیره و خمـار. خمارش و حالتبی چشمای. عینکش با شده قاب چشمای و شمردونه صورت کشیدگی
 .شلوارش و کت رنگهم درست

 .اومدمی بیشتر اون به مهندسی یا دکتری که واال
 .کرد خشکی یسرفه

 .بودم شده حیابی
 .بود براق و اینقره افتاد؛ شمردونه ساعت به سریع نگاهم
 .گرفت قرار چشماش مردمک هدف مورد دوباره چشمام

 بود؟ چی نظرتون داشتید؟ نظر زیر منو رمان شما پس -
 .خوندم رو تو رمان اصالً کردم غلط من من؟
 هم شاید ت؟افتاده هم روی یمردونه هایدست به یا دوختتخوش کت به میاد؟ تو کجای به رمان نوشتن آخه
 !تتیره موهای پراکنده حالتبه

 !نوشته سرگرمی روی از احتماالً
 .باشه تونهمی سرگرمی قطعاً خب
 .کردم تر لب
 .دادم چیزتمومهمه این خورد به تعریف هرچه بود بس
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 ツبهزاد سدنا

 حس و کشوندم باورهام به رو قصه پسرک من مطمئناً! مهرپور آقای داشتید ایالعادهفوق قلم کنممی اعتراف -
 رو رمانتون که ببخشید البته بود، شده نوشته پرحس خیلی هست، هاانسان میون شکل، این به آدمی دقیقاً که کردم

 .کنممی نقد
 :گفت شپدرانه نشیندل لحن با زارع آقای و انداختم سرپایین

 لطافته، از پر و داره اشعار و ادبیات هایکتاب روی زیادی مطالعه که کسی خواستمی دلش آژمان خود دخترم -
 .بود آژمان نظر مَد خانم یه ترجیحاً. کنه مطالعه رو رمانش
 .کرد برابری چشماش درون یشده منعکس نور با نگاهم
 .بود انداخته چشماش قرنیه روی ظریفیخط نور تابش
 !نیست مشکی چشماش کردم حس لحظهیه فقط
 .بودم شده رویازدگی و تَوَهم دچار
 .دادم سُرش رومروبه مرد سمت به و گذاشتم شاسیتخته روی رو دستم و کردم تر لب
 ارزشتون پر مُتون به ناخنکی و بگیرم زیرنظر رو فراگیرتون قلم دادید اجازه و داشتید لطف بنده به که ممنون -

 .بزنم
 :دادم ادامه بامکث

 از که کنم ایمیل براتون تا نوشتم کاغذ روی فضاسازی و نگارشیعالئم درمورد ریز و کوچیک نکات سرییه فقط -
 .کنم بازگو رو ایرادات این مستقیم تونستم و دیدم رو نویسنده شانسیم، خوش

 .نبود چشمام برداردست جدیش و نافذ نگاه
 .کردمی نگاه سردخون و جدی

 .بود شده داده جا چشماش میون آروم، هایالیتِ تُنِ یه
 .داشت تطابق سردشخون چشمای با صداش هارمونی

 براتون دوباره پایانش، توی و کنممی رفع رو ایرادات حتما. کردید رمانم به توجه که حالمخوش خیلی! بانو ممنون -
 .بشید مطمئن ایرادات، رفتنبین از و کنید بازخوانی دوبار که فرستممی

 .زدمی حرف ادبی هم خوب چه مردک
 .موندیمی منتظر که کردمی ردیف رو کلمات جورییه

 .بود بم زیادی صداش مردک... صداش
 .انداختمی راه سکوت آرامشش محو تن

 . زدم ملیحی لبخند بامکث
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 ツبهزاد سدنا

  
 محتواش البته و رمانتون حس قلم، قدراون. بفرستید من برای تا نیست نیاز ایرادات، رفع از بعد ولی دادید؛ افتخار -

 .بگیره قرار مظاهری استاد بازدید مورد بهتره و ذارهنمی اشتباهی هیچ جای که بود گیرا و زیبا
 !چهرهخوش پراقتدار این یحواله. کنم شحواله سلنبهقلنبه مشتیه تا رفتمی رفت،می نفسم
 .بود خوشگل خب

 .داشت آرامش کالمیه در و
 .کرد جاجابه رو تابشلپ زارع آقای

 نیست؟ نیاز جدی ویراستاریِ به پس! خب -
 .کردم زارع آقای ایقهوه چشمای به نگاه

 .بودن شده ردیف هم کنار هانوشته جامعه، باعرف و دقیق خیلی اصال نه -
 .زد لبخند زارع آقای

 .گفتی بهم رو نظرت زودتر خیلی -
 میشه، روزی دو دقیقاً من حتی بِکَنم، دل ازش خواستنمی دلم اصالً و بودم شده رمان غرق که بس از بله؛ -

 .نخوابیدم هاشب
 .اومد کش لبخندش

 .معلومه دورچشمت گودی و سرخت چشمای از -
 :کرد نطق صداخوش زیادی مهرپور

 .بانو شدم زحمت اسباب که ببخشید -
 .کردمی بدتر که گفتنش بانو یه بود، دلبر چیزش همه اینکه خب گفت؟می بانو همه به یعنی

 .مونهمی الالیی منتظر قطع به بشنوه، هرکسی رو صداش
 .بود کامل زیادی من، رویبهرو پرصالبت مرد

 .کردم شما رمان به کمکی که شدم حالخوش آقا؟ حرفی چه این -
 .شدم بلند جا از
 .بشم مرخص بنده بدید، اجازه اگه زارع آقای خب -

 .ایستاد هم مهرپور زارع، آقای از تبعیت به و ایستاد
 به ساراجان. کن استراحت و خونه برو پس شد؛ آژمان رمان صرف انرژیت تموم و ایخسته دونممی دخترم -

 .خونه بره تونهنیست،می زیادی کار امروز بگو هم جانمژگان
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 ツبهزاد سدنا

 :کردم نگاهش حالخوش
 .مرسی زارع، آقای مرسی وای -

 .کردم بلندباالیی خداحافظی من و رفت اتاق در سمت
 .اومدم بیرون اتاق از

 .باشم ایمان کنار قراره رو امروز که خوب چه و زدم گشادیوگَل لبخند
 :کرد رها رو چای لیوان مژگان ورودم، با
 شد؟ چی! کشید طول چقدر -
 .دیدمش من ببینیش، تا بودی مشتاق که اونی -

 :زد چای به لبی متعجب
 دقیقاً؟ کیو -

 .نشستم میز پشت
 !مهرپور آژمان -

 .پرید باال باذوق
 من؟ جان -

 :گفتم هوابی و دادم سرتکون
 ...اوف! خورهمی دوبلوری دردبه! داره صدایی عجب -

 .شد بلند مژگان خنده
 بود؟ خوشگل -

 .انداختم باال شونه
 .ندارم چهرش درمورد نظری -

 :زد غر خُلقیباکج
 بگی؟ میریمی! مرگ -

 .کردم خاموش رو کامپیوتر و خندیدم
 .نداریم کار امروز خونه، برید گفت زارع -

 .گذاشت رو قندان در زده،ذوق مژگان
 .دارم قرار دوستام با امروز من دونهمی ها؛منه عشق زارع این عه؟ -

 .برداشتم رو وکیفم خندیدم
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 ما؟ خونه نمیای -
 بیرون؟ بریم نمیای. ببره خونه مژده میدم تابمملپ. نوچ -

 .گذاشتم کیفم داخل رو گوشیم
 .دلتنگی رفع برای پیشش برم اومده؛ امروز ایمان درضمن متنفرم؛ بیام، ناآشنا جمع میون اینکه از دونیمی خودت -

 .برداشت رو تابلپ کیف و زد لبخند
 .راحتی هرجور -

 .کردم خاموش رو اتاق هایالمپ
 . رسیدمی مشامم به یاس عطر

  
 .بود رسیده اتاق داخل به اون از نیمی که هایییاس

 .نشن لِه هایاس تا کردم باز بیشتر رو بازنیمه پنجره
 .بستم رو مشترکمون اتاق در
 .گذشتیم پرسروصدا هایدستگاه میون از

 .خوردمی تاب مخش توی فکری چه باز نیست معلوم. کردمی پاپااوناین کمی مژگان
 .دادمی جون درونشکرم دختر این

 .ایستاد راه میون و کرد مکثی
 نمیاری؟ نه بگم، چی یه مژگان جون -

 .انداختم بازشنیش به کوتاهی نگاه
 .کنیمی زیاد جا،بی درخواستای تو! باشه چی تا -

 .کرد نگاهم باالتماس و کرد نماییمظلوم
 .مژگان جان -

 .بود مهم زیاد یکی من برای مژگان جان
 .کردم تعلل تکلیفبی

 .شدمی خودش حرف حرف، دونستمی کردممی که تعلل
 .بریم بابا، باشه -

 . کشید رو دستم
 .شدیم بود، کتاب چاپ به مربوط اتاق چند و زارع اتاق که اصلی راهروی وارد
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 .شد ورشعله ایجرقه ذهنم توی
 :گفتم بلندی صدای با
 ببینی؟ رو نویسنده بری خوایمی که نگو! مژگان -

 .داد سرتکون باذوق
 .ریممی خداحافظی و تشکر یبهانه به -

 .موند باز خوری،میوه بشقاب قاعده به دهنم و شد گرد چشمام
 بزنه؟ رو مخش خواستمی نیومده کنه؟ آبروریزی خواستمی احمق یدختره

 .زد در به تقی بزنم، حرفی خواستم تا
 .شد باز مهرپور توسط در چندثانیه از بعد
 .گرفتم مژگان از داریجان نیشگون فرورفته، گردن در سر

 .است دیده فضایی موجود انگار مژگان
 .ببره رو آبروم احمق این مونده همینم

 دخترا؟ شده چیزی -
 .کشت باید رو سرخیره یدختره

 .مونده مات بس از کشت باید
 .فروخورد رو پهلوش بعدیم نیشگون. بود گرفته مونیالل مژگان. درآورد رو حرصم مهرپور لبخند

 .کردم تر لبی
 .شماست دست گفت بهم دیروز میترا. خواستممی رو چوبک صادق آقای صبورسنگ کتاب زحمتبی زارع آقای -
 شد؟می شد،نمی چیزی که دروغ یه

 .باشه جاهمین خواندمی همیشه که کتاب این کردمی خداخدا
 .کشتم رو ،مژگان برم بیرون که خالی دست

 .شد آزاد نفسم زارع آقای شدن بلند با
 .بود کاغذهایی خواندن مشغول ما به توجهبی مهرپور
 .بود کارساز مژگان به مضربه

 درخشید شتیره چشمای
 !زاییده هلو مامانش. داره رخی عجب ای،تیکه عجب المصب -

 .شد خورده مخنده
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 ツبهزاد سدنا

 .شد نزدیکمون دردست کتاب زارع آقای
 :زد لبخندی

 .هستند صمیمی و دیرینه دوستای و ساراجان همکار هم ایشون جان،آژمان -
 .رسید مژگان به نگاهش آژمان

 .جوان خانوم خوشبختم ـ
 .شد باز نیشم «جوان خانوم» کلمه از مژگان جای من اصال
 .کردمی معجزه کلمات با مرد این اصالً

 :کرد نطق مصلحتی یسرفه با مژگان
 .داشتم رو شما مثل عزیزی، نویسنده دیدن افتخار خوشحالم خیلی. مهرپور آقای خوشبختم هم بنده -

 .شد تبدیل لبم روی لبخندی به خنده
 .بود لطفاً زدنش حرف ادبی تهته دختر این
 .اومد کالسی و چرخوند زبانی چه

 :گرفت سمتم رو کتاب زارع آقای
 . دخترم بفرما -
  

 .زدم لبخند
 .ممنون -

 . کردیم کوتاهی خداحافظی مژگان و من
 .شد شروع نویسنده، مهرپور، از مژگان هایتعریف

 وای. بود زده عطری عجب لعنتی. بودم زنش من کاش وای. بود گلو توی بپر هلو عین دیدی؟ رو هلو وای -
 دیدی؟ نبود، دستش ـلقه*حـ. شدم جوانش خانوم کلمه محو من که بود قشنگ قدراین بگو رو صداش
 .کوبیدم شـه*سینـ به رو کتاب باخنده

 کردی؟ نگاه رو پسره این کجای تا تو -
 .داد غبغب به بادی

 داره؟ سنی تفاوت من با چندسال. شیم مزدوج باهم اینکه واسه بشم امیدوار باید! نداشت حلقه -
 .دادمی خوبی بوی رویاهاش. بود پردازخیال زیادی دختر این. کردم نگاهش پرخنده

 .زدنمی هوا روی رو... و خوشتیپ کامل، بالغ، این! نداشت ـلقه*حـ



 

 

91 

 

  آماج نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 ツبهزاد سدنا

 .گرفت دههن به انگشت
 میام؟ تیپخوش ینویسندهآق این به من نظرتبه سارا؟. کن نگاه منو خدا رو تو نه؟ همیم، فیت اصال سالنُه -

 .بود مهارنشدنی مخنده صدای
 .کردند نگامون کتابخونه داخل افراد از چندنفر

 .دادم تکون دستی میترا برای
 .اومدیم بیرون کتابخونه از
 .دختر بگیری مرض -

 .برداشت قدم کنارم آهسته
 رسیدن برای ودلجون با زد، تیشه فرهاد که کوهی باید من. بودا نگاه اصالیه. شدم عاشقش لعنتی، نکن ناامیدم -
 .بِکَنَم بیل با یار، به

 .گذاشتم کمرش پشت دستی
 .قدراین نخندون منو! شو خیالبی -

 .زد بلندش پیشونی به ایضربه مژگان. آوردم باال تاکسی گرفتن برای دستی
 .آوردم خودم با تابمملپ اومدم؟ خیابون سمت این تو با من چرا -

 .بـرده سر از هوش نیومده، پسر این. خندیدم
 .بود مجرد مرد این باالخره ببافه؛ رویا مژگان که دادممی حق البته

 :دادم تکون تأسف روی از سری
 .برس تفریحت به برو هم تو خونه، برممی من بده -
 .کاشت گونم روی ایـوسـه*بـ
 .بیاد گیرت ـگر،*جیـ ینویسنده آق همین عین پیک،شیک شوهر یه ایشاال. خواهری مرسی -
 .شدم زردرنگ تاکسی سوار. کردیم خداحافظی هم با
 .ندادم اهمیتی کرد،می توقف تازه که اتوبوسی به

 . گرفتممی تاکسی فرتفرت بود؛ زده زیردلم خوشی روز، چند این
 .شدم فروشیبستنی راهی شدم، پیاده که ماشین از

 .بود شده خنک بستنی،فالوده سرمای هجوم از دستم
 .کردم میزون رو مکوله
 .داشتبرمی قدم اطرافم به نگاهبی و شدم بلوار وارد
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 ツبهزاد سدنا

 . گرفت مخنده مژگان حرفای یادآوری با
  

 .بود چیزاییچه فکر دیوونه یدختره
 .گفتمی رو چیزا این خنده، محض فقط دونستممی
 .بود شده شیطنت از پر حرفاش تموم با دختر این

 . فروبردم در قفل توی کلید
 .کرد محواله چشمکی دست به موبایل شدم، ایمان حضور متوجه حیاط، به ورودم با

 .کرد باز من برای دست و داد پایان رو تماسش بالبخند
 .برداشتم سمتش تندی هایقدم و کردم مهمونش لبخند به

 من، خوب هایگذشته بوی. دادمی خوبی بوی. گرفت قرار ششونه و گردن میون سرم و گرفت دستم از رو بستنی
 .دادمی رو پیش ماههشت و سامان بوی
 .کردمی باز برام ـوش*آغـ حوالی، همین من، زندگی پررنگ نقطه
 .کشید رخمبه رو دستشیه هایدندون اون و آوردم باال رو سرم کمی

 خانومم؟ بودی من دیدن تاببی قدراین! برگشتی؟ زود چه! فنچول سالم -
 .کرد باز مکث با رو پاگرد درِ اون و زدم خندینیش

 !خودتونه خونه -
 .ببینم آشپزخونه قاب پس از رو بهناز بلکه کشیدم سر و دادم جا جاکفشی، درون رو هامکفش

 .انداخت جلوم رو خودش ایمان و انداختم باال ابرو
 .روی پیاده رفت همسایتون با بهناز -

 .شد آشپزخونه وارد سرمپشت اون و دادم سرتکون
 میخونن درس اتاق داخل خوشگلشم، دوست و ساحل -

 :خندیدم
 .هیز یپسره -

 .کردم رها میز روی رو مکوله
 .ریختم آب لیوان یخه و کشیدم بیرون یخچال از رو آبپارچ

 .کرد خالی رو محتویاتش و برد مکوله به دست
 .شدما چتر شما خونه ببخشید -
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 ツبهزاد سدنا

 :سَردادم کوتاهی خنده
 !بیشتر خورنون یه چیه؟ حرفا این روانی، -

 زد تکیه صندلیش به و کشید بیرون مکوله از سر
 سارا؟ بگم، چییه -

 .کردم بهش نگاهینیم
 .بگو دوتا شما جان؟ ـ
 !محلتونه نزدیک که همین ملت؟ پارک بریم باهم ایپایه -

 .انداختم سینک داخل رو لیوان و انداختم باال ابرو متعجب
 االن؟ ـ

 .بیاد بیرون میز پشت از تا شد خیزنیمه و انداخت باال شونه
 .اصالً نیا -

 .زدم گشادی لبخند
 .گذاشتم شسرشونه روی دست من و کردن حرکتی حالتشخوش موهای

 !ایمو آقا هستم خدمت در بپوشم؛ تریراحت لباس بذار نیستم، خسته من بریم -
 .زد کمرم به کوتاه ضربه چند و زد عمیقی لبخند

 .میدم خبر ساحل به. باشی رکابم در نشدم پشیمون تا پس، زود -
 .خواستمی لبخند فقط بودن مرد این کنار. زدم لبخند باز

 .کردمی هوایی رو سرم و گرم رو دلم یهویش حضور با زندگیم، پررنگ مرد
 .سبزه رنگ عاشق دونستممی من دونست،نمی هرکی

 .گرفت رو مساده و مشکی مانتوی جای م،سبزتیره پانچوی
 .کردمی تکمیل رو تیپم م،تیره شال و مشکی ساده، شلوار
 .ریختم بیرون رو موهام از ایدسته آیینه، مقابل
 قدم دوشادوشش پارک، خلوتی میون بعد ساعتنیم. داد صورتم روحیبی این به رنگ ریمل، و ایقهوه رژلب

 .برداشتم
 .دادممی رو نگاهش جواب رفته، باال ابروی با من و کردمی نگاهم خیره گاهی از هر

 .بود برقرار هردومون بین طوالنی سکوت
 ...او نبود ماههشت طول به حرف، مشتیه و سکوت یه
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 .کرد باز رو صحبت سر باالخره
 !دختر شدی الغر خوبه؟ اوضاعت خبر؟چه خب؟ -

 .کشیدم شالم روی دستی
 توچی؟! بد و خوب بین میانگینی خوبم، تقریباً -

 .نشست مشونه روی چپش دست
 .باشم تو پیش وقتیً  مخصوصا! عالیم من؟ -

 :داد ادامه لبخند همون با و کرد حرفش چاشنی چشمکی
 بودم؟ پارک این توی تو با زدنقدم تنگدل چقدر دونیمی -
 .دیگه کنیممی تنگیدل رفع داریم -
 .سرخه چشمات فنچول -

 .چرخید دَوَرانی حالتبه نگاهم ناخودآگاه
 .دیدم رو مهرپور تعجب، درکمال خیابون، سمت اون از کوتاهی یفاصله با

 .گرفت فاصله کتابخونه در از اون و زدم متعجبی لبخند
 .گرفت رو نگاهم رد ایمان

 شده؟ چی -
 داره؟ براق مشکی کت که همون قدبلنده، همون بینی؟می رو مرده اون -
 !که نیستم کور. آره -
 .ندارم نوشتن جرئت حتی که خوردم غبطه چقدر رمانش خوندن با دونینمی. قویه ینویسنده یه -

 .نشوند کمرم پشت دستی پرمهر
 .خورممی غبطه رشیدش قد به من. داره قدی عجب خودمونیما، ولی داری؛ مهربون دل تو عوضش در -

 .شد کج هاچمن سمت قدمامون و خندیدم
 .دوختم چشم ایمان به پرتردید و دودل کمی

 .کردمی خودنمایی صورتش روی محوی لبخند و بود خیره مقابل به
 .پرلبخند باریکِ هایلب و مستطیلی فک استخوونی، صورت یه... بود همین ایمان
 .التیام پر هایـوازش*نـ و پرمهر یمردونه دست یه... بود همین ایمان
 .کرد لمس رو دستش مچ دستم و گذاشتم کنار رو تردید
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 به نیاز کردم حس! نزدم زنگ منم گیری،نمی تماسی تو دیدم حتی. بپرسم نشد فرصت وقتهیچ رفتی؟ چرا -
 .داری تنهایی

 .کرد اشاره هاچمن به
 بشینیم؟ -

 .گرفت سنگر تبریزی، درخت زیر اون و دادم تکون سری
 .کرد رصد رو من نگاه و زد درخت به تکیه

 .داشت ناآشنا هایغریبه با خلوت به نیاز کمی م،طرفهیه مهر که بودم کسی تنگدل -
 .داد ارور مغزم هایسیگنال که کردم پایین باال رو حرفش گیج کمی

 .دادم چشماش به رو نگاهم سؤالی حالت با
 کنی؟می فکر بهش هنوز تو مگه -

 .کرد تر لبی و کرد دعوت خودش کنار نشستن به رو من
 .شد تیره شسایه معشوق اون که کرده کارچی فکرکنه که اینه تنها شدنش، فراموش بعد عاشق یچاره -

 .کردمی گیج رو من اندازه از بیش گاهی ایمان
 .بود کنندهخسته و عجیب کمی زدن،حرف مدل این
 .داشت زیروروکشی قصد دقیقاً اون

 .کردم نگاه مقابلم خالی فضای به و گرفتم نفسی
 بود؟ نیاز ناآشنا، هایغریبه با اونم ما از فاصله ماههشت -

 .بود مشکیش-سفید هاکتونی به ماتش نگاه
 .گرفت قرار بلندش پاهای روی شکوله
 .انداخت چشمام به سردیخون نگاه و چرخوند سر
 محافظه و محتاط قدری به اونم مقابل محتاطم، چقدر هاخانوم با رفتار مقابل در دونیمی! شناسیمی منو خودت -

 ...رفتار این از شد زدهدل که بودم کار
 .بود کینه از پر دنیا این در واقعیت. گزیدم لب

 .نشست بازوش روی دستم
 .رسوندم شسرشونه به رو دستم آهسته

 .بشن جذب دوطرف اینکه جاذبه قانون. برسن بهم هاعاشق همه قرارنیست ایمان -
 .افتاد دستم مچ به چشمام از نگاهش
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 .بود کرده احاطه رو دستم مچ خودش، اهدایی بنددست
 .فشرد هم روی چشم و کشید آهی

 خیاطی سر بره و بشه خونه داخل خجالت با بعد باشی خونه در یخیره روز هر اینکه. خوب خیلی بود، خوبی حس -
 .مامان با کردنش

 .کردم نگاه شبسته هایپلک به سوزیدل با
 .گرفت دست به رو چپم دست
 .کرد باز چشم

 .طردشدن و شدنتوبیخ حس. سارا افتضاحه عشق، یه بودن طرفهیه -
 .کشید دستم کف روی فرضی هایخط ش،اشاره انگشت با
 که سرم تو زدمی. کردمیگل حس این روز هر سارا، دیدمشمی روز هر من. کنم فراموش داشتم دوست همیشه -

 .بزنی حرف نیستی بلد سرت، تو خاک
 .فشردم هم روی چشم غمگین

 چی؟ کردمی رد و گفتیمی اگه بهش فکرکن، کمیه ایمان -
 .کردمنمی نگاه کشیشون اسباب به بز عین الاقل نبودم، پیشمون االن الاقل ـ

 .کرد رها رو دستم اون و گزیدم لب
 . برداشت دیوار از رو شتکیه و کرد جمع رو پاش یه و چرخید

  
 .گرفتم گذشتند،می کنارمون از که دختر دو از نگاه و گذاشتم پاهام روی رو مساده کیف

 .باشی ناراحت تو ندارم دوست من -
 .خانم بشرِ حالت از جزئی هم ناراحتی -
 .نمیاد تو به حال هر در -
 .اومدنمی من به اونم آره، -
 !ایمان -

 .شد بلند جا از حرکتیه با و زد عصبی یخنده
 .گرفت من سمت رو دستش

 .گذشتمون هایزدنقدم برای بریم -
 .شدم بلند جا از و فشردم رو دستش
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 .انداختم دوشم روی رو کیفم
 .کوبید مشونه به شونه

 .نباش من نگران تو فنچول هـی -
 .کردم اخمی

 میشه؟ مگه -
 .عزیزم آره -

 .رفتم بهش ایغرهچشم
 .کرد لمس رو اهداییش بنددست روی

 .کردمی فکر کودکیمون خاطرات به شاید هم اون و زد رنگیکم لبخند
 اون کامیون و ماشین سر دعوامون. بود پذیریانعطاف و احساسی آدم ایمان. شد دعوام ایمان با بودم که ترکوچک

 .بود
 و نزد حرف من با ایمان روز کل. کردم گریه هایهای بعد و شکستم رو ماشینش بودم؛ خرابکله و سرتق بچگی

 .نکرد کسهیچ به رو شکایتم حتی
 .آورد رو بافتنی بنددست این برام روز همون شبِ
 .بست دستم به رو بنددست و کرد ناز رو موهام بچگی، عالم تو که نرفت یادم وقتهیچ

 !آورد کجا از رو بنددست نپرسیدم وقتهیچ و زدم شیرینی لبخند
 .اومد ابرویی و چشم اون و انداختم بازوش زیر دست
 .انداخت خنده به رو اون چشمکم و زدم عمیقی لبخند

 . گذشتیم بازی وسایل مقابل از
 .شدیم مشغول پاهامون جلوی سنگ با هرکدوممون

 .زدم سنگ به محکمی یضربه هیجان با
 .زد سنگش به تریقوی یضربه و کرد ریز چشم ایمان

 ماهرم؟ من رفته یادت -
 .زدم پهلوش به ایضربه آرنجم با
 ...ایش -

 .فرستاد داخل به رو شالم از ریخته بیرون موهای باآرامش و خندید
 .شدیم غافل بازیمون سنگ دو از و گذاشتیم هاریزهسنگ روی پا
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 .بشیم غافل چیزها خیلی از جوریهمین و همیشه بشه کاش
*** 

 سارا؟ خوبی -
 .بودم مانیتور خیره سختیبه

 .بودم نشسته سرش باالی بره، خواب به ایمان که وقتی تا صبح خود تا دیشب
 .شنیدممی قلبش توی شیشهخرده صدای من و زدمی لبخند اون

 .اومدبرنمی دستم از کاری که بودم عاصی
 مرد مدیون رو خودم من و بیدارم اون، بیداریِشب خاطربه که کردمی تشکر. کردمی تشکر من از آروم اون

 .دونستممی زندگیم داشتنیدوست
 تار هر روی بر ـوسه*بـ و زد من به پرمهری لبخند تنها اون و دادم تحویلش غازیه صدمن حرف مشتیه هم تهش

 .نشوند موهام از
 .کشیدم کوتاهی خمیازه و مالوندم رو چشمام

 مژی؟ میاری برام آب لیوان یه -
  خونه؟ بری بزنه، مرخصی بگم زارع به خوایمی. عزیزم آره -

 .زدم کوچکی لبخند
 .فقط مخسته کمیه بابا،نه ـ

 .پیچید اتاق حالتبی هوای میون خنکی عطر خروجش با بعد کمی و داد سرتکون
 .شدم اون محکم هایقدم متوجه و آوردم باال رو سرم

 .اومدمی اون به شدتبه تیرهآبی اورکت
 :پرسید متعجب کمی و داد نگاهم به نگاه

 خانوم؟ خوبید -
 .دادمی نشون خودی امروز همین اَد مفرط، خوابیِبی این

 .کردمی عصبیم که داشتم مضحکی یسرگیجه
 .شدم بلند جا از سختیبه

 .رسوند میزم مقابل رو خودش بلند دوگام با اون
 .کرد صندلیم به اشاره دست با
 !خانوم بنشینید -
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 ツبهزاد سدنا

 .زدم رنگیکم لبخند دستوریش، لحن به توجهبی
 .گرفتم میز یلبه به دست

 برمیاد؟ بنده دست از کمکی -
 .کرد خشنی و رنگکم اخمی

 .خانوم بنشینید. داشتم کار کناریتون خانوم با من! خیرنه -
 .نشستم صندلی روی متواضعش،ِ خشک و جدی لحن از تبعیت به
 .مهرپور آقای بشینید بفرمایید -

 .شد متمایل سمتم گذاشت،کمی میز روی دست
 افتاده؟ اتفاقی -

 .زدم محوی لبخند و فشردم هم روی چشم
 . مهرپور آقای نه -

 گرفت فاصله میز از. رفت باال چپش ابروی
 اثر خوابیکم و پریده صورتون رنگ. باشید خودتون فکر کمی ولی نداره؛ اشکالی کنید صحبت نیستید مایل اگر -

 .گذاشته هاتونچشم روی بدی
 .دربیارم شاخ بود مونده کم من

 .اومد باال عینکش مشکی فرم تا نگاهم
 :گفت پرصدای و شد اتاق وارد هوابی مژگان

 ...مدلـ این تو ایمانه سر -
 .موند مات اتاق میون و چرخید مژگان
 .اومد خودش به مژگان و اومدم وابروچشم

 اومده؟ پیش مشکلی. مهرپور آقای سالم. عه -
 .داد دستم رو ایاستوانه لیوان

 .عزیزم بیا -
 .گرفتم دستش از رنگیکم بااخم رو لیوان

 .گذاشت مژگان میز روی رو هاییبرگه مهرپور
 .نداره جوهر زارع، آقای کپی دستگاه بگیرید؛ کپی هابرگه این از زحمتبی خانوم -

 .کرد اهبرگه به کوتاهی نگاه مژگان
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 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 ツبهزاد سدنا

 .داد تکون سر مؤدبانه
 .خدمتتون میارم شد تموم کارم. چشم -

 .کرد جاجابه بینیش روی رو عینکش مهرپور
 .جوان خانم منتظرم -

 .موند مخفی هاملب پشت مخنده. زد من به ترینیش مژگان نیش
 .کردم رها سنگینی نفس مهرپور، باخروج

 :شدم وِلو صندلیم روی
 .سنگینه خیلی جوریِیه نویسنده این مژگان، چیه دونیمی -

 .رفت اتاق گوشه بزرگ کپی دستگاه سراغ و خندید
 .المصب خفنه خیلی. هـوم -

 .گذاشت شیشه صفحه روی رو کاغذها
 شده؟ چی سارا -

 .برداشتم موس روی از رو دستم
 .دوختم چشم مژگان سرپشت دیوار به و شدم ـنه*سیـبهدست

 .بده نشون مرادبروفق رو اوضاعش کنهمی سعی. خودشه توی کمیه ایمان -
 .کرد نگاهم پریده، باال ابروی با و گرفت دستبه رو شده کپی هایبرگه

 مگه؟ شده چی چی؟ یعنی -
 .دادم تکون راست و چپ به رو گردنم و چرخوندم سر
 !صبا چادریست، دختر همون قضیه -

 .گذاشت ایشیشه یصفحه روی مکث با رو بعدی هایبرگه
 کرده؟ عود عشقیش شکست فهمیدم،. هـوم -
 .رفتم وَر میز روی قندان در با
 .نگفته چیزی دختره به اینکه از پشیمونِ. افتاد اتفاق این دقیقاً سامان مرگ قبل چیه؟ عود -

 .انداخت باال شونه
 .دیگه رفت اونجا از دختره خب! وا -

 .کردم کجیدهن
 .نداریم شانس هم عشق تو -
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 ツبهزاد سدنا

 .برگشت شده، کپی هایبرگه با و خندید
 .گذاشت داخلش رو هابرگه و برداشت ایدکمه یپوشه

 .گذاشتم میز روی رو سرم و کشیدم داریکش یخمیازه
 .کردم نگاه جدید مطالب به باز چشم یه با

 .گرفتم کپی رو مطالب از ایدسته و دادم حرکت رو موس
 .شد شکار مخصوص فونت آخردسته و کردم پایین باال رو موردنظر هایفونت

 .خوردیم اتاق داخل رو ناهار. بود امروز گرم ظهر از سبقت پی در هاعقربه و شدندمی کشیده همپشت هاساعت
 .بود شده کم زیادی، بسیار تاحدود سرصبحیم حوصلگیِبی از و دیدیم جدید فیلم من کامپیوتر با

 .بود شده خارج کتابخونه از هاکتاب سرییه گرفتن برای زراع آقای
 .ندیدم رو زارع آقای و مهرپور ناهار زمان

 .کردمی صحبت من با بلندبلند گاهی و نوشیدمی رو چایش لیوان مژگان
 .زنهمی حرف بلند چرا دارم، فاصله اون با متریه از کمتر وقتی فهمیدمنمی

 .شدم بلند جا از و دادم تکون سر خنده با
 .رفتم مسرگشته هایگلدون سراغ و برداشتم رو آب پارچ

 .کردم لمس رو حساسشون هایگلبرگ لبخند با
 .گرفتم رو ظریفشون هایبرگ روی خاکِ کاغذیدستمال با و ریختم هرکدومشون برای آب مقداری
 .بودند شده متوقف چاپ هایدستگاه
 .بود اومده اساسی کاریروغن برای ها،دستگاه تعمیر مسئول

 .گذروندممی سروصدابی رو امروز
 .گذاشتم پنجره یلبه روی رو پارچ در، تق صدای با
 .شد باز در
 .خانوما سالم -
 .دادم گوش مژگان هایپرسیاحوال به و چرخیدم لبخند با
 .پیرمرد سالم بهبه -

 .زد گشادی لبخند زارع آقای. زدم ایخندهتک
 !گذاشته فراگیری ثیرٔ  تا هم تو روی پدرت حرف این جانمژگان -

 .کرد نازک چشمی پشت مژگان
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 ツبهزاد سدنا

 هایریش برای میرممی من. ترینهیکلخوش تر،تیپخوش من از آخه؟ پیرمردهاست شبیه شما کجای موندم -
 .شما

 .کرد شیرینی اخم زارع آقای و گرفت شدت مخنده
 .سوخته پدر -

 .کردم کوتاهی سالم خندهته با من و افتاد من به نگاهش
 :کرد نگاهم نگران

 ساراجان؟ چطوره حالت ببینم اومدم نامیزونه؛ حالت کمی گفت آژمان. دخترم رسیدم االن همین من -
 .شد متعجب درونم

 بشه؟ چی که داده رو من حال آمار مهرپور
 بشه؟ نشریه انتن قراره فردا از نکنه

 .بود رفته باال تعجب، فرط از ابروهام
 :گفت من جای سردخون مژگان

 .داشته خوابیکم زارع، آقای بهتره -
 .کرد من به ایپدرانه نگاه و زد لبخندی مهربون زارع آقای

 .برو و بده اطالع من به بگو جان مژگان به بری، خونه داشتی نیاز اگه دخترم هرحال به -
 .دادم تکون سر متواضع و کردم نگاهش پرمهر

 .خوبم نباشید، نگران نه ـ
 .کرد خالی حضورش از رو اتاق کوتاهی خداحافظی با

 .شدم کارهام مشغول کاریساعت آخر تا و نشستم صندلی روی
*** 

 .کشیدم هاملب روی محکم شست، انگشت با
 .بودم شده عالف ساعتنیم بودم؛ شده عصبی
 .بودم اومده سرافرهنگ به سایه، کنار در بودن هوای به رو امروز

 .کردم پیدا رو سایه شلوغی میون بلکه چرخوندم چشم من و شد باز کالس در
 .نشد گیرمدست چیزی آخر دست و کردم اخمی
 .شدم سرافرهنگ خروجیِ در راهی پسرها، و دختر سر پشت

 .شد خلوت سرافرهنگ اطراف کمکم و کشیدم بیرون به سر
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 ツبهزاد سدنا

 .کردم خشنی اخم
 .کشیدمش جلوتر و زدم چنگ ممقنعه به عصبی

 .رسوندم سرافرهنگ یکوچه سر به رو هامقدم و افتادم راه
 .چرخوندم چپ سمتبه رو سرم
 .شد متوقف ایلحظه قلبم م،ـنه*سیـ میون دقیقاً
 .بود سایه روی ماتم نگاه

 .بود ایستاده هیکلی کمی و قدبلند نسبتاً مردی با
 .بود هویدا رخشنیم از لبخندش

 .خوردمی تلوتلو گیجی شبیه؛ چیزی قلبم درون
 .خوردند گره کمی هامنفس
 .گذشت کوتاه یلحظهیه در چیزهمه
 .دیدممی برعکس رو آسمان و زمین انگار من و شد رنگاینقره پژوی ماشین سوار اون

 ترسوند؟می رو من گیریشگوشه و حرفیکم که دختری همین شد؟ ماشین سوار راحتیبه سایه
 .بود داده اخطار من به بود روزی چند ساحل
 چی؟ که بودند شده شفیق رفیق ستاره و سایه
 چی؟ که بود خیره مرد به لبخند با سایه
 خواستم؟می چی من وسط این دقیقاً
 .بود کرده مخفی خودش هایبطن در رو اکسیژن تموم انگار خدا
 .اومد درد به دهلیزهام که کشیدم عمیق نفس یه

 .دیدم رو مرد اون و سایه از شده خالی جای تازه و کشید تیر سرم
 .گشتم ایچهره همچنین با مردی دنبال هامفرضیه تموم توی
 .گذروندم نظر از رو محل هایخیابون و کوچه پسرهای تموم و فشردم هم روی چشم
 .نبود جاهیچ به حواسم ولی کردم؛ نگاه هامغازه به شدم، ماشین سوار
 .رسیدم مقصد به زود خیلی کردم حس
 .کردم حساب رو تاکسی پول هوا،سربه و گیج
 .بود کرده افت قندخونم شدتبه ولی بود؛ میزون هامقدم

 .بودم نیومده بیرون بهت از هنوز و بودن شده یخ شدتبه هامدست
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 ツبهزاد سدنا

 .کنم دعوت یخ آب سطل یه چالش به رو خودم باید
 !بود آشنا شاید خب! نبود سایه دیدم؟ اشتباه

 .نکردم سالم بیکار هایزن به و زدم پوزخندی
 .چرخوندم مکث با و بردم فرو قفل داخل رو کلید
 کردم؟ سالم ایمان به نفهمیدم اصالً
 !گفت چی لبخند با بهناز نفهمیدم اصالً
 .شدم هیچ مبهوت، قدراین که کشت منو باید اصالً
 .بودم قبل دقایق مَنگِ قدراین که داد دق منو باید حتماً
 بود؟ پوشیده سنتی نقشخوش ایقهوه مانتوی که نبود سایه مگه
 نبود؟ تنومند و سبزه پوست با مردی شخص اون مگه
 نشناسم؟ رو خریدم سایه خود با که کالجی هایکفش من ممکنِ مگه
 فشرد؟ رو سایه دست ش،پرخنده رخنیم با که ندیدم رو مرد اون مگه
 .بود انفجار حال در مغزم خدا، وای

 .افتادمی راه جدید آشتفشان و شدمی خارج ماگما
 .شد اتاق وارد مکث با ایمان و خورد اتاق در به تقی

 .ساحل و من،سایه ینفرهسه عکس. بود آیینه یگوشه عکس گیر نگاهم ایستادم، آیینه مقابل
 .دیدممی خودم رو آشفتگیم
 .داشت زدنشونه به نیاز جنگلیم موهای
 .بود مخیره دستم کنار دقیقاً ایمان

 سارا؟ شده چیزی -
 .فشردم هم روی چشم

 .باشم تنها خوام،می -
 .نشست لباسش آستین به ش،مردونه دست از نگاهم گرفت، رو دستم مچ

 .اومدمی پوستش گندمی به لیمویی رنگ
 .کردم نگاه شتیره چشمای به و زدم رنگیکم لبخند
 .کردمی نگاهم تاببی و نگران

 .بود دونستن برای مُصر و لغزیدمی چشماش هایمردمک
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 ツبهزاد سدنا

 .برد دیوار به شده داده تکیه هایبالشت سمت رو من و نشست بازوم روی چپش دست
 .رسید فرش تاروپود به عکس از نگاهم و شدم جدا آرایش لوازم میز از

 .گرفت رو چشمم سوختگی یه جای پریده،رنگ و ریز هاینقش
 .کشید من جلوی رو خودش ایمان

 .کرد نگاهم عصبی زدم، لبخند احمقانه
 .بودند دارخنده خیلی عصبیش، مثالً هایاخم
 .شد گشاد چشمام و کردم تهی قالب. عقابی کمی دماغ و رخنیم اون مرد، اون. کردم اخمی یهو
 .کردندسرمی کوچه سر رو روز نصف بیکارش برادر دو شناختمش،می

 .صورتشون فیس و دماغ بود، هم شبیه هاشونچهره
 .بودمش دیده باریسه-دو خودم بود، لعنتیش خود

 .رفتمی و اومدمی مونخونه کنار خواربارفروشی به
 .داشت درشتینیمه هایلب و عقابی دماغ کوچیک، و تیرهایقهوه هایچشم حس،بی صورت با و هیکلخوش

 .چرخوندم چشم زانوم، روی ایمان دست گرفتن قرار با
 .ترکرد لبی

 .زنینمی حرفی و اتاقی توی ساعتهیه سارا؟ شده چی کنی،می نگرانم داری -
 . گرفتم فرش قدیمی هایگل از نگاه بامکث

  
 .نیست چیزی -

 .فشرد رو هامدست
 باورکنم؟ باید نظرتبه -

 .انداختم باال شونه
 .بشم مطمئن باید! بزنم حرفی خوادنمی دلم فعال -
 .کرد نگاهم تعجب با

 .شدم بلند جا از حضورش به اهمیتبی
 .کشیدم بیرون کاغذ ایدسته رفتم، کیفم سراغ گیج
 .برداشتم دیوار یگوشه از رو مژگان تابلپ
 .شدم پذیرایی وارد آشپزخونه، به نگاه بدون و اومدم بیرون اتاق از
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 ツبهزاد سدنا

 .کردم باز رو هابرگه یدسته دور کَنفی بند
 .شد روشن تابلپ و کردم نگاه هاسربرگ به حوصلهبی

 .رفتمی هرجایی و خوردمی سُر ماهی عین فکرم و لغزیدمی کیبورد هایدکمه بین هامدست
 کیبورد و مانیتور یه فقط و ننداختم ایمان چشمای به نگاه نزدم، چیزی به لب دادم، خودم خوردبه سکوت شب، تا

 .بود
 .بودم خیره ساعت به

 کجاست؟ دقیقاً سایه و شب هشت
 .نشست کنارم ساحل

 سارا؟ خوبی -
 .دادم سرتکون ساحل به نگاهبی

 .شد پذیرایی وارد چایلیوان با ایمان
 .گرفت سمتم رو چای لیوان و نشست دوپاش روی

 .بره در خستگیت تا بخور -
 .کردم نگاهش بامحبت

 .ممنون -
 .رفت بیرون پذیرایی از ایمان، سرپشت گیجی و استفهامبا ساحل. کرد اشاره ساحل به و داد تکون سری

 .گرفتم گاز محکم رو لبم در، تق صدای با
 .باشم سردخون کمی باید و کشیدم عمیق نفسی

 .کنم دور رو خطر باید. بیارم در دختر این کار از سر باید
 .گذشت پذیرایی در جلوی از حواسبی
 .بودم گرفته سردرد بودم تابلپ پای بس از
 .زدم چای به لبی و فشردم رو پیشونیم دستم با
 .شدم آشپزخونه وارد بود، زده تکیه آشپزخونه چارچوب به که سایه به توجهبی و شدم بلند جا از

 .کرد نگاهم نگران بهناز
 عزیزم؟ خوایمی چیزی -
 .کردم اشاره چای به
 ...چیزی قندی -
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 ツبهزاد سدنا

 .رفت گاز سمتبه و زد پراسترسی لبخند
 .کشیدم لیوان یدهانه دور دستی و زدم تکیه میز به

 .رسیدمی ششونه روی تا کوتاهشنیمه موهای. داشت تن گشادیوگل لباس بهناز
 .گرفت سمتم رو هاخرماخشک

 .خریدم امروز -
 .رفت گاز سمت و زد لبخندی. گرفتم دستش از رو خرما ایشیشه ظرف و کردم مهمونش لبخندی به

 .بود کرده احاطه رو خونه کل ایخفه سکوت
 .بودم عصبی شدتبه و حوصلهبی

 .دیدم چشم گوشه از رو ایمان
 .کرد اشاره اتاقش به و گذاشت ترسیده یسایه یشونه روی دست
 .نشست من کنار صندلی روی
 .زد لبخندی و داد ایمان دستبه جدیدی، چای لیوان بهناز

 .کرد ترک رو آشپزخونه حرفبی
 .کرد نوازش رو بازوم ایمان

 گلم؟ -
 .کردم نگاهش

 ایمان؟ -
 .زد پلکی

 جون؟ -
 باشم؟ کرده اشتباه ممکنِ -

 .رفت باال چپش ابروی
 مربوطه؟ سایه به -

 .دادم تکون سر و گزیدم لب
 .گرفت دست رو چای لیوان

 نه؟ اومده دیر -
 .کردم نگاه لیموییش، تیشرت روی درهم هاینوشته به و گرفتم نفسی

 .کشید بیرون رو خودش کنار صندلی
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 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 ツبهزاد سدنا

 .عزیزدلم بشین -
 .رسوندم صندلی به رو خودم قدمیه با

 .شد متمایل سمتم کمی و نشست و کرد صندلی گاهتکیه روی دستش
 میدی؟ توضیح بهم خواب قبل -
 .اهوم -
 خوب براش استرس این و داره شدیدخونیکم دونیمی خودتم. پریده رنگش شدتبه سایه نگو؛ چیزی هم االن -

 .نیست
 .شدم خیره چایم یتیره مایع به و گزیدم لب

 .فشرد رو مشونه
 .کن صبوری -

 .داشتم حرف خواب قبل شب،. شد اون جواب سکوت
 .باریه کشیدن برای شونه یه و خوردگیهم به دل مشتیه شده، تلنبار بغض مشتیه و حرف
*** 
 .برم سرکار به دیرتر که شد این بر قرار امروز
 .زدیم حرف صبح خود تا بامنطق پیشچندشب ایمان

 .زدیم حرف واندیماههشت قد پیشچندشب
 .بودم اومده اینجا مستأصل نگاهیه با امروز حاال

 .داشت قرار مقابلم سنگی و پهن ستون یه
 .بودم گرفته ضرب زمین، کف سنگ روی چپم پای با

 .داشت وضوح ایقهوه-کرم سنگ درون م،پریدهرنگ یچهره
 .بودم کنده رو لبم پوست برسم، اینجا به تا

 .بود شده برآمده کمی پایینم، لب چپ سمت
 .چرخیدم در، تق صدای با

 .کردم مخفی ستون پشت بیشتر رو خودم
 .داشت جا دستم میون[ ناطور] کتاب
 .اومدند بیرون کالس از پسرها-دختر کشیدم، گردن

 .بشه راحت من خیال و باشه اشتباه چی همه بلکه خوندم رو داشتم وِرد و دعا هرچی صبح، امروز حتی و دیشب کل
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 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 ツبهزاد سدنا

 .شدم سرافرهنگ خروج محوطه وارد پسرها، از جمعی پشت کوتاهی هایقدم با و زدم چنگ رو کتاب جلد
 .داشت خوبی هوایوحال چوبی هانیمکت و کوچک سبز فضای
 .دادم تشخیص داشت، تن به خاکستری مانتوی که قدکوتاهی دختر
 .بود بعدازظهر شمدرسه و صبح کالسش امروز
 .داشت گردن دور سفیدی پاییزی ویترینی گردنشال

 .زدمی برق مضحکی پابند پاش، مچ دور و خاکستری شلوار
 .رسوندم رو خودم کاج، درخت تریننزدیک به

 .گزیدم لب دوباره و فشردم هم روی رو چشمام
 .فرستادم بلندباالیی هایصلوات

 .دوختم چشم سایه به و کردم کج سر
 .بود صحبت حال در دختری با

 .شناختم کامالً رو ستاره پوشش طرز و کردم اخمی
 .بود پوشیده مشکی ایشلوارلوله و قرمز دارزیپ کوتاه مانتوی
 .اومد چشمم به شرابیش یشدهرنگ موهای

 .شدم خیره بودند، ایستاده خیابون مقابل که دوتا اون به و گرفتم قرض دیگه تاشش داشتم، چشم دو
 .کشیدم ایآسوده نفس
 .بودند مسموم زیادی من فکرهای و نبود خبری انگار

 .بردم جیب به دست لرزید؛ جیبم توی گوشیم
 .موند جا جیبم توی دستم و آوردم باال کمی رو سرم

 .بود کرده سرایت دستم به گوشی لرزش
 .شد پیاده ماشین از مردی
 .دیدمشمی کامل رخیه با و قدتمام حاال

 .بود کرده دسته اون از عکس چند ذهنم نگاتیو
 .داشت تن آبی، یراسته جین یه و سفید-آبی یچهارخونه یمردونه پیراهن

 .شد دیده او سر پشت از پسری و گرفت فاصله ماشین در از کمی
 .زد ستاره یشونه به ضربه چند و زد گشادی لبخند
 .ندادم اهمیت دوم پسر به و فشردم هم روی چشم باعجز
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 ツبهزاد سدنا

 .انداخت تنومند مرد بازوی زیر دست که دیدم دیدم، فقط رو سایه
 .گرفت جواب هم مهربونی لبخند و زد مهربونی لبخند که دیدم

 .زدم چنگ درخت یتنه به
 .برم دنبالشون تا نگرفتم راه
 .بزنم بهم رو وفنجانشونفیل بساط تا نگرفتم راه
 .بزنم گستاخم خواهر صورت توی سیلی دوتا تا نگرفتم راه
 کرد؟می منع رو ساحل که بود همون سایه این
 ... !هم اون که کنم باور

 .نشست کتاب جلد به شده،خالی خیابون از نگاهم
 .رسید تنم به دستم زدگییخ و شدم خیره کتاب روی پرندهی نقش به

 .دادم تکیه درخت یتنه به رو مشونه
 .شدندمی خارج سرافرهنگ از پسرها و دختر
 .کردمی بسته و باز رو در خنده با نگهبان مرد

 .گذشت مقابلم از ماشینی
 .شد متوقف پام مقابل وار،عقب دنده ماشین همون که بودم خیره روروبه به هنوز
 .نبود ماشین مدل و ماشین رنگ به حواسم اصالً
 بود؟ مهم اصالً مگه

 .بود شده لوله دستم توی کتاب و بودم خیره نامفهومی جای به
 .رسید گوشم به آشنایی صدای

 !بفرمایید خانوم، سالم -
 .نداشتم ببینم، رو صدا این مخاطب و بشم خم کمی اینکه توان

 .بدم رو مزاحم جواب نداشتم حوصله
 .بود کرده قاطی روغنآب انگار اعصابم

 .بشم جدا منفور فضای این از زودتر هرچه خواستمی دلم
 .شد باز راننده سمت در ندادم، ماشین یراننده به جوابی وقتی

 .گرفت بلند قامت با مردی رو دیدم تیررأس
 .کردمی سنگینی صورتش روی استایلیخوش دودی عینک
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 ツبهزاد سدنا

 .بودند شده رها آزادانه مشکیش دستیه موهای
 .زد باال رو دودی عینک کمی

 خانوم؟ شده چیزی -
 دیدم؟ کجا رو مرد این کردم، اخم
 .بود شده تهی مغزم انگار
 .بودم آشنا ردپای یه دنبال

 .شدنمی نصیبم چیزی هیچ آوردم،می فشار ذهنم به هرچی
 .کردم زمزمه سرد و کردم تر لبی

 .آقا خیرنه -
 .برداشت چشماش روی از کامالً رو دودی عینک

 .انداخت خشکی و جدی نگاه صورتم به
 آوردید؟ جا به رو بنده خانوم؟ خوبه حالتون ـ

 .کردمی درد شدتبه سرم و زدم پلکی
 .نداشتم اون شناخت به میلی
 .برم و بزنم بال و بشم رها. بشم رها پرنده عین خواستمی دلم

 .دیدم خواب آره... خواب
 .پرسید دوباره و برداشت کوتاه قدم چند

 خوبه؟ حالتون -
 .کشیدم صورتم روی دستی عصبی

 .نه ـ
 .زدممی چنگ چیزییه به باید باالخره. بود داغون حالم نبود، خوب حالم خب
 شناخت؟می منو مرد این خدا وای
 میارید؟ جابه رو بنده گفت گفت؟ چی
 .شناسمنمی نمیارم، نه

 .خالی و گیج انگار، گیجم
 .شد متوقف قدمیمیه توی و برداشت بلند تقریباً قدم یه
 .گرفتم پیش رو خیابون راه و برگردوندم روی حوصلهبی
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 ツبهزاد سدنا

 .شده خالی آدم از خیابون
 ...پیش دقیقه چند که خیابونی

 :اومد حرف به برداشتم که رو دوم قدم
  کنید؟می رفتار هامزاحم مثل و شیدنمی شناسید،می رانندشو که ماشینی سوار که احترامیبی این کنیدفکرنمی -
 .نخوردم تکون جام از

 . بشناسمش تا بود افتاده جونمبه بختک
  

 .بود آشنا صداش
 .زدنش حرف دبانهٔ  مو لحن
 .رفتمی گیج سرم کمی

 .شنیدم رو کوتاهش هایقدم صدای
 !بانو! بانو کنم فضولی خرابتون حال توی اصالً ندارم قصد من -

 !بود کی فهمیدم
 زد؟می صدا بانو رو من که شناختممی دنیا توی آدم نفر چند مگه
 زد؟می حرف بااحترام قدراین که شناختممی دنیا توی آدم نفر چند مگه

 .زدم ایحوصلهبی و رنگکم خیلی لبخند
 .برداشتم عقب به قدمی حرفبی

 .نشست ماشین یدستگیره روی دستم
 .بودم خیره اون از غیر هرجا به شدم، که ماشین سوار
 .شدم خیره بارون نم به و چرخوندم سر

 .بود شده تر بارون هجوم از تقریباً خیابون
 .بود بهاری هوای. دادم پایین رو شیشه کمی

 .بودند عاشقش سایه و مژگان که هوایی
 .انداختمی ویترینی پاییزه گردنشال مژگان که هوایی
 .انداختمی گردنشال مژگان از تقلید به سایه که هوایی

 .انداخت رد مگونه روی بارون قطرهیه
 .نشست مگونه روی سردم دست
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 ツبهزاد سدنا

 .شد اصلی خیابون وارد
 .کردمی رانندگی آروم و احتیاط با

 .رسیدمی گوشم به ضعیفی موزیک صدای
 .خوندمی چاوشی
 .داشت ایالعادهفوق یترانه که جدیدی تقریباً آهنگ
 .داشت دوست رو چاوشی خیلی مژگان

 .بودم مندعالقه هاشموزیک سرای،ترانه به بیشتر من
 .گرفت رنگ ماشین فضای میون صدا کمی و نشست ولوم روی اون دست

 .بود آویز آیینه از طالیی یکادنٔ  وا یه
 .داشت قرار داشبرد روی کاغذیدستمال جعبه

 .برم خواب به دمی تا کردمی راغب رو من و بود نرم زیادی ماشین صندلی
 .گرفتم ساعتی مرخصی من دونستمی اون مطمئناً
 .گرفتم مرخصی زارع آقای از خودش مقابل دیشب

 :کرد باز لب
 بخرم؟ براتون دارید میل چیزی -

 .کرد نگاه رمقمبی چشمای به و چرخید سرش
 .زدم رنگیکم خیلی لبخند

 .میشم پیاده مغالـل*بغـ همین! ممنون -
 .گرفتم خمارش چشمای تیرگی از نگاه معذب
 .رسید گوشم به رساش صدای

 .شدم آشفتگی و حالیبی یمتوجه تونچهره از. بشید پیاده خیابون همین کنار ذارممی نکنید، فکر -
 بودم؟ داغون من یا بود دقیق زیادی

 .زدم خودم به پوزخندی
 .تراشیدم بهانه دبانهٔ  مو
 . بشم شما هایبرنامه مزاحم ندارم دوست من ولی مچکر ـ
  

 :گفت مدوستانهغیر ناخوشایند لحن از تبعیت به
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 ツبهزاد سدنا

 بنده با پس گفتم؛ چی من که شنیدید و داشتید شنوا گوش شما. تکرارکنم حرفامو چندبار ندارم، دوست اصالً من -
 .باشید نداشته تعارف

 اعصاب من. بردار من سرکچل از دست حسابی مرد بگم و بزنم ماشین داشبرد به محکم رو سرم خواستمی دلم
 .کارت پی برو بفهمم، خواد؛نمی جدال و بحث دلم اصالً و کرده عود لعنتیم میگرن ندارم،
 .ندم تحویلش رو ممسخره اراجیف تا گرفتم کام به زبان

 .باشم شما دستوری لحن مخاطب خوادنمی دلم اصالً بنده. کنید پیاده گوشه همین رو من لطفا مهرپور آقای -
 .بودیم نشریه نزدیک گفت میشه تقریباً

 .شد داشته نگه گوشه ماشین درنگبی
 .شدم زادهامام راهی نگاهبی و تشکربی. کردم پرت ماشین از رو خودم تقریباً حرفی هیچ بی

 .کرد پیاده زادهامام مقابل رو من که بود خوب
 .نشست ورودی آهنی درب روی دستم
 .بره مهرپور تا برداشتم محکم چندقدم و دادم پاهام به الجونی انرژی
 .شد نگاهم کشیدگی باعث ماشینش، هایالستیک سایش صدای

 .کردم گمش گذری، هایماشین میون که بود نگذشته چندثانیه
 به زندگیم، هایخوبی و هابدی به زندگیم، آخر تا و اول به چیز، همه به اونجا کمی و شدم ابراهیم زادهامام وارد

 بار و بهناز به ش،خورده عشقی شکستِ مثالً و ایمان به کردم، پیدا وقف باهاش میشه سالی چند که کاری
 .کردم فکر... و خودم به سایه، به کنکوریش، یآینده و ساحل به ش،شیشه
*** 
 .بودن شده مخفی هام،دست سردی پشت چشمام و بود صورتم روی دستم
 .داشتم دوست رو وارپچپچ هایصحبت صدای و شکالتی کیک بوی نسکافه، و قهوه تلخ یرایحه
 .بود رمانتیک کامالً فضای یه و کوچیک یکافه

 .اومدمی فقیرفقرا ما تیریپ به که فضایی
 .کشید پایین رو هامدست آهسته نشست، دستم روی ایمان هایدست
 .زد محزونی لبخند

 ....دخترخانمـ -
 .بریدندمی کیک هم برای و زدندمی لبخند هردوشون. کردم نگاه سرش پشت هایقناری و فنچ به شسرشونه از
 .بودند کرده برگزار دونفره کوچیک تولد یه
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 ツبهزاد سدنا

 .گرفت بامزه و تپل دختر مقابل ایشده کادوپیچ یجعبه الغراندام، و جوان پسر. کردم نگاهشون تلخ
 .گرفت هم رو من دختره چشمای برق

 .کرد نگاه قناری و فنچ به و چرخید مکث با ایمان. کردم نگاهشون بالبخند
 .بود تاریک کافه فضای
 .بود کشیده تیرگی روی خط نارنجی، و قرمز هایهالوژن

 .شد بیشتر نسکافه بوی
 .کردم مهمونش لبخند به کرد؛ نگاهم ایمان
 .کشید چشمام زیر دست

 .کنهنمی دوا رو دردی کردن،گریه -
 .رسید مشامم به سیگار بوی حاال گرفتم، نفسی

 .کردم نگاه بودیم، نشسته پشتش که کوچیک مربعی میز به
 .زدمی چشمک دارچینی چای قوری

 .بودند خالی میز روی زرد و قرمز رنگی، هایفنجون
 .بودیم خورده رو نیمیش تقریباً پرتقالی، مغز با وانیلی کیک
 .کشیدم فنجون گشاد یدهنه دور دستی

 نه؟ اشتباهه -
 .کشید مرتبم هایناخن روی دستی ش،اشاره انگشت با
 روی خیلی تو. نرفتن سرکار و هاتگریه با نه کنیم،می حل آروم لحنی و احتیاط با رو مشکل این من، عزیزدل -

 جوری بعد میای، و میری بیرون ساعتیه و نشستی اتاق توی بس هفتهیه بگردم، دورت حساسی ساحل و سایه
 ...تو شکنندگی این از کنممی تعجب من که کنیمی گریه

 .کرد لمس رو دستم توی انگشتر
 خوشگلم؟ سارای باشه -

 ایمان، سالشه28 مرد اون چی؟ بشه اینا از بدتر اگه خدا، وای کنه؟ محض حماقت اگه چی؟ نده گوش اگه -

 بینی؟می رو 28تا16 سنیفاصله فهمی؟می
 .زد لبخندی
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 ツبهزاد سدنا

 که نرفتن ازحموم نکردی، نگاه خودت به آیینه توی هفتهیه خودت؟ به کردی نگاه. قدراین فکرنکن. هیش -
 راه و سرگرفتی رو خیابون گرما، بهاریِ هوای توی زمستونی، بافت با بگم؟ چی دیگه زارت حال این از. بگذرم
 خوب؟ دختر درسته این. میری

 .کردم نگاه داشت سفیدی کاله که قرمزش تیشرت به
 .بود افتاده هاششونه روی کاله بندهای. اومدمی بهش هم قرمز
 .اومدمی سفیدش بزرگصفحه ساعت به میز، روی سفیدش یکوله

 .زدم لبخند غمگین
 رو جلوش نتونست سامان داشت، فرق ساحل. نداره مراوده پسری هیچ با نداره، دوستی هیچ سایه بفهم، ایمان بابا -

 دارم شک اونم البته خودکار دستش یه تسته، کتاب دستش یه االن که دید زارشو حال و مهرنوش خودش. بگیره
 برمیاد؟ کمکی هوا از مگه بزنم، چنگ هوا فقط که جایی برسم ترسممی. باشه شده آدم

 .کرد لمس رو دستم هایانگشت نوازشگر
 .شدند روشن کافه، رنگکم هایالمپ

 .انداختم کوتاهی نگاه داشت، چوبی ایکرکره هایپرده که پنجره به
 .رسیدمی گوشبه هاماشین گذر صدای و بود شده تاریک هوا
 .شدند داخل دختر تاسه و شد باز کافه ایشیشه در

 .کردند انتخاب داشت، راحتی هایمبل که کافه ینقطه ترینگوشه
 .کنه حساب تا رفت و خورد وانیلیکیک مقداری ایمان
 .بود پختن حال در گرما فرط از پاهام و بردم بافتم جیب در دست
 .بودند آزاردهنده کمی بلند،فاق هایکتونی
 .کشیدم جلو رو شالم اتوبوس، ایستگاه به تکیه
 .کننمی نگاه زمستونیم بافت به باتعجب همه کردممی حس
 .فروبرد گوشی توی سر و ایستاده کنارم ایمان

 .گذشتن مقابلم از مدرسه روپوش با چندپسر
 .بود شده تزئین بزرگی آرم با ایشیشه در افتاد، کافه به نگاهم

 .شدم خیره خیابونکف آسفالت به حوصلهبی
 .بود شده ریخته زمین روی آشغال،آت اقسام انواع

 .زد مشونه به ایضربه ایمان
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 ツبهزاد سدنا

 . ایستاد اتوبوس
 .شدم اتوبوس سوار ها،آدم هیاهوی میون

 .زدم تکیه سرم پشت یشیشه به
 .شد جاگیر کنارم ایمان

 نمیری؟ سرکار فردا -
 .شدم خسته. دونمنمی -
 مسافرت؟ بریم خوایمی -
 .موننمی تنها هابچه! نه -

 .فشرد انگشت دو با رو بینیم و زد لبخندی
 .دادم تکیه ششونه به رو سرم

 .شد سرگرمش و کشید بیرون رو گوشیش
 .بود ساخته بهم بدجوری نرفتن سرکار هفتهیه

 .دید رو پسر اون و سایه دیگه دوبار هفتهیه این توی
 .داشت سایه با گیریچشم سنی فاصله که پسری
 .بود بالغ و کامل شاید که پسری
 .بود کرده جور رو اون ستاره زیاد احتمال به که پسری
 .بکشه بیرون حرف زبونم زیر از نتونست هم مدت این و دونستنمی چیزی هنوز ساحل

 .کردمی نگاهمون چپچپ بود، ایستاده ما از بافاصله که زنی
 .کردمی نگاه طورخاصی هم ایمان دست کنار مرد

 .گذاشتم ایمان یشونه روی رو سرم که کردم جرم انگار
 .درمیارن رو چشماش میره، روآبی یکی و میرن زیرآبی همه ما مملکت

 .درکبه بِرَن همه. بستم چشم حوصلهبی
 کرد؟می راهسربه رو سایه و خوب رو من حال مگه پوچ،ِ نگاه مشتیه
 کنه؟می خوابیبی جبران مگه زنکی،خاله حرفای مشتیه

 .نداشت خاصی بوی هیچ ایمان و کشیدم آهی
 .نداشت تندی و شیرین هارمونی یا خاص عطر

 .مهربون شدتبه و معمولی آدم یه
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 ツبهزاد سدنا

 .کردم لمس رو بود راستم دست دور که بندیدست چپم دست با
 .مشترکم کودکی یادگار همون
 .باشه گذشته به متعلق هاشخوبی شاید زندگی
*** 

 .نگران مژگانِ کنار در دیگه یکنندهکسل روز یه
 .همیشگی مشکی مانیتور رویروبه

 .چوبیِ  شکلمستطیلی میز روی آچهار، وکوچیک بزرگ کاغذهای با
 .میشه تنگ هامونروزمرگی تکرار واسه دلمون هاآدم ما گاهی
 .دادممی جواب رو مژگان درهم هایالٔ  سو بار،یه چنددقیقه هر و نشست هاگل برگ روی دستم

 .داشت پررنگی رنگ «خوبه حالت» هاسوال این طی
 .بود سپرده مژگان به رو من صبحی ایمان
 .زد عزیزم مژگان جونبه غر کلی صبحی ایمان
 .چپوند دهنم توی و گرفت سرخگل نعلبکی یقاعده به ایلقمه صبحی ایمان
 .کرد درست زعفرونی دارهِل چای صبحی بهناز
 .بود نگرانم و ـوسید*بـ رو مگونه صبحی بهناز
 .داشت استرس بدجور زندگیم روزهای این مادر

 .گذاشتم جا قلبم پشت رو مدرسه به رفته یسایه و ـوسیدم*بـ رو آلودمخواب ساحل
 .کردمی همراهیش باد باریه هرچندثانیه که مارپیچی دارحالت بخار. شدم خیره چای بخار به

 .نشست پنجره یلبه روی کوچکی گنجشک
 .زد نوک پنجره پشت یشده تر هاینون به جاهمه از فارغ

 .زد صدام مژگان و زدم رنگیکم لبخند
 .کردم نگاهش سؤالی و چرخیدم

 اونجاست؟ چی ـ
 .دادم سرتکون خنده با
 .هاآالینده با شده مسموم شهرِ ـ

 .کرد کج رو هاشلب
 .گادمای اوه ـ
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 ツبهزاد سدنا

 .دادم لم همیشگی دارچرخ صندلی روی رفتم، میزم سمت
 .بود کرده مهمانمون رو کوتاهش شعرهای ذوق،خوش جدید نویسنده

 .داشت شعر به وافری عالقه که ساله24 حدوداً دختری
 .بود مژگان گردن به نصفی و من گردن به شعرهاش از نصفی
 .گذاشتم میز روی رو جدید خطی هایبرگه
 .انداختم خوانا دستخط به نگاه

 .اومد باال سرم خورد، در به که تقی با
 .شد اتاق وارد همیشگی، برخوردی خوش همون با زارع آقای و شد باز در
 ساراجان؟ خوبی. نباشید خسته. دخترا سالم -

 .شدم خیره رومروبه صبور مرد به بالبخند
 .داشتید لطف خیلی من به نیومدم، سرکار که روز چند این. مچکر -
 !منی روشنک عین هم تو داری اختیار -

 .برداشت قدم ما دوی هر میز سمت
 حداقل دیگه هاینویسنده واسه ما که دونیدمی. کردیم شروع رو غم تحریف رمان چاپ کلیک روز چند این توی -
 بود چاپ یآماده کامالً مظاهری استاد حرفای طبق آژمان رمان. کنیممی ایرادرفع و خوندن صرف رو وقتمون ماهیه
 .نداشت بیهوده وقت به نیاز و

 .کرد نگاه من سر پشت فضای به و کرد مکثی
 چاپ رمان از قدرهمین نزدیکم دوستان از یکی ینشریه کردیم، چاپ ایصدوخورده حدود حداقل مدت این طی -

 تونمنمی نفر، دو شما از غیر و شلوغه شدتبه کتابخونه. ببره رو کتابش خودش داره دوست آژمان. خوادمی رو شده
 .بگیرم کمک کسی از

 .گذاشتم میز روی رو مشده سرد چای لیوان
 زارع؟ آقای کمکی چه -

 .کشید سپیدش محاسن روی دستی
 .سختشه تنها دست بره؛ تهرانه یحومه توی که کتابخونه به آژمان همراه دوتا شما از یکی -

 .کرد ریز چشم گری،موزی با مژگان
  گرفتن؟ دست کارو این مهرپور آقای خود چرا -
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 ツبهزاد سدنا

 .ببینه خردند،می رو هاشکتاب که ایکتابخونه فضای داره دوست گفت -
 .انداختم باال ابرو متعجب

 چرا؟ -
 .داد سر ایمردونه یخنده

 !هاشهرمان منظره به ادبیات استاد یه سمت از االن آژمان دیدِ -
 .کرد گریمیانه مژگان

 چرا؟ ادبیات استاد -
 .برداشت چشماش روی از رو ظریفش عینک زارع آقای

 !ادبیاتِ استاد آژمان -
 .افتاد زمین روی فَکَم
 بود؟ ادبیات استاد مرد این
 .زادهآقا این دانشجوهای برندمی ـذتی*لـ عجب پس

 ...بخونه شعر مصرع یه سرکالس کن فرض
 .رفتندمی فاز توی همه اوه

 .کرد بدل و رد نگاهی مژگان، و من بین زارع آقای
 شین؟می همراهش کدومتون خب -

 .زدم مژگان به لبخندی
 ...من! بهتره بره مژگان -
 :دادم ادامه مکث با
 !معذبم ایشون پیش من -

 :گفت رفتمی اتاق در سمت کهدرحالی زارع آقای
 .باش آژمان منتظر پایین جان،مژگان پس دخترا؛ راحتید هرجور -
 .نشست صندلی روی مژگان زارع، آقای خروج با

 .کرد من به نگاهی
 بری؟ خواینمی توی مطمئنی -
 .ندارم اصالً رو تهران تا اونم طوالنی مسافت حوصله. آره -

 .گذاشت تنها اتاقمون با رو من گوشیش با تنها و کیفش برداشتن بدون بعد،چندی و داد تکون سری
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 ツبهزاد سدنا

 .شدمی فرماحکم ایمسخره سکوت نیست، مژگان وقتی
 .داده انجام رو کارها تنهادست مژگان دونممی نبودم که هفتهیه این
 .دادم انجام رو بود اون با مسئولیتش که کارهایی مژگان، نبودِ مدت طی

 .دادم هم مژگان و خودم میز به سروسامونی
 .داشتم دوست خیلی رو مشترکمون بازدل و کوچیک اتاق

 .بود خاطراتم بهترین از جزئی همیشه نشریه، به ورودم
 .نکنم تنها احساس تا شدمی همراهم مژگان ورودم، اوایل

 .شد مطمئن کارم محل بودن خوب از و اومد دنبالم چندباری سامان
 .شدم زارع آقای وجنات عاشق صددل نه دلیه اول همون از

 .بود پدرش خود برابراصل کپی زارع آقای دختر، روشنک،
 .داشت نگه سرحال رو من شوخی و باخنده برگشت که مژگان

 .بود نگران کمی هنوز اون و برگشتیم خونه به هم با
 .بود کرده صحبت باهاش چی همه به راجع ایمان
 .گرفت رو مشکیم و بزرگ یکوله لبخند، با ساحل

 .نباشی خسته خوبی؟ آبجی، سالم -
 .کاشتم پیشونیش روی ـوسه*بـ
 .مهربونم باشی زنده خوشگلم، خوبم -

 .زدم بهناز به لبخندی
 .کشیدم بهناز شکم روی دستی شدم، که ترنزدیک

 نداری؟ درد -
 .گذاشت دستم روی دست بهناز

 .شه خنک جونت تا کردم درست خاکشیر شربت بشین بیا ای،خسته. بگردم دورت نه -
 .شد آشپزخونه وارد سر، روی حوله با ایمان

 فنچول؟ چطوری. اهالی بر سالم -
 .کردمی خالی رو کیفم محتوای ساحل. زدم لبخندی

 .انداخت مشونه دور دست ایمان
 .زدم کنار سرش روی از رو حوله



 

 

122 

 

  آماج نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 ツبهزاد سدنا

 کنی؟ پهن دیگه جایی بری ببندی چترتو نداری قصد توچطوری؟ خوبم، -
 .خندید بلند صدای با ساحل
 .زد پیشونیم به ایضربه ایمان

 .سربزنم بهت روز هر میدم قول. میرم امشب اتفاقاً چرا -
 .شدم خیره ششده تر موهای به بااخم

 میری؟ کجا -
 .کشید بیرون رو میز پشت صندلی

 .گذاشت گِرد میز روی چایی سینی بهناز
 .آورد لبم به لبخند رنگی، هاینقل و خرماخشک

 .نشست میز روی و زد کنار رو ساحل ایمان
 .دارمش دوست هم خودم کردم، پیدا خوب کار یه -

 .کردم گرد چشم
 کاری؟ چه -

 .برداشت نقل مشتیه و شد درازکش ساحل
 .زد چای به لبی ایمان

 .فردیسه اطراف. دوره کمی اینجا از فقط داره هم خواب جای. کردم پیدا کار مُدرن و بزرگ خیلی فروشیگل توی -
 .رفتم بهش ایغرهچشم و کردم بیشتر رو هاماخم

 .بیخود -
 .کشید بیرون بهناز برای رو پاش کنار صندلی و خندید
 .نشست صندلی روی بهناز و کرد بهناز به ایاشاره
 .کرد نگاهم ایمان

 . اومدم کرج کار، پیداکردن برای. باشم اینجا تونمنمی من! لجباز دخترک -
 .باشه بهنازجان به حواسم و باشم ترنزدیک شماها به تا کرد موافقت پیشنهادم با هم بابا
 .کردم نگاهش حرفبی
 .رفتمی ما نبودن معذب برای من زندگی داشتنیدوست مرد

 .میره داره نیاد، پیش بحثی اینکه برای
 .ندارم داریزنده شب دیگه من امشب از. کشیدم آهی
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 ツبهزاد سدنا

 .زد گشادی لبخند
 .گذاشت ایمان یشونه روی دست بهناز

 .بذاریم امیرحسین رو بچه اسم گرفتیم تصمیم سارا با ایمان، ـ
 .کرد نگاه بهناز شکم به هیجان با ایمان

 .قشنگیه اسم هم خیلی. بگردم الهی ـ
 .کرد نگاه من به
 .دیگه نکن اخم من، عزیزدل -

 .کردم کج رو دهنم
 .شعوربی -

 .کشید جلو رو ممقنعه و خندید
 .من فنچول نباشه حرف -

*** 
 .نداشت سرافرهنگ به رفتن اجازه سایه دوم،ترم هایامتحان یبهانه به

 .کنیم منع رفتن از رو سایه تا داد پیشنهاد ایمان
 .بندازیم فاصله خواستیممی
 .داشت رو هوام و گرفتمی تماس باهام مداوم طوربه مدت این

 .بود انداخته راه ملچملچ و خوردمی لواشک مژگان
 .گذاشت دهنش توی ایآلوچه

 .بودیم کرده دیالقش هیکل ابعاد بند هم ادبیات استاد حاال که اینویسنده از زد،می حرف نویسنده آق از
 راه پشتش و گرفتممی دستم کتاب دستهیه حماال عین. دیدنمی رو بیچاره منِ اصال بگه، برات جونم خب -

 ...پاش کف چشمام. شدمی گم قدش، یسایه توی خودم یسایه. داره تیربرقی قدِ چه لعنتی. افتادممی
 .داد ادامه کردم، پرت سمتش قندی باخنده

 مرد این وجود توی چیزی هورمونی، یا عصبی یغده هیچ انگار که زنهمی حرف همه با آروم و جدی قدراین تازه -
 .نیست تیپخوش

 بده؟ مگه سردخون آدم -
 رانندگی باآرامش همچین. شده ریخته بشر این مویرگ و رگ توی یخ تُن چند کنم فکر بابا، چیه سردخون -

 .بینهمی عروسی ماشینش جلوی داره انگار که بردمی ـذت*لـ ترافیک از و کردمی
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 ツبهزاد سدنا

 .خندیدم ریز و گذاشتم دهنم روی رو دستم
 .میاد خوشش ترافیک از خب. سرت توی خاک -

 .نشست چوبی میز روی
 .شسته ماشینشو کنندهنرم و پرسیل تاید با کردم حس. دادمی خوبی بوی و نرم قدراین ماشینش ولی -

 .خندیدم بلند باراین
 .گرفتی ایراد ازش همش. نگو وپرتچرت صبحی اول دختر، نگیری مرگ -
 .شد بلند میز روی از
 اون از و گیرهمی من برای رو باکالسا پرستیژ میاد؟ایش،همچین من خواستگاری نظرتبه پسره این سارا، ولی -

 عکسشو خواستگاریش، جای باید فکرکنم. بینممی دارم هنری تابلو انگار. میده تحویلم مونلیزا رنگکم لبخندای
 .کنم مونخونه قاب

 .شدم بلند جا از و زدم گشادی لبخند
 .کرد باز رو در و رفت اتاق در سمت
 .اومدم بیرون اتاق از سرش پشت
 .فشردم دستم توی رو فلش

 .اومد کنارم مژگان
 .کنهمی صحبت جمهوررئیس با داره انگار کنه،می رفتار آدم با بااحترام خیلی ولی -

 :دادم تکون سری
 .سنگینه -

 .انداخت باال ابرو
 .شدیم اتاق وارد زارع آقای یبااجازه زد، زارع آقای اتاق در به تقی

 .دادیم تحویلش رو بود شدمون تایپ کارهای محتوای که فلشی
 .خوردیم شکالتیکیک و شیر زارع آقای دعوت به

 .زدیم حرف هامونخانواده از و زدیم گپ
 .گفت همسرش به شباهتش و شنوه از اون

 .گفت خوبش حال و پدرش از مژگان
 .گفتم پررنگش حضور و ایمان از من
 .بود دررفت دستمون از زمان و بودیم صحبت گرم
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 ツبهزاد سدنا

 .داشتم ایمان و ساحل از پاسخبی تماس چند برگشتیم اتاق به وقتی
 .جَستیدم جا از جوریچه نفهمیدم بازکردم، که رو ایمان پیام

 .گرفت برام آژانسی او و گفتم رو قضیه کوتاه مژگان به
 .کردممی فوت هوا توی و فرستادممی صلوات لب زیر هراسون

 .کردم برخورد ساحل به بخش به ورود با
 .کردم قبل از تندتر رو هامقدم من و داد تکون برام دستی
 .بود کرده پیشونیش سایبون رو هاشدست و بود نشسته صندلی روی ایمان
 :فشرد رو مشونه ساحل

 .آبجی نباش نگران -
 .ایستاد و شد حضورم متوجه ایمان
 .شد خیره مشده منقبض صورت به و فشرد رو چپم دست

 .باش نداشته استرس قدراین االن نبودی؟ روزی منتظرهمچین مگه کردی؟ هول قدراین چرا -
 .زدم لبخند پراسترس

 .کشوند بیمارستان بدرنگ هایصندلی سمت رو من ایمان و نشست صندلی روی ساحل
 .پوشوندم رو صورتم هامدست با
 .دارم خوبی حس چقدر خدا، وای -

 .خندید مردونه و کوتاه ایمان
 .اتاق اون داخل نرفتی خودت خوبه -

 :کردم بازوش حواله مشتی
 .دیوونه مردک ـ

 .رفت بهم ایغرهچشم و زد مگونه به ایضربه شوخی به
 .گذاشتم بود، زانوش روی که چپش دست روی و کردم دراز رو دستم

 .داری رو ما هوای که مرسی -
 :کرد نگاهم مهربون

 .من عزیزدل دنیایی، گل هر از ترداشتنیدوست باشم؟ داشته نباید چرا -
 .زدم پراسترسی لبخند من و فشرد رو دستم هایانگشت

 .بود ساحل دست در مدیگه دست
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 ツبهزاد سدنا

 .بودیم گرفته ضرب زمین روی چپمون پای با هرسه
 .بود سردتر هردوشون دست از من دست
 .کردممی زمزمه دعایی زیرلب و بستم چشم

 .کردم نگاه سفیدرنگ و بزرگ ساعت به
 .فرستادم درون به رو... و آمپول بوی گرفتم، نفسی

 .خوردمی هم به بیمارستان از حالم همیشه
 .بود خلوت تقریباً بخش قسمت این
 .کردم نگاه عمل اتاق ایشیشه در به
 .پریدیم جا از سههر دکتر، خانم خروج با

 .کرد نگاه تامونهرسه به تعجب با دکتر خانم
 :کرد باز لب من از زودتر ساحل

 شد؟ چی خانوم -
 .کرد موننگاه مشکیش و ریز چشمای با و برد جیب به دست دکتر

 نیومدند؟ همسرشون -
 .عمیق چالسیاه یه توی شدم پرت انگار
 .بشم دیده افسرده و غمگین خواستنمی دلم

 :زد محزونی لبخند ایمان که بیام حرف به تا گرفتم نفسی
 .نیستند حیات قید در ایشون -

 .داشتم بدی حس
 .زجرآوره و خالی بودنات جای چقدر عزیزم، سامان آخ

 .زد تصنعی لبخند دکتر خانم
 .بود عالی و نرمال چیزها بقیه و بچه وزن کردند؛ رسیدگی خودشون به خوبی به خانوم این. خوبه حالشون -

 .زدم لبخندی
 .دکتر نباشیدخانوم خسته -

 .زد مشونه به کوتاه چندضربه
 .باشی زنده -

 .کوبوند بهم رو هاشدست باذوق ساحل
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 .حالمخوش چقدر! خدا وای -
 .کرد نگاه من به تعجب با بعد
 کرد؟ حساب کی رو بیمارستان پول -

 صورت خیره باتعجب من و داد سرباال جواب کرده حساب کی بود،پرسیدم نشسته شیشه پشت که خانومی از وقتی
 .شدم زن عبوس

 .نیست ایمان جز کسی کار کار، این دونستممی قلبم ته
 داشته دنبالبه گزافی یهزینه که نبود کار در سزارینی که هرچند برداشت، من دوش از سنگینی بار من، زندگی مرد

 .باشه
 .شدم جیب به دست گوشیم، صدای شدن بلند با

 :شد بلند مژگان صدای که فشردم رو سبز دکمه
 .بِشکونم سرت توی کمد اون تا کافی دیگه خط یه! دیوار تو نزن نمیگم مگه آقا -

 .کردم نگاه گوشیم به متعجب
  تو؟ کجایی مژگان -
  

 .خندید
 .شمام خونه بنده خانم، عمه سالم -

 .بردم باال رو صدام ولوم باتعجب
 ما؟ خونه چی؟ -
 بدم؟ جا کجا رو وسایل این همه من ناکردار، -
 !وسایل؟ کدوم -
 سبز-آبی سیسمونی -
 چی؟ -
 .دارم کار من زنی؟می کری به رو خودت یا کری! مرگ -

 .کرد قطع رو گوشی مقدمهبی خیلی بعد
 .شدم خیره داد،می نشون رو صحبتمون یدقیقه تایمر که گوشیم نمایش صفحه به بابهت

 .بود گذشته بیمارستان توی حضورمون از چندساعتی
 .گرفت رو پرستارها از یکی جلوی ایمان
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 .شدم پرستار نزدیک
 ببینیمش؟ ذارنمی -

 .زد لبخندی پرستار
 .سمت این از بفرمایید -
 .افتادیم راه پشتش تند هایقدم با

 .شد بود، ایشیشه تماماً که مجزا اتاقی وارد
 .رفت هاتخت از یکی سمت

 .شد نزدیکمون ظریف جسم و آبی کوچیک پتوی یه با
 .زد کنار اون صورت از رو پتو آهسته

 .شما کوچولوی پسر اینم بفرمایید، -
 .کشیدم ـوش*آغـ به رو پوشآبی کوچیک موجود و بردم جلو دست
 .میکردند نگاهش براقش چشمای به باذوق هابچه

 .شدم خم سمتش کمی
 .فرستادم ریه به رو شنوزادگونه بوی

 .کردمی نگاهمون رنگشخوش هایتیله با
 .بود من خیره رنگشکهربایی درشت چشمای

 .هستم «عمه» اسم به ایناشناخته انسان یه نوزاد این برای که بود منی خیره
 .کشید ـوشش*آغـ به ساحل
 .من زندگی کوچیک مرد پیشونیم روی کاشتمی ـوسه*بـ ایمان
 .کردم نوازش رو کوچیکش هایدست

 !نیومده بیمارستان به سایه چرا اصالً که کردم فراموش
 .عمرمه یلحظه ترینمقدس من برای لحظه این
 .داشت نفس حکم من برای کوچیک، یادگار این

 .گرفت ما از رو اون سریع پرستار و افتاد گریه به غــوشم*آ میون
 .کردم دنبال رو پوشآبی کوچیک موجود لبخند با

 .بود من زندگی ارکان بزرگترین خانواده و انداخت بازوم زیر دست ساحل انداختم، مشونه دور دست ایمان
 .بود جاآورده رو حالم کمی بزرگ خوشی این
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 ツبهزاد سدنا

 .زدممی پس بدبختی با رو مشده تلنبار بغض
 .ببینه رو کوچیکش یدوردونه تا نبود سامان
 .کرد ترک رو ما پدرشدن، دونستن بدون من زندگی سامان
 .داشت زیادی هایپستی من زندگی
 .بود اطرافیانم هایرفته دست از صرف نصفیش من زندگی
**** 

 .بود گذشته خونه به بازگشت از ساعتییه
 .زدمی لبخند ودمژگان بودم سیسمونی خیره

 داریم؟ نداریم، هاتعارف این از تو و من -
 .کردم غلیظی اخم

 .خریدممی رو سیسمونی این کمال و تموم ماه این باحقوق خودم من مژگان؟ چی یعنی -
 .کرد حلقه بازوم دور رو دستش

 ماشین جلو رو خودت نکنم، برخورد ماشین با من اینکه برای دبیرستان توی که زمانی از بودنتم،ِ مدیون من -
 .خوشگلم دوست زنیم،می لبخند آبی-سبز رنگ ترکیب این به هم با که االنی تا انداختی

 .کردم تر لبی
 میدم بهت پولشو همه من -

 .بودند شده قالب درهم که هاییدست فشرد
 خونه شام امشب من که نکن فکر هیچی به هم االن. حساسی و مهربون قدراین که بشم قربونت عزیزدلم، باشه -

 .شمام
 .کاشتم شروگونه ایـوسه*بـ و زدم لبخند

 .بگم محبتت این به چیزی اینکه؛ از قاصر زبونم اصال. مژی کنم تشکر ازت جوریچه دونمنمی -
 .بابا نشو لوس -

 .کشیدمی بو رو هالباس باذوق و کردمی باز رو بزرگ هایساک سایه
 .بودند اتاق درون رنگ،خوش سیسمونی چیدن مشغول ساحل با ایمان
 .کردم برانداز کمد در یشیشه درون رو خودم و کشیدم کمد مرغوب چوب روی دستی

 .زدمی برق چشمام و بود گشاده صورتم
 .داشتم دوست رو زندگی این
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 ツبهزاد سدنا

 .داشتم دوست هرچیزی از بیشتر رو شدن عمه این و خوشی این
 .بودم خانواده این کنار زندگی عاشق من

 .بودنه کنارهم زندگی عمریه یثمره بودنشون که ایخانواده
 .موندمی بیمارستان توی باید رو امروز بهناز دکتر حرفای طبق
 .کشید رخمون به رو پختشدست ایمان و کردیم درست مختصری شام شب
 .کرد مهمانمون سازش،دست هایکباب تنگ پختیخوش برنج

 .گذاشت همه سرسربه و سرداد شوخی کنارم شب آخر تا مژگان
 .فرستادن هوا به رو خونه کل و شد شیطونم دوست این همراه هم ایمان

 .موند ساحل و سایه کنار ما خونه مادرش، از بااجازه مژگان شب آخر
 .شدیم بیمارستان راهی ایمان و من

 .رفت کارش محل به خودش و رسوند بیمارستان به رو من ایمان
 .شدم بیمارستان خلوت یمحوطه وارد دست به شیرینی
 .بود داشتنیدوست بیمارستان، قشنگ سکوت

 .کردم تعارف شیرینی بیمارستان داخل تا نگهبان به در جلوی از
 .دادمی بهم خوبی حس که بود هاملب روی زدهذوق و گشاد لبخند یه

 .کردم باز رو در آهسته و زدم در به ایتقه
 .زدودمی رو هاش اشک روسریش یگوشه با و بود خیره بیرون به. افتاد بهناز به نگاهم
 .زدم رنگیکم لبخند

 .بود خواب کوچکی دارچرخ تخت توی کنارش امیرحسین
 عزیزم؟ -

 .کرد نگاهم غمگین و چرخوند سر بهناز
 اومدی؟ کی -
 .االن همین -

 .گذاشتم کنار رو شیرینی جعبه
 :شدم خیره چشمم کاسه درون شفاف مایع به و نشستم تخت روی

 .بمیرم الهی -
 .زد دستم به چندضربه عصبی
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 ...نگو -
 .سارا جون نکن گریه -
 .فقط شده تنگ براش دلم -
 .منم دل -
 نه؟ مگه خوشحاله -
 .برم قربونت آره -
 .شده سامان کپ امیرحسین -
 .باباش دست رو زده خوشگلی تو هووم، -

 .رفت خواب به و کرد اثر بهناز روی هامسکن بعد چندی و زدیم گپ کمی
 .شدم خیره امیرحسین به و گذاشتم تخت یلبه روی رو دستم
 .زدم لبخند و کشیدم آهی
 .بچسب رو روزها این دنیا خیالبی

**** 
 .بود بخشـذت*لـ من برای زن، این حالیخوش چقدر
 .کشید ـوش*آغـ به رو من و زد حلقه چشماش درون اشک وقتی

 ...من نبودی، اگه سارا -
 .کشیدم کمرش روی اینوازشگرانه دست و پریدم حرفش میون

 حس زندگیم توی کمبودی که بود بخشـذت*لـ من برای قدری به تو با بودن. بودی سامان آلایده همسر تو -
 االن از کوچولو امیرحسین این. سامانه و تو عشق حاصل که باشه پسری باید زندگیت دغدغه تنها االن تو. نکردم

 .نداره وتو من زندگی سامان چشمای از کم چیزی دیدی؟ چشماشو. کنهمی ـبری*دلـ پدرش مثل
 .کردم پاک رو شگونه نرمکنرم
 .دوخت چشم اطراف به
 .ریختمی اشک گولهگوله چشماش اتاق به ورودمون محض به

 .بود ناراحت و خوشحال
 .کنم تشکر ازت جورییه خوادمی دلم که کردی مهربونیات شرمنده قدری به منو مدت این توی -
 .گل خانوم کنیمی تشکر همسرت و ازمن امیرحسین، درست تربیت با تو -
 .کرد نگاه بازی وسایل و هالباس تکتک به هیجان با
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 .کردمی تشکر دیدمی که رو وسایلی هر
 .رسوند رو مادرش و پدر مخصوص هایهدیه ایمان که دونستممی
 .بودند رفته حج سفر مادرش و پدر دونستممی
 .داشتند زندگی حکم من برای که مادرش و پدر

 .کردن شدوره همه و کرد نگاه پسرش به باعشق بهناز
 .داره جریان هنوز زندگی

 .همین یعنی زندگی خب ولی باشه؛ ایکلیشه ایجمله شاید
 .نشست لب روی لبخند شب تا

 .شد ما خونه چتر هم رو امشب مژگان
 .کرد درست خونگیکیک ساحل و پخت غذا سایه
 .داد ترتیب جمعمون نوزاد برای مختصری تولد و گرفت سالگییه هایشمع ایمان
 .کرد تشکر تکمونتک از و خندید اشک با بهناز
 .بودم حالخوش اما من

 .گیردل و تنگدل کمی فقط کمی و حالخوش
 .داشتم دوست رو امروزت حالیخوش -
 پشتش سخت و سفت باید االن از که امیرحسینی یعمه. شدم عمه من. هضمه غیرقابلِ حالم توصیف ایمان -

 .بکشه درد پدرشو نبود حس لحظهیه حتی نذارم باشمو
 .نشست بلندم موهای میون دستش

 .بود ترپایین هامشونه از نبود، بلند هم زیاد البته
 .بیارم لب به تا نداشت خاصی عطر
 .داشتم خوب حس

 .کردمی خرجم مهربونی و زدمی حرف برام. بود ایستاده من پشت محکم حامی یه
 همیشه داره، ارزش دنیادنیا من برای خوبه حالت اینکه. باشه لبخند از پر همیشه دارم دوست زندگیت من، فنچول -

 .مهربونم باش خوب
 .پشتمه همیشه که دارم رو یکی نیارم، هم آس اگه کنم حس بذار همیشه. باش همیشه هستی، که خوبه ایمان -

 .زد لبخند باز و کرد بهم نگاهی
 .نمیشما زِرزِرو توعه عاشق من بیاری؟ دستبه رو لرزهمی بابغضت که منی دل خوایمی دخترخانم -
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 .زدم بازوش به محکمی یضربه
 !غول مردک -
 .بگیره خنده بونه هاچشم این نبینم -
 !ترسممی -
 مهربونم؟ چی از -
 .کنم سرخم خودسر، سایه این جلوی اینکه از -
 .ترهبرنده بد بدتر، و بد بین همیشه. بینیمنمی ضرری کنیم تالش ما -
 .گیرهمی مخنده زنی؛می حرف بابا عین من با -

 .نشست مگونه روی شاشاره انگشت
 مُنحَنیِ و باشم من باشی، تو. است چسبدل چقدر و گیردمی را هایتنفس عطر هوا، بخندی تو جانم؟ دانیمی -

 .کندمی هدیه من به نفس که هاییلب روی خنده
 .کردم نگاهش شگفتی با
 کردی؟ باز رو دفترشعرات -

 .کرد زمزمه تلخ
 .مهربونم بازِبازه،! خونهمی معین که رفتنی غروب آن از پس من شعرای دفتر -
 .گیرهمی دلم نشو؛ غمگین و تلخ -
 عزیزم؟ بگیره براش دلت تو که باشم کی من -
 .شدم خیره مهربونش تیره العادهفوق چشمای به
 .شاعرمو و فروشگل آقای غم نبینم -
 گل سرگرمی برای هاچهارراه میون حتی یادته؟ بودم، کار این عاشق من! زندگیه به تازه دریچه بودن، فروشگل -

 .میفروختم
 .زدم محوی لبخند

 .میره آبروش بینتتمی کسی خیابون میون االن گفتمی و شدمی عصبی دستت از چقدر دایی -
 دلدل غم، و خنده بین دلش امشب ایمان یعنی این و رفت وَر م،اشاره انگشت داخل مشکی انگشتر با باز و خندید

 .کنهمی
 خوبی؟ ایمان -
 .مهربون دخترک عالی -
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 !تلخیشو؟ کنممی حس من که ایعالی -
 خانوم بشه، تزریق بهت کلمه اون از خوب هایحس تا «عالی» : بگی «خوبی؟» پرسهمی کسی وقتی کافی -

 !فنچول
 .نکن صحبت تعارفی قدراین بامن -
 .زد حرف تعارفی نمیشه باتو -

*** 
 رضایی؟ خانوم -

 .شد شفافش و سیاه چشمای گیر نگاهم و برگشتم
 .استاد سالم -

 .کرد نگاهم متعجب
 .بانو نیست من درس کالس اینجا -

 .زدم لبخندی
 .آقا استادید از ترباارزش من پیش شما -

 .زد لبخند رنگکم و انداخت باال ابرو
 احترام بهم و دونندمی قابل منو که دانشجوهایی زبان از استاد کلمه شنیدن. دارید لطف بنده به قدراین که ممنون -

 .بخشهـذت*لـ ذارند،می
 .پیچیدمی خلوت سالن میون رساش، و بم صدای که بودم شکلمه هر مات من. زدمی حرف زیبا چقدر مرد این

 .موندمی حبس نفس که بود جذاب و گیرا قدری به. بود کوه عین استوار و پوشخوش
 به رسمی یتیرهنیمه و رنگی هایرکتاو همیشه که کامل و بالغ مرد. بود بلد خوبیبه رو کلمات با بازی مرد این
 .داشت تن

 .شدمی دیده سفیدتر تیره، نفتیآبی با صورتش پوست
 .دادمی بهش دکتری ژست بدجور شمطالعه عینک و داشت مختصری ریش ته

 .زدم لبخندی
 استاد؟ داشتید امری چه بنده با بفرمایید حاال. هستید بزرگی و احترام از پر آدم همه، برای شما -

 .نداشت هم خاصی لبخند ولی نداشت؛ اخم
 .بود شبیه اون به خیلی خنثی بمب یه. ندیدم هاشلب روی وقتهیچ عمیقی لبخند

 .شد خیره چشمام به
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 کرده؛ وپادست خودش برای خاصی مخاطبهای و دومِ چاپ االن گذره،می میشه کمتر دوماه رمان اول چاپ از -
 شما با صحبتیهم از و باشید رمان هواداران یدوستانه جمع میون و بیاید کتابخونه به بدید افتخار بهم خواستممی
 .بانو نیاد پیش خوریدل که بدم اطالع بهتون کردم فراموش اگه بگم االن از گفتم. ببرم ـذت*لـ

 .زدم عمیقی لبخند
 .باشم داشته شما مثل بزرگی، استاد از امضایی خدامه از من البته، بله -
 .اومد جلو قدمیه
 حتماً رو زمانش. بذارید جریان در هم رو ایشون میشم ممنون نکردم، پیدا رو دوستتون من فقط خانوم، ممنون -

 .کرد خواهید پیدا اطالع
 .استاد چشم -
 .متشکر -
 .دادنمی آدم به تندروی و احترامیبی هیچ اجازه اصالً. کردمی صحبت صالبتپر و محکم نبود، لبخند هم باز

 .بود کرده خودش زایدالوصف سردیخون و آرامش شیفته رو همه بود، اینجا رمانش چاپ برای که مدتی طی
 .بود کتابخونه هایبچه حرفای تیتر ش،آقامنشانه هایتیپ

 .بود حرفکم و خنثی کامالً جمع میون. کردمی رفتار همه با خاصی، بااحترام خوردن چای و سرناهار
 ...تا بود شنونده بیشتر. بزنه حرفی جمع میون که اومدمی پیش کم خیلی

 .شدم اتاق وارد و رفتم باال رو هاپله
 .شدم گوشیم روی پیام متوجه که گذاشتم میز روی رو مشده شسته لیوان
 .انداختم مژگان خالیجای به کوتاهی نگاه و رفت گوشی سمت دستم
 . کنه غیبت رفته کجا باز نیست معلوم

  
 .زدمی رقم ناخوشایندی حس من برای پیام خطبهخط. افتاد تهدیدوارش پیام به نگاهم
 .فشردم هم روی چشم و کردم اخمی
 .کرده اون خوشدست رو مشماره ستاره احتماالً. آورده قبرستونی کدوم از رو مشماره نیست معلوم

 .زد پوزخند صفحه روی ترپررنگ شماره همون که بذارم کنار گوشی خواستم
 .گذروندم نظر از رو ارقام تموم و گردوندم چشم. شدم خیره ناشناس شماره به باتعلل
 .فشردم رو سبز یدکمه و گرفتم نفسی

 .سالم -
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 .زدم پوزخندی
 امرتون؟ -
 کارتون؟ این چی یعنی -

 .کردم باز لب سردخون و کردم ریز چشم
 .باشه مربوط الاقل یکی شما به من زندگی فکرنکنم -
 .نکنم شکایت مسببشه، پسرداییتون که دستم شکستگی این سر دعاکنید! شماست یخونه توی من زندگی -

 .گرفتم دندانبه رو پایینم لب حوصلهبی
 .داریم زیاد حرف هم ما. کنید شکایت برید. ندارم اِبایی من -

 .غرید عصبی
 .کارکنمچی بگید من به ندارید حق شما -

 .گذاشتم میز روی دست و انداختم باال شونه
 .نکنید گلیمتون از درازتر رو پاتون پس -

 :گفت آهسته و خندید
 .ذارممی خونتون توی پا نیست، چیزی که گلیم سایه داشتن برای من -

 .شد مشت میز روی رو دستم پرحرص
 .نیستم عرضهبی مخانواده به راجع باشم؛ عرضهبی هرچی توی. نمیدم ایاجازه همچین من -

 :زد آشکاری پوزخند

 .ندارم کاری ساله23دختر یه عرضه به من -
 .ساییدم هم روی دندان و کشیدم میز روی رو ناخنم

 .بلدند همه رو دادن جواب وگرنه بشنوم توهینی نمیاد خوشم هیچ. کنید صحبت درست -
 .خندید بلندتر

 .نیار در رو باسواد آدمای ادای من برای -
 .بردم باال رو صدام تُن کمی عصبی

 .فایدستبی شما با بحث. نشم مزاحم که حالیمه اینو نباشه، حالیم هرچی -
 .کردم پرت ضرب با رو گوشی

 عصبانیت؟ و من. کردم نگاه گوشی هایتکه به متعجب
 .کردمی شیشه توی رو خونم و آوردمی در رو من حرص مَرد این خدا وای
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 .باشه سالش28 داشتم شک فهمید؟می چی مردک این. کنه صحبت نیست بلد هنوز قوارهبی مردک
 .بشه چیهمه خیالبی شکسته، دست اون با کردممی فکر

 .شده وقتی هر از ترجِری کنممی حس
 .ریزهمی اشک و کنهمی کز خونه گوشه سایه که بدبختم چقدر من
 میشه؟ نفهمم بشه، عاشق آدم فهمید؟نمی چرا نبینی؟ رو تخانواده که اینجا تا رفته؟ پیش کجا تا مرد یه

 زورم عمراً دیگه حاال اما شد؛ جور چی و شد چی نکنه حس کسی تا کنممی پر دارم رو همه جای عمرهیه م،خسته
 .برسه
 .کرد باز خواهرم قلب به رو مرد یه پای راحتیبه ستاره که سوختمی دلم
 .سوزهمی خودم واسه دلم چقدر. نداره ارزش پشیزی من حرف که سوختمی دلم

 .کردم نگاه نشریه آرم به تفاوتبی و نشستم صندلی روی
 .زدمی چشمک زارع آقای نام نشریه اسم زیر که طلوع حال در خورشید یه آرم

 .انداختم کوتاهی نگاه جدید هایایمیل به و نشست موس روی دستم
 .فایدستبی انگار ولی کرد؛ دعوا مردک اون با من سر ایمان

 ...که ساله28 مرد یه سایه باید چرا وگرنه خودمه، هایتوجهیبی از میاد سرم به هرچی
 .کردم نگاه اومد،می میزش سمت باخنده که مژگان به چشم گوشه.شد باز تقبی در و کشیدم پوفی

 اومد؟نمی ما به یا بود؟ بد بودن، مژگان مثل کمییه
 .کرد نگاهم پریده باال ابروی با مژگان و کشیدم آهی

 .دِپرسی فاز تو زدی خانم؟ چیه -
 :انداختم باال شونه

 .مژگان ندارم حوصله -
 .شد جاگیر صندلیش روی و کرد تصنعی اخم

 .چرخید سمتم
 .داری مشکلی یه خدا، هرروز که هم تو -

 .زدم ایمسخره لبخند
 .خیالبی -

 .بود بخشـذت*لـ بعدازظهر. شد کارش مشغول و داد تکون سری
 .بود شده گیردامن االن از تابستون، لعنتی گرمای. داشتبرمی خیز تابستون سمت به هوا
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 .بره پدرش پیش بود قرار رفت؛ زودتر امروز مژگان. بستم بیشتر کمی رو اتاق بازِنیمه پنجره
 از بعد و اومدم پایین رو نشریه هایپله. شدم راهی خودمم کامپیوتر کردن خاموش با و برداشتم میز روی از رو کلید
 .رفتم کتابخونه در سمتبه و کردم بقیه با ایحوصلهبی خداحافظی. شدم بعدی هایپله وارد ای،باریکه راه از گذر

 ایشسورمه لوکس ماشین نثار محکمی مشت که افتاد مردی به برتعجب توأم نگاه رسیدم که کتابخونه در جلوی
 .کرد

 .غرید ای شده کنترل صدای با عصبی و نبود من متوجه. رفت باال تعجب فرط از ابروهام
 بشه؟ چی که شدی من یپیله. منتظرمه آرزو. دارم کار سجاد، تونمنمی امشب -

 روی دست پشت با باریه چندلحظه، هر و بود شده خشن رخشنیم.کردممی نگاهش فقط و بودم ایستاده سرجام
 .کشیدمی هاشلب

 .بود مونده ثابت در یدستگیره روی دستم
 .رسید گوشام به تریعصبی تُن با خشنش صدای که ببندم رو در خواستم

 .میری یورتمه روش تو که جاده نه ها،سَرمه توی مخ این. شو یکی من خیالبی جدت رو تو سجاد -
 !صحبت نوع این با هم این بودم، ندیده رو مرد این عصبانیت حالتابه.شد گردتر چشمام و گزیدم لب

 از شدهسرخ صورت و بااستفهام. شد خجالتم باعث من روی نگاهش کشیدگی و شکالفه دارکش پوف صدای
 .کرد نگاهم عصبانیت
 آورد، پایین چپش گوش کنار از رو موبایلش گوشی. بود کرده مخلوط سرخ و یتیره هایرگه خمارش چشمای

 .کرد قطع اسکرین، به کردن نگاه بدون
 :گفت ناخوشایندی لحن که کنم سالمی خواستم و گرفتم نفسی

 هاست؟خانم کار وایسادن، گوش -
 .اومد بد مزاجم به کالمش تندی عجیب

 .نداشتم قصدی چنین واقعاً من و کردند یخ هامدست مقدمهبی
 :کردم بازی کیفم دسته با نگاهش ـرگی*خیـ از رفتن در و استیصال سر از
 ....اصالً..من..درواقع...من -

 .دویید تند لحن همون با حرفم میون
 !نیست مهم -

 .شد رد کنارم از زدهشتاب اون و خورد سُر در یدستگیره روی از دستم.نبودم تربیش ایمجمسه
 .بود کافی شنیدممی که همین ببینم؛ رو پاهاش کوبش تندی تا نچرخیدم
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 .کردنمی قضاوت ناجور جوریه همه و زدم تلخی لبخند. زدمی محکم قلبم. گزیدم بارچندم برای رو لبم
 .کنن خالی ایدیگه کسی سر رو خودشون حرص و بشن عصبانی بودند بلد خوب همه

 .افتادم راه اون، لوکس ماشین درخشش و تمیزی به نگاه بدون
 .ایستادم خیابون مقابل گذشتم، که کوچه یباریکه از. افتادم راه به مستقیم و شدم جیب به دست
 .شد تالقی ایمان نگاه با نگاهم آوردم، باال که سر. شَن رد گذری هاماشین تا کردم جفت رو پاهام
 .دادم جا مقنعه درون رو پالم و بخش موهای سستی با و زدم رنگیکم لبخند

 .شد مخیره شیرین لبخند همون با رسیدم که خیابون سمت اون به
 .ایمان فنچول سالم -

 .بود زندگی خود من برای ایمان و شد ترعمیق لبخندم
 .داشت ایمان تباهی، ته تا باید ایمان به

 .زد کمرم پشت دستی
 مهربون؟ دخترک بود، چطور امروز -

 .بود مسخره و مُضحک واقعاً اتفاق، آخرین این. چیدم هم کنار رو امروز مسخره اتفاقات تموم
 :زدم کجی لبخند

 .گَند بد، مزخرف، -
 .برد فرو ممقنعه داخل نرم رو صورتم کنار بلند موی یدسته

 .ندیدم رو دوستت. شدی آشفته چقدر عزیزدلم، -
 .زدم پام کنار سنگ به ایضربه من و انداخت پایین رو دستش

 .بود منتظرش پدرش رفت؛ زودتر -
 .گرفت سمتم رو بود دستش توی که گلدونی. انداخت نگاه چشمام به
 .خانم دختر کاشتم؛ تو برای بامحبت اینو -

 .بود خورده پیچ دورش قرمز یساده ربان یه. کردم نگاه کوچیکنیمه سفالی گلدون به ـذت*بالـ
 .نشست آبیش بلندآستین تیشرت به گلدون یبرجسته هایبرگ از نگاهم

 .میاد بهت آبی -
 .کشید رو لپم
 .میاد چیهمه که تو به -

 .برد شتیرهآبی یساده جین شلوار جیب توی دست و برداشت قدم کنارم
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 داریش؟ دوست -
 احاطه رو پُشتی کم هایمژه که شتیره چشمای به و دادم تکون سر ـذت*بالـ. زد محسوسی یاشاره گلدون به

 .شدم خیره بود کرده
 شعرهات وهوایحال دارم دوست شاعر؟ آقای باشم، نداشته دوست رو میدی هدیه بهم تو که چیزی میشه مگه -

 .بشه قشنگ و طبیعی هم
 .کرد هدایتم ای،گوشه نیمکت سمتبه
 .میشی مهربونی مامان. نباش من نگران تو میشه، درست -
 سمتم کمی و گذاشت کنارش رو مشکیش یساده یکوله. گرفتم هامدست بین رو گلدون و انداختم پا روی پا

 .شد متمایل
 .ترسونهمی منو نگران چشمای این شده؟ چی -

 .داشت من زندگی توی پررنگی حضور تولدم بَدوِ از ایمان. کرد مخفی ایمان از شدنمی رو چیزهیچ
 انگار دوریش ماههشت. نزدم حرفی خب ولی نبود؛ درکقابل دوریش ماههشت. نداشت من برای سامان از کم ایمان
 .بود ساخته بهش
 .کردمی نگاه گریزونم چشمای به بااخم
 .کردم مزهمزه رو حرفم کمی

 .زد زنگ امید... بگم؟ چطوری...ایمان راستش -
 .فشردم هم روی چشم و گرفتم دندان به رو پایینم لب. ترنزدیک من به صورتش و شد جاجابه نیمکت روی کمی

 :غرید لب زیر
 بشه؟ چی که زده زنگ من ناموس به کرده؟ غلطی چه مرتیکه اون -

 :کردم صاف رو مشکیم مانتوی یلبه و گذاشتم کناری رو گلدون
 .ترسونهمی منو که پرتوچرت مشتیه. داد تحویلم خزعبالت مشتیه -

 .انداخت صندلی گاهتکیه پشت رو دستش و کرد غلیظی اخم
 برای بهانه سایه که نیست امتحانی هیچ دیگه کنم، دورش سایه و تو از که کنممی رو تالشم من. نخور غصه -

 .باشه داشته امید دیدن
 .کردم نگاه مقابلم از هاجوون عبور به و زدم محزونی لبخند

 !کنم؟ کارچی دونمنمی -
 .زد مشونه به ایضربه
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 .بفرس ریه به منو بویعطرخوش. بکش عمیقنفس دوتا -
 :کشیدم نفسی و خندیدم

 .پسر میدی گند بوی -
 .کرد اصابت سرم به بعدیش ضربه

 .زدما اکتیو کنندهنرم بویی،خوش این به من -
 .کردم نگاه داد،می نشون ترپخته رو شچهره که رنگیکم ریشته به و چرخیدم سمتش

 .خوبی خیلی تو ایمان -
 .داد جا انگشتش دو بین رو بینیم یتیغه

 .خوبی من با تو چون -
 .دادم باال رو رنگشخوش موهای

 .دارم دوست که نفرم اولین همیشه نره، یادت -
 :زد چشمکی

 .شد گوشم یآویزه چشم، -
 .خندید اون و زدم شگونه به تصنعی سیلی

 ریه به رو شده آبیاری تازه هایدرخت بوی و بستم چشم. کرد لمس رو انگشتام سر و زد تکیه بیشتر نیمکت به
 .فرستادم

 .رفتمی باال چنددقیقه، هر هاماشین بوق صدای. دادنمی آلودگی یاجازه و بود تمیزتر اطراف این هوای

 .بود تومانی20 و برهمدرهم یعطرها عاشق. نداشت خاصی بوی وقتهیچ ایمان و گرفت نفسی
 از زودتر هربار و زدمی شیرین یمردونه عطر یه هربار. بده رو ماهشیه خرج تا خریدمی مفت هایادکلن بیشتر

 .پریدمی عطرش همیشه
 .دادم تکون و کشیدم جلوتر رو پاهام
 بندهای. بودیم خریده تهران اطراف پاساژ از هم با. بود مژگان یهدیه سفیدم، یساده و عروسکی هایکفش
 .داشت مشکی یساده

 .زدمی ورق و داشت دست قطوری کتاب. کردم نگاه ایمان به و کشیدم گردن
 .بود شده پوستپوست هاش،دندون زیر باریکشنیمه هایلب. بود درهم پشتش.کم یمردونه هایابرو

 هرچی. بود هاآشغالآت جور این خودش قولبه عاشق همیشه. نشست ایشقهوه و چرم بنددست به نگاهم
 .شدمی من مال همون به شبیه یکی خرید،می
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 دیده دستش پشتکم موهای و بود باال آرنج تا تیشرت آستین. داشت دست به قرمزیصفحه اسپرت مچی ساعت
 .شدمی

 .زد لبخند و شد نگاهم متوجه
 ندیدی؟ خوشگل -

 .خندیدم
 .حیفه واسه تو خوشگلی ولی بینم؛می دارم -

 .بست رو کتاب
 خونه؟ بریم -

 .گرفتم دستبه رو گلدون و دادم سرتکون
 .گذاشتیم خاکستری ضلعیشش هایفرش سنگ روی پا هم کنار و انداختم دوشم روی رو کیفم بند

 .داشتیمبرمی ایشمرده و کوتاه هایقدم خیابون سمت. رقصوندمی رو اونا خفیفی باد و بودند بهاری هادرخت
 .باشه تونهمی زن یه حس ترینقوی داشتن،دوست و داشت دوست باید رو مرد این

 .بود دنیا این کار ترینبخشـذت***لـ من برای مرد، این کنار کشیدن نفس
*** 

 .موندمی سالم گوشی این که بود دفعاتی معدود جز. کردم پرت محکم رو موبایلم گوشی
 .شد روشن دوباره گوشی صفحه و زدم تلخی پوزخند. بود انفجار حال در سرم و گرفتم نفسی
 .کردم باز رو پاگرد در و برداشتم سستی و بلند هایگام. انداخت تنم به رعشه بهناز جیغ و ساحل گریه صدای
 .داشت آرامش برقراری قصد بهناز و کوبیدمی دیوار به تن ساحل. رسوندم صدا منبع به رو خودم و دوییدم
 .نداشتم راحت خواب شبیه مدت این تموم. کردمی بیشتر رو دردم حسین، امیر هایگریه صدای
 .نبود من حق وقتهیچ زندگی این و اینجا.کردمی آرامش سلب امید، همپشت هایتماس

 .زد در به محکم یضربه ساحل و گزیدم لب
 !کنی غلطی چه خوایمی بفهم عوضی -

 .داد تکون رو تنم امیرحسین غلیظ جیغ با سایه جیغ
 .زدم در به ایضربه انگشتم دو با
 .باش منطقی خواهشاً کمیه جان، سایه -
 .زد جیغ بدعنقی با
 .کنممی فرار ببینمش نذاری اگه دارم، دوستش من -
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 رو دردم شدت سرم، نابهنگام دوران. چرخیدمی سرم دور اتاق کل انگار و بود کرده قطع رو امیرحسین صدای بهناز
 .دادمی افزایش
 .زد حمام در به محکمی مشت ساحل

 .آشغال یدختره نیست خوب سارا حال سایه -
 .نشست حمام در قاب به دستم شد، باز که حمام در

 .غرید اخم با سایه
 سارا؟ فهمیمی. دارم دوستش -

 .رسید دستش به بنفشش یدخترونه پیراهن از نگاهم و گزیدم لب
 .کردم باز لب واکنشی هر از ترسیده

 .سایه کنممی خواهش -
 .زد فریاد سایه که بره داخل خواست ساحل

 .کشممی خودمو خدابه داخل، بیا قدمیه فقط -
 .بود ساحل حسابش طرف و دوخته من به رو شتیره چشمای
 .فشرد رو در قاب م،کشیده و سست هایانگشت

 .باش عاقل سایه -
 .شد پهن صورتش روی هاشاشک و زد جیغ

 باشه؟ عاقلم که چندسالمه مگه... خوامنمی خوام،نمی -
 .جاگرفت بحث بین آهسته بهناز

 فروشی؟می الابالی پسر یه به رو تخانواده جانسایه -
 .کرد پاک رو هاشاشک آستین سر با و خندید

 .مایی آویزونه بدتر همه از تو زد؟ حرف تو با کی -
 :زدم داد عصبی

 .بچه بفهم رو دهنت حرف -
 .کشید تیغ لبه روی رو شاشاره انگشت

 .خواهرته از ترمهم برات زنه این حتی ببین -
 .زدم حموم در یشیشه به محکمی یضربه دستم کف با
 !مردک اون به فروختی منو تو احمق؟ چی تو توچی؟ -
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 .برداشت نازکی خراش دستش مچ و شد بیشتر تیغ روی دستش فشار
 تو دراومد؟ عزیزم المصبت، دهن اون از باریه تو کردی؟ محبت تو. گرفته برام خواستم، هرچی. دارم دوستش -
 کردی فکر هان؟ کردی؟ توجه بهم بپوشم؟ بلندپاشنه کفش گذاشتی باریه بپوشم؟ کوتاه مانتوی من گذاشتی باریه

 .دیگه داشت رو کمبودها همین بود؟ پسر همه این با چی واسه ساحل
 :زد داد سایه که برداشت قدمیه ساحل

 .عقب گمشو برو -
 .فرستاد عقب رو گردنم به چسبیده موهای و فشرد رو مشونه ساحل

 .باش آروم سارا -
 .فهمیدنمی چیزها این تنم، ریزِیه لرز

 .کرد بیشتر رو تنم لرز م،زدهیخ مقطع هاینفس
 .برداشت کوتاه چندقدم سایه

 .بشی روروبه واقعیت با بهتره دارم؛ دوستش من -
 .فشرد دستش مچ روی بیشتر رو تیغ اون و بلعیدم رو حموم یخفه هوای

 .دارم خوبی حس امید کنار. نداشتم شانس هیچی توی. بود ـرمار*زهـ االن تا زندگیم -
 خواستم؟می زندگی از چی دقیقاً من و داشت خوب حس ایدیگه مرد کنار اون
 .بود نمونده چیزی شدنش تخریب به که سست مانع نوعیه و بودم سَد دقیقاً من

 باشم؟ راحت که بره پیش خوب باید همیشه مگه زندگی
 .داشت مپیه و رگ به اسفناکی هجوم الکردار، سردرد این
 .شد سیاه اطرافم تموم لحظهیه و برداشتم بلند گامیه. زد دودو چشمام افتاد، دستش مچ از که خون قطرهیه

 .ترسوندمی منو آبروییبی ترس و شدن خاص و عام یمضحکه
 .دادنمی زندگی اجازه هامترس. بود هرچیزی از بیشتر هامترس

 .میاره درت پا از که گیرهدامن وحشت یه ترس و
 و مسمومی بوی و کشیدممی نفس. نداشتم چشمام بازکردن برای توانی ولی شنیدم؛می رو مکرر هایصدازدن

 .کردممی حس رو خونغلظت
 .زدممی لهله دغدغه،بی خوابیدن ساعتیه برای

 .نداشت خوردنتکون برای تمایلی و بود گرفته درد شدت به سرم. کردمی لمس رو حموم کف هایسرامیک دستام
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 بدنم به بخشیـذت*لـ سکوت یه و فشردم هم روی پلک. رسیدمی گوشام به همه از بیشتر امیرحسین جیغ صدای
 .کرد سرایت

 بهتری؟ ایمان، عزیزدل ساراجان، -
 .بود سبک اتاق رنگِکم تاریکی. نزد رو چشمم المپ نور جز نوری و کردم باز چشم

 .بود ایهرلحظه از ترغمگین ش،تیره چشمای. کردم نگاه ایمان درهم صورت به
 :کرد زمزمه و نشست مگونه روی گرمش دست

 من؟ هستی همه کنن،می پرپرت چرا تری؛نازک گل برگ از. بشم نگاه این فدا -
 .افتاد اون به تعجب و طمأنینه با نگاهم. گذاشتم هم روی چشم آروم و زدم رنگیکم لبخند

 .کرد باز لب اخمی یا لبخندبی
 .خانم متأسفم سالم، -

 .بود پیش روز چند اتفاق یادآور اون و بودم حوصلهبی. کردمی کنکاش ایمان و من بین شریزبینانه نگاه
 .زد حرف من با اعصبانیت تموم با که اتفاق همون

 :دوختم چشماش به رو سردمخون نگاه
 اومدید؟ اینجا کشیدید، زحمت چرا شما -

 .شد متمایل سمتم اون و گرفت فاصله کمی ایمان
 .کرد ایجاد بینمون نور ایباریکه سرم، باالی المپ
 :کرد زمزمه چشمام تاریکی به خیره و زد رنگیکم لبخند

 .کردممی صحبت جوراون باشما کتابخونه جلوی نباید من -
 .کردمی آنالیز رفته، باال ابروی با ایمان

 .بلده خوبی به مرد این رو کلمات با بازی اینکه به کردم فکر من
 خوری؟دل رفع هم شاید یا کنم؟ بدل پوستی زیر عذرخواهی به رو مرد این حرف من

 .داد تغییر اون به منو دیدِ بود، که هرچی دونمنمی
 .متنفرم تخت این از و مکان این از. دادمی آزار رو دماغم هایپَره بیمارستان، مسموم بوی

 براندازم خاصی بااستفهام که ایمان از. میاد بدم کنه،می دستگیر رو گریزونم نگاه وگُریختهجَست که مرد این از
 .شدم دلگیر کمی کنه،می

 .شد آزاد نفسم بهناز ورود با
 .اومدمی کم ایمان، نگاه ـرگی*خیـ با هوا که واال. اومدمی کم مرد اون هاینگاه با اکسیژن که واال
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 .شد خنک دلم که خوب چه و ندادم رو مرد اون حرف جواب که درکبه
 رو مشونه و کرد میزون رو کمرم پشت بالشت حرفبی. اومد سمتم سریع ایمان و شدم جاجابه تخت روی کمی
 .فشرد
 .شد ترنزدیک من به و کرد جاجابه ـوشش***آغـ درون رو امیرحسین بهناز،

 .دخترجون کن استراحت گفتم هی. من بشم قربونت. سارا عمه سالم -
 .میشد خونمون، توی بودنش از ماهیه وارد کمکم که امیرحسینی برای کردم دراز دست و زدم لبخندی

 :گفتم شد، جاگیر ـوشم*آغـ تو که امیرحسین
 خانومی؟ اومدی اینجا چرا بچه این با تو عزیزم؟ خوبی بهنازجان، سالم -

 .داد نشون رُخ بهناز پشت فرورفته، یقه توی سری با ساحل
 .ایستاد تختم کنار بهناز

 .خانوم مهربون خوبم باشی، خوب تو من -
 .انداخت ایستاده، دور کمی قدبلند مرد به پرسؤالی نگاه و چرخوند سر کمی ساحل
 دقیقاً او که بودم ترمتعجب همه از خودم. کردندمی نگاهش خاص همه که بود فضایی موجود یه مرد اون انگار
 کرد؟می کارچی اینجا

 .ـوسید*بـ رو مگونه و اومد جلو قدمی ساحل
 .شرمندتم سایه جای آبجی ببخشید. سارایی سالم -

 .گرفت راه مزاحم اشکی قطره و زد پلکی
 .کردم زمزمه و گرفتم رو اشکش قطره آزادم دست با
 .نکن گریه بشم فدات -

 .داد جا دستش بین رو سردم دست
 .نمیشدم متوجه من گفتنمی اگه ایمان شدی، الغر خیلی -

 .نشست ایمان روی گردونچرخ نگاهم
 . کرد نثارم لبخند همراه چشمکی

  
 !باشه تونهمی کی قدبلند، پوشِخوش مرد بفهمه تا کردمی هرکاری ساحل و سرگرفت مختلفی حرفای بهناز
 .کرد تکمیل رو جمعمون زارع آقای و کاشت پیشونیم روی ـوسه*بـ ایمان

 کرد؟ کارچی خودش و من با سایه خوبه؟ حالش شد؟ چی سایه بدونه تا کشیدمی پر. کشیدمی پر ذهنم بین این
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 .ـوسید*بـ منو پدرانه زارع آقای و کشیدم مـنه*سیـ عمق از آهی
 .میاره ردد به رو سرم بدتر که سامان خالی جای. زنهمی چنگ عجیب روزها این پدر، خالی جای
 .بزنم هق ایگوشه خصوص،به روز یه باید

 .کردم فکر سایه به کمی شاید
 .ندم اهمیت ایمان هایحرف به شاید
 .داره نیاز مُوَقتی آلزایمر یه به الکردار مغز این

 هم مهرپور موقعهمون و زده زنگ گوشیم به زارع آقای فهمیدم ایمان، یوگُریختهجَست هایصحبت بین از
 متوجه هم مهرپور و گذاشته زارع آقای دست کف رو چیزهمه کامل خیلی و داده رو تلفنم جواب ایمان بوده، پیشش

 .خرهمی نگاه آقامنشانه ژست یه با و اینجا که هم حاال. شده چیزهمه
 .شدن خونه راهی مکررم، اصرار به ساحل و بهناز
 .شد خارج اتاق از مهرپور همراه ایمان

 .رسیدمی گوشام به بیرون از رنگیکم صداهای. فشردم هم روی چشم و گذاشتم پیشونیم روی رو ساعدم
 درخشید،می که ماه نور متوجه توجه، کمی با. بود افتاده داخل به اتاق، بزرگِ یپنجره از رنگیکم نور از ایباریکه

 .شدم
 .بیاد سراغم و برداره دست پرحرفی از بلکه تا بودم ایمان منتظر و شدم خیره پنجره به

 .زد رنگیکم لبخند شدم، جاجابه جام درون کمی. شد داخل خانمی و خورد در به کوتاهی تق
 :شد جاگیر بینیش یتیغه روی ظریفش، فرمخوش عینک

 دخترم؟ خوبی -
 .فرستادم عقب رو موهام از ایتره
 .دکتر خانم ممنون -

 .کشید سِرُم سیمِ به دستی
 .برسونه جدی آسیب تمعده به ممکنِ هاضعف جوراین و داشتی ضعف شدتبه. برس خودت به کمیه دخترجون، -

 .کردم نگاهش محزون
 .ممتوجه -

 .کرد پراکنیجوهر دستش، توی یتخته روی جیبش، درون خودکار
 .کرد براندازم عینکش باالی باز
 .کنه تهیه برات ویتامینه، سرییه تا دادم نسخه بودند، بیرون که آقایی به -
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 .دادم تکون سر
 .دکتر خانم مچکر -

 .کرد خالی حضورش از رو اتاق «خیربه شب» گفتن با و کرد خارج دستم از رو سِرُم
 بد رو حالم بیمارستان، مسموم بوی ولی بود؛ بخشآرامش اتاق تاریکای. زدم کنار رو ملحفه و انداختم پا روی پا

 .کردمی
 .کرد پیدا جریان اتاق بین مطبوعی هوای و کشیدم رو اتاق یپنجره دستگیره

 .اومد ایمان صدای و خورد در به کوتاه تقی
 شدی؟ بلند چرا -

 .چرخیدم بود، پنجره یلبه بندِ دستم که جورهمون
 .رسوند من به رو خودش بلندی هایقدم با. داشت دست در سفیدی و کوچیک کیسه

 .زدم لبخندی
 .بهترم -

 .نشست مشونه روی دستش
 .تخت روی بشین بیا -

 .رسیدیم تخت به کوتاه چندقدم با و کشید رو دستم
 کیسه کنار رو پولشکیف و گوشی. گرفت قرار تخت کنار میز، روی کوچیک کیسه. کرد روشن رو اتاق المپ

 .چرخید سمتم و گذاشت
 خوبی؟ -
 .آره -

 کتان شلوار با جالبی تمایز که داشت تن به روشنایقهوه تیشرت. شد خم سمتم کمی و کشید عمیقی نفس
 .داشت شکالتیش

 .اومدمی چشمم به تازگی به که بندیگردن. کردمی خودنمایی گردنش دور ریز، هایمهره با چوبی بندگردن
 .رسید نگاهم به اون و کردم استفهام روی از اخمی

 .شده حک هاشمهره تکتک روی اسمم. سازهدست. خرید برام بود، دیده بازار تو بابا ـ
 .رفت باال چپم ابروی

 .قشنگ چه -
 .انداخت راه نوازش دستم روی شکشیده هایانگشت
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 .شدم خیره چشماش چالسیاه به و آوردم باال رو سرم
 !ایمان نباش من نگران قدراین خوبم؛ من -
 .کشید صورتش روی دستی کالفگی، سر از شدیگه دست با
 .باش خودت فکر به کمیه عزیزدلم، -

 .نشست ریششته روی دستش و شدند درهم ایشقهوه و پرپشت ابروهای
 .انداختم باال شونه و گرفتم نفسی

 شد؟ چی سایه. خیالبی -
 .شد ترغلیظ اخمش

 .اومدنمی اخم وجههیچ به اون به
 .موندمی لبخند این باید و داشت لبخند ورودش، بَدوِ از مرد این

 .انداخت فاصله پهنش ابروهای بین چپم، دست شست انگشت
 .نیست خوب همیشه. همینه زندگی ایمان، -
 .ترسممی و دونممی -
 .داری آمادگی حداقل خوبه، ترس -
 .غمه درگیره قدراین چشمات وقتی میشم اذیت -
 .میده آزار بدتر منو اذیتت نشو؛ اذیت -

 .رفت وَر اهداییش بنددست با و گرفت رو دستم مچ
 .کنم کوبمیخ دلم یگوشه و کنم قاب رو مرد این باید

 .زدم شدنش، دمغ به لبخندی
 .کرد تر لبی

 .دختر منی زندگی نصف که بفهم -
 .کنی نگام جوریاین خوادنمی دلم که فهمیدم -
 .خورمدل فقط نیست خاصی جور -

 .کردم جمع مـنه*سیـ درون رو پاهام من و رفت عقب کمی
 .گیرهمی دلم نشو؛ ازمن شدی، خوردل هرکی نباش،از -
 بگیره؟ براش دلت تو که باشم کی من -
 .زندگیمی نصف -
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 .باش خودت فکر و بده اهمیت زندگیت نصف به -
 .هستم باشی تو -

 .شد خیره چشمام به حوصلهبی و کشید پوفی
 .رفت ایغرهچشم اون و زدم نماییدندون لبخند
 .برداشت میز روی از رو موبایلش گوشی

 .بردمش خونه. شد باندپیچی دستش ولی نداشت؛ جدی مشکل سایه -
 .دادم تکون سری

 .ممنونتم ـ
 .شد گوشیش سرگرم درهم،هایاخم همون با و نگفت چیزی

 .چرخوندم چشم و زدم تکیه سفیدم بالشت به
 .بردم خوابم که شدم خیره مقابلم سفید دیوار به قدراون

*** 
 .کردم نگاه دلمه از شده خالی هایظرف به

 .کرد جمع یکییکی رو هابشقاب و کرد دراز دست بهناز
 .شد مشغول امیرحسین با و زد تکیه پشتی به ایمان
 .کردم امیرحسین باز چشمای به گذرایی نگاه

 .گذاشتم بهناز دست روی دست
 .اشکیه نگاهت روزه چند -

 .شد خیره پارچ به چشمام از گریزون و کشید لیوان از دست
 .اومد باال درهمش صورت روی تا نگاهم

 .رفتم عکسام آلبوم سراغ دیروز -
 .کردم لمس رو دستش هایانگشت

 خاطره؟ تجدید -
 .داد و گرفت منو جواب اول سری همون که داشت دوست رو سامان چقدر بابام اینکه به فکرکردم -

 .کرد میزون رو سرش روی شالِ و نشست دوزانو
 .گرفت دلم کمیه دیدم، که مامانمو عکس -

 .شد فوت قلبی، حمله اثر بر پدرش بهناز ازدواج، از ماهیه از بعد درست که دونستممی من دونست،نمی هرکی
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 .کرد خودنمایی عروسی در میلبی و نبوده سامان از راضی مادرش که سوختمی اون برای باید دلم
 .نکرد هرَنج قدم دامادش سپاریخاک پای تا مادرش که زنی برای نیازمندیم دلداری هم کمی

 .ندیده رو شنوه که مادری از گله از پر. بود پر بهناز دل
 .ندارد خفگی اثر پُر دلِ و شدمی خفه. بود پر هرکس دل

 .کرد جمع رو وسایل حوصلهبی بهناز و کشیدم نفس عمیق
 .کرد کنکاشم ایریزبینانه نگاهِ با ایمان

 .چسبوند لبخندش تَنگِ چشمکی و زد لبخندی
 .شد بلند جا از و گذاشت سرجاش رو امیرحسین

 .دارم کار کلی برم؛ باید من سارا -
 .شدم بلند و تازدم رو سفره یگوشه

 .زدمی شور کمی دلم
 .عصرولی پاساژ شاپکافی در خلوتی. بود کرده خلوت سایه با ساحل امروز
 .بریزه سایه جونبه منطق کمی خلوت، این کاش
 .کرد بهناز با کوتاهی خداحافظی ایمان

 .کردم همراهیش در جلوی تا
 .زد موهام روی ـوسه*بـ و چرخید

 .بشه ترقشنگ تا کردم قاتیش هم شکستیدل کمییه خوانی؟می رو داره تازگی که شعرایی جدید دفتر -
 .کرد باز رو زیپش و شد شکوله به دست
 .گرفت سمتم داشت، طالیی دارگل هایطرح که چرمی دفتر

 .گرفتم رو دفتر هام،سرانگشت با و زدم لبخندی
 .نشست دفتر روی من نگاه و بست رو حیاط در

 .کردم لمس رو دفتر روی یبرجسته هایگل
 .زدم ورق رفتم،می پاگرد در سمت که جورهمون و برداشتم عقب به قدمی

 حالجی و است نبرده گوشی در سر. است کرده باز تو برای جا هایش،مشغله میان که آدمی این است خوب چقدر»
 ...را کالمت کند،می

 طراوت به و کندنمی چک تلگرام هایامپی. است روشن آفتاب مثل قلبش که آدمی این است خوب چقدر
 ...سپاردمی گوش هایت،نفس



 

 

152 

 

  آماج نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 ツبهزاد سدنا

 لمس و کندنمی الیک را اینستاگرام هایپست زند،می نقش برایت نفس لبخندش که آدمی این است خوب چقدر
 ...شوندمی ردیف کنارهم که را کوتاهی هایواژهتک کندمی

 انحنای اون چون مهربانی آدمِ که ایگذشته من و بَرَدمی گذشته به را من که آدم این بودن حس است، خوب چقدر
 «.دارم دوست کند،می منعکس لبم به را لبخند

 .(کندمی نگاه معاشقانه هاینوشته به خواهرانه که خواهری به تقدیم)
*** 

 .داشتم دوست رو کار دفتر این و اینجا. شد سپری خوبیبه هفتهیه
 نداشت؟ دوست شدمی مگه رو مانیتور درون رفته سر مژگان
 .درکرد کامال رو خستگیم انگار مفصل، شکستگی تقتق صدای. دادم گردنم به محکمی قِر و بردم جلو رو هامدست

 .شد ترغلیظ اخمش انداختم؛ باال ابرو. کرد نگاهم عصبی مژگان
 !نکنا رو کاراین دیگه -

 .کردم نگاه فراخش چشمای به باتعجب
 هان؟ -

 .کشید کیبورد روی رو هاشانگشت
 .میشی وِلشُل پیرزنا عین و میشه استخوونات بین مایع شدن جمع باعث وگردنت، هاتانگشت شکستن این -

 .انداختم پا روی پا و خندیدم

 .خوبه حالشم و نذاشته کنار رو چسبدل عادت این ولی سالشه؛80 االن که دارم سراغ کسیو ـ
 .کرد تیزنگاهم

 .سارا مریضی تو ـ
 .گرفتم دستبه رو چای لیوان. زدم تکیه صندلی، گاهتکیه به

 .زدم لبخندی. رسیدم ایمان چرمی دفتر به و چرخوندم نگاه
 .کردم لمس رو دفتر روی برجستگی هامسرانگشت با

 :گفتم مژگان به رو و کشیدم جلو کمی رو خودم
 .نوشته نوشتهدل برام ایمان مژی، -

 .کرد نگاه بود، دستم در که دفتری به و چرخوند سر
 .نوشته مادمازل واسه چی ببینم بخونم، منم بده -

 .گذاشتم میزش روی رو دفتر و کشیدم سمتش رو خودم
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 ツبهزاد سدنا

 .نشست صندلی روی چهارزانو و فرستاد عقب رو صندلیش کمی
 .کرد باز رو دفتر

 .المصب قشنگه دستخطشم ـ
 .بستم رو چشمم و زدم خندینیش

 .قشنگتره من از صدات بخون؛ منم برای -
 .فرستاد برام ایـوسـه*بـ و کرد غنچه رو لباش کرد، نگاهم پریده باال ابروی با

 .گرفت چشماش جلوی و آورد باال رو دفتر
 .کرد مصلحتی یسرفه و داد تکیه میز یلبه به رو زانوهاش

 .کردمی مکثی خط هر سر مژگان و کشیدم ایخمیازه
 .وزیدمی داخل به سرمپشت پنجره از خنکی باد

 .دوختم چشم فرمش،خوش لبای به و چرخوندم مژگان سمت کامل رو سرم
 .داشت لباش سرخی با جالبی تمایز ش،دخترونه و برجسته هایگونه

 .ریختمی پیشونیش روی درشتش فرهای از دستهیه بار،یه وقت هرچند
 .شد ساکت اون و بستم چشم
 :زدم لب آهسته و کردم تر لبی

 .مژی عالیه واو. بشه من عاشق بگه، بلده شعر که ایمان شبیه نفر یه مثالً -
 :گفت بود، مشهود صداش توی که باذوقی مژگان

 .خوبه خیلی باشه، بم صداشم. سارا عالیه وای -
 .شد بسته دهانم که بزنم حرفی خواستم و فرستادم عقب رو موهام ایدسته

 !کنندمی واقعی پردازیخیال گاهی شما، مثل جوونی دخترهای هنوز که خوبه -
 .کردمی نگاه گرد چشمای با مژگان. پریدم جا از متعجب
 .نشنید اصالً اون مطمئناً و کردم سالمی زیرلب
 .گزید لب مژگان

 .مهرپور آقای سالم -
 .ستدیدنی عجیب زمینکف و بردم فرو گردنم توی سر
 .بودم نکشیده خجالت قدراین عمرم تو حالتابه

 .شد جاگیر اورکتش جیب در و اومد بود،باال پهلوش کنار که راستش دست
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 .شد پنجره لبه هاییاس عطر از پر مریه و کشیدم عمیق نفسی
 .آوردم باال رو سرم کمی

 رو تلفن گوشی کنممی فکر. زدمی اشغال بوق گرفتن، تماس هرچقدر. دارند کار شما با زارع آقای رضایی، خانم -
 .هاخانم بشم خلوتتون مزاحم خواستمنمی. بود باز که هم اتاق در. نذاشتید درست

 .بود سِت ایشسورمه پیراهن با ایسورمه یمردونه هایکالج
 .کردمی نگاه دقیقی طوربه

 .کرد صاف گلویی مژگان
 .استاد کنم درستش نبود حواسم اصال خورد، تلفن به دستم دیروز من بله -

 .رفت باال تراششخوش ابروهای و جاخورد کمی
 .کنید رفتار من با کالسم دانشجوهای مثل قدراین دارید، اصراری چه رضایی خانوم و شما دونمنمی من -

 .زد گشادی لبخند باچاپلوسی مژگان
 .باشم شما دانشجوی افتخاریه، -

 وریستراست هم رو طرف دانشگاه آدرس کردی،می ول رو مژگان. دارم خارجی وجود اینجا من انگارانگارنه
 . کردمی

  
 .بود اعصاب روی لعنتیش نیش المصب
 .کرد گرد عقب و داد تکون سری مهرپور

 .خدانگهدار. هاخانم هستم منتظرتون جمعه -
 .نشستم صندلیم روی شد، تهبس که در. کردم تازه نفس یه خروجش با

 .چرخید سمتم باتعجب مژگان
 خوشگله؟ این با اونم بریم؟ باید کجا ما جمعه -
 .شدم وِلو صندلی روی بیشتر و کردم ایخنده شخوشگله لفظ از

 .گذاشتم میز روی و آوردم باال رو پاهام دوتا
 .دعوتیم وقتهخیلی هم ما. کرده درست دوستانه جمع آقا، این طرفدارای با زارع آقای -

 .گرفت دستبه رو میز روی کاغذهایی و نشست میزم روی
 میای؟ تو -

 .کردم گذرایی نگاه مژگان زرشکی مانتوی به و انداختم باال شونه
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 .میام احتماالً -
 .شد آویزون رنگشخوش لبای

 .زدمی منو دل بودنش غمگین کردم؛ ول نصفه رمانشو من ولی -
 .کردم جمع مـه***سینـ درون دست

 .گرفته قدراین دِرامش، و غم سبکِ همون نظرمبه -
 :گفت شد،می رد میزهامون بین یباریکه از کهدرحالی شد؛ بلند میز روی از ضرببه
 .درخونتونم جلوی عشقم با جمعه من -
 .دادم بدنم به وقوصیکش و شدم بلند جا از
 آوردی؟ کم بهروز این جلوی بازم -

 :گفت اون و برداشتیم قدم هم با اتاق در سمت
 .دیوونه میگم رو مننمه چهارچرخ. بابا نه -
 .اومدیم پایین رو هاپله. دادم تکون سری تأسف با
 .زارع سراغ میرم من -
 .هستم نگار پیش -

 .رسید گوشمبه داریخش صدای رسیدم، که راهرو اواسط به. کردم کج رو راهم
 .شدم نزدیک دری به بااخم کردم، تندتر رو هامقدم

 .اومدنمی اتاق این داخل از صدایی
 .افتادم راه صدا، به اهمیتبی و برداشتم چندقدم تعجب با

 .شنیدم کوتاهی فریاد صدای که بودم رسیده راهرو اتنهای به تقریباً
 .چسبوندم در به رو خودم و برداشتم تاییتابه هایقدم

 .اومدمی وسایل جایجابه صدای
 :رسید گوشام به زارع آقای صدای که بود نگذشته چنددقیقه

 !جانآژمان -
 .شد بلند مهرپور عصبی صدای. رفت باال ابروم دو
 .نداره جایی دیگه من زندگی توی دختر اون -

 .کرد پیدا وضوح زارع آقای کالفه صدای
 داده؟ ازدواج به تن زوربه که کرده ـناه گـ دخترمردم مگه -
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 .زدم زل در به پراخم و دادم قورت رو دهانم آب
 .شد پرکنایه مهرپور بم و دارخش صدای

 .کنمنمی دنبال رو قدیمی ردپای من عمو! کردم فراموش من خواد؟می چی رسه؛می دهنم به دستم که االن -
 .کردم دنبال رو در رو هانقش چپم دست انگشت با و موند باز دهانم
 :گفت مهربونی لحن با زارع آقای

 میشه؟ حل چیزی باعصبانیت و جوریاین پسرم، -
 .نمیشه حل چیزی هم دیدنش با ـ

 .کشید عمیق نفس زارع آقای کردم حس. شد برقرار سکوتی
 .میاد هفته این جمعه -

 .رسید گوشام به تندی هایقدم صدای
 .شد واضح مهرپور صدای که بگیرم فاصله خواستم قدم چند

 .میاد خودش سفارش به اون! نه کردم؟ دعوت من -
 .کردمی بیداد کلماتش بمزیرو هر از عصبانیت

 .شدنمی موفق و داشت صداش کنترل در سعی
 :گفت طمأنینه با زارع آقای

 .بشنوه صدامونو کسی ندارم دوست! نکن لجبازی قدراین. میاد رمانت هایمخاطب از یکی عنوان به اون -
 .شد بلند ایوسیله کشیدن و کوتاهی هایقدم صدای دوباره
 .کردم توجه مهرپور یجمله آخرین به و گرفت فاصله در از سریع

 .نکنید قبرنبش منو گذشته پس -
 .زدم در به تقی و کردم میزون رو ممقنعه استیصال سر از

 .شد باز در که بود نگذشته چندثانیه
 :کردم زمزمه تنها اون نگاه خیرگی پس از و آوردم باال سر
 .سالم -
 .ترسیدممی توهینش از. ترسیدممی اون از لعنتی منِ و

 .ترسیدممی چی عین و بودم کرده فضولی مدیوانه خود
 . کنه فضل اظهار مزخرفی لحن با روز،اون مثل نداشتم دوست
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 .زد بیرون اتاق از بده رو سالمم جواب اینکه بی و گردوند نگاه حوصلهبی
 .رسوندم داخل به رو خودم
 .بود گرفته ضرب میز روی خودکارش تَه با کالفه زارع آقای

 .کرد نگاهم سَرگَشته و آورد باال سر
 .دخترم بشین -

 .نشستم مبل روی. برداشتم بلند گام یه حرفی هیچ بی
 .بود فرماحکم اتاق درون سنگینی سکوت

 .بردسرمی به قبل دقایق در هنوز انگار زارع آقای
 .بود پوشونده رو پیشونیش روی سپیدش موهای تارِ

 :گفتم و کردم مزهمزه رو حرفم. شدم جاجابه جام درون معذب
 .نیست خوب حالتون انگار. بیارم آب لیوان یه براتون برم من -

 .ترسیدممی هم کمی کنم گمان. بودم شده عصبی سکوت این از خودم
 .ایستادم گوش فهمیده کردم حس شد، رد کنارم از سالمبی مهرپور وقتی
 .بود کرده داغ شده، حضورم متوجه اینکه فکر از هامگوش

 .نکنم خودخوری قدراین من تا کردیمی سالم حداقل الکردار
 .داشت بُرو یکی من برای مزگیش،بی و اخم قوارهبی مردک

 .برداشتم تندی هاییقدم. کشیدم کنار رو کوچیک یآشپزخونه کشویی در
 .برداشتم ایاستوانه لیوان ظرفشویی سینک روی از

 .کشیدم بیرون رو خاکشیر از پر پارچ و رسوندم یخچال به رو خودم
 .سرکشیدم رو پر لَب لیوان یه درنگبی

 .کشیدم آهی. دادم خودم به ـذلی***مبتـ هایفحش و گرفتم نفسی
 .فشردم دستم توی رو لیوان و دادم تکیه یخچال باز در به رو آرنجم

 رضایی؟ خانوم -
 .افتاد زمین روی پارچ و شد رها ضرب به دستم

 .کردم نگاه دستم تو لیوان به و گرفت اون از نگاه متعجب
 .گفتم بلندی «وای» و کردم باز لب تنها
 .برداشت تند و بلند گام چند اون،
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 .بترسید کردمنمی فکر -
 .اومد چشمم به شکسته هایشیشه و رفتم عقب قدمیه

 .زدم گند ریلکسی خیلی طوربه. زدم گند
 .شدم دستپاچه. دادم قورت رو دهانم آب
 ...اصالً من ببخشید! نهنه هان؟ -

 .کرد تر لب آهسته و آورد باال رو دستش کف
 .باشید آروم خانم؛ نیست توضیح به نیاز -

 :داد ادامه و شد شکسته شیشه خیره
 خوبه؟ حالتون -

 .گزیدم محکم رو لبم و خوردم تکون کمی
 ...بله بله، -

 .برد باال رو صداش تُن کمی اون که شدم خم سریع
 .بفرمایید شما. خانم نزنید دست -

 .کردم نگاهش متعجب
 .داد دستم رو آب پارچ مشونه کنار از
 .کنممی جمع رو اینا خودم من -

 .گذاشتم میز روی گرفتم سریع رو پارچ
 .مهرپور آقای کنممی جمع خودم -

 .انداخت مزدهوق چشمای به تندوتیزی نگاه
 .کنممی بیرونتون اینجا از خودم و کنممی عمل کنم،نمی تکرار دوباره حرفم -

 .زدم کوتاهی پلک و شد دوخته بهم لبام
 .بودم گرفته مونیالل. زدم کوتاهی پلک و شد دوخته بهم لبام

 .کرد اشاره بیرون به چشم، با اون و گرفتم نفسی
 .کردمی عام یمضحکه منو دستم لرز این و کردم پر رو آب لیوان
 .ندادم اهمیت اون ـرگی*خیـ به زدم، بیرون داخل خفه هوای از فقط

 داد؟ اهمیت باید هامدست به شده دوخته چشمای به
 چی؟ شمردونه زیادی یقواره و تیپ به
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 .داشت آزاردهنده فکرهای حکم زارع، آقای اتاق به شده منتهی راهروی
 شد؟می مگه ولی زدم؛می مسخره فکرهای گوش تو هی

 .پرضرر عمیق باخت یه بودم، باخته انگار من ولی بود؛ نشده چیزخاصی
 .کردم صاف دست یه با رو ممقنعه و زدم کوتاهی تقی

 .برداشتم کوتاه هایقدم رفتم، داخل و دادم در به فشاری
 .گذاشتم میز روی لیوان با همراه رو دستیپیش و شدم خم میز روی

 .بفرمایید -
 .داشت ایمسخره کشیدگی دستم روی لیوان محتوای از زارع آقای نگاه

 .شد دستم نامحسوس لرزش متوجه
 دخترم؟ خوبی -

 .دادم قورت رو دهانم آب
 .بخورید اینو شما. بله -

 .شدم ولو تقریباً هامبل از یکی روی و شدم تشریفات و اجازه خیالبی
 .داشتم پوشالی شدن مسلط در سعی و بستم چشم چندلحظه

 .انداختم زارع آقای به نگاه و شدم جاجابه مبل درون کمی
 .زدم لبخند طبع به. زد ایپریده رنگکم لبخند و لیوان به لبی

 واسه بشی حال کمک هابچه همراه و بیای کتابخونه به ظهر اطراف هفته، این جمعه بگم خواستممی دخترم خب -
 .بچینیم رو تدارکات اینکه
 .کردم تر لبی

 .حتما چشم، -
 .کرد نگاهم دقیق و کشید محاسنش روی دستی
 .زدممی ضایع قدراین من و بود فهمیده چیزی هم اون انگار
 ترسیدید؟نمی بودید شما. ترسیدممی هرچیزی با که من سر بر خاک

 .خوبه -
 .اومدمی بار گند، پشت گند. زدم بیرون قوا تموم با اتاق از
 .زدمی دل بدش بوی و خوردمی هَم داشت مرداب یه

 .کردم فکر خوب مثالً چیزهای به کاریساعت آخر تا و رسوندم اتاق به رو خودم
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 داشتم؟ هم خوب چیزهای مگر اصالً
 *** 

  
 .کردم بازی دستم توی انگشتر با
 خوندی؟ واقعاً -
 .انداخت چشمام به نگاه چشمگوشه از
 خانم؟ نخونم رو داری دوست تو که چیزی تونممی مگه -

 .شدم متمایل سمتش کمی و زدم لبخندی
 بود؟ قوی چقدر دیدی -
 .رفت فَکِش زیر چپش دست و داد باال رو ابروش دو
 .مهربونم نمیره انتظار این جز چیزی ادبیات، استاد یه از -
 .کردم سرم حائل رو آرنجم و زدم تکیه دیوار به
 .بنویسی رو زندگیمون منو داستان باید هم تو. میگی راست هوم -

 .اومد چشم به سفیدش ردیف هایدندون و زد لبخند عمیق
 .عزیزدلم بشه نوشته کتاب توی که ترهقشنگ خیلی زندگی -

 .کرد پاک رو پیشونیش روی عرق شد، نزدیکمون افتاده هایشونه با مژگان
 :گفت درهمی یقیافه با و کرد باز دهن

 هاست؟حمال شبیه ماها قیافه واقعاً -
 .زد مژگان شونه به ایضربه ایمان

 !نکن غرغر -
 .انداخت ایمان به تندی نگاه و چرخید

 مونه؟می هم غرغر برای جا مگه بشینم، صندلی روی جوریاین منم اگه -
 .چرخید من سمت و کرد اکتفا لبخندی به ایمان

 نمیشن؟ فرماتشریف کبیر، استاد این -
 .شد بسته هوا توی که کردم باز دهن

 .سالم -
 .نشست نفتیشآبی دوختخوش شلوار کت به گذری نگاهم. چرخیدیم سه هر
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 .داشت صورتش سفیدی با جالبی تضاد کنم فکر. اومدمی خیلی اون به آبی این
 .رفت جلو قدمی ایمان

 .مهرپور آقای سالم -
 .فشرد گرم رو ایمان دست و زد ایمردونه لبخند مهرپور

 .آوردید تشریف که خوشحالم خیلی سالم، -
 .داد تکون سر موقرانه ایمان

 .بود وظیفه -
 .کرد نگاه مژگان و من به و چرخوند سر مهرپور

 خانوما؟ خوبید -
 .کشی جلو رو خودش مژگان

 مهرپور؟ آقای بهترید شما -
 .کرد جاجابه دستش میون رو دستیش کیف مهرپور
 .واداشت خنده به رو من کتش، یقه کردن صاف هنگام شمتبکرانه ژست

 .خوبم هم بنده خانم، ممنون -
 .گرفتم تیغششش صورت از نگاه و ایستادم ایمان کنار

 .کنید سپری امروز رو خوبی روز امیدوارم. استاد سالم -
 رو حس این اون مقابل و کنار تنها طبع به. شدممی معذب و مستأصل بودم؛ غریب شدتبه ادبی لحن این با من و

 .داشتم
 .بود مغرور ناجوری جوریه باشی، راحت کمی شدنمی

 .اومدمی زیادی کنم فکر اون به و زدنمی چشم زیاد که غروری
 .شد جاگیر جیبش درون فرمشخوش عینک و کرد نگاه چشمام به
 .شما همچین خانم، ممنون -
 .شکستندمی سرودست که شلوغی جمع و بودیم ما بعد ساعتیه
 .بودند مردها بیشترشون که عظیم جمع یه

 .نشد پیدا مژگان و من برای جا که بود شلوغ قدریبه سالن
 .بود کرده پیدا خوبی جای هم انصافاً انداخت، مهرپور کنار رو خودش اول همون از ایمان

 .دادمی رو هاسؤال تکتک جواب حوصله، و صبر با مهرپور



 

 

162 

 

  آماج نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر
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 .کردمی نگاه ایستاده، مژگان و من به شرمنده باریه هرچند
 تا کنی ولش بود کافی. داشتبرنمی اون به نگاه از دست و بود باز کرج-تهران متروعه طول به نیشش مژگان
 .بده قورت دولپی رو مهرپور

 .بود شده پر مهرپور هایکتاب با چوبی گرد میز
 .بودند نشسته خودش دانشجوهای ها،صندلی اول ردیف

 .زدمی چشم عجیب نفر یه هاآدم این تموم بین
 .کردممی حس فاصله، صندلی چهار این با رو عطرش بوی من که بَروروخوش زیادی دختر یه
 .کردمی نگاه مهرپور به ناجور و بود زده ایقهوه-کرم رسمی تیپ یه

 .شدممی متعجب من که شدمی مهرپور نگاه گرم ضایع قدراون گاهاً
 .داشت عجیبی شوق و بود دستش بین مهرپور کتاب

 .داشت زادیفریب برجستگی ای،قهوه رژگونه مَدد به هاشگونه و زدمی برق فاصله این از رنگشخوش چشمای
 .بود آنتیک و تک چیزش همه

 .رسیدم شحلقهبی یکشیده هایانگشت به من رفت باال که دستش
 .شد کشیده مهرپور هایاخم روی اون لبخند از نگاهم
 .بازکرد رو سپیدش پیراهن باالی دکمه حوصلهبی و زد تکیه صندلیش به مهرپور

 .بفرمایید -
 .کرد میزون رو کرمش هایگل با شده طراحی شال یگوشه دختر

 .زد اورست کوه پهنای به لبخندی
 بود؟ تأثیرگذار زندگیتون روی چقدر رمان، این -

 .نبود دختر روی نگاهش. کشید هاشلب روی دستی مهرپور
 .زدمی موج رفتارش در نابهنگامی تعلل یه و زد زل میز به

 .داشت نمادندون لبخند به عجیبی میل دختر این
 نبود؟ فعال زیادی درونش کودک

 .نزن زل مردم پسر به جوریایت و ببند رو نیشت دختر خب
 .بیچاره مهرپور جای کشیدم، خجالت من که واال

 . کردمی ایجاد خفگی ها،آدم کل سکوت
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 ツبهزاد سدنا

 .افتاد پیشونیش روی موهاش از ایتره و آورد باال سر مهرپور
 و کرد پررنگ برام رو هاآدم بعضی دلیلبی حضور زندگیم، توی تأثیر از بیشتر! بود رمان این من زندگی تموم -

 .بست دل نباید وقتهیچ هاترینپررنگ به فهموند؛ خوب
 نبود؟ مشهود درونش پرونیتیکه یه

 .شد درهم کمی اسپرتش تراشخوش ابروهای دختر
 .باالبردم دست کشیدم، جلو رو خودم

 .داشتم سؤال یه منم استاد -
 .زدم رنگیکم لبخند. موند ثابت من روی به اطراف از نگاهش

 .بدونم خواممی رو اطرافتون فضای بودید؟ جایی چه دقیقاً نوشتید،می رو رمان این خطبههرخط وقتی -
 .رسوند آبمیوه لیوان به رو دستش

 که جایی و شد عادی برام کمکم.کردمی اذیتم کمی کارم اتاق فضا و شدممی خاطرآزرده شدتبه رمان این اوایل -
 .بخشهآرامش العادهفوق هاششب که هست بازی فضای مقابلش منزلم تراس. کرد پیدا تغییر نوشتممی

 .زدم تکیه دیوار به و زدم تأیید یمنظره به لبخندی
 .نداد بهم رو دختر اون به فکر اجازه سرهمپشت هایسؤال
 .داشت تعجب جای برام عمیقش هاینگاه ولی نبود؛ مهم اصال

 .نبود ماجرا کنول و انداختمی جونم به کرم المصب فضولی
 .کردمی چت و گوشی به سر مژگان
 .زدمی امضا رو هاکتاب مهرپور و شد پذیرایی مشغول ایمان
 .کنم پیدا رو اندامخوش دختر بلکه تا چرخوندم نگاه
 .افتادم راه مژگان، خیالبی و دختر کرد پیدا از نتیجهبی

 .گذاشتم میز روی رو کتاب و ایستادم میز مقابل
 .شد کشیده من روی موبایلش از نگاهش

 .کرد زدنم حرف به راغب نگاهش تیرگی با و شد جاجابه صندلی درون کمی
 باشم؟ داشته ازتون تونممی امضا یه -

 .شد کشیده انگشتام روی خودنویس گرفت هنگام دستش و شد متمایل جلو به کمی
 .انداخت پا روی پا و زد تکیه باز چوبی صندلی به

 :گفت آهسته بود، بـرده فرو کتاب درون سر که جورهمون
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 !جوان خانم باشید، داشته زیادی هایسؤال کردممی فکر. دادید گوش مصاحبه به ایستاده که ممنونم ازتون -
 .شد خیره چشمام مردمک به و گرفت سمتم رو کتاب

 .کردم شزده امضا درگیر رو خودم و کردم تر لب
 .پرسیدند هم منو ذهن تو هایسؤال جمع، بیشتر -

 .کرد جمع هم درون رو دستش دو سردخون
 .دارید خوبی برادر همچین میگم تبریک ایه؛العادهفوق مرد ایمان -

 .برداشت من کنکاش از دست اون و زدم رنگیکم لبخند
 .کردم ترک مژگان سمت به رو میز
 .شدمی حس که داشت نفوذپذیری سردیخون یه اون
 .باشه داشته تونهمی رو آرامش این کسی کم که باالفطره آرامش یه

 .بیاد عمراً بامزگی اون به و خریدمی نگاه دانشجوهاش، هایخنده و سالن شلوغی
 ...حاال و کردیم جوننوش رو آقا هایاخم ما بود تا

 .کردمی نگاه سمت اون به باریه هرچند مژگان
 .گذشتمی خوش بهش انگار نبود، ما فکر و بود مونده مهرپور کنار ایمان
*** 

 .برداشتم بلند گامیه
 !شو خفه -

 .فرستادتم عقب کمی ایمان
 .عزیزم باش آروم -

 .چرخوندمی نگاه در قاب میون واکنشی هر از ترسیده بهناز
 .بود داغ هم اون هایدست و فشردمی محکم رو دستم مچ ایمان

 .بود کشیده گند به رو گستاخی من مقابل مرد این اما
 .کردمی عصبی منو و زدمی زل چشمام به ایمسخره ترحم یه با

 .زدم ایمان دست به چنگی
 .زد پوزخند اون

 !خوامشمی من -
 .زدم پس رو ایمان دست ضرب به
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 ...وضی دهنتو ببند -
 .غرید و کرد نگاهم عصبی

 ...تربیت باید کنی؟ صحبت درست ترتبزرگ با نیستی بلد -
 .طلبید رو مرد این چاکبی دهن قوا تموم با دستم
 .گرفت درد خودم دست هایاستخوون که خورد دهانش درون مشتم جوری

 .نبودند مهم هاهمسایه اصالً و رفت عقب به قدم چند
 .نبود مهم شنیدند،می رو دادوبیدادهامون صدای اگر
 .کردمی عصبیم حرفاش و مرد این

 .بود زندگی یمنگنه بین فشار نوع یه اون، اومدن اینجا
 .بذاره مخونه حیاط به پا پرویی با که داشت زور یکی من برای

 .خواستممی کتک سیردل یه
 .کرد پرتش بیرون به و زد اون یـنه*سیـ تخت ایضربه ایمان
 .رفتمی گیج سرم و رسید دیوار به دستم

 .رسیدندمی سر قرارشون، رأس درست نابهجار سردردهای این
 .رسوندند من به رو خودشون بهناز و ایمان
 .گردوند نگاه ایمان

 . بیار قندآب بهنازجان، -
  

 .فشرد رو دستم گرم ایمان و برداشت مشونه از دست بهناز
 .شدم جمع کنار همون و چسبوندم دیوار به سر

 .رسیدمی هم کمرم یتیره به شمشمئزکننده سرمای و لرزیدمی هامدست
 .رسوند مشونه دور به رو هاشدست ایمان

 .هیش! لرزیمی داری ببین. باش آروم -
 .شدم سنجاق ایمان یـینه*سـ یگوشه. رسید مشونه به سرم روی از شالم

 .کرد نوازش رو کمرم آهسته
 .باش آروم عزیزدلم -
 .نیست مهم اصالً منفیش و مثبت که مطلققدر یه. نیازمندیم محدودی مدت به آرامش، یه به
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 .بود شده بیشتر هامزاحمت این. فشردم چشم
 .کردمی حضوری صحبت درخواست امید بود، چندهفته از بیشتر دقیقاً
 .نشه مزاحمم امید تا اومدمی خونه به همراهم ایمان
 .زدمی مریشه به تیشه وسط این سایه

 .بود گرفته درنظر خودش برای مخصوص، ایقرنطینه
 .بود شده کم شدتبه خوردنش غذا و اومدنمی بیرون اتاق از

 .دادمی رو سایه کارهای گزارش بهناز و دیدمشنمی روز طی
 .داشت پررنگی حضور روزها این امید

 .نباشه سرش توی مسخره فکرهای کنه خدا و بود گرنظاره تنها ساحل
 .زده چنبره من دور اَد چَرَنده، اتفاق هرچی هجوم
 .بود شده داغ چشمام مالید،می رو هامشونه آهسته ایمان
 .ببینه خوب رو اتفاقات این همه تا بودند کرده داغشنقره انگار

 .رسید دیوار یـه*سینـ به سرم و گرفتم نفسی
 !داشت ضدونقیض عجیب من، حال با امروز صاف هوای
 .درگیره عجیب من، هاینفس با امروز صاف هوای
 .رسونهمی رو خودش بغض اکسیژن، جای کشممی که نفس

 .داشت عمیقی شکاف در تیزی به کردن گیر خاطربه رنگم خاکستری سارافن
 .کردمی نگاه شده، تهی یباغچه به اون و چرخید ایمان سمت سرم
 .زدمی داد عصبی ناجور چهرهش و بود خورده جِر کمی ش،مردونه پیراهن ییقه
 ایمان؟ خوبه حالت -

 دخیل رسیدمی راه از هرکسی. فرارکنم نگاهش ناراحتی از چنددقیقه واسه فقط خواستممی اومد، باال که سرش
 ببخشم؟ دیگرونم به که دارم چی خودم. شدنمی نصیبش هیچی و شدمی زندگیم

 .سرده خیلی دستات خوبی؟ تو -
 .رسید هامناخن روی ایمان دست ضرب و هامانگشت کشیدگی به نگاهم
 .شدمی دیده پراکنده خط چند و بودند پریده روشنایقهوه هایالک

 .نباش نگران خوبم؛ -
 .ایستادم و ریختم پاهام به انرژی زد، تکیه دیوار یکناره به دستم
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 .گرفت رو بازوم زیر ایمان
 .زدم زل ایمان به و چرخیدم بود، کرکننده که بلندی جیغ صدای با

 .گیرکردم اتاق گردوییفرش بین جایی خودم و شد رها دستم
 .موند مات سرشکسته یه خون، از حجمی رأس دقیقاً
 .نداشت مُرده از کم موندن مات این

 .بود گیرکرده چیزییه! شدنمی نکشیدم؛ نفس
 .شدمی شدیدتر نفر دو یگریه و بود شده گشاد چشمام

 !میشه درست کن، گریه بگه که باشه باید هم یکی
 !بدبخت ضعیف، زنهمی داد یکی فقط شد،نمی درست که قسم وهلل به

 .زد جیغ فرابنفش یکی تاخورد، که زانوهام
 هنوز؟ ستزنده شد؟ چی سارا نگفت ولی کرد؛ سایهسایه یکی
 ...چه باشه خواهرت کس اون چه. نیست بیشتر قیفی بستنی یه خوردن قد زمین، هایآدم تموم مرام
 نیست؟ رقیق بیشتر کمی سایه خونِ غلظت و کردمی وِلوِله عظیمی جمع
 باشه؟ داشته خون تونهمی چقدر دست مچ یه مگه
 .داره شدید خونیکم جوریشهمین من سایه خدا وای

 !ببین ببین،خوب: میگه و گوشِت تو زنهمی برسی، وقتی که هست دنیا از جایه
 .رسوند خودخواهیم به منو دیدن این و دیدم
 .خواستممی خودم واسه فقط رو سایه که بودم خودخواه من
 جوریه؟چه دردش تیغ. ذارمجامی عمیق رد که بودم خودخواه من
 .بچسبونمش پیشونیم روی و کنم درجش باید. نیازمندم خواب نامحدودی مدت به
 .نیازمندیم ندیدن و بودن کور نامحدودی مدت یه به

 کِشَن؟می خودشون همراه منو هاآدم این چرا
 «.اومد سرشون به که بال اینم نداد؛ رو خواهر شد؟ چی دیدی»: کنهمی زمزمه گوشم کنار یکی

 .کنهمی گذشته یاد عمر آخر تا دردش که باشه سانتسه قُطر با عمیق بریدگی یه و تیغ یه تونهمی بال
 .نبودند هاشونزمزمه کنول هاالمصب

 .گرفتنمی تصمیم اونا و دیدممی قرمز رو جاهمه من

 ...اونا و دیدممی خونی لباس و ساله16دختر یه من
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 ...مردم و بینممی برجسته نقش با تیغ یه لعنتی منِ
 ما به پُره وقتش ولی ها؛هست. بمونه یادت تا کن تکرار هی! هست! هست خدا و بینممی چیزها خیلی الکردار منِ

 .رسهنمی
 کجایی؟ دقیقاً خداوکیلی خدایا، ولی ها؛باشم گفته کفر شاید
 .چرخیدمی سرم دور بدرنگش، هایکاغذدیواری با چهاردرسه اتاق این کل و میزد گیج نَمَکنم سرم

 .شدمی بسته نقش رومروبه ساحل و سایه من، از عکس یه
 .الغراندام و قدکوتاه دختر همون من سایه

 عزیزم؟ بگی بهم دراومد دهنت از باریه: گفتمی که همون
 !نگفتم من و داشت عزیزم یه یعقده سایه شایدم. نمیاد چشم به که داره کوچکی خیلی هاییعقده آدم

 .دونستممی مقصر رو خودم لحظه،این در اینجا
 .کرده پیشروی پاهامپیش تا که خونینلکه مقصر
 .محله بهترین توی نداشتن، بزرگ خونه یه مقصر

 .نداره درد که خفگی یه. کنهمی مخفه داره کمبودهام
 .مشده وِل بازوم زیر انداخت دست و کرد مهربونی یکی باالخره

 .بود پرهیجان و تند گوشم کنار هاشنفس
 .شدمی تبدیل جیغ به و شدمی اکو گوشم توی گردنش نبض انگار
*** 

 .کردمی نگاهم و رفتمی راه ایمان بود، عصبی مژگان
 .دادمی خون بوی بیمارستان یخفه راهروی
 .دادمی رو هاخیلی هاینبودن بوی بیمارستان یخفه راهروی

 .بودم حسبی ولی شد؛می داده ماساژ هامشونه
 .نداشت سِنخیتی آمپول با که حسیبی یه

 .انگار دستم به عصا نیست؛ خودم مال پاهام ولی واسادم؛ پا روی حاال
 .بود کرده غش ساحل و دیدم جونبی یسایه چشمم با من

 .شدمی بدل هقهق به و پیچیدمی صداش و کردممی گریه
 !هیس -
 کرد؟ کارچی من با دیدی مژگان -
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 .نکن اذیت خودتو قدراین بگردم، دورت -
 .بود شده پریشون صورتش روی آشفته رنگش،مشکی موهای

 .بود کرده خبرش نابهنگام یکی
 .میچرخید خودش دور دوخط، یخونه شلوار با ایمان

 و کوتاهنیمه مانتوی یک و اومدنمِ کار از اثر که ساده جین شلوار داشتم؛ دیدن که لباسم جدید مدل این و من
 .قدیمی
 .پروند جا از رو من ساحل بلند صدای
 .کشید پر جونم پشتش منم و دویید اتاق سمت ایمان

 .کرد چشمچشم اومد، بیرون سایه اتاق از پرستار زن
 .نرسید گوشم به ولی زد؛ حرف ایمان

 .داشت منو باربری یوظیفه انگار کشوند، خودش همراه منو مژگان
 هستید؟ کدومتون سارا -

 .شدم منتهی بیمارستان تاریکنیمه اتاق به و برداشتم قدمیه فقط خودم
 .گذاشتم داخل به پا و دستگیره به دست
 .درخشیدمی بد چشماش و ریختمی اشک ریزیه ساحل

 .اومدمی خون بوی و شدم نزدیک قدم به قدم
 .بود دیده جدی آسیب دستش رگ. بود خوابیده بیمار یه از فاصله چند با
 .داد سوق دادن، دق دم تا رو من یکی اتاق این از چندمتری فاصله با

 .کرد پاک رو چشماش نم چپم، دست شست
 .نَمُردم که من نکن، گریه ـ

 .بود افتاده جا هاشدست حصار بین دست
 .بود چسبیده گردنش به رنگشخوش موهای

 .بود گذاشته جا رد گردنش روی تا پیشونیش از عرق
 میشه؟ خوب سایه -

 !ـرماره**زهـ لبخندها سرییه طعم. زدم لبخند
 .نباش نگران شده؛ خوب -

 ...من و جوهمی رو نگرانیم یخرهخره درون از داره یکی
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 .رسید ششونه به دستم
 نیستی؟ گرسنه دیدی؟ بد خواب -

 .بود نشسته خاک به چشماش روشنی. آورد باال سر
 امید اون نیومده خوردی؟ هم چیزی صبح از. کبوده لبات و شده سفید گچ، عین صورتت. باشه تو نگران باید یکی -

 .کرد زهر رو خوشیت عوضی
 .بود چسبدل نگرانیش از لبخند منحنی
 شد؟ باز چای و قند یه با من کام صبحی، اول که دونستمی چه کسی
 .ندارم چیزی خوردن به میل شب، موقع همین تا االن

 .رسهمی سرم پشت به نگاهش اون و زدم ششونه به ایضربه
 .زد لبخند ساحل و کردم اخمی
 .موند مات کمی من نگاه و شد روشن اتاق چراغ

 .گرفت راه مگونه روی تا چشمم ازگوشه اشک قطره یه
 .شد همراهش اون نگاه ولی بود؛ چی از اشک این دونمنمی

 .شد داخل اون پشت ایمان فشرد، رو دستم مچ ساحل
 داشتیم؟ صنمی چه دقیقاً اینجا؟ تو داشتم؛ بزرگ خیلی سؤال یه

 .کشید جلو رو ایمان اون و کردم تر لبی
 .بود بخشـذت*لـ برام ایمان لبخند عمق و فشرد رو مرد دست ایمان

 .کرد محواله چشمکی. کشیدمی سرک در الی از مژگان
 .بشه کم کوتاهیش از کمیه تا کشیدم پایین رو مانتوم پایین عصبی
 !خوردم کنم فکر رو سالمم من و چرخید اتاق میون پرستار

 .کردیم خالی هم رو بیمارستان راهروی بخش، پرستار دستور به
 .کردمی پچپچ زیادی یبافاصله ایمان و بود نشسته کنارم بهناز

 .بود مشغول شیرش شیشه با مژگان ـوش***آغـ توی امیرحسین
 .گرفت اطراف سرسبزی از نگاه بهناز

 آشناست؟ آقا این -
 .چرخید سمتش سرم

 .واال نه -
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! شده چی که داد کوچیک توضیح فقط بزنه، حرف نشد ایمانم. زد زنگ ایمان به اومدیممی بیمارستان داشتیم -
 .دوستن هم با خیلی انگار
 .انداختم باال ابرو

 .مشغوله ما کتابخونه توی که چندماهه تازه مهرپور. کنمنمی فکر -
 .گرفت بهناز سمت رو حسین امیر مژگان،

 ـگریه؟*جیـ چه بینیمی -
 .خندید بهناز

 .کنه حفظش شخانواده واسه خدا -
 .رسید بیمارستان قامت به نگاهم و شد حبس مـنه*سیـ درون دست

 .دیدممی رو سایه اتاق جاهمین از
 !کرد مؤاخذه منو دکتر و بود شده پاره دستش رگ

 دارم؟ وافری یعالقه ناتنی، خواهر این به من که دونستمی چه کسی
 «!خانواده احتیاطیبی»: گفت دکتر فقط

 .کرد محواله عشقمعشقم خیلی که اون کجاست؟ امید راستی
 .کشیدم زمینکف آسفالت روی فرضی خط کفشم نوک با و کشیدم پوفی
 .زدمی بینیم زیر گَسی و ملس عطر بوی

 .شنیدیممی رو مهرپور و ایمان هایقدم صدای
 . گذاشتم نیمکت پشت رو دستم جورهمون و چرخوندم سر

  
 .زد لبخندی ایمان

 .باشید اینجا نیست درست ببرم؛ خونه رو مژگان و تو بهتره بهنازجان -
 .کرد کجیدهن مژگان

 .بمونم خواممی من -
 .کرد نامحسوسی اخم ایمان

 !نیست تو موندن به نیاز -
 .کرد مخفی شـنه*سیـ درون دست جانب،بهحق مژگان
 .سپرد ایمان دست به رو بچه و ایستاد بهناز
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 ツبهزاد سدنا

 بفرستم؟ برات خوایمی خونه از چیزی ساراجان -
 .زدم لب مانتوم به نرسیده نگاهم

 .دستم برسونه ایمان بده حسابی درست مانتوی یه آره -
 .شد رفتن به راضی و اومد کوتاه من هاینگاه با مژگان و ایستادم
 .برداشت عقب به وگامی بست رو آژانس ماشین در مهرپور
 .اومد باال شمردونه پیراهن روی تا کتانش شلوار از نگاهم
 .زد لبخند ایمان و داد تکون دست مژگان
 .بود دلیلبی برام سرم پشت اون هایقدم صدای و کردم گرد عقب

 .کنم نثارش خواستنمی دلم سالمی یا و نگاهی من و رسید کنارم به
 .نیستم راضی زندگیم اتفاقات میون بودنش از. رفتمی باید
 .بود سردردآور عطرش، بودنِ گَس و داشتبرمی قدم کنارم دور، یغریبه یه

 .شدم جاگیر نیمکت روی کردم، تند قدم و شدم مانتوم جیب به دست
 .کردم شحواله احسنتی زیرچشمی. شد وِلو نیمکت روی
 .هست باباش ارث انگار که کوبید نیمکت به رو خودش جوری! نویسنده آق وجنات از نوعیه هم این

 .گرفت رو آلودماخم نگاه مچ چرخید، که سمتم
 دید اینجا از که بود سایه اتاق روشن المپ به نگاهم ولی زدم؛می زل اون به. زدم کنار رو اخم و نچرخوندم سر

 .داشت خوبی
 .زدمی مشکوک اون ناجوری جوریه
 .ست شفادهنده اینجا شاید بندازه؟ کنگر اینجا داره دلیلی چه

 .کشید شچونه روی تا گوشش ازکنار رو شسبابه انگشت
 .کردم نگاهش من و کرد تر لب
 .نشید خیره من به هامشکوک مثل خانم، -

 .گرفتم چشماش تیرگی از رو نگاهم و کردم مکث کمی
 .گردممی کننده قانع دلیلی دنبال دارم ـ

 .کردمی سنگینی روم هنوز نگاهش منبع و چرخوندم سر
 .شدممی معذب ناجور اومد؛نمی خوشم کسی ـرگی*خیـ و زدنزل از

 .بزنه زل آدم به جوراین که مدلشه کالً انگار المصب
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 ツبهزاد سدنا

 .شدم کشیده نیمکت انتهای به بیشتر و دادم تکون رو خودم کمی
 .بود سوزدار زیادی سرماش و نشست نیمکت دسته روی دستم

 برمیاد؟ بنده دست از کمکی -
 .کنم درازیزبون شدنمی اینجا ولی کافیه؛ خدابه نباشه، سنگینت سایه که همین بگم شدمی کاش
 مونده؟ چرا فهممنمی من خب ولی اومده؛ ایمان خاطر به اون

 !منزل برگردید کنید؛ نگران رو خانوادتون شبنصفه نیست، خوب! ممنون -
 .نیومد خوش قدوباال،خوش این به لحنم تندی کمی انگار

 اید؟متوجه!نه یا برگردم آیا که دیدنمی دستور من به شما ـ
 .کردم نگاه شد، کشیده زانوش یکاسه روی که دستش مچ به باتعجب
 .بود گرفته من مقابل انتحاری گارد یه. شدمی گشاد باید چشمام

 .نیست من جیب توی پدرش ارث که واال
 !بذار باال طاقچه جوراین و بیا نگفتم من که واال
 ...و نبود دوستانه خیلی من لحن داره، حق البته
 .کرد میزون رو شکالتیش پیراهن ییقه و چرخید سمتم کمی

 .اومد باال و نشست کفشش اینسکافه به نگاهم
 !نخوردید چیزی گفتمی ایمان نیست؟ گشنتون شما -

 .چسبیدم فلزی نیمکت یدسته به بیشتر کمی متعجب
 .دادندمی خوبی حس و بودند شده آبیاری تازه مقابلم هایچمن
 .داشت قرار من از کوتاهی بافاصله کنارم درست مهرپور، یسایه
 .زد رو چشمم لوکسش، ساعت دور فلزی نوار و رفت عقب به چپش پای

 .کنارشونن هم خانم ساحل البته هست، خانم سایه به حواسش و گردهبرمی ایمان خود شید، بلند بهتره -
 .بود دیدنی چشمام مردمک گشادشدن

 برم؟ جایی خواممی مگه بشم؟ بلند باید چرا دقیقاً
 .نیومد خوشم ـزش*آمیـکنایه و دستوری لحن از اصالً
 ...وگرنه بشنوم چهارتا و بگم یکی نداشتم دوست حیف

 .بست قامت من از تبعیت به اون و ایستادم
 .غَلتیدمی ذهنم توی مبهمی الٔ  سو و انداختم گذری نگاه چشماش به
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 ツبهزاد سدنا

 .کرد ستبر ـه*سینـ رومروبه که برداشتم قدمی
 .داخل برم باید کنار؟ برید میشه -

 .شد پخش صورتم روی عطرش، ملس غلظت با بازدمش و گرفت نفسی
 . میاید من همراه شما -
  

 .چسبید پیشونیم سقف به و کرد رد رو 180 یزاویه ابروهام
 .کردم نگاه سردشخون پرستیژ به حوصلهبی
 کجا؟ -

 .برداشت طالیی فندک با بازی از دست دستش،
 .گرفت نشونه رو بیمارستان خروجی راه چپش دست با
 .بفرمایید شما -
 .کاویدم رو صورتش رج به رج درهم هایاخم با و دادم تکونی خودم به
 .اومددرمی آدم حرص که جوری. بود آروم و سردخون اندازهبی
 .بیارم پایین رو دکورش ماشین قفل با داشت جا

 .کردمی سواریدوچرخه من اعصاب روی الکردار
 !کجا پرسیدم ازتون منم -

 .چرخید سمتم سرش
 .شد سرازیر چشمام روی تا بود افتاده پیشونیم روی که موییدسته روی از نگاهش

 .کنم صرف رو شامی شما کنار که هستم درحدی -
 .کنه خارج دفاعیم گارد از رو من خواستمی انگار. کرد زمزمه آروم و متین
 .شد هم موفق بگم باید خب

 .برداشت گامی برداشتم، قدمی
 .کرد رد رو خروجی در من از جلوتر اون و کشیدم نفسی

 .عذابم در مانتو این پوشیدن از و کشیدم جلو رو شالم حوصلهبی
 ...چرا شما -
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 الیٔ  سو کردمی لطف اومدنش با من به جوراین که آدمی از داره دلیلی چه اصالً! بپرسم تونستمنمی نه
 بود، شده صورتش یزمینهپیش امگرفته و دورگه صدای از که هاییاخم و من کنار برداشتنش قدم بپرسم؟همین

 .بپرسم الٔ  سو
 چی؟ من -
 !هیچی -
 !نکنید توهین مقابلتون طرف به کردن،صحبت نصفه با بگیرید یاد -

 .کرد نگاهم سردخون که شدم براق سمتش
 .همین دادم؛ تذکر! نکنید نگاه طلبکارانه جوراین من به -
 مهرپور؟ آقای مبچه مگه من -
 .کنهمی عود اوقات گاهی که دارند درونشون کودکی دخترها یهمه -

 .کردم نگاه شتیره چشمای به متعجب
 ...ولی ببخشید -

 .کرد ایجاد شکافی حرفم میون
 شما به نمیشه دلیلی این ولی درست؛ هرچی، یا منویسنده و ادبیاتم استاد دارم، ادبیات دکترای من! خانوم ببنید -

 .ندم تذکر
 .کرد محواله آرومی نگاه تنها اون و کردم اخمی

 .بود اعصاب روی فندک تقتق صدای و کردمی بازی خاموشی سیگار با دستش
 .سوزهمی بیشتر من ندادنجواب با. کردم سکوت و گرفتم نفسی

 .کنهمی امرونهی یکی من واسه که کیه کرده فکر
 .کردممی خالی سرش... و عقده حرص، تموم بود جاش
 . ندارم اخالقی چنین من و نیست جاش که حیف

  
 .شید سوار -

 .کرد گریز جدیش صورت تا بود ماشینش سقف روی که دستش از نگاهم
 .کردمی امرونهی که زدمی حرف دبستانی بچه با انگار
 .شد کج سمتم کمی اون و کردم تر لبی

 .دکتر آقای بشم مزاحمتون ندارم دوست من -
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 .پرید باال چپش سمت ابروی
 دکتر؟ آقای -

 .انداختم باال شونه
 !مهرپور آقای -

 .کرد اخمی
 .نداره ایرادی شما شنوایی مطمئنم من! خانوم شید سوار -

 !کَری؟ که انداخت تیکه شیک خیلی من به شعوربی
 .کردم سکوت و گرفتم کام به زبون ولی شدم؛ عصبانی

 .رفت راننده سمت شاگرد، سمت در کردن باز بدون
 .کرد گذرایی نگاه ایستاده، مات منِ به و کرد باز رو ماشینش در
 .شید سوار -

 بذاره؟ شجمله کنار... یا لطفاً یه مُردمی
 !شده مرگم چه من نیست معلوم اصالً

 .کنم بحثی که بودم این از ترحوصلهبی
 .وزیدمی آرومی باد و داشت سوز کمی هوا

 .شد سوار مکثبی اون و خورد ماشین در فلزی یدستگیره به دستم
 .کردم بازنیمه رو ماشین یپنجره

 .زد استارت. چرخوندم اون سمت رو صورتم
 .میده پرسیل تاید بوی اون ماشین مژگان، قول به کنم فکر
 .دادمی خاصی تمیز بوی

 .باشه جدید و نو ماشین رسیدمی نظربه و داشت قرار انتها تا داشبرد روی از مشکی بلند خزِ یه
 .کرد احاطه رو اطراف رنگیکم نور و کرد روشن رو المپ

 :گفتم مکث با و گزیدم لب
 .ریممی کجا دونمنمی هنوز من! مهرپور آقای -

 .بخشید ماشین به سرعت کمی من به نگاهبی
 .فهمیدمی کنم فکر کنید صبر کمی اگه -

 .دادمی جواب چی اون و گفتممی چی من
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 ツبهزاد سدنا

 .بده جواب خواستنمی واقعاً یا بود متناقض ناجوری جوریه
 .بودم کسل شدتبه و حوصلهبی

 .بزنم بهم رو ماشین سکوت و کنم پیچالٔ  سو که نداشتم حال
 بود رقیقی بوی تنها اون گس و ملس عطر. کشیدم عمیق نفسی و فرستادم داخل رو شالم از ریخته بیرون موهای

 .رسید مشامم به بیشتر که
 .شدم پیشونیم ماساژِ مشغول چپم دست با

 .انداخته سنگر چشمام پشت عمیق خواب یه انگار و فشردم هم روی چشم
 کردید؟ نگاه خودتون به آینه توی -

 .چرخیدم سمتش کمی
 .ندارم خوبی یمیونه بده نشون خودمو که ایآینه با من -

 :زد لب آشکاری پوزخند با و پرید باال ابروش
 کنه؟می کم ازتون چیزی خودبینی -

 .داشت تالقی المپ سفید نور با شتیره چشمای. کردم نگاهش بااستفهام
 .بود شده شتیره مردمک یزمینه کوچیک برق یه

 .کردم کج رو لبم
 شما و من بین خصومتی هیچ! نیستم دانشگاهتون توی دانشجوی من زنید؟می حرف من با کنایه با چرا شما -

 .نیست
 .داد لبخند طرح به انحنایی باریکشنیمه هایلب
 آمیزه؟کنایه حرفم کردید حس شما که منه مشکل آیا و -

 :توپیدم عصبی و خورد گره هم توی هاماخم
 ...شما اگه -

 !نمیگم که دروغ. کردمنمی رو برداشت این من کرد،می صحبت درست اون اگه اینکه به کردم فکر و شدم خیالبی
 .بود کرده ایست من صورت روی درست روروبه از نگاهش

 .نیومد خوشش حرفم بودن نصفه از انگار اون و آوردم فشار ذهنم به کمی
 .دادم قورت رو دهانم آب و کردم تر لبی

 مهرپور؟ آقای نکنید بازی کلمات با قدراین میشه -
 .بردمی عجیبی ـذت*لـ من آزار از. بود شده ترعمیق لبخندش. بود افتاده خنده به کامالً
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 :گرفت ضرب فرمون روی شسبابه انگشت با و چرخید دستش توی فرمون
 .کنممی بازی کلمات با کنمنمی حس که من -

 .فشردم هم روی چشم و گزیدم لب عصبی
 .شبیهه بازی یه به که زنیدمی حرف جوری -

 .داد ترپایین رو من سمت یشیشه و زد دور رو میدون
 .نخوندم ادبیات توی وقتهیچ رو کلمات بازی قواعد من -

 .ندادم حرفش به جوابی هم آخرسر و کردم ریز چشم
 .شدم خیره بیرون به ماشین دودی یشیشه میون از و چسبوندم ماشین شیشه به سر

 .کرد پر رو ماشین خلوت فضای کالمیبی مالیم موزیک صدای
 .کرد خُروش داخل به خنکی باد و گرفتم نفسی

 .چرخوندم چشم و کشیدم جلو رو سرم ماشین توقف با
 .بود رستوران یه به متعلق و العادهفوق طراحی با بزرگی بنر اومد، چشمم به که چیزی تنها

 .رفت باال ابروهام
 رستوران؟ -

 :گفت آهسته
 شید؟نمی پیاده! بله -
 .نه -

 .کردماخمی. کرد نگاهم الیٔ  سو
 برگردیم؟ میشه -

 .چرخید سمتم کامل متعجب
 خانم؟ چی یعنی -

 .کردم براندازش طلبکارانه و شدم ـینه*سـبهدست
 !آقا همین یعنی -

 .شد سرگرم پنجره باالبر هایدکمه با و برداشت فرمون روی از دست
 .منید همراه که دادم اطالع ایمان به من. شید پیاده -

 دونست؟می ایمان. بود شده گشاد تعجب فرط از چشمام
 مهرپور؟ آقای -
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 .برداشت عقب صندلی روی از رو اسپرتش کت کنه توجهی بهم اینکه بدون
 .کرد نگاه درهمم هایاخم به چشم یگوشه از
 !شید پیاده گفتم نشنیدید؟ -
 .نبود رفتن به راضی دلم. بودم چسبیده صندلی به

 .بشم جایی وارد مسخره تیپ نوع این با خواستنمی دلم
 .شده چیده باالمدل ماشین تَهِش تا سر از رستوران این

 .بشم رستوران این وارد مرد این کنار مونده همینم
 .بودند شده تزئین زیبایی به رستوران، هایپله اطراف فانوسیِ هایچراغ

 .دادنمی داخل از نشونی رستوران، دودی دستیه هایشیشه
 .بود جذاب مشکیش و ایقهوه سنگینیمه نمای

 .ندادم اهمیتی ماشین در شدن بسته صدای به
 .شدم ـیره***خـ پاهام نوک به و شد ترشدید اخمم

 .بود ایستاده شطلبکارانه ژست با من قدمی یه در درست. چرخیدم داخل به باد دویدن با
 .کردمی نگاهم بااخم و بود گرفته دست به رو ماشین در یلبه
 بیارمتون؟ بیرون و کنم عمل خودم یا شیدمی پیاده -
 .نگید زور من به -

 .کرد پیشروی ماشین داخل به کمی و کرد خم رو سرش
 :گفت اون و بردم عقب رو سرم

 .شید پیاده -
 .شد کشیده بلندشنیمه پیشونی روی تا واژگونش موهای از نگاهم و گزیدم لب
 .شدم خیره چشماش توی گستاخی با
 .بیمارستان گردمبرمی خیابون، سمت اون میرم میشم، پیاده -

 .کرد نگاهم ایخودپسندانه ژست با و زد کجی لبخند
 کنم؟می نگاه زمینیسیب عین من کنیدمی فکر و -

 .گرفت رو خودم جلوی ولی اومد؛ کش خنده به لبم
 .برداشت رو طالیی فندک داشبرد روی از و کرد دراز دست. زد زل چشمام به جدی
 .اومد چشمم به رنگشمشکی سیگار یبسته
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 .کرد میزون رو ایشنسکافه اسپرت کت ییقه
 .بود نشسته صورتم روی هم اخمی کردم، نگاه هاشژست به حوصلهبی

 .گرفت رو آلودماخم نگاه مچ و چرخید سمتم
 .میشم کاربهدست خودم نشید پیاده شه تموم سیگارم این که زمانی تا -

 !زور گفت،می زور
 و سردخون اون هرچند. بودم معذب خیلی. کنهمی غلط دلم البته بخورم؛ غذا رستوران این توی نخواد دلم شاید من

 ...من ولی بود آروم
 .بود زده تکیه کاپوت یکناره به اون و شکستم رو انگشتام هایمفصل عصبی
 .رسید شمردونه هایدست به سیگارش خاکستر ریزش از نگاهم

 .کردم تر لبی
 .بشم رستوران اون وارد ندارم دوست -

 .دادش تکیه ماشین الستیک به و کرد تا رو چپش سمت زانوی
 دلیلتون؟ -

 :گفتم خشنی لحن با و کردم اخمی
 .خوادنمی دلم -

 .زد زل چشمام به و چرخید سمتم کمی
 !بره یادش کردن بازی شبینصفه بگید دلِتون به -

 :کردم جمع مـه*سینـ درون دست و رفت باال ابروهام
 .بشم لوکس رستوران این وارد متشخصی آقای همراه ندارم دوست -

 .زد سیگارش انتهای به ایضربه شسبابه انگشت با و چرخید سمتم کامل
 .نشدم قانع متأسفانه -

 .گرفت پوزخندی طرح و شد کج پایینم لب
 .شد جیببهدست گوشیش صدای شدن بلند با

 : داد جا گوشش کنار و کرد لمس رو گوشیش لمس یصفحه
 .نمیدن گوش من حرفبه ولی هستند؛ خوب -

 .شد متمایل من سمت دوباره اون و گفت چیزی فرد سمت، اون
 !ایمانه -
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 .گرفتم دستش از رو گوشی متعجب و کردم دراز دست
 ؟خوبی! ایمان سالم -

 :گفت آهسته و گرفت نفس
 برداشتی؟ ناسازگاری سَرِ آژمان با چرا. عزیزدلم آره -

 بود؟ شده آژمان ایمان، برای مهرپور و دادم گوش حرفش به متعجب
 .بود کرده پیدا وفق ایمان با چه وغریبشعجیب اسم این با مرد این
 .کردم تر لبی

 ایمان؟ -
 .شد قاتی خودش صدای با گوشم درون کنارش از ماشینی عبور صدای

. باشی دور متشنج فضای از تا بـرده بیرون شه راحت خیالم اینکه برای رو تو کرده لطف من به آژمان من، گل -
 بدی؟ گوش حرفشو میشه
 .کَندَم رو لبم پوست و کردم اخمی

 ...آخه -
 :پرید حرفم میون

 ...نیار چیزا این و آخه! برم قربونت -
 .کردم نگاه بود، خیره هاماشین عبور به من از فاصله با که مهرپور به چشم یگوشه از
 .زدم پیشونیم به ایضربه دست پشت با
 خوبه؟ سایه حال ایمان -
 .بوده زیاد داده دست از که خونی نیومده؛ هوشبه که فعالً عزیزم آره -
 چی؟ ساحل -
 فکر بهتره امشب یه بده، گوش آژمان حرف به ساراجان. پیشش میرم منم. نشسته سایه اتاق تو خوبه، اونم -

 سارا؟ باشه. باشی خودت
 .کشیدم پوفی

 .باشه -
 .فعالً باش، خودت مواظب -
 .خدافظ -

 .انداخت عمیقی نگاه من به و برگشت مهرپور
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 خب؟ -
 .پرید باال چپم ابروی

 چی؟ خب -
 .شد کج لبش یگوشه

 .شده تموم سیگارمم کنم؟ عمل خودم -
 .بست رو در اون و اومدم بیرون ماشین باز در از حوصلهبی

 .شد موازی اون هایگام با ماشین در شدن قفل صدای
 .گرفت رو مریزشده چشمای مچ و چرخید سمتم سرش

 خانم؟ بدهکارم شما به چیزی من نکنید؟ نگاهم خصمانه قدراین میشه -
 :گفتم وارزمزمه و گزیدم لب
 .خواممی معذرت شما از بازیمبچه خاطربه واقعاً من -

 .رفت باال رو رستوران هایپله
 !خانوم بفرمایید -
 .رفتم داخل من و کرد باز رو طالیی فلزی در
 .شد نزدیکمون قامتیخوش مرد و بست رو در
 .اومدید خوش سالم -

 . چرخیدم مهرپور سمت و زدم ایپوشالی لبخند
 .دوخت چشم اطراف به و کرد من به نگاهی مهرپور

 بشینید؟ دارید دوست کجا -
 .انداختم باال شونه

 . نداره فرقی من برای -
  

 .برداشتم قدم پشتش هم من و برداشت قدم سمتی به
 .کرد انتخاب بود، خوب خیلی نظرمبه که رو رستوران ینقطه ترینگوشه اون

 .کشید بیرون تن از کت اون و کشیدم عقب رو صندلی
 .شدم جاگیر داشت، ایقهوه نشیمنگاه که فلزی صندلی روی
 .نشست مِنو روی میز، روی مگرفتهضرب دست پس از نگاهش و نشست رومروبه
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 .کنید انتخاب -
 .بودم متنفر کنندهمعذب تشریفات این از

 !مصیبت یعنی این و اومدم خشک خیلی معلمِ یه با رسمی مهمونی یه انگار
 .شدم خیره میز یشیشه به و کردم تر لبی

 .خورممی رو همون هم من کردید، میل خودتون هرچی -
 .کرد حرفش به آغشته مکث کمی

 ...بشید سیر ساالد بشقاب یه با شما نکنم فکر -
 .آوردم باال رو سرم تعجب با
 بله؟ -

 .داد قرار دودی میز روی رو وسایل یبقیه و موبایل گوشی
 .بشم مطمئن بخورید؛ غذا شما که اینجام .خانم خوردم شام من -

 .کردم نگاهش مات
 ...جوریاین آخه -

 :گفت رسیده میز مقابل مرد به و چرخوند سر
 .بیارید ساده ساالد بشقاب یه هم من یٔ  را به. مخلفات و نگینی کباب خانم برای زحمتبی -

 کرد؟ انتخاب خودش بدم نظر من اینکه بدون. بودم اجراییش دستور مات
 !خودرأی مرد از کامل ینمونه یه. کرد تنم و دوخت و برید خودش

 .کردم نگاه اطراف نورهای هارمونی به و دادم ماساژ رو پیشونیم انگشتم دو با
. بود کرده پراکنیطرح دیوار روی سنتی تابلوهای. کرده ایجاد رمانتیکی فضای قرمز-زرد روشن هایالمپ

 .بودند خالی میز یه جز اطراف هایصندلی
 .قرارداشت اینسکافه هایسنگ با ایقهوه دیوار یه اون پشت

 .بود نصب دیوار روی یشده نویسیخوش تابلوی
 .اومد باال رستوران، نام با شده طراحی سقف تا دیوار از نگاهم
 !اون دستور همون. رسید غذا که بود نگذشته چندی

 .بود کرده عوض رو غذا چینش تنها ساده، ساالد بشقاب یه
 .اومد خوش مذاقم به شده تزئین برنج گرفت، قرار دستم کنار که هاقاشق

 دکتر؟ آقای -
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 .چرید سمتم سرش
 چیه؟ باز -

 .زدم تکیه صندلی به شکالفه لحن از متعجب
 بدید؟ دستور دارید عادت شما -

 .گذاشت میز روی رو عینکش
 داره؟ ایرادی! بله -

 .شدم درگیر دستم درون قاشق با کمی
 !نیاد خوشم من شاید! بله -

 .انداخت باال شونه
 .کنید تحمل باید -

 .کردم قروچیدندون
 !مهرپور آقای -

 .نشست چشمام به سردشخون نگاه
 .استاد باریه و مهرپور باریه زنید،می صدام دکتر باریه که نیستم چندشخصیتی من. کنید مشخص خودتونو تکلیف -

 . بودم افتاده تخس هایپسربچه یاد من و بود گرفته جبهه
  

 .کنم ترک رو اینجا که بود افتاده جونم به خوره. داشتم رو مزاحم یه حس. بود کالفه و حوصلهبی
 بذارم؟ دهنتون خودم یا خوریدمی غذاتونو -

 .کردم نگاهش متعجب
 چی؟ -
 .زد اشاره بشقابم به نگاهش با
 !بخورید -

 .کردم نگاه مقابلم دارِرنگ بشقاب به دمغ
 رو؟ این من کنه، تغذیه سِرُم سایه -

 .کرد نثارم کوتاهی نگاه و شد مآهسته یزمزمه متوجه
 .کشید چشماش روی رو شستش و اشاره انگشت
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 الاقل. نداره نیاز غیره و کباب به خواهرتون ولی کردید؛ جاننوش سرم هم شما درضمن. هست حواسش ایمان -
 .نداره االن
 .نکردم نگاهشم غذام آخر تا دیگه
 !منه به خوروندن غذا مسئولیت، اون و داره من قِبال در مسئولیتی انگار که بود گرفته نظر زیر منو ریزبهریز چنان

 .کردمی نگاهم بد گذاشتم،می کنار رو قاشق تا

 و بخورم% 50 میلیبی یه با رو پر بشقاب یه شد موفق اون نتیجه در پس نبود؛ بعید اون از پرحواس رفتارهای این
 .کنه چک رو من باریه چندلحظه هر اون و بگیرم کام به زبون ایمان خاطربه تنها و نکنم ایگله هیچ
 .بزنم بیرون فضا این از تا بخورم تندتر کردممی سعی

 میزها میون قیافه،خوش زیادی رنگیِ هایآدم. اومدمی دارمارک عطرهای انواع بوی. نبود بدی جای اصالً نه؛
 اذیت نباشه جاهایی یه جاها یه دل. نبود اینجا دلم من اما. کردمی نوازش رو گوش مالیمی موزیک. چرخیدندمی

 .میشه توجهبی میشه،
 .نشُستم دست اول که بودم کالسبی چه و مالوندم همبه رو دستم دو کف

 .ممنون -
 میدی، ترجیح مترینیم زبون اون به رو دادن تکون سر وقتی که بدم تذکر بهش خواستممی. داد تکون سری تنها

 .میشه توهین من به
 که بود حواسم خوب و چرخوندمی چشم بود، شده خلوت کمی که رستوران اطراف به سردخون جورهمون ربعیه

 .مسلطِه نامحسوس طوربه من حرکات به زیرچشمی
 .بود بودند، کرده اشغال رو ما متقارن میز که دختری دو به حواسم سمتی از

 این جذابیت و پوشیخوش مُنکر من. دیدند فضایی آدم انگار که بودند خیره من رویروبه مرد به زیرچشمی چنان
 .کردمی معذب رو من و نداشت خوبی یزمینه کردن نگاه جوراین اصالً ولی نمیشم؛ مرد

 بریم؟ -
 .گرفت دست رو دوختشخوش کت مهرپور و ایستادم سریع

 .کرد دختر دو نثار ایجانانه یغرهچشم و کرد هدایتم جلو به
 .انداختم دختر دو به کوتاهی نگاه تنها و موند جا هاملب پشت مخنده
 .شد کج خروجی در سمت به راهم من و رفت صندوق سمت

 .کردم رد اطراف هایدسته گرفتن با رو چوبی هایپله
 .شده سنگین خیلی شکمم کنم فکر و کردم ـل*بغـ رو بازوهام



 

 

186 

 

  آماج نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 ツبهزاد سدنا

 .شد سرازیر هاپله از هم اون که نکشید طول چندثانیه
 .کردیم حرکت خیابون یدیگه سمت به حرفبی

 .کرد باز رو ماشین در نرسیده، دستگیره به دستم
 .میام االن بمونید؛ منتظرم ماشین تو -

 .دادم لَم جلو صندلی روی و دادم تکون سری
 .رسیدم اصلی دکمه به ضبط هایدکمه بین از و شدم خم جلو به کمی

 .پیچید فضا داخل امید صدای چنددقیقه از بعد ضبط، شدن روشن با
 .زدم لبخند شعالقه این به اغراقبی

 .بود بَر از رو هاشآهنگ همیشه. بود سامان یموردعالقه مرد امید
 .کردممی دوری خواننده این از بود هامدت

 .شد سرازیر اون به ماشین دودی یشیشه پس از نگاهم و چسبوندم صندلی گاهتکیه به سر
 .اومدمی خیابون سمت این به که قدبلندی مرد
 .بود رفته باال سمت به کمی باد خاطربه دوختشخوش کت ییقه

 .میشد خراب باز و خوابوندشمی دست با مهرپور
 بود اون یتازه خرید نشونِ سیگارش سفید پاکت
 .باشه مهم براش سیگار کردمنمی فکر

 .بودن سیگاری غیر خوردمی مرد این به هرچی
 .فشردم هم روی چشم و کشیدم داریکش یخمیازه
*** 

 ای؟داده خواب به تن خرامان گونهاین کسی چه دیار ز توی سپردم، فراموشی به یار فراق من -
 :خندیدم

 !مسخره -
 .فرستاد عقب رو موهام

 خوشگلم؟ خوبی -
 .زدم لبخند

 چطوری؟ تو آره، -
 .زد ملیحی لبخند
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 .مهربون دخترک گذرونیممی -
 .کشیدم کوتاهی یخمیازه و کردم تنگ رو چشمام

 نشده؟ سایه از خبری -
 .کشید موهاش بین دستی

 .کردم بیدارت ببخشید. نباش تاببی قدراین هوشه،بی روزه سه -
 .خوردم تکون جام درون کمی

 .بودم بیدار نه -
 .زد دستم توی قرآن به ـوسـه*بـ. گرفت دورم سفید چادر از نگاه

 ...برات ناراحته خیلی. اومده زارع بیرون؛ بریم پاشو -
 .چرخوندم دستم درون رو ایفیروزه دونه تسبیح

 .داره لطف من به خیلی مرد اون -
 .خوبیه خیلی مرد -

 .گذاشتم رحل روی رو قرآن و شدم بلند جا از. زدم لبخندی
 .بپوشم رو هامکفش تا شد منتظر ایمان

 .نشست کمرم روی ایمان دست. بستم رو هامکتونی بند
 .شده ریز خواب زور از چشمات ؟بخوابی کمییه نداری قصد -
 

 :کشیدم چشمام روی دستی
 تغاریشته دختر سر رو بال این شاکیه دستم از که بینممی بابامو ذارممی هم روی چشم تا. نداره قرار دلم. خوبم -

 .آوردم
 :کرد اخمی

 .همینه شنتیجه نیست، راضی بابات که کردی القا خودت به قدراین زدی، بد نفوس قدراین شما -
 .زدم رنگیکم لبخند تنها و انداختم باال شونه

 .سپردم گوش شپدرانه هایمحبت به و کردم زارع آقای به سالمی
 امرونهی. داشت حرفی یه هرچیزی برای که واال. ندیدم رو پرصالبت چندشخصیتی آقای شب اون بعد که بود خوب

 .بود اعصابم روی کالً هم کردنش
 .نکرد منع نبودنم از رو من و زد کوتاهی هایحرف تنها زارع آقای
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 .بود مشونه روی سرش و بودم نشسته ساحل کنار
 .نشست ظریفش هایدست روی دستم

 نگرانی؟دل -
 .زد جونیکم لبخند

 !تو یاندازه به نه -
 .فرستادم عقب رو رنگشخوش موهای

 .باش کنکورت فکر تو -
 .کرد نگاهم غمگین

 .ایمسایه و من هاشکاین مسبب همش نیستی؟ خودت نگران تو. هستم -
 .زدم شگونه به ایضربه

 .خوب دختر نگو -
 .کرد لمس رو بود شگونه روی که دستم

 .میشم شدنات اذیت این یشرمنده دارم. نخوندی سهراب برام و نخوابیدی من پیش وقته خیلی. دلتنگتم -
 .کردم نوازش رو شگونه

 ...باشی شرمنده خواهرت از نداری حق. نگیر خُرده خواهرت از تو -
 .کرد لمس رو دستم هایانگشت

 .هستم ولی -
 .زدم عمیقی لبخند

 .فقط باش خودت فکر نکن، فکر من به -
 .کرد بازی دستش هایانگشت با و انداخت پایین سر
 هستی؛ که خوبه! هستی تو. باشم نداشته ریزش ترس ش،شونه به بدم تکیه که یکی. خواست مرد یه امروز دلم -

 ایوظیفه ایمان. کشممی خجالت اشکاش ایناز ریزه،می اشک تو و من پای هست، ایمان. خالیه هم تو پشت ولی
 من که هست چیزایی یه هم باز ولی کوچولوشم؛ فندوق و خودش عاشق من هست، بهناز. آبجی نداره ما قِبال در

 ...ندارم
 خواست؟می چی من از بغض این واقعاً. کردم بغض و گزیدم لب

 کنه؟ فوران گلوگاهم تا شدمی روش
 بشه؟ بدتر هم این از چشمام و بترکه شدمی روش
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 .داشت نگه باز رو دهانم مردی صدای که کردم باز دهان. کردم رها نفسی
 انصافیبی. داری تو که خواهری گاهی میشه، گاهتتکیه همسری گاهی. باشی خودت گاهتتکیه باید دنیا توی -

 خواهرت گاهتکیه تو. نداره تکیه برای ایشونه دیگه که افتاده پا از چندروز این قدری به خواهرت! جانساحل نکن
 .بشه ترمیم خواهرت تا شو

 .دوخت چشم ساحل به و زد لبخندی. چرخیدم تعجب با و موندم مبهوت
 :گفت لبخندی با و ایستاد ساحل

 .مهرپور آقای سالم -
 .کشید بیرون جیبش از دست و برداشت جلو به قدمی مهرپور

 ؟خوبی. خانم سالم -
 .کردم نگاه ساحل مشتاق چشمای به و کج لبی

 :گفت مشتاق و پرانرژی
 .ممنون -

 .شد نزدیکمون سالن انتهای از ایمان
 .داره کارت بهناز بیا ساحل -

 .شد ایمان همراه و داد تکون سری ساحل
 . موندم ـیره***خـ روروبه به و شدم جاجابه صندلی روی کمی

 .کردم بهش کوتاهی نگاه. شدم کنارم مهرپور نشستن متوجه
 :گفت ژست همون با و انداخت پا رو پا
 !باشید گرفته یاد خوبی به رو کردن سالم کنم فکر -

 .نکردم سالم من. گفتمی راست. گزیدم لب
 .کردم نگاهش زدهخجالت

 .افتادید زحمت به! مهرپور آقای سالم. شد فراموشم ببخشید -
 .شد خم جلو به کمی. کرد قالب هم توی رو هاشدست

 .بینمنمی زحمتی. اومدم اینجا خودم من! رضایی خانوم سالم -
 .انداختم باال شونه

 .ممنونم کردید، صرف که وقتی از حال هر به -
 .نکردم کاری -
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 :گفتم من و زد تکیه صندلی به
 چطوره؟ کتابتون اوضاع -

 .کشید ریششته روی دستی
 باشید؟ نشریه توی دوستتون حالکمک ندارید قصد. خوبه -

 .شدم متمایل سمتش کمی ولی نکردم؛ نگاهش
 .کنم کار تونمنمی -
 .نیست درست جوریاین -
 !خوشایند رفتارهای یاددادن سکوی روی بود رفته باز
 .میدم تشخیص خودم من رو هرچیزی بودن ونادرستدرست کنم فکر -
 .خورد نامحسوسی تکون چشماش مردمک. خورد جا زدنم حرف رُک این از وضوحبه
 دشمنی طرف، انگار حاال. زدم خودپسند مرد این دهان توی مشت کلمات با من هم باریه اینکه از بردم ـذت***لـ

 .منه خونی
 :گفت مهرپور و گرفتم نگاهش از نگاه

 !عجب -
 .نشستم قهقهه به دلم تو و زدم رنگیکم خیلی لبخند

 از باریه. نگرفتی ولگدمشت زیر کلمات با رو من باریه. ندادی من به شکندندون جواب باریه تو عجب چه عجب؟
 .مهرپور آژمان تو، نه! عجب گفتممی باید من. پریدی پایین خوشگلت اسب

 خوبید؟ -
 . بود ایاحمقانه مانور عجیب. کرد پیدا قبل موضوع از حواسم پراکندگی برای ایمسخره مانور چه
 .کردمی برخورد هازن با جاهالنه کمی کامل مرد این

 .دونستندمی جذاب رو اون همه و زدمی حرف وتخماخم با. نداشت خوبی رفتار زیاد نشریه تو دخترهای با
 ...خوبم من -

 .کشید نفس
 .خوبه -

 .زدم رنگیکم پوزخند
 .خوبید شما معلومه -
 .گذاشت زانوهاش روی رو هاشآرنج و انداخت پا روی از پا
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 .کنممی پیدا وِقف اطراف اتفاقات با زود اصوالً. بله -
 باشه؟ مرگ اگه حتی -
 .ندارم دادندست از برای چیزی البته من! باشه مرگ اگه حتی -

 .کردم نگاه سردشخون رخنیم به و انداختم باال ابرو
 میشه؟ مگه -
 .انداخت نگاه گذرا گذاشت، مقابلمون از که پرستاری به
 !شده که حاال -

 نه؟ مگه داد،می جواب سرباال
 .نچینی کرده مدفون که ایگذشته از گیالسی و نکنی دراز دست تا دادمی جواب کوتاه

 .بس و بود همین کردم،می پیدا اون برای که صفتی تنها. داره ایخودپسندانه ژست عجیب مرد این
 .شدند واژگون شمردونه موهای و چرخید سمتم سرش

 فرستادی؟ ریه به رو بیمارستان مصنوعی بوی این بس از نشدید خسته -
 .کشیدم هاملب روی دستی

 کنه؟نمی عادت نظرتونبه ذاره،می محل این به پا که باشه بارشچهارمین اگه آدم -
 .زد تکیه صندلی به دوباره و کرد صاف شونه

 !صحیح -
 .نشسته کنارم بیخود و مغرور ادبیات معلم یه کردممی حس چقدر
 .بود کالمی دعوای نوع یه دنبال و کردمی نگاهم باال از انگار

 .انداخت خط بینمون سکوت، و کشیدم بیمارستان کف سنگ روی پا
 .سردیهخون و حرفکم آدم کالً اون گفتندمی هابچه
 .بود کرده پیدا تالقی امروزش سردیخون با تیره آبی رنگ تم این

 *** 
  
 .نزنی حرف کسهیچ پشت بگیر یاد اوی -

 .خندید
 بین که نگار. نکنه برخورد پسره این با تا میره و میاد جوری حتی بیچاره میترای. نیست پر ازش دلت که نگو -

 .گُمه کتابخونه هایقفسه
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 .زدم تکیه صندلی به و خندیدم
 .قائلم زیادی ماحترا براش و میدم حق بهش من. باشه محتاط داره سعی. بالغه و کامل مرد یه اون -
 !مخته رو تازگیا که نفری یه جز قائلی احترام همه واسه تو -

 .کردم نگاهش متعجب
 کی؟ -
 !امید -

 .کردم اخمی

 گنده شکم و بلند قد فقط انگار. نیست بلند رو خانوم یه با صحبت یطریقه و سالشه28. نیست آدما جز اون -
 .کرده
 :گفت سرخوش و کشید سر رو چای لیوان

 خوشش کسهیچ از انگار. خشکه خیلی ولی نبودی؛ تو وقتی البته کرد، کمک من به خیلی مدت این مهرپور ولی -
 .نمیاد

 .کردم نگاهش چشم یگوشه از
 .جورهاین کاری محیط توی هم اون شاید. نیستن هم مثل که آدما یهمه -

 .درآورد ادایی و کرد کج لبی
 .وایستادم دستم توی مشعل با آتنا مجسمه کنار کردم، حس که بیمارستان توی واال -

 .خندیدم بلند
 .میگی چی شنوهمی میشه رد وقت یه! روانی شو خفه -
 .داد کششی هاشدست به و گذاشت میز رو پا
 خاصش هایمخاطب از یکی مهرپور برای که گفتم اینو راستی. گفتممی بهش مستقیم شدمی روم اگه من -

 خریده؟ اپل گوشی
 :گفتم باز دهن با متعجب

 چاخان؟ -
 .زد نیشخندی و پرید باال زده هیجان

 بعد ولی. اونه مال کردم فکر. زارعه آقای میز روی خوشگل خیلی کادو یه که دیدم من روز اون! مهرپور جان نه -
 آقای به تقدیم بود نوشته هم بسته روی توشه، اینقره اپل گوشی یه و شده باز کادو دیدم برگشتم که ساعت یه

 .عزیزم ینویسنده
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 .زدم زل مژگان یپرخنده دهان به فَراخی چشمای با
 بـرده؟ مخاطبشو کدوم دل مرد این! اوالال -

 .کرد صاف رو شمقنعه
 یکی مهرپور ولی. بدیم خودشو یخونه آدرس شدیم مجبور ما که فرستادن براش گل و کادو کلی مدت این توی -
 .خونه بردم من داد بود، مینیاتوری رز گالی از پر که رو طبیعی گالیدسته از

 .زدم لبخند نمادندون
 انصافی؟بی و کنهمی توجه بهت قدراین کلک -
 :گفت روییترش با
 داره؟ رو حرفا این تومنیپنجاه گلدسته یه! شو گم -
 :گفتم ایبامزه لحن با
 .دسته کف چرک پول! تو جون نه -

 .خندیدیم بلند صدای با هردو
 .بودم ممنون بود، زارع آقای حالکمک نویسنده عنوان به که مردی از

 .دادمی گوش مرد این حرفای به خیلی ساحل و بودند تاثیرگذار حرفاش
 .کردنه عمل از بیشتر گاهی تأثیرش که کلماتی. بود کلمات با حاذق روانشناس یه وضوح به مرد این

 .داشتم حرف سایه با اندی وسالیه یاندازه هفته،یه این توی
 . نداشتیم رو بهم کردن نگاه رغبت کدومهیچ

  
 همین هم االن به تا شاید بشم؛ خیالبی که اومد رحم دلم افتاد، ششده باندپیچ دست به نگاهم خواب توی وقتی
 .دارم رو نظر

 .بشم سایه و خودش ازدواج به راضی خواستمی ازم التماس با تلفن پشت امید وقتی
 به و شده سنگین شسایه روزیه چند داشتنیم،دوست ایمان کردم فراموش که بودم کرده فکر قدریبه هفتهیه این

 .نیومده من دیدن
 .خورد زنگ گوشیم که کردم ایمان یشماره روی مکثی

 .اومد کش شدتبه من هایلب روی لبخند و زد چشمک «خله ایمون» اسم
 .ایمان سالم -
 راهی؟روبه ؟خوبی! خوشگلم سالم -



 

 

194 

 

  آماج نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 ツبهزاد سدنا

 سمت؟ این نیومدی هفته این چرا ؟توخوبی خوبم، من -
 .بود من دست عروسشماشین تزیین که بود زیادی عروسیای و داشتیم جدید گالی سفارش مدت این -
 .نباشی خسته -
 امانه؟ و امن چی همه. مهربونم باشی زنده -
 !دارم ذهنی درگیری کمییه من فقط -
 .مهربون خانوم اونجام شب جمعه -
 .ایمو منتظرتم باشه، -
 مهربونم؟ برم من -
 ...نکنا کار زیاد -
 !باش خودت مراقب چشم، -
 .خداحافظ -
 .گرفتم بود، گرفته سمتم که رو ایبرگه و دوختم چشم کرد،می نگاهم که مژگان به

 :گفت و ترکرد لب
 جورتری؟ خواهرات و من به نسبت قدراین ایمان با چرا تو -
 .انداختم کوتاهی نگاه برگه به
 حرف دری هر از هست که ایمان ولی کنم؛می دردودل کم که آدمیم من. من برای سامانه کپ یکی ایمان -

 .زنیممی
 .زد لبخندی

 .دارم رو تو فقط من ولی -
 .زدم چشمکی

 .داری دوست کلی که خوبی قدراون تو عزیزم -
 .ایهمه از عزیزتر من برای تو ولی -
 .عزیزی من برای هم تو -

 .بود درساش پِی شتوجه که بودم خوشحال. بود من به حواسش بیشتر ساحل
 .رفتیممی خونه به زودتر زارع، آقای نبود لطف به امروز
 .بمونم بخوام که نداشتم هم خاصی کار البته

 .رفت دوستاش سراغ مژگان و گرفتم تاکسی
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 .درآوردم پام از رو هامکفش
 :زدم صدا بلند صدای با
 ساحل؟ بهناز؟ -

 .اومد بیرون مشترکمون اتاق از آهسته بهناز
 .نباشی خسته سارا سالم -

 .کردم رها ایگوشه رو رنگمشکی یکوله و زدم لبخندی
 کجان؟ بقیه -

 .کشید ششده رنگ موهای بین دستی حوصلهبی
 .بیرون رفت من یاجازهبی امروز هم سایه. مهرنوشه یخونه ساحل -

 .کردم ایست رفتممی که راهی میون
 .انداختم باال ابرو متعجب

 !کردی؟ نگاهش هم تو -
 .زد تکیه شپزخونهآ قاب به و کشید پوفی

 «کنی؟ امرونهی من به بخوای که بینیمی درحدی خودتو» گفت گفتم، هرچی بهش؟ بگم چی -
 .شد ترگشاد چشمام

 نزدی؟ زنگ چرا من به! پررو یدختره کرده غلط -
 .انداخت باال شونه

 !بُرد رو گوشیم -
 .گرفت فاصله آشپزخونه چارچوب از بهناز و کشیدم بیرون سرم از رو ممقنعه

 .گرفتم رو بهناز یشماره حین همین در و گذاشتم شپزخونهآ داخل به پا
 .کردم باز رو یخچال در و چسبوندم گوشم به رو گوشی
 .کشیدم سر نفسیه و کشیدم بیرون رو آب بطری

 .زدمی زنگ گوشم توی هم پشت هایبوق
 :اومد سایه صدای چندبوق بعد گذاشتم، اسپیکر روی رو گوشی

 بله؟ -
 .بستم حرص با رو بطری در
 بیرون؟ بری داد اجازه بهت کی -
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 :گفت آرومی صدای با
 !نیست مربوط تو به -

 .کردم یخچال یبدنه بند رو دستم
 گفتی؟ چی -

 :گفت گوشی داخل خشن
 .نداره ربطی تو به گفتم -

 .کردم پاک بود افتاده مچونه روی که ایقطره پرحرص
 فهمیدی؟ گذاشتم، امید مادر دست کف رو چی همه نیای! خونه اومدی دیگه دهدقیقه تا -
 .ندارم قضیه این با مشکلی هیچ من باش راحت -

 .نشست صندلی روی متعجب بهناز
 ...خجالت چیه؟ بازیا مسخره این سایه -

 .پرید بهناز حرف میون سایه
 !ندارم حرفی شما با من -
 :داد ادامه مکث با
 بذارید بهنازه دست که ایدیه پول. بخرم گوشی اومدم امید با فعالً. خونه میام خواست دلم هروقت من ساراجون -

 . ببرید فیض بانک
  

 .بود بـرده باال رو قلبم ضربان گوشی ممتدد هایبوق
 .خوردم سُر میز کنار و کشیدم صورتم روی دستی کالفه

 .فشردم هم روی چشم و زدم تکیه میز یپایه به
 .رسید گوشم به مضحکش یخنده صدای چندبوق بعد که گرفتم رو امید یشماره

 خوبی؟! مهربونم خواهرزن سالم -
 :توپیدم پرحرص و زدم پوزخندی

 .بکن رو دوردورات فعالً. شکاره دستت از بزرگت داداش اون دونممی خوب! بچرخیم تا بچرخ -
 .کوبیدمش زمین روی و کردم قطع امید، سمت از حرفی دادن اجازه بدون رو گوشی
 سرم روی و کشیدم در کنار لباسی چوب روی از رو شالم بهناز هایزدن صدا به توجهبی. کشیدم عمیقی نفس

 .انداختم
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 ツبهزاد سدنا

 .نشدم هاهمسایه تکراری هایسالم متوجه اصالً
 .ترسوندمی رو من کمکم داشت که بود احمقی مردک اون و سایه پیش فکرم

 .ترسوندمی رو من نتیجهبی داشتن دوست این
 .بشم ازدواجش قبولی به مجبور من که کنه کاری ممکنه سادگیش، تموم با سایه
 سن نه االن ولی کنه؛ ازدواج امید با ذاشتمنمی داشت، ازدواج موقعیت و بود باالتر سنش سایه اگه نبودم سارا من

 .داشتبرمی ما کچل سر از دست امید نه و باالتره سایه
 .بود شده سایه یآینده به فکر مشبانه کابوس تموم
 .بود من علیه بر چیزهمه سایه، قلب سایه، فکر سایه، ذهن
 .داره بدی طوفان یه ساحل سکوت این گفتمی فکرم هی

 .گیرهمی رو دامنم داره بود، نحس فکر هرچی
 .کنهمی ناکارت میاد یکی بکشی، نفس میای روز سه-دو

 .کرد باز رو در امیده، داداشزن زدممی حدس که دارگل چادر با زنی چنددقیقه بعد. فشردم رو زنگ
 .چسبوندم مصرفبی لبخند یه تنگ «سالمی» حوصلهبی. کرد نگاهم الیٔ  سو

 .نشست هاشلب روی رنگکم هرچند لبخند
 اومده؟ پیش مشکلی عزیزم، سالم -
 هستن؟ خونه آقاعمران! بله -

 .کرد گرد چشم
 ...هست آره، -
 بشم؟ مزاحمتون هست اجازه -
 :گفت و کرد باز انتها تا رو در
 کرده؟ کاری سایه -

 .دادم تکون تأسف روی از سری
 .رفته بیرون ازخونه اجازهبی -

 .گرفت رو دستم
 .کارکنهچی دونهنمی هم اون. عصبانیه خیلی عمران -

 .تَرکردم رو هاملب مکث با و رفتم باال رو مَرمَر سنگ هایپله
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 ツبهزاد سدنا

 شما همسر حداقل خانومعصمت بربیام؟ سایه پس از جوریچه تنها دختر یه من. هستن مرد شما همسر حداقل -
 .کنهمی تهدید و میندازه راه دادوقال میگم چیزی سایه به تا من ولی زنه؛می تَشَر دوتا

 .کرد باز رو پذیرایی سفید چوبی در و زد لبخندی
 مادرش و من. ساراجان بودم ندیده امید سمت از ایاحمقانه کار چنین حالتابه من! بگم چی دونمنمی. فهمممی -
 داداش اون. میره بیرون و کوبهمی رو خونه در میاد سایه اسم تا ولی کردیم؛ صحبت باهاش همه پدرش، و

 ! امیده سمت که کوچیکشم
  

 .کشیدم ایکالفه پوف
 .کرد راهنمایی رو من رنگشونسبز بدریخت هایمبل سمت
 .بود رنگبد و بدریخت من نظر از البته
 .دارند هم رو هااین خوبه البته هستند، راضی خودشون شاید

 .بود بهناز یجهیزیه برای مونخونه هایپُشتی که ما
 .ایستادم شدند،می خونه وارد پسرش همراه که عمرانی مقابل و کردم رها فوت با رو نفسم کالفه

 .کرد اشاره هامبل به
 .خانم بفرمایید -

 .دویید آشپزخونه توی نداشت، بیشتر سالهشت که پسرش. نشستم بامکث
 .کرد چای بند رو ما کمرباریک هایلیوان با عمران، همسر عصمت،

 .کردمی نگاه بد شسالههشت پسرک و برداشتم قندی
 ...هم المصب این داشتم؛ درستی اعصاب خیلی

 .کردم کوتاهی سالم میونش و زدم رنگکم چای به لبی
 .کرد بِکَنم، رو فکرشبی برادر اون سر االن همین خواستممی که منی یحواله محکمی سالم هم عمران

 کنید؟ کاری ندارید قصد شما واقعاً عمران آقا -
 .برداشت من چشمای کنکاش از دست

 ...کارکنمچی دونمنمی واقعاً من -
 .کردم ایشقهوه هایچشم نصیب ایخیره نگاه

 صحبتای مانع و بگیرید رو امید گوشی دونمنمی شما میشه. فرستممی داییم پیش رو سایه طوالنی مدت من -
 بشید؟ هردوشون سروتهبی
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 ツبهزاد سدنا

 .کشید مستطیلیش فَک روی دستی
. دارید کاری چنین توانایی و کوچیکن خواهرتون شما بده؟ رو گوشیت بگم برم من! نیست بچه امید ساراخانوم، -

 .کنممی مهمونش حتماً امشب که ودلهباجون سیلی دوتا برمیاد ازم که کاری تنها من
 .اومد کش پوزخندی به هاملب
 ...و هستن قیدوبندبی برادرتون قدراین که شدم کالفه واقعاً من عمران، آقا ولی! کافیه همونم -
 :پرید حرفم میون غیظ با
 .کنید صحبت درست -

 :گفتم آهسته پوزخند با و کردم اخمی
 .اُکی -
 .شدم ـیره***خـ بدریختش سانتیسه موهای به و انداختم پا روی پا

 .زدمی نسناسش برادرِ اون به شبیه کمی
 .بودند هیکلی و قدبلند شونهمه دَم از هاالکردار

 .شد این که دیدممی خوش روی داشتم تازه روزها این
 .بگذره بیمارستان از برگشتش از روز دو نذاشت سایه
 .داد کوتاه تذکر چند تنها دکتر و نداشت جدی مشکل شکر رو خدا
 .بود آزاردهنده این و کردممی چک رو سایه ایاحمقانه رفتار یه با هاشب
 .مونهمی خواستگاری به ونهبله عین چیزی یه موندن بدتر و بد بین

 ندارم؟ خواستگار من چرا بینممی کنممی فکر که حاال خواستگاری؟
 .شدم خسته واقعاً خونه، این توی هم اون درهم هایفکر این از

 .ببرمش خواممی انگار که کنهمی نگاه دستم توی لیوان به جوری عمران
 .ذارممی میز روی خوردم، رو چای از نیمی کهدرحالی رو لیوان
 .میشم بلند جا از و کنممی بدرنگشون هایمبل یدسته بند رو دستم

 .کنید فکری هم شما امیدوارم -
 .شدم کوچه وارد حیاط، از گذر بعد و زدم بیرون پذیرایی از خداحافظیبی

 .کردمی درد درهم، هایفکر شدت از سرم
 .کردمی لب به جون گرما، این و بردم فرو جیبم توی رو هامدست
 .برسم خونه به زودتر بلکه کردم تندتر رو هامقدم
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 ツبهزاد سدنا

 .باشیم امان در کننده،کالفه گرمای از هاشب تا بخرم دوم دست یپنکه یه بلکه نداشتم، وحسابیدرست پول اصالً
 اتاقی توی فکرم و خوردمی صورتم به نسیمی یه هاشب گاهی و خوابیدمی پنجره جلوی پذیرایی توی ساحل

 .بود خوابیده تنها سایه که رفتمی
 .بود سایه و ساحل هایکارنامه گرفتن موعد فردا
 .گرفتمی دیپلم هم ساحل کرد،می رشته تعیین باید امسال سایه

 دونستممی. بودم راضی ازش. خوندمی ولی نداشت؛ ایعالقه شرشته به اینکه با بود؛ سایه از بهتر درسش ساحل
 .قبوله هم امسال حتماً

 .ندادم تذکری هیچ و دادم بهش رو گوشیش همین خاطربه
 .بشم پیشمون که نکنه کاری داد قول خودش. بشه تکرار قبل رفتارهای باز خواستنمی دلم
 .بدکرد رو حالم سکوتش شدم که خونه وارد

 .اومدم خونه به زود رو امروز خیرسرم و درآوردم تن از مانتو خسته
 .کردم خوابیده امیرحسین به نگاهی اتاق در بازکردن با و رسیدم اتاق به

 .رسید هالباس کمد به خودم تَنِ همراه نگاهم
 . کشیدم بیرون شلواری هامَهتَه اون و انداختم لباس مشتی میون دستی کِسل

  
 .زدم پا رو راحتی شلوار و چپوندم ایگوشه رو مژگان کادویی تفنگی جین
 .رفتم وَر خودم با خورده ترک نیمه یآیینه جلوی کمی

 .گرفتم نفسی و کشیدم پیشونیم تا سرم فرق از رو هامانگشت
 .شد سایه عکس شکار چشمام و کردم تنگ چشم

 .گذشتمی بودنش از سالیسه و بود شده دیوار کوبمیخ که عکسی
 زد،می نق جونم به کارهاش با ریزیه حاال اما شد؛می نوشته «ق غ،» کدوم با دونستنمی رو عشق روزها اون
 !قاف نه غین، با ولی «عشغ» جنس از هایینق
 گفتند؟می چی تَوَهمی عشق دوران این به

 .کردم چیندست رختی خوابرخت بین از و کشیدم آهی
 .دیدم خودم قاب رو مبرادرزاده باز چشمای رسیده بالشت به سر

 .کردمی نگاهم معصوم و شده مشت کوچیکش هایدست
 .اومدمی چشمام تا و شدمی گلوله دستم انگشتر از نگاهش آماج
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 .گرفتم سمتش رو ماشاره انگشت و زدم لبخند
 .اون کوچیک مشت بند من دست و میشه خواستنی درشتش چشمای

 .میدم فشار هم روی چشم و کشممی مگونه روی دستش پشت با
 .میشه مگونه یروونه اون عطر با ایقطره
 .چسبونممی هاملب به رو کوچیکش دست و کنمنمی باز چشم

 .افتهمی خودم انگشت روی بعدی یقطره و زنممی ایـوسـه*بـ
 .میشه کشیده هاملب روی تا که کوتاه یچیکه یه میشه بعدی یقطره
 .باشم نداشته بارونی دیگه که بشه کِی و اندازهمی راه بارون بعدی یقطره

 .میشه جاری امیرحسین دست روی بهناز رسیدن با درست قطره یه که نشم هول خواممی من و میاد در صدای
 :میاد حرف به اون نکرده باز چشم

 .کنهنمی کم ازت چیزی بودن خودت فکر کمیه -
 !کنهنمی کم ازم چیزی نبودن خودم فکر کمیه -

 .شنوممی رو نوزادش پیش تا هاشقدم صدای
 .میشه گذاشته جا من صورت روی بازدمش و کشهمی عمیق نفس

 !گرفتی سخت رو زندگی -
 .زنممی غمگینی لبخند من و میده فشار امیرحسین رو انگشتم

 بیاره؟ خوادمی سرم بالیی چه بگیرم اینه، که گیرمنمی سخت. میشم بدبخت که نگیرم سخت -
 سایه؟ رفتن بیرون یه سر -
 !ساده احترامیبی یه سر -
 .میشه درست شو، خیالبی کمیه -
 شده؟ درست کجاش دقیقاً گفتن بهم که هاییمیشه درست همهاون بدونم دارم دوست -

 .دارهبرمی امیرحسین موهای ـوازش*نـ از دست اون و کنممی باز چشم
 .کنی گریه هرچیزی سر نبینم سارا -
 .کشیدم مگونه روی دستم کف با
 .رسهمی اشک به که ترسه مشتیه. نیست هرچیزی اینا -

 .کنهمی نگاهم خیره
 !میگی اینارو نرسیدی زندگی وسط -
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 .گرفت راه چشمم یازگوشه مهابابی بعدی یقطره و زدم محزونی لبخند
 .بعدش حال به وای بریده، ترمزم نرسیده وسط -
 .باش خودت فکر نمه یه -
 .زنهمی بیرون سمتی یه از بدم جا هرجا، بدم؟ جا کجاش رو خودم به فکر. همه به فکر شده زندگیم -

 .برد اون هایلب سمت رو امیرحسین شیر شیشه
 .نچینیم فلسفه -
 .ستفلسفه زندگیمون کل -
 .کردیم سکوت هردومون پذیرایی اصلی در شدن بسته صدای با

 .بودم تعلیق از پر من و بود دوخته چشم عجیبی نگاه با من به اون
 .زدمی لَنگ زمستون و بهار میون درست که معلق حسیبی یه
 .میدم فشار هم روی چشم اینسبی آرامش با

 .کنممی لمس رو کوچکش هایناخن و میدم فشار رو امیرحسین کوچک هایانگشت
 .میشم کسی ورود متوجه و میاره پیش رو غمناکی لبخند دستش، پوست لطافت

 .میدم تشخیص رو ساحل تندوتیزش یدخترونه عطر از
 شده؟ چیزی نشستید؟ اتاق توی تونهمه چرا -

 .نبود متعادل کمی هم اون برای خونه فضای انگار
 .بود کرده حس رو اوضاع نبودن خوب بوی
 :میده رو ساحل جواب بهناز

 نیستی؟ گرسنه. نشده چیزی نه -
 .کنه ترمکوچیک خواهر رسوای رو من خوادمی دیگه اشک قطره یه نبینه کنه خدا و میشه نزدیک قدمبهقدم ساحل

 خوابه؟ سارا -
 . میشه فشرده هم روی معمول حد از بیشتر چشمام

  
 .میشه کشیده سرم روی که پتویی و کنممی حس تنم روی رو کسی یسایه

 .دستشه کشیدن بیرون برای تالش در امیرحسین و زنممی لبخندی
 .برمفرومی بالشت توی سر کرده، رها رو دستش
 .ستزدنیمثال من برای درکش که میشم بهناز ممنون
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 .باشه خداکنه و بوده هرجا که میشم بهناز ممنون
 .زنممی کنار بینیم روی از فوتی با رو مشده پالوپخش موهای

 .شد دور هامشغله و فکر از میشه کمی کوتاه، یخمیازه یه با و گرفته نفس
*** 

 .نداشتم تَک انتظار اصالً ازش. بود سایه یکارنامه میون 6 و 7 اون گیر نگاهم

 .بگیره 7 رو اول سال آسون ریاضی اون بیفته، رو دبیرستان اول سال زیست کردمنمی رو فکرش اصالً
 .گرفت ایقهوه دارروکش هایصندلی سمت رو دستش. کردم نگاه مدرسه مدیر به کالفگی با
 .بفرمایید -

 .نشستم صندلی روی ازکارنامه برداشتن چشم بدون بامکث
 !احمدی خانوم فهممنمی -

 .برد هم توی رو هاشدست
 سروگوشش امسال سایه ولی دارم؛ ازت کامل شناخت بودی مدرسه این آموزدانش که زمانی تو دخترم، راستیتش -

 .جنبیدمی
 .میده جواب رنگیکم لبخند با خودش، روی رو مزدهبهت کمی نگاهِ کشیدگی

 .کنممی تر لبی
 گید؟می االن -

 .میشه جاجابه صندلیش روی کمی
 اآموزدانش از یکی از روز چند همین تو من. باشه کرده کاری همچین خواهرت کردمنمی فکر اصالً من ساراجان، -

 .شدم مطمئن
 .میشه جاگیر شخوردهسال صورت روی به میزش روی تقدیرِ هایلوح پس از نگاهم و کشممی جلو رو خودم

 کرده؟ کارچی -
 .میده فشار بیشتر رو درهمش رفته فرو هایدست

 و نداشتم پسر از شناختی که من. اومدمی مدرسه پسری همراه صبحا، مخصوصاً شد،می جاجابه شیفتا که گاهی -
 .بودم شنیده چیزی دورادور فقط

 :کردم نجوا تنها دستم توی سپید کاغذ از سرخورده دستم
 ای؟قهوه ریز چشمای و مشکی موهای مشخصه؟ باالش سن شچهره از که قدمتوسط پسر یه -

 .ذارهمی سبز دارروکش میز روی رو طالییش فرم با ظریف عینک
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 .بگیرم مچشو نتونستم ولی مدرسه؛ میاره گوشی شنیدم چندباری گلم، کنم خالصه. باشن آقا همین کنممی فکر -
 .کنهمی افت بدنم دمای درجه ملحظه از ثانیهیه توی

 .نداره گوشی که سایه -
 .کنهمی ظریفی اخم

 یصفحه شدن روشن چندباری. شینهمی سایه سر پشت دقیقاً. ستسایه کالس خوب آموزایدانش از یکی نیازی -
 . گشتهمی کارتسیم دنبال سایه که دیده چندباری. دیده گوشی

  
 .میشه گرفته باال کمی تنها م،فرورفته یقه توی سر
 !نه وای -

 .کنهمی گذر ایشیشه میز کنار از و میده تپلش کمی هیکل به تکونی
 .میشه جاگیر کنارم

 صحبتی پسره یخانواده با کاش ولی دخترم؛ کنه کاری تا نیست کسی و دادی دست از رو برادرت که دونممی -
 .کنی
 .خوندم خر گوش توی یاسین و کردم هاصحبت چه دونستمی چه زن این

 .گردونهبرمی ورق داره افکارم ریزریزبه
 .سایه خوشبختی امکان شد تیغ، یه که روزی به رسهمی و میشه زدهرج المصب ذهنِ این ریزریزبه

 !جهانه آدم ترینلوحساده سایه کردممی فکر که بودم احمق چقدر من
 .زیرهسربه ساحل برعکس سایه گفتممی که بودم احمق چقدر من
 .خواستمی رو موهام انبوه میون اساسی چنگ یه دلم

 .زدمی بیرون جایی یه از نداشت، ودمشاخ که بیچارگی
 .بیاد عمراً یکی ما به بودن شاددل کمی انگار
 !نه یا کردم خداحافظی مدرسه قدیمی مدیر از دونمنمی اصالً
 .میشم دور دارم و گرفتم سر رو پردرخت یکوچه این فهمیدم فقط

 .بکنم که نداشتم نگاهی فضا و هادرخت به
 .رسیدمی کارنامه به و میشد کشیده هاماشین گذر پس از نگاهم
 .افتادم مشده خشک هایلب جون به پرحرص و رسیده لب به دست

 .کرد خنثی رو هاملب داغی دستم سرمای
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 .کردمی بازی وروانماعصاب با و شدنمی خوردنش زنگ کنِول لعنتیم گوشی
 .رسید هامگوش به بلندقامت هایدرخت بین آب حجیم شُرشُر صدای
 .رفتممی کلنجار خودم با و گرفتم نفسی

 .باش آروم تو خیالش،بی که کلنجار
 میاد؟ بهت ببینم باش آروم باش، آروم تو المصب آره
 نساختن؟ براشون الوقوعقریب راهکار یه چرا شن، آروم خوانمی که هستن معمولی هایآدم سری یه

 .بدیم قورت قلوپقلوپ رو عشق یواژه لمس و بشیم گاهشتکیه یشونه چسب که نداریم عاشقی الکردار مای
 کنه؟می توفیری هم بیاد اصالً نمیاد؟ هم عشق هامعمولی ما به

 .کنهمی درد جامون یه بزنند رو هامعمولی ما سروته
 .شینممی سنگی تکه لب و میشم جوان دارمغازه جذاب نگاه خیالبی

 .ندارم رو خودم با کردن دو به یکه حس
 .برممی فرو آب میون دستی و میشم خم کمی

 .میشم ـیره***خـ چشمام جلوی تنومند درخت یشده تَر یریشه به
 .گیرهمی راه آب خنکای سمت پاهام کِی نمیشم متوجه

 .کشهنمی بیرون خودم اوهام از منو هم هامکتونی سنگینی
 .ارزهمی شعور و فهم از بیشتر نفهمی جاهایی یه و نیستم هیچی متوجه

 .کنه متوجه منو بیاد یکی نیستم؛ هم خودم متوجه وقته خیلی من
 کنم؟ پاس باید درس چند توی رو خودم به کردن توجه

 بینممی ساده رو همه اینکه از. خورمدل بدجور خودم بودن احمق و حماقت از نیستم؛ ناراحت سایه پایین ینمره از
 .میاد بدم

 دم اصالً اونا و کنه رنگشون یکی. شدن رنگ واسه شدن ساخته که هستن معمولی ساده هایآدم سری یه اصالً
 .نزنن
 .داشت عجیبی گیرایی که سفیدی ایپنبه هایتوده با. بود آبی شدم، خیره آسمون به و گرفتم باال رو سرم

 .کنم رصد رو آسمون درست ذاشتنمی بهارینیمه هایدرخت
 .بود کشیده ـوش*آغـ به رو خیابون آسفالت مشونه عرض به هامدست
 .دادمی بهم خوبی حس و کردمی حرکت مالیم انگار پاهام
 .پیچید سرم توی خنکی عطر بوی
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 داشت؟ واقعاً ایستاده؟ آسفالت کف شده پهن هایدست قدمی چند در یکی داشت اهمیت چه
 .نبود مهم من برای ولی نبود؛ بد اسپرتش تیپ اون نظرمبه
 !زندگیمه یمشغله ترینمسخره مرد، این به کردن فکر نظرمبه

 ...مرد این که زیاده قدراون من زندگی هایمشغله
 .بـرده باال رو سنش زیادی ریششته! خیالشبی اصالً
 .کردمی القا رو عالم خدایان ژست ش،فرورفته جیب تو هایدست

 .میشه جاگیر کنارم قیدبی
 کردی؟ خلوت -
 .ندیدمت وقته خیلی که تویی زدیش، بهم تو

 .بخری نگاه نشی خیره وحشیت سبز چشمای با نگرفتی یاد هنوز که تویی
 .کنهمی کُفریش نزدنم حرف انگار و انداخت باال شونه

 .مشهوده چشماش کردن تنگ با هاقدیم عین درست خوردنش حرص
 .شده پیدا شسروکله یهو که نیست مهم برام

 .شده پارک سرم پشت تَروتمیز پراید یه نبود مهم برام ابداً و اصالً
 .میارم باال رو پاهام گذشته واندیدوسال موجود از گرفته نگاه

 .کردمی چکه هردوشون از آب شدم؛ خیره هامکتونی به
 .رسونممی مشونه به رو سیاهم کیف. کشیدم مانتوم به دستی و ایستادم
 :میشه شنیده قدمیم یه توی صداش

 .خونه رسونمتمی شو، سوار بیا -
 !درکبه اما نبود؛ حقش. کردم نگاهش پوزخند با

 .شد مادرش دهن وصل گشادش دهن رفت، وقتی
 !کنار گذاشتم ـوسیدم***بـ فقط شمردم، خاطره نه خوردم، غصه نه رفت وقتی

 :کردم اشاره پاهام به
 .نیستم فلج دارم، پا که بینیمی -

 .بشینه مشونه روی تا اومد دستش که کردم گرد عقب
 .نیست درست رفتن خونه تا خیس پاهای این با. نکن لج -
 .کشید عقب رو دستش که کردم نگاهش اخم با
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 :زد لب نبود جایز کردنش معنی من برای که بالبخندی
 .نکن لج -
 .کردم توجهیبی توخالیش وجود به و برداشتم قدم جلو به

 .بشم مشتاقش نگاه و ساله20 اون ماشین سوار تا نداشتم دلیل
 .شد تموم سربازیش زود چه کنم فکر تا نداشتم دلیل

 .داشتم پسر این با روزگاری بفهمونم خودم به تا نداشتم محکم دلیل یه
 .خواستممی دلیل مرد این کنار زدنقدم برای من

 پدرومادر؟بی دختر به نگاه به چه رو رسیده راه از تازه سرباز
 ندارم؟ پدر که کردم ـناه گـ ـوضی***عـ منِ مگه گفت؟ بهم رو همین مادرش

 نداریمه؟ و مال روی تکشونتک چشم که کردم ـناه گـ
 .نیستیم هم بخیل نیستیم که ما هستن؟ دارا خیلی هاسارا یهمه مگه

 .اومدنمی اصالً بهش کچل سر. شنیدممی رو هاشقدم صدای
 .انداختم جا دوشم روی بیشتر رو سیاهم کیف حوصلهبی
 .بردارید سرم از دست لطفاً. دارم آبرو اینجا. آقا ندارم مزاحم یحوصله من -
 .کرد تعجب انگار. شد صدابی هاشقدم لحظه یه
 .کردیممی بازی والیبال حیاطتون توی باهم سربازیش قبل که همون. اشکانما من سارا -

 . دوختم چشم مشده تَر ردپاهای وبه زدم پوزخندی
 .کرد ترشمتعجب خشنش زیادی چشمای به مخیره نگاه و چرخیدنم

 خوبی؟ -
 مال میگه ببینم درمیاره؟ پول کجا از دختره این میگه تونخونه توی هنوز پدرت ببینم طوره؟چه مادرت خوبم، من
 حرومه؟ اینا

 داشتیم؟ سنی تفاوت سالسه سارا، من و اشکانی تو راستی آهان
 !خوادمی سالم دختر اشکانم بگه صورتم توی مادرت که گذاشتم کج پا زندگیم کجای

 ...داشتم پا داشتم، دست بودم، سالم علی والی به من
 .باشه حروم ما یخونه توی نون اگه شرفم به تف بودم، سالم که قسم وهلل به

 ...ولی کردم آماده حرف. کردم تنگ رو چشمام کمی
 اومده؟ پیش مشکلی رضایی خانوم -



 

 

208 

 

  آماج نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 ツبهزاد سدنا

 .نگاهمه تیررس توی کمتر روزها این که کسی جز زد،نمی صدا رضایی خانم رو من کسهیچ
 .باشه تونهمی نابهنگام شوک یه باعث حضورش، االن خیلی که یکی
 :زدم لب پاهام چرخش با همراه و کردم رنگیکم اخم

 .خیرنه -
 :شد بلند اشکان صدای که کردم تند قدم

 شناستت؟می که کیه آقا این سارا -
 داشت؟ رو اسمم زدن فریاد اجازه مرد یه حاال تا کِی از و کردم ایست جاهمون

 .انداختم بهش ایمسخره نگاه برگشتم،
 .لطفاً بفرمایید مهرپور آقای هستید؟ محل مُفَتش -
 .بود چشم توی بدجور شیکش تیپ و ایشسورمه لوکس ماشین اون با

 .ترسیدممی بزنه، حرف سرم پشت کسی اینکه فکر از بدجور
 .شده مهم خیلی مهمه، خیلی مردم حرف کنید باور

 کرده؟ گذر اینجا از چی برای باراین بدونم که کنجکاوم
 .انداختم کوتاهی نگاه شد، متوقف پاهام نزدیک که مهرپور ماشین
 .بود رسونده من به رو خودش بلند هایگام با اشکان

 .دادم جا گوشم توی رو هنذفری مهرپور، متعجب چشمای جلوی و چرخیدم
 .میشه مسموم هاشفکر که درکبه کنه، فکری چه نبود مهم برام

 بشه؟ چی که بود خریده پراید و اومدمی سرم پشت اشکان
 .آوردم لب به لبخند من و پیچید ایکوچه داخل به کوتاه تیکافی با و خورد کوچکی تکون مهرپور ماشین
 پِرسیل تاید بوی» گفتمی مژگان که بوییخوش و نرم ماشین اون توی سوارشدن برای میلی فهمید که بود خوب
 .رفت و ندارم« !میده

 .دیگه زدنه نفهمی به شبیه جاهایی یه موزیک و گذاشتم جا سرم پشت رو اشکان
 .کردمی مشکل رو رفتن راه و بود شده سنگین مساده هایکتونی

 .نکردم طی رو خونه به رسیدن برای ایطوالنی زیاد مسافت
 .بود خودمون یخونه یکوچه از بافاصله ساحل و سایه یمدرسه به شده متصل یکوچه
 .کردم باز رو حیاط در و شدم کلید به دست
 .کردم نگاه بهناز به تعجب با و کردم رد رو حیاط ورودی یدوپله
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 .رفتمی خونه داخل به و بود گرفته دست به پالستیک مشتیه
 .رفتمی راه پالستیک از ایتپه دور حالیخوش با ساحل

 .انداختم باال رو هامابرو. کرد نگاه من به و برگشت خنده با
 چیه؟ اینا -

 .گرفت رو دستم ذوق با ساحل
 .بیشتره مهرنوشم ازکتابای حتی. تمیزن خیلی وای. آورده هنر کتاب برام مهرپور آقای -

 .داد دستم رو هاکتاب از یکی سریع. شد خم و برد پالستیک ایدسته سمت منو
 .داخلشه مهرپور آقای خود اسم ببین -
 .برداشت رو عکس و شد خم ساحل و خورد سُر کتاب بین از عکسی کردنش، باز با
 .مهرپوره آقای -

 .گرفتم ازدستش عکس، به توجهبی
 .میدم بهش فردا -

 بود؟ اومده ما محل به هاکتاب همین واسه
 .زدم زل ساحل به اخم با
 بیاره؟ کتاب گفتی بهش تو ساحل -

 .انداخت پالستیک داخل رو دستش درون هایکتاب و کرد نگاهم
 من. آورده رو اینا هم امروز. دادم جواب منم که «نه؟ یا کنکوردادی و خونیمی چی» پرسید فقط. آبجی خدابه نه -

 .دونستمنمی هیچی
 .انداختم کوتاهی نگاه گرفته، قرار هم روی تست هایکتاب به و گردوندم نگاه و دادم تکون سری
 .کشیدم بیرون رو مستطیلی سفید کاغذ و بردم جیبم توی رو دستم

 .عزیزم شدی قبول -
 .زد ـوسـه*بـ رو مگونه شوق با و مالوند بهم رو هاشدست

 شد؟ چی مپرونده! جون آخ -
 .کشیدم جلو رو ممقنعه

 .عکاسی برو مهرنوش با بعدازظهر« .ببری براش عکس تاشیش باید» گفت احمدی. بود کم عکست انگار -
 .کرد تا رو شکارنامه کاغذ و انداخت گردنم دور رو دستش

 شدم؟ قبول که نیستی حالخوش اصالً انگار خوبه؟ حالت -
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 .آوردم باال رو دیگه سفید کاغذ و زدم لبخندی
 !حالمخوش نصفه -
 :گفت متعجب و کرد نگاه سایه یکارنامه به
 داره؟ تک سایه وای! نه -

 .شدم رد کنارش از صدابی من و شد شل گردنم دور از دستش
 .بردم داخل سر و رسوندم در یدستگیره به رو دستم

 بهناز؟ -
 :گفت لبخند با و اومد بیرون سایه و ساحل اتاق از
 جانم؟ -
 .کردم باز بیشتر رو راهرو در
  بیاری؟ جوراب جفتیه برام میشه -
  
 .کرد نگاهم تعجب با
 .باشه -
 .آوردم باال رو چپم پای و زدم تکیه در چارچوب به

 :گفتم حال همون در و کردم باز رو هامکتونی بند
 که؟ نمیری جایی. شدن خیس خودم کتونیای پوشم؛می رو تو کتونیای من ساحل -

 .کشید بیرون هاپالستیک داخل از رو سرش
 شده؟ خیس کتونیات چرا. پوشممی رو اونا دارم، کفش آبجی، نه -

 .زدم رنگیکم لبخند
 .نیست مهم -

 .شد حرفی منتظر نگاهش با بهناز و کرد نگاهم کنجکاو که نبود مهم
 .بشه سبز سرراهم دوباره اشکان مادر اگه که نبود مهم
 .کرد خاطره جبران شقوارهبی قامت با دوسال بعد اشکان اگه نبود مهم

 .نیست مهم مادرش کالم یطعنه که قسم وهلل به
 ...اون و زدم لبخند من رفتن دم که همین. بود مهم چرا خودش ینصفه خواستگاری

 «.ترمبزرگ ازش سالسه دونهمی» گفت و زد حرف اون
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 .زدم خودم جون به نق صبح تا مادرش یطعنه درد با شب من و زد حرف اون
 .سوزوند عمیق رو قلبم روی و کرد داغ تیغه مادرش و زد حرف اون
 .نگفت هیچی ولی شده؛ چی فهمید و بود سامان هازمان اون

 «!احمقه زن این» برام کرد دیکته ولی ها؛شده چی فهمید
 !نبودم بلد دلبری قسم خدا اون به من و

 .کردم نگاهش یواشکی اشکان هایمرخصی زمان و کردم داغ رو دستم پشت قسم وهلل به
 .کرد خرابش داشتم، اشکان با خوبی خاطرات

 .بود آساسیل خرابیش بار و کرد تخریب رو من رفتن دم
 برگشتنِ نزدیکِ و داره دوست رو اشکانش گفت و چکوند اشک مسجد جمع میون مادرِاشکان رفت، که سامان
 .شهدردونه
 .نکردم رو االن فکر مسجد میون

 .بود رفیقم. بود خوبی یار ولی نداشتم؛ دوست رو اشکان من
 ...و شدمی والیبال سالن ما یخونه حیاط که هاشب

 .بود هنوز اشکان فکر زدم، بیرون که خونه در از
 .بود رنگشوناینقره یخونه در

 .بود هم شونخونه در جلوی شده پارک ماشین
 .باشه نداشته ادامه ماجرا این کنه خدا و مادرش هایمادرانه قیمت به گذشتم من و

 .بودن قشنگ چیزهاش خیلی من هایگذشته و گذشتم من
*** 
 .کرد نگاه بود بیرون خیره که ایسایه به اخم با و شد خم دایی

 جان؟دایی بگم چی -
 .بود اسطوره خود من برای مرد این و کردم مهمونش لبخندی به

 .کردم دور ماشین در از رو خودم کمی
 یه خودت. دایی آوردم کم واقعاً دیگه من. نداد بده گوشیشو گفتم هرچی من درضمن. باشه حواستون خودتون -

 .کردممی دعوتت خونه زودتر اومدی اینجا تا اراک از دونستممی اگه خدابه. کن کاری
 .ـوسید*بـ رو پردردم پیشونی و کشید سرم روی دستی

 .بزنم ایمان به سر یه اومدم فقط! نیومدم مهمونی من -
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 .دادمی معرفت بوی هاشنفس. بود زندگی خود دایی
 ...من و بشم خودشون یخونه ساکن تا زد جونم به غر چقدر
 .فشرد رو مشونه ایمان

 .کنممی کارچی ببینه کنه چک اومد -
 .کرد اخم مردونه دایی

 .نباشه حرف -
 .کرد جوننوش درازیشزبون لطف به رو محبوبش گردنیپس ایمان
 .شد ماشین یشیشه یلبه بند دستم و شدم خم کمی

 سایه؟ -
 .کرد نگاهم و گرفت اطراف از نگاه سایه
 :گفتم محزون و کردم تر لبی

 .دونمنمی اضافی خونه توی رو تو من وگرنه کردی؛ مجبورم خودت -
 .کرد ناراحتم دستش مچ روی بریدگی جای. کرد جمع شـنه***سیـ درون رو هاشدست. زد پوزخندی

 .کردم رصد رو حالتشبی صورت غمگین
 .رفت باال کمی صداش و ایستاد کنارم دایی

 بره یادت که کنممی خُرد رو دندونات جوری کنی،می کج رو دهنت ترتبزرگ خواهر واسه ببینم دیگه باریه -
 .داشتی دندون چندتا

 .کردم زیرورو رو دایی ابهت چشمی زیر من و لغزید سایه چشمای مردمک
 .فرستادم عقب رو سایه موی دسته

 .باش خودت مراقب -
 .کرد براندازم خشنش هایاخم همون با دایی و کردم صاف کمر

 .فشردم گرم رو دستش و آورد جلو دست
 .بره پیش خوب چیزهمه امیدوارم -

 .کرد باز رو گردنش دور لُنگ شدیگه دست با و داد کوتاهی فشار رو دستم
 .دخترم نباش نگران -

 .کردم نگاهشون مهربان من و ـوسید***بـ رو دایی یشونه ایمان
 .زدم لبخندی
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 .همراهتون به خدا -
 .شد سوار و گرفت ماشنیش کامیون دستگیره به دست گویان یاعلی
 .ایستادم کنارش و رسوند کمرم کنار به دست ایمان و شد بلند کامیون خشنِ موتور صدای

 .کردم نگاه غصه با من و زد برامون پرصدایی بوق دایی
 .کرد خالی ماشین پشت و کرد باز رو شمعدنی آب در ایمان

 .خندید که کردم نگاهش تعجب با
 ...نداشتم کاسه -

 . فشردم هامدست بین رو کوله و نگفتم چیزی
 .برداشتم قدم داشت، لب به آرومی لبخند که ایمانی کنار

 .کردممی نگاه زمین به من و بودن وآمدرفت حال در کمی هایماشین
 .رفتیم مترو سالن سمت ایمان هدایت با

 .کرد ششونه به زدنتکیه به راغب رو من اینجا دستش و نشست جفتم
 .کرد لمس رو مشونه یدیگه سمت

 .نخور غصه -
 .قراربی من دل و بود پایین کمی صداش صوت
 .دوختم چشم مترو به و کردم رها پردردی نفس

 .کرد لمس رو بود پام روی که دستم شدیگه دست با
 .دادم نگاهش به نگاه

 نه؟ میشه درست -
 .کرد اخم کمی

 .بهش نکن فکر -
 .تونمنمی -

 .کرد دنبال رو آبی تندروی متروی نگاهش و فشرد هم روی چشم
 .بیرون بریم امروز. کرد رد مرخصی زدم زنگ زارع به -
 .گرفتم مکوله زیپ کوچیک کتونی آویز از نگاه مکث با
 .ندارم حوصله -

 .اومد پایین به چندسانت صورتش و انداخت جونم به اخم کمی
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 .بدم نشونت چیزی یه خواممی. بیای باید. دونممی -
 :زدم غر
 ...تنهان بهناز و ساحل -

 .شده تلنباره دلم یگوشه مختلف، حجم چند به بغض کمی فهمیده انگار و کرد اخم بیشتر
 .کرد نگاهم ثابت

 .سرکاری تو و همن با خونه روز هر خوبه! نگوها چرت -
 .نشست زانوش رو صندلیم پشت از دستش و گرفتم باال رو سرم
 .کردم میزون پام روی رو مکوله

 .نمیشم تو حریف من -
 .اومد کش لبخندش

 ....یا دارهبرمی دست یا! نباش سایه نگران -
 :کردم قیچی رو حرفش یادامه

 . شدم خسته -
  

 .نشد برداشته مرمر هایسنگ روی از نگاهش
 .دونممی -
 .بود شده پخش لباس پایین تا رنگیزرد شلوغ هایطرح. دوختم چشم شپسرانه قرمز تیشرت به

 .بود شکوله کناری بند آویز رنگشمشکی سویشرت
 .داشتم دوست رو هاشتیپ همیشه من و بود دستش رنگیقرمز ساعت
 .کرد نگاهم خیره و شد کج سمتم کمی سرش

 .زدم لبخندی
 م؟عرضهبی -

 .رفت باال حالتشخوش ابروهای
 !نه -

 .نکرد گرم رو لمد دادنشجواب محکم
 کنم؟ خفه کجا رو بغضم المروت منِ
 .خواستممی شدن خفه برای جایی مردم، شلوغی وسط الکردار منِ
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 .رفتم وَر مکوله آویز با و نکردم نگاهش
 ...هست چی و ستکارهچی نیست معلوم که پسری یه نه داد،می گوش رو من حرف سایه االن نبودم اگه -

 .کوبید پالستیکی صندلی گاهتکیه به تن

 .کنی جبران تونستینمی تنهایی رو ساله16 دختر کمبودای. نبود تو دست -
 .چسبیدم صندلی گاهتکیه به اون مثل

 .ایستهمی منم روی توی روزی، یه دونممی. کنم تونمنمی کاری -
 .انداخت مشونه گرد دست

 .نزن بد نفوس -
 .چکید قطره یه و شدم فشرده شـنه*سیـ به کمی و
 .نزدیکه ولی دور هرچند واقعیتی نیست، نفوس -

 .کردم دور شـنه*سیـ از تن من و کرد نگاهم کمی. پرید چشمش پلک عصبی
 .کرد سوار رو مردم از نیمی جدید متروی و گرفتم نفسی
 .اومد چشمم به بزرگ رنگاینقره ساعت

 بخونم؟ رو جدیدم ینوشتهدل -
 .نشست دلم به حرفامون مسیر تغییر

 .زدم زل شتیره هایچشم به و زدم لبخند
 .بخون -

 .انداخت پا روی پا. کشید بیرون رو دارشطرح و زیبا دفتر شازکوله
 بزنیم؟ لبخند زمین روی رنگین هایبرگ به و بنوشیم ایقهوه ایکافه در تا آیینمی چرا پس» -

 بزنی؟ لبخند باز و بگیری را نشانمبی هایدست تو و کنم نگاهت من تا آیینمی چرا پس
 بر ـوسـه*بـ و بگیری کیک میان فرنگیتوت از نگاه تو و کنم دعوتت عشق، سمفونی به تا آیینمی چرا پس

 بکاری؟ هایمعاشقانه
 یکافه آن در االن دانممی گرچه! بده من به را داشتنت دوست یاجازه ثانویاطالع تا فقط ولی آیی؛نمی که تو

 «!باشی من یاد کاش! ایخیره بیرون به و ایگذاشته چانه زیر دست سنتی
 .نشست براقش هایچشم به باریکشنیمه هایلب از نگاهم و شد ترعمیق لبخندم

 :گفتم من و گذاشت پاهاش روی رو دفتر
 کنی؟می فکر بهش قدراین نمیشی خسته -
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 حرف نیست، کور و بینهنمی نیست، لبخند و خندهمی نیست، و هست. خیالیه رویای ترینقشنگ بهش کردن فکر -
 ...نیست من با ولی زنه؛می
 .کردم نگاه ایمان نگاه دور سویِ به و کردم تر لبی
 .کردمی نگاه بود ایستاده ستونی یگوشه که چادرپوشی دختر به

 .کشیدم شمردانه هایدست به رو نگاهم
 .گذاشتم دستش روی دست

 نوشتی؟ نوشتهدل براش رنگآبی صندلی روی اینجا تو که دونهمی مگه. نکن فکر بهش -
 .داد بینیش به چینی. چرخید سمتم سرش

 .بفهمه امیدوارم -
 جادوگره؟ -
 .نیست جادوگر از کم ولی نه، -

 .پرید باال چپم ابروی
 .فهممتنمی ایمان -
 .نداره ربط من به تو نفهمی اوج -

 .میشم حرفش متوجه بعد و گیرهمی مخنده اول
 .گیرهمی دست به رو کوچیکم مشت اون و کنممی بازوش یحواله مشتی

 .دارم دوست رو هاتخنده. بخند همیشه -
 .شدم کشیده دنبالش به من و کشید رو مکوله شد، متوقف که مترو
 .زدم تکیه مترو یدیواره به شدیم که مترو وارد

 .افتاد تهران هوای میون دود ذرات به نگاهم اومدیم، بیرون که تونل از
 .بلعممی رو مترو خنک هوای

 گوشی توی سر که پسری به. زنممی لبخند کنهمی بازی بِردانگری هیجان با و کرده گوشی توی سر که ایمانی به
 .دوزممی چشم« !زرده نه بزن، قرمزه با» میگه ایمان به هی و بـرده ایمان

 میشم هست، زیپم آویز خرگوشی عروسک با بازی مشغول که مادرش ـل*بغـ ایدختربچه متوجه و چرخونممی سر
 .زنممی لبخند و

 سمتش رو داشت سفید پاپیونی گوشش روی که آبی خرگوش. کنممی باز رو حلقه. گذارممی دستش روی دست
 .گیرممی
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 .کنهمی تر لب تعجب با مادرش
 کاریه؟ چه این دختر اوا -

 .زنممی لبخندی
 .که نیست چیزی درضمن خانوم؛ زد رد دست چیزیه یخیره که ایبچه به که نیست خوب -

 . کنهمی مادرش به نگاهی دختر
 باز رو هامدست و زنممی عمیقی لبخند من و ـوسه*بـمی کرد،می جلب توجه دستش میون که کوچولویی خرگوش

 .کنممی
 من؟ ـل*بغـ میای -

 .سپارهمی دستم به رو دختربچه بالبخند مادرش و کنهمی باز رو هاشدست
 .ایستهمی ایمان

 .نبود حواسم ببخشید بشینید، شما بفرمایید خانوم -
 .؟:زنهمی لبخندی زن
 .بفرما شما. راحتم من نه -

 .کنممی زن به نگاهی
 .ببین رو کوچولو این بیا داداش. بفرمایید شما -

 .گیرهمی جا صندلی روی زن و میشه نزدیکم ایمان
 .آقا مرسی -

 .زنهمی لبخندی ایمان
 .کنممی خواهش -

 :کشهمی شینه،می ایمان به من از نگاهش که رو ایبچه لپ
 خوشگله؟ چطوری -

 .خورهمی صورتم به خرگوشیش موهای و میده تکون رو سرش
 .کنمفکرمی ست،کننده خیره چشماش درشتی حاال که امیرحسینی به

 :زنممی گوشتیش هایلپ روی ـوسه**بـ و کشممی دختربچه سر روی دستی
 خانوم؟ خوشگل چیه اسمت -
 .پریسا -

 .کنممی مهار رو دارمصدا یخنده من و گیرهمی ایمان دست از محکمی گاز پریسا که کشهمی رو لپش دوباره ایمان
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 .کنهمی پریسا به نگاهی اخم با پریسا مادر
 .ببخشید بگو زود کردی؟ کاریه چه این پریسا -

 .کشید رو پریسا لپ باز و خندید ایمان
 .که نکرده کاری! بابا نه -

 :میگم و کنممی دستش سفید پوست روی پریسا هایدندون جای به نگاهی
 !خوبه خیلی -

 .کنممی نازک چشمی پشت من و میره بهم ایغرهچشم
 .کنممی نگاه پریسا ایقهوه و درشت هایچشم به
 .نداره ایرادی اصالً بگیری، گاز رو پررو یپسره این من سمت از پریساجون، -

 :گفت و برد گردنم گودی توی سر خجالت با پریسا
 !عمو ببخشید -

 .خندیدم و کردم چفت کمرش دور ترمحکم رو هامدست
 :گفت وارپچپچ کنارگوشم و کرد نوازش رو پریسا موهای ایمان

 .عزیزدلم میاد بهت بچه -
 .باشن عزیزدلش که باشن داشته رو نفر یه همه کاش بودم، عزیزدلش

 .میدن معرفت بوی عجیب نفرها یه این
 .دارم دوست برادر یه سانبه رو ایمان

 .بشه حل من مشکل تا میره قاف یقله خود تا باشم که عزیزدلش
 .کنم دلم یطاقچه قاب و ـوسم***ببـ باید رو ایمان
*** 
 .زنممی تکیه صندلی به و کشممی چشمام روی دستی

 .شدم خسته -
 .کنهمی نگاهم حوصلهبی مژگان. کنممی بازوبسته رو هامانگشت

 .ندارم رو مامانم یمسخره مهمونیای یحوصله -
 .پرسممی من و کنهمی کج گردن

 شده؟ چی -
 .کشهمی جلو به و زنهمی گره همبه رو هاشدست
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 شیک خیلی مامانم. برم باید منم. کرده دعوت مامانمو زده زنگ تره،بزرگ من از دوسالی که مامانم پسردایی -
 «.بردی رو دلش شاید شو، نزدیک بهش کمیه! هاخوشگله پسرداییم» میگه
 .دارمبرمی قندان توی از قندی. زنممی ایخندهتک

 !ترشیمی داری -
 .کنهمی شوت سمتم رو میزش روی یشده مچاله کاغذ

 .همیم همسن خوبه! گمشوها -
 .کنممی بلندتر رو مخنده یکم
 .فِیسَمبِیبی من -

 .کنهمی پرتاب سمتم مدادی پرحرص
 !تعمه جون -

 .زنممی لبخند خوردنشحرص به من و خورهمی دیوار به مداد
 .واال -

 .کنهمی بلند رو مسخره آهنگ صدای و اندازهمی باال شونه
 .ذارهمی میز روی رو پاهاش کسل

 .ببینه رو ما جوریاین بیاد زارع االن مثال -
 .کنممی لبم نزدیک رو لیوان

 .خورنمی زود که مردم خوریم،می دیر تو و من! خورهمی ناهار داره االن ظهر سر -
 .کشهمی ایخمیازه

 ...گشن منم -
 که افتممی زمین روی لَگَن با چنان و خورممی سُر میز و صندلی بین از و میدم دست از رو تعادلم در شدن باز با

 . گیرهمی مخنده
  

 .میشه خیره در به گیره،می من از نگاه تعجب با مژگان
 .کشممی باال رو خودم کمی و کنممی بدنم حائل رو آرنجم

 .میشم خیره لیمویی هایکتونی به میز زیر از
 .میفته بهروز به نگاهم میشم، خم متعجب. میشه نزدیکمون قدمبهقدم
 .کنممی ایناله و خورهمی میز به محکم سرم
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 :بشینم صندلی روی کنهمی کمکم مژگان
 خوبی؟ -

 .کشممی سرم روی رو دستم
 کنه؟می کارچی اینجا این -

 .اندازهمی باال شونه
 !واال دونمنمی -

 .میشه تایپ مشغول خیالیبی با مژگان. شینممی صندلی روی
 .دوزممی چشم ست،خیره مژگان به اخم با که بهروزی به من

 :کنممی باز لب آهسته
 میاین؟ کارش محل پُر توپ با که نیستید مژگان آبروی فکر کنید؟می کارچی اینجا شما بدونم میشه -

 .میشه خم سمتم و ذارهمی من میز روی رو دستش
 !نده اهمیت من به اصالً و کنه عوض خط که دادی یادش تو -

 :کنممی باز لب ایمسخره لحن با و گیرهمی مخنده
 کنه؟ کارچی بدم یاد بهش من که ستبچه مژگان ببخشید -

 .زنهمی پوزخندی مژگان
 !آقا بیرون بفرمایید -
 .میره در سمت و میشه بلند جا از
 !بفرمایید -

 .گردهبرمی عصبانیت با بهروز
 رفتاریه؟ چه این -

 .زنهمی زل اون به فراخ و کنهمی اخمی مژگان
 .میام وابروچشم بهروز سر پشت از مژگان برای
 .کشهمی اتاق بیرون به سر مژگان و میره جلو قدمی بهروز

 کریمی؟ آقای -
 :میره باال صداش تن بهروز و اندازممی باال ابرو

 .نداشتی من با مشکلی که تو مرگته؟ چه هست معلوم -
 .میشم خیره روروبه نمایش به ـینه*سـبهدست صندلی روی
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 .نمیده جوابی و خوابونهمی دست با رو شمقنعه یچونه جلوی پف مژگان
 .کنهمی نگاهم عصبی و چرخهمی بهروز
 .کنممی نگاه ششده کوتاه خرمایی موهای به و اندازممی باال شونه
 .دنیاست تصویر آورترینچندش خزوخیلش تیپ

 .بودم متنفر هاشتیپ مدل از همیشه
 :زنهمی فریاد باراین مژگان و میشه مژگان نزدیک بهروز

 کریمی؟ آقای -
 .کنهمی نگاهش متعجب بهروز

 وسطه؟ کسی پای نکنه -
 .زنهمی پوزخندی مژگان

 !معتاد بسه، بود وسط تو پای که همین -
 .کنممی نگاه مژگان به متعجب و میشه گشاد چشمام

 .کنهمی چاق نفسی و رسهمی سر کریمی آقای
 بله؟ بهداد، خانوم سالم -

 .کنهمی اشاره بهروز به مژگان
 .کنید راهنماییشون بیرون به لطفاً شدند، ما اتاق وارد هماهنگی بدون ایشون -

 و برهمی اطراف هایکتابخونه به رو جدید هایکتاب کردن، درست چای غیر به که بود کسی کریمی آقای
 .میده انجام رو هاکاریخُرده

 .بودنشه پیر ینشونه سپیدش موهای تنها که ساله45 حدوداً مرد یه
 :.میاد بهروز سمت کریمی آقای

 شدید؟ نشریه وارد ایاجازه چه به! آقا بیرون بفرمایید -
 .کنهمی هدایتش در سمت به و ذارهمی بهروز کمر پشت رو دستش
 .کنممی بلندی یخنده که میره من به ایغرهچشم خروج زمان بهروز

 .کن عوض رو خطت گفتمت من کنهمی فکر که احمق این مژگان -
 .برداشته تاب عقلش بابا، کن ولش -

 .زنهمی باد رو صورتش دستش با و میاد میزش سمت
 .چرخونهمی رو دارشچرخ صندلی اون و چسبممی صندلیم گاهتکیه به
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 خبر؟ چه -
 .اندازممی باال شونه

 ...هیچ -
 .چرخهمی سمتم کمی

 .ندیدم رو مهرپور دوهفته این توی من میگما -
 :کنممی باز لب حرفش به اهمیتبی
 چی؟ که خب -
 .انگار نیست -
 ...نباشه خب -

 :گفتم که رفت بهم ایغرهچشم
 شدی؟ آقامعلم این یبستهدل نکنه -

 :خندید
 .شده تنگ خوشگلش صدای برای دلم! بابا نه -

 .میاد کش لبخند به لبم
 .شبا باالسرت بذار. کن ضبط صداشو بزنی حرف باهاش خواستی هروقت! آهان -

 .کنهمی ایبامزه اخم
  استادشه؟ که دانشگاهی بریم روز یه میای! مسخره -
  

 .چرخیدم سمتش متعجب
 !احمق! نگوها چرت مَنَم؟ چند بگم برم! مونده همینم -

 .انداخت باال شونه
 ...نیا بابا، خب -

 .کردم وحشتناکی اخم
 .برو پاشو تو خدا رو تو نه -

 .شد بلند جا از جهشی با و خندید
 .کنه آبیاریش کنهنمی وقت خودش. اینجا میارمش خریده، گلدون یه مامانم -

 .کردم نگاه نقصشبی هیکل به پشت از من و رفت اتاق پنجره اطراف هایگلدون سمت
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 .بیار -
 .چرخید پا یپاشنه روی و گرفت دست رو پاشآب
 بیرون؟ بریم امروز میای -

 .کردم ایکجیدهن
 کنند؟می پخش حلوا -
 .من ذوق تو بزن هی هم تو -
 .ندارم شلوغی یحوصله من کار؟چی بریم جان باالم -
 .نیست شلوغ که االن -

 .دادم تحویلش ایاحمقانه نگاه
 .مژگان ندارم حوصله -
 .بهش بزنم زنگ باید. ایمانی پیش همش. نیومدی بیرون من با ماههیه داری؟ حوصله کِی بگو تو -

 .رفت جدید هایبرگه سمت هامدست
 .نیومده مونخونه دوروزه ایمان -

 :پرسید اون و چرخوندم رو صندلی
 شد؟ چی رفتید، تهران که روز اون -

 .انداختم باال شونه
 .ببینمش من تا نیومد ولی شدیم؛ دختره یه منتظر -

 .دیدمش میزش نزدیک و شدم پاهاش سایش متوجه
 خُل؟ این باز شده عاشق -

 :برداشتم کاغذ درون ایقورباغهخرچنگ خط از دست
 .کردند فرق شعراش تازگیا! مشکوکه کالً دونم،نمی -

*** 
 .کشهمی آلودشخواب هایچشم تنگ داریکش یخمیازه و کشهمی جلو رو خودش کمی

 .کنممی باز تاب زنجیر دور از دست و زنممی لبخندی
 !کشیمی خمیازه قدراین چته -

 .ذارهمی دهنش روی رو دستش پشت و دارهبرمی سُرسره از تکیه
 .نبرد خوابم که خوردما سیما هایقهوه این از قدراین. کردممی پیدا عروس ماشین تزئین مدل چند داشتم دیشب -
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 .اندازهمی من دوش روی رو شکوله
 .تو با من بارِ این حمل -
 .گیریممی پیش رو هافرشسنگ راه و کنممی مهمانش لبخندی به
 .کشممی ایخمیازه هم من شخمیازه هر با

 .خندیممی بلند و کنیممی نگاه بهم هردو
 .نشینهشب ولگردهای از پر منطقه این هایشبنصفه
 یکی و ستخیره آسمون به مرطوب هایچمن روی درازکش یکی سرگرمه، گوشیش با زده برق، تیر به تکیه یکی
 .برهمی یغما به رو قلبم ته ته عمیقی حسرت یه و خورندمی هندونه هم دور هم نفر چند نه؛ که هم

 . خوندمی مرد این رو نگاهم پیاز تا سیر و داد نگاهم به نگاه ایمان
  

 .بود شده هوایی الکردار دل این المصب. شدم کسل و حوصلهبی
 .نشدم بودند، شده دفن پدرم و مادر که قبرستونی نشینعزلت قراریبی روی از بود وقت خیلی
 .رسیدمی فرسایش به من درون فعالی کودک نه و پارکی نه بود وقت خیلی
 .دادیم دق زمستون یچله میون رو وسطی و شدیم پارک همین راهی... و سامان ایمان، با شبی ترهاقدیم
 .کنهمی نگاهم بد ایمان کشم،می که ـنه*سیـ عمق از آهی
 .میشه شمردونه هایدست محصور دستم مچ

 .کنهمی لونه ایشقهوه هایپرپشت میون اخمی
 .اومد نباید هم بیرون تو با واال -
 .کنممی نگاهش خنده با
 پس؟ بکشم آه کی پیش نباشم، خودم تو پیش -

 .اندازهمی مشونه روی رو سرخابیم شال یدنباله
 خوردن؟ حسرت قدراین نیست بس خوام،نمی آه من -
 کردم؟ ـناه گـ افتادم، مخانواده یاد االن فقط من -

 .میشه هدایت نازکش یجلیقه جیب سمت هاشدست و نمیگه چیزی
 .رسیممی خیابون به بعد کمی

 .رسونممی ایمان کنار رو خودم و کنممی جفت پا
 شدی؟ ناراحت -
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 .میشم خوردل من و کنهنمی نگاهم
 .کنه تا من با جوریاین اون که نزدم بدی حرف
 .کنهمی شکار رو رنگیزرد تاکسی و میاره باال دست
 .کنممی بازوش بند رو خودم شیممی که ماشین سوار

 .کنهمی نگاهم مشکوک چشم یگوشه از
 .نچسبون من به هاگربه عین رو خودت نشدم، ناراحت -

 .کنهمی پیفیپیف ایبامزه حالت با اون و کنممی اخمی
 .رسونممی گوشش به سر و گیرمنمی فاصله ازش

 خواد؟می رو خاطرت خواهرش دختر دایی،زن دونیمی -
 .اندازهمی باال شونه اهمیتبی
 .مبارکه -

 .خندممی
 .بگیری سروسامون خوادمی دلش زندایی -

 .چرخونهمی سمتم سر
 .خوادمی بدی چیز و کنهنمی پسرش به نگاه یه من مامان -

 :زنممی بازوش به مشتی
 .دیگه ایناته و ازدواج نزدیک... ایمان وا -

 .کنهمی ماشین یدسته حائل رو دستش
 وزندگی؟زن به چه رو وپاسآس. من عزیزدل زوده کو؟ حاال -
 !باشید نامزد فقط گفته زندایی به که دختره -

 .پرهمی باال ابروهاش
 !عجبا -

 کنه خدا و بودن همیشه که هاییشونه روی میشه پرت من سر و کشهمی سمتم کمی رو خودش اون و خندممی
 !باشن همیشه

 .بود خاموش هاالمپ رسیدیم که خونه به
 .نیست این غیر چیزی ایمان و من یشبونه هایولگردی ینتیجه
 .کرد چرخش به وادار منو سرم پشت از تقی صدای و برد فرو در قفل درون رو کلید ایمان
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 .شدمی قطع نورش باریه دقیقه هرچند و بود کرده اتصالی تیربرق، المپ
 .نزدم رو هاحرف سرییه بهش من و رسیده کمرم به ایمان دست
 .ذارهمی جلو قدمی اشکان چرخه،می که سرش
 .کنم پرت خونه داخل رو خودم من و بره کاش

 .گردممی فرار دنبال گذاشته، ایمان دست روی دست و گزیده لب
 .داره اخم ایمان و کنممی باز رو حیاط در دستم با کمی

 .زنهمی ایمان به لبخندی اشکان
 !ندیدمت وقته خیلی پسر؟ چطوری -
 .بشم خالص من بذار کارت پی برو. ندیدی رو ایمان که جهنم به

 .کردمی بدترش اون شبینصفه و بود خرد اعصابم
 .کرد باز کامل رو حیاط در ایمان

 .نگفت بهم برگشتی؟سارا کِی تو؟ خوبی -
 برگشته؟ شریکیمون رفیق گفتممی باید چرا
 .کنهنمی ولم وجدانعذاب ولی نگفتم؛ که نیست مهم برام
 !گفت بهم چی رفتنش قبل اشکان که گفتممی ایمان به باید
 .گذاشتم جا سرم پشت رو ایمان حوصلهبی و اومدم پایین رو حیاط اول یپله

 .پوشیدم دمپایی درآوردم، پام از رو هامکفش
 .کردم جمع رو هارخت صدابی و گذاشتم جاکفشی روی رو کیفم

 .بندهمی رو حیاط در ایمان که نگذشته هم کمتر چنددقیقه
 .گیرهمی دستم از دارن زیادی حجم که رو هالباس و رسهمی بهم
 .دارمبرمی رو خودم کیف و گیرممی رو شکوله
 .بندممی آهسته رو در سرش پشت من و میشه وارد اول اون
 .خوادمی یخ آب لیوان یه دلم من و میره پذیرایی به اون

 .ذارممی ناهارخوری میز روی رو کوله و کیف
 .کشممی سرم از مقنعه حین همین و کرده تند قدم

 .کنممی باز رو یخچال در نرسیده، دستگیره به دستم
 .میشه موندگار یخچاله یتنه چسب که سامان عکس روی دستم کف و میدم جا دستم میون رو آب بطری
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 نکردی؟ سالم اشکان به چرا -
 نگاه ترسیدم که من به باتعجب. میشه جاگیر مـینه*سـ روی باهیجان دستم. میشه ول زمین روی پرصدا بطری

 .کنهمی
 .میاد هااتاق از یکی در شدن باز صدای

 .میشه هویدا سرش روی شالی با آشپزخونه قاب درون بهناز
 .کنهمی نگاهش شرمنده ایمان و گزممی لب
 .ترسید یهو سارا خدابه ببخشید. بهنازجان سالم -

 .میده ایمان تحویل لبخند با مخلوط ایخمیازه بهناز
 .ذارهمی تنها رو ایمان و من امیرحسین، شیر شیشه برداشتن با و کنهمی گرمی پرسیاحوال و سالم
 .شینهمی ناهارخوری میز قدِکوتاه چوبیِ هایصندلی از یکی روی ایمان

 .میشم درگیر بطری در با و کنمنمی هم نگاهش
 .دارم خفگی حس و بندممی رو آب شیر

 .کنممی لمس رو سامان صورت مسبابه انگشت با و ذارممی یخچال داخل رو بطری
 .کشهمی پوفی ایمان

 کردید؟ دعوا باهم -
 .کردیم مشخص حریم رفتن قبل فقط! نه
 .داشتم دوست خیلی رو رفیقم این فقط! نه
 .افتادم حرفایی یاد و گرفته دلم فقط! نه
 بشه؟ تموم امشب میشه فقط! نه

 .کرد فوکوس چشمام به مسرشونه تا بازشده موهای از نگاهش نشستم، که صندلی روی
 .بود کرده نامفهومی اخم

 .بودم مشغول میزی روی یگوشه با
 .زده حرف مادرش با خواستگاری به راجع و بهم داره عالقه گفت بهم رفتنش قبل -

 .خورد گره درهم پیش از بیشتر هاشابرو ایمان
 :فشردم هم روی چشم

 !نیست خاصی چیز همین، -
 .کنممی خودخوری دارم من و نیست
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 .هست دلگیری کمییه قلبم هایتهته ولی ها؛ نیست
 !عشقت بشه بخواد رفیقت بهترین بده خیلی ولی ها؛ نیست

 نیست؟ هاموندوستی به چرا حواسمون
 :کرد لمس رو دستم مچ
 نشدم؟ رفتاراتون تغییر متوجه چرا من من، خدای نه؟ پیشمون بیاد اشکان نذاشت دیگه که دونستمی سامان -

 :گذاشتم جا گوشم پشت رو موهام از تار چند
 از رفیقمم که خوردم حسرت رفته، وقتی از! زدنمی کاش. زد رو حرف این بهم سربازی بره خواستمی وقتی -

 .نمیشم اون واسه زندگی شریک من. دادم دستت
 :کشید صورتش روی کالفه رو دستش کف

 !شفوالدزره مادر اون با خودش؟ به راجع کرده فکر چی خواستگاری؟ آخه؟ چی که -
 .میشم بلند جا از و میشه صندلیم گاهتکیه بند ایمان دست زیر از دستم و اندازممی باال شونه

 .میشه کشیده مسرشونه تا دستم از نگاهش
 :زنممی لبخندی

 !خوش شبت. بخوابم میرم -
 .باشه هاگفتن خیربه شب به کاش حواسمون

 .خوابیممی حتماً که نیست این نشون گفتنی، خیربه شب هر
 .کردم باز بهناز با مشترکم اتاق در به رسیدن تا رو مانتوم هایدکمه زدم، بیرون که آشپزخونه از

 .شدم وارد و زدم در به کوتاهی تقی
 .دادم ماساژ رو چشمم دو مسبابه و شست انگشتِ دو با

 .دارم انگار مزمِن خوددرگیری. بردنمی خوابمم ولی اومد؛می خوابم
 داشته هم شب داره، داشتننگه خواب برای صبحی سر بالشت که یجذبه کاشای و زدم تن به ترراحت لباس
 .باشه

 .کشیدم بیرون ها،خوابرخت بین از پتویی و کشیدم ایخمیازه
 .میدم فشار هم روی چشم و ذارممی بالشت روی رو سرم

 .گرفت رو جلوش نمیشه و خوابیهبی هم باز ولی باشه؛ چرند آدم خوابیبی دلیل شاید امشب مثل هم هاییشب یه
*** 

 .رفت مژگان اعصاب روی سومم و دوم یخمیازه
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 .انداخت چشماش غُرّش تنگ لبی زیر فحش و رفت بهم ایغرهچشم
 .انداختمی راه چشمم یگوشه از اشک یه خمیازه هر

 .ببره خوابم راه وسط ترسیدمی. اومد همراهم نشریه خود تا صبحی ایمان
 .چسبوندم صندلی گاهتکیه به سر و گذاشتم هم روی چشم
 تنهاییش، نوع از هم اون داریزندهشب. اومدمی خوابم شدید اما بود؛ عالی صبحی اول هوای
 .نداره کشیدن خمیازه غیر اینتیجه

 پام مچ نثار لگدی کنه، باز رو در اینکه برای رفتن قبل مژگان و دارمبرمی میز روی از پا کشانخمیازه در صدای با
 .کنهمی

 .میده قرار خودش لطف مورد منو قدراین که میشم ممنونش
 جیغ کمییه کنممی حس صداش و کنهمی نطق تکشونتک به راجع مژگان برای داره و آورده کتاب سرییه نگار
 .داره
 .بندممی چشم و رسونممی میز به سر حوصلهبی

*** 
 .نداره گفتن دیگه که اعصابشون رو هایخنده. میاد نگار و میترا زدن صدا صدای

 !بچه بخواب تونخونه برو پاشو هوی -
 :خارونممی رو دماغم و میدم تکون رو سرم

 ...رو صدات بِبُر -
 .پرونممی جُفتکی متقابالً و زنهمی صندلیم به لگدی
 :شینهمی مشونه روی دستی

 !سرکار اومدی امروز ایخسته قدراین وقتی چرا موندم. بخور چی یه سارا، پاشو -
 .دارمبرمی میز روی از سر و کشممی پوفی

 :مالونممی رو چشمام و کشممی ایخمیازه
 ...شماها کنیدمی هروکر چقدر -

 :کرد پرت سمتم رو دستش توی ینوشابه میترا
 .کن کوفت بیا چی یه. هاخوابی االن تا صبحی از -

 .میده بهم رو غذام مصرف باریه ظرف مژگان و کشممی هومی
 نخوردید؟ پایین چرا -
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 :خورهمی رو شنوشابه از قُلپی و گیرهمی فاصله اتاق درون پنجره از نگار
 .باال بیایم گفت مژی -

 .شینممی دارمچرخ صندلی روی چهارزانو و اندازممی باال شونه
 :نشست میزم روی میترا

 چته؟ خوبی؟ -
 :زدم لبخند

 .که نیست چیزیم -
 :کرد برعکس رو مژگان صندلی نگار

 .تنهام ولی خرید؛ برم خواممی من هابچه! اوپس -
 .جاگیرشد بود، میزش نزدیک که چوبی هایصندلی از یکی روی مژگان

 چی؟ خرید -
 :چرخید سمتش نگار

 .ندارم تابستونی مانتو چیزی، لباسی یه -
 :کرد نگاهم میترا

 نمیای؟ میرم، نگار با من -
 .کنممی پر عطرخوش برنج از رو دهنم و اندازممی باال شونه

 :کنهمی اخمی مژگان
 .گیرتشمی پلیس بیاد بیرون خونه از اگه این -

 :خندید نگار
 .براشون خرهمی جونش پسردایی. بیاد بیرون ما با نداره دوست خب -
 :انداخت باال رو چپش ابروی که کردم نگاهش چشم گوشه از
 میگم؟ بد چیه؟ هان-

 .میشم غذام خوردن مشغول و چرخونممی سر
 هم به رو حالم داره و ریخته من غذای داخل اومده گیرش سماق هرچی. مونمنمی اَمان در من مژگان دست از

 .زنهمی
 .نکرد ردوبدل مژگان و من بین حرفی بعدازظهر تا

 .بشه خسته تا دادمی گوش قدراون کرد،می دانلود که جدید هایآهنگ بود؛ عادتش
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 .زدنمی حرف من با زیاد و ندارم رو شحوصله فهمید شکر رو خدا
 .دادمی بدی بوی ناجور سکوت این البته

*** 
 :ـوسیدم*بـ رو مهرنوش و ساحل پیشونی

 .بیرون بریم دنبالتون بیام بزن زنگ بهم شد تموم. مخونه امروز من. بکارید گل منتظرم! باشید موفق -
 .کاشت مگونه رو ایـوسه*بـ
 .بدم جواب رو همه امیدوارم ولی بخونیم؛ که نشد زیاد. آبجی برام کن دعا -

 .زد لبخندی مهرنوش
 .کاریممی گل هردوتامون مطمئنم که من -

 :انداختم ساحل و مهرنوش شونه دور رو هامدست
 ...همراهتون به خدا برید. نزنیم بد نفوس -

 .بخوابه نتونست اصالً دیشب. بود مهرنوش و ساحل کنکور روز امروز. افتادن راه هم دست در دست. زدن لبخندی
 .باشم شده موفق کاش. بدم امید کردم سعی من و زدیم حرف هم با صبح خود تا

 .افتاد مهرپور لوکس ماشین به نگاهم که کردم گردعقب
 .شد پیاده ماشین از که کردم نگاهش تعجب با
 رفتن؟ -

 .کردم نگاهش شده گشاد چشمای با و کشیدم شالم یلبه دور به دستی
 اینجا؟ شما؟! سالم -
 :بست رو ماشینش در ایآهسته یضربه با
 .میام بودم گفته ساحل به -
 برگشت؟ کِی این وا. کردم گردعقب ساحل صدای با
 .زد لبخندی حالیخوش با
 .میاید گفتید که بود شده فراموشم ببخشید. مهرپور آقای سالم وای -

 بیاد؟ اینجا مهرپور داره ضرورتی چه نفهمیدم؛ اصالً من. کرد سالمی هم مهرنوش
 .ایستاد مهرپور رویروبه ساحل

 .دعاکنید واسم. کنممی رو تالشم یهمه که من -
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 ایـوسه*بـ. شد حوزه راهی مهرپور سمت از حرفیبی و شد نصیبش مهرپور لبخند تنها و کشید رو مهرنوش دست
 .رفت و زد مگونه به هوا تو
 .شدم خیره رفتنش به رفته باال ابروی دو با

 .کردم حس خودم کنار رو مهرپور حضور
 .کرد مصلحتی یسرفه

 .بده کنکور خوادمی زمان چه پرسیدم ازش آوردم، رو کتابا که روزی -
 :زدم لب نامناسبی لحن با و چرخیدم سمتش کمی

 اومدید؟ دلیل چه به وقتاون بدونم میشه -
 .رسوند ماشینش به رو خودش کوتاه گام چند با و کرد اخمی

 .شدندمی دیده حوزه محل هرجای هاخانواده
 :گفت اون که نخوردم تکون جام از
 .شید سوار بفرمایید -

 .اومد باال چشماش روی تا رفتمی ماشین یدستگیره سمت که دستش پسش از نگاهم
 ....من ولی ممنون -

 :کرد ایجاد شکاف حرفم میون
 !کنمتون ماشین سوار و بگیرم رو دستتون آدم همه این میون نمیاد خوشم. شید سوار گفتم -

 .بود همین مدلش البته مغرور، و پراخم زد،می حرف جدی
 .بدی گوش حرفشون به دارن دوست تنها هاآدم مدل این
 .چسبوندمی نیشش چاک به دارنیش جواب یه قطعاً داشتم اون با نسبتی اگه

 .داشت محوی پوزخند که بود اون واقعاً یا بودم شده خل دونمنمی
 :گفتم حوصلهبی و انداختم باال شونه

 .خداحافظ لطفتون از ممنون. گردمبرمی خودم من ولی ببخشید -
 .رسوندم دوشم به رو خاکستریم کیف بند و کردم گردعقب

 .نمیشم مزاحمتون. کنم صحبت باهاتون خواممی -
 .شد هم موفق بگم باید و بیاد کنار من با خوب لحن با خواستمی. داشت ملیحی خَش و بود مالیم صداش تُن

 .کشیدم ایکالفه پوف. چرخوندم کاسه توی رو چشمام
 .کرد حرکت مهرپور و شدم سوار مکث با. برداشتم قدم مهرپور ماشین سمت
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 .اومدمی بهش عجیب دودی عینک این که بود مردی رخنیم روی من نگاه
 .افتاد بود شده کاری درخت که اطراف به من نگاه شد، روشن که ماشین
 .کشیدم عمیق نفس و دادم پایین رو ماشین شیشه کمی

 مهمی کار امروز که گفتن زارع آقای نشریه، اومدم. نوشتم فصلشو سه تقریباً. نویسممی رو جدیدم رمان دارم -
 .کردن مرخصتون و نبوده

 .خوردمی خوانندگی درد به پرصالبتش و مالیم صدای عجیب
 بود؟ شده صدا این تنگ دلش مژگان بودم گفته
 .بودن کرده تزریق آرامش صداش تار به تار از هرصوت به انگار لعنتی
 چه؟ ما به اصالً... ولی مالیم

 .کردم نگاهش لبخند با و کردم بازی دستم درون انگشتر با
 دست از کمکی چه. کنه نصیبتون رو برتر نویسندگی افتخار قبلتون رمان خوبیبه هم رمانتون یکی این ایشاال -

 برمیاد؟ بنده
 .شد خم من سمت و برداشت فرمون روی از رو راست دست

 .کشیدم عقب رو پاهام احمقانه خیلی. بازکرد رو داشبرد
 .پرید باال ابروهاش کرد، بهم اندرسفیهیعاقل نگاه

 .زد پوزخند من به لبش کنج عریضی لبخند
 .گرفت سمتم رو رنگآبی فلش و شد خیره روروبه به مکث با
 .بدید ایمان به رو فلش این -

 .دادم قورت رو دهانم آب و کردم رها فوت با رو نفسم
 .کردم تعجب کمی بعد و زدم مضحکی لبخند زدم، که گَندی به شدن مسلط برای

 ما؟ ایمان -
 .کشید صورتش روی دستی

 .بدید بهش تا شما به بدم دادم ترجیح. بود شلوغ سرش. بذارم مالقات قرار خواستم من. خانوم بله -
 از بود قرار. نداشت بیشتری توضیح قصد انگار ولی چیه؛ داخلش بگه تا کردم نگاهش منتظر و گرفتم رو فلش

 کنم؟ خودخوری فضولی
 .بود خورده تا آرنجش تا هاشسرآستین که داشت تن به سیریآبی پیراهن

 .کنه نماییعضله خواستمی انگار
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 بودم ندیده حالتابه. داشت تازگی من برای چوبی دارمهره بنددست اون و زدمی برق شمردونه بزرگ بندی ساعت
 .بندازه دست به هاچیز جوراین

 .کردمی اجرا همچنان رو شخودپسندانه ژست دست یه با و رسوند چشماش به رو دودیش عینک
 .شدم نامحسوسش زیرزیرکی نگاه متوجه و زدم پوزخندی

 .بود انداخته راه من با بازینگاه یمسابقه مردک
 تخس هایبچه شبیه حالت این با هاموقع این گفتمی ایمان همیشه و کردم جمع مـنه*سیـ درون رو هامدست
 .میشم لجباز
 .کرد براندازم ایباالرفته ابروی با و چرخید سمتم سمت کامالً

 بودم؟ ندیدپدید من یا اومدمی زیادی اون به عجیب هایژست این
 چیه؟ -

 و شد کوبمیخ موند، جا هاشلب از باالتر کمی گوشه همون من نگاه انگار و چسبوند حرفش انتهای به لبخندی
 .موند مات
 .بود اومده دنیا به مادرش شکم از کامل انگار لعنتی! داشت چال

 .داشت دوشش روی کوچکی ینقطه هرچیزی از
 .بود مونده باز چشمم پلک خودسرانه خیلی ولی نکنم؛ نگاه خواستممی

 .موندم مردونه چال جفت یه مات که من سر بر خاک
 .کردمی جذابش انگیزیشگفت جوریه اومد،می اون به عجیب المصب

 شده؟ چی -
 روی هامدست کف پراسترس. برگشتم دنیا به اون ماشین کنج کنار، همین شدم، پرت ماورائی دنیای از من انگار

 .نشست دوزانوم
 .شدم خیره روروبه به ماشینش دودی یشیشه پس از و چرخوندم رو نگاهم

 .هیچی -
 :داد ادامه آهسته و کشید هومی

 .بخونیدش هم شما میشم حالمخوش جدیدمه، رمان فلش داخل -
 :گفتم کِسل و داد رنگ صورتم به رنگیکم اخم

 ...بخونم من بود نیاز اگه. بخونه ایمان همون میدم ترجیح -
 .کردم نگاهش اخم با. پرید حرفم میون
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 :انداخت باال شونه خیالیبی با
 شدید؟ ناراحت بخونه میدم ایمان به رو رمان اینکه از نگید -

 .داشتم کنارم غریبه مرد از بیخودی شدم،انتظار هم شاید
 به انتظارهام کاش. رسوند خواهند پرتگاه به رو تو جاهایی یه انتظارها این و ترسوندمی بد رو من انتظارها این و

 .نرسه خرابی
 :کردم نگاهش چشم یگوشه از
 .نیست چیزمهمی بشم؟ ناراحت باید چرا بنده! خیرنه -

 !نسوزونه آمپر« !نیست مهم من برای رمانت» گفتم مستقیم
 :کشید هاشلب روی رو انگشتش

 .برسونیدش ایمان دست زحمتبی پس. نیست مهمی چیز شما برای بله، -
 «چه؟ من به» بگم و بیارم بیرون رو زبونم داشتم دوست
 «!نکن امرونهی من به» بگم و صورتش توی کنم پرت رو فلش داشتم دوست

 :گفتم هامخوددرگیری برخالف
 .میشم پیاده کنار همین من زحمتبی چشم، -
 .نرسیدیم -

 :کردم نگاه ششده پراکنده مشکی موهای از تار چند به و چرخوندم سمتش سر
 .بدم انجام کاری خیابون سمت اون بخوام من شاید ولی. دونممی -

 .پیچید چپ سمت خیابون داخل و زد راهنما
 .مونممی منتظر. بدید انجام بفرمایید خب -

 .کردمی رفتار من با اعصاب روی و سردخون
 .بود بلد خوبی به رو خودکامه هایژست و رفتن اعصاب روی رسم

 .کردم باز رو ماشین در مدیگه دست با و رسید کیفم بند به دستم
 .شد موهام افتادن بیرون باعث مالیمی باد گذاشتم، بیرون که رو پام

 .کردم صاف رو رنگمخوش آبی مانتوی پایین یلبه دستم با و کردم متاشده آرنج بند رو کیفم
 .کردمی نگاهم کنجکاوی با کنارمونه، خونه دو یهمسایه تقریباً. افتاد خانوم پری به نگاهم کردم، اطراف به نگاهی
 .بگیره آتو من از میده گزارش همه به بینهمی هرچی که خانوم این تا بود مونده همینم
 .زدم رنگیکم لبخند و شدم خم کمی
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 .ممنون بفرمایید،. گردمبرمی خودم -
 .داد تکون سری و انداخت باال شونه

 خدانگهدار -
 .درنیاورد رو من حرص و نکرد تکلیف تعیینِ نداد، گیر! عجب چه
 .زد بوقی گذشتمی کنارم از که زمانی و زد دوربرگردون. دوختم چشم ماشینش به

 .گرفتم رو مژگان یشماره هامقدم میون. رفتم تحریری لوازم سمت
 :رسید گوشم به آلودشخواب صدای بوق پنجمین بعد
 تو؟ هستی خری کدوم! لعنت معرکه خرمگس بر -

 .ندادم چندانی اهمیت کردمی نگاهم نونوایی داخل از که نونوایی یخیره نگاه به و خندیدم
 !سارام. ادببی -

 .کشید بلندباالیی یخمیازه
 ...مزاحم بگو، کارتو -
 .دادم شناختم،می که ایهمسایه به کوتاهی سالم و گذشتم خواروبارفروشی یمغازه جلوی از

 :گفتم گوشی درون
 میای؟ شهریار برم خواممی شدنش تموم بعد. بده کنکور رفت ساحل -

 :گفت دارکش و حوصلهبی
 .ندارم شلوغی یحوصله من نه، -

 .شد تعجبم باعث که درپیپی هابوق صدای بعد
 .گذرهمی بریم آسیاب سر هم با تا خواست که روزی اون از روز چهار

 .کشیدم ایکالفه پوف. نبود مژگان مرام تو شدن ناراحت
 .گرفتم نشونه رو خودنویس خودکار اون جاهمین از و شدم مغازه وارد

 .خواستممی رو آبی خودنویس اون زحمتبی. سالم -
*** 

 .کردم نگاه بود زده تکیه تیربرق به که ایمانی به متعجب
 :گذاشت کیفش توی رو آیینه مژگان

 .میاد هم ایمو نگفتی عه -
 :انداختم باال شونه
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 .دونستمنمی -
 .انداخت من به خندانی نگاه فشردم، رو ایمان دست

 چطوری؟ مهربونم، سالم -
 .انداختم باال ابرو

 کنی؟می کارچی اینجا تو سالم -
 .زد ایمان کِتف به ایضربه مژگان

 کَلَک؟ شدی ساحل عاشق نکنه -
 .اومد مژگان برای چشمی پشت و خندید ایمان

 :کرد نگاه مژگان به و کرد لمس یکییکی رو دستم هایانگشت
 مژگان؟ خوبی. رسهنمی ساحل به زورم من! خدانکنه -

 :کرد میزون رو صورتیش رنگخوش شال و داد تکون سری مژگان
 .عالی -

 :زد من به چشمکی ایمان
 برم؟ مزاحمم. بره بیرون تو با خوادمی شده تموم کنکورش تازه داد پیام بعد. نداد جواب. زدم زنگ ساحل به -

 .دوختم چشم شتیره رنگخوش چشمای به و زدم لبخندی
 .کرد پرت رو حواسم بوقی صدای که بدم رو جوابش تا کردم باز دهن

 .کرد نگاه سرم پشت به شده گشاد چشمای با مژگان
 :کرد جیغجیغ پرذوق و شد باز بناگوش تا نیشش

 ...میاد ورپریده این نگفتی. اومده هم معلممون! جون ای -
 .افتاد اون صورت به پنجره پایین یشیشه از نگاهم و چرخیدم متعجب

 :گفتم آهسته و کردم تر لبی
 ...دونستمنمی من -

 .رسوند مشونه به دست ایمان
 .بیاد گفتم من -

 .شد ترکم مژگان جیغجیغ صدای و چرخوندم ایمان سمت سر
 .بود کشیده رخ به رو تیره بنفش رنگ امروز و کردم نگاهش بااخم

 .بود خورده طرح ایساده خطوط با شتیره بنفش تیشرت
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 .بود کرده کیفش بند مشکی سویشرت یه همیشه مثل درست
 .زدم پس رو رسیدمی مشونه دور به که دستش و کردم اخمی

 وقت؟اون چرا -
 .کشید رو منداشته لپِ ایمان

 .بیرون بریم بیاد گفتم دریا زدم رو دل منم. داده تو به گفت! بیاره فلش برام بود قرار -
 :انداختم ایمان به بدی نگاه و شد ترغلیظ اخمم

 ذاری؟می تفریح قرار باهاش که ماست همسن مگه اون -
 ادامه و گفت کوتاهی هیس. انداخت مهرپور روی به رو نگاهش و انداخت عبوسم یچهره به نگاهی متعجب ایمان

 :داد
 .خوشگلم نشو پیچسه! نیستیا خوب حالت تو سنه؟ به مگه! داره ربطی چه -

 .افتاد راه سرخوشش پوزیشن همون با مهرپور سمت من، درهم یچهره به توجهبی بعد
 .بشه نخ دنبالمون راه به راه ادبیاتی مردک این مونده همینم

 .کشیدم رو مژگان مانتوی پرحرص
 .مژی ببندا رو نیشت -

 .روند عقب رو ششده شرابی کمی موهای ناز با و خندید
 ! نمیشه -
  
 .انداختم نگاه حوزه خروج در به اخم با

 .بدم تشخیص رو کسی بینش تونستمنمی که بود زیاد حدی به شلوغی
 .اومدن بیرون درب از مهرنوش و ساحل موقع همون و کردم ریز چشم

 .رفتم سمتشون بقیه و مژگان به توجهبی
 .رسیدمی نظربه ترخانوم ایقهوه دوختخوش مانتوی اون با مهرنوش

 .نمیشه کم کوتاه مانتوهای این به نسبت عشقش که ساحل دست از امان
 .زدم لبخندی

 بود؟ چطور عسلم، سالم -
 .زد کنار رو صورتش توی شده پخش موهای ساحل. ایستاد کنارم هم مهرنوش

 .بود خوب نظرمبه! خوب -
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 .گذاشت مشونه روی دست. زدم بهش ایاشاره و چرخوندم مهرنوش سمت رو سرم
 ...ساحل مثل منم -

 .فشردم رو ساحل هایدست و شد ترعمیق لبخندم
 !آفرین! ایول -

 .کرد نگاه سرم پشت به باالرفته ابروی با ساحل
 بیرون؟ بریم اون با خوایممی اومده؟ هم مهرپور آقای چرا آبجی -
 .کردم درهم رو مچهره بدعُنُقی با
 .متأسفانه رسهمی نظرمبه جوراین -

 :کرد نگاهم تعجب با مهرنوش
 .نظرمیادبه خوبی متأسفانه؟مرد چرا -

 :انداختم باال شونه

 .کنمنمی راحتی احساس اصالً من و سالشه32 اون. کمی معذبم من -
 :گفتن متعجب هردوشون

 ؟32-
 .رفتم ایجانانه یغرهچشم و کردم نگاهشون

 ...بله -
 .زد خودش یگونه به ایضربه مهرنوش

 !32 خورهنمی بهش اصالً ساحل وای -
 .چرخوند شکاسه درون رو چشماش ساحل

 .زنهمی هم شیکی هایتیپ عجب الکردار -
 .زدم صدا رو اسمش اخطارگونه و کردم اخمی
 .کرد ردوبدل مهرپور و من بین کوتاهی نگاه مهرنوش و خندید

 ...میاد بدت مهرپور آقای از انگار تو ساراجون -
 .شد مخلوط بقیه با مژگان سالم صدای بگم، چیزی اومدم تا

 .نبودم راضی وضع این از اصالً. کشیدم هم توی رو هاماخم
 .بریم بیرون گفتمنمی شدمی الل زبونم کاش
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 این از که منم فقط انگار. بود دعوت مهمونی هاشدوست از یکی یخونه هم بهناز البته خالیه؛ بهناز جای فقط
 .نیستم راضی وضع
 .باشیم داشته دخترونه جمعِ خواستممی من. خونه برم شدمی کاش
 .میشه کنسل مبرنامه کل ایمان و ادبیات معلم اون وجود با حاال

 .نکردم سالم اون به که انگارنهانگار و رفتم ور ساعتم بند با پرحرص
 .میده بهم تربیتبی صفت که درکبه کنم؟ سالم بهش واجبه مگه
 !ما نه شده، ما آویزون اومده اون

 .کرد نگاه من به حوصلهبی ایمان
 مهربونم؟ نکنی اخم میشه -

 .انداختم باال شونه
 .باشه مهم نکنم فکر -

 .ایستادم درختی یسایه زیر و رفتم عقب چندقدم
 .بگیرم هم سردرد مسخره آفتاب این با مونده همینم
 .بود شده کاسته صبحی اول جمعیت از کمی و بودند ایستاده حوزه در جلوی ترتیب به هاماشین
 .نکردم نگاهش هیچ من و اومد کنارم به ـنه*سیـبهدست ایمان
 .بود شده کشیده کرج-تهران مخصوص یجاده یاندازه اخمم
 .اومدنمی خوشم بینمون مرد اون حضور از چرا فهمیدمنمی واال

 .کشید ایکالفه پوف ایمان
 .عزیزدل فعالً. راحتی جوریاین فکرکنم! برید خودتون هم شما. میرم آژمان با خودم من ناراحتی اگه -

 .رسوندم دستش مچ به رو دستم و گزیدم لب
 براش زیادی احترام. کنارشم وقتی معذبم من.ستبافته جدا یتافته مهرپور. هستیم خودمونی ما! ایمان ببین -

 ای؟متوجه. ما از جداکن رو مهرپور و خودت یـطه*رابـ. باشه خودمون جمع میون خوامنمی اصالً. قائلم
 :انداخت چشمام به کوتاهی نگاه و داد تکون سری

 !خداحافظ پس. نیست مشکلی -
 .فشردم بیشتر رو دستش مچ و کردم نگاه ایمان درهم هایاخم به
 . بره کنیم دَکِش االن اومده، اینجا تا نیست درست اصالً! نشو لوس -
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 .رسوند رنگمآجری شال یدنباله به رو دستش

 کاریت هایآدم. باشه کاری همون کاریت یـطه*رابـ خوایمی. چیه منظورت فهمممی من. خوشگلم نگیر بهونه -
 ....هم آژمان ولی نذارن؛ جمعمون به پا

 .کشیدمش جلوتر کمی و رسوندم شالم یلبه به رو دستم
 وجود توی اصالً. شماها و بودم خودم همیشه من ولی خوبه؛ خیلی و مؤدب و محترم خیلی آقا این دونممی من -

 .باشه ما همراه که بینمنمی ضرورتی مهرپور
 :گفت کالفه و کشید عمیقی نفس

 ...خوشگلم شو دقیانوسیت ایعهد و پیمان این خیالبی رو امروز یه! فهمممی باشه، -
 .برد خودش دنبال منو و کشید رو دستم. انداخت باال شونه اون و رفتم بهش ایغرهچشم

 بشینن؟ عقب باید نفر چهار. شدندمی ماشین سوار افتاد، هابچه به نگاهم
 .بشیم خفه ممکنه کردممی حس اما بودند؛ الغر ساحل و مهرنوش البته

 .نشستم ساحل کنار نشست، جلو ایمان
 .شدم خودم روی مهرپور کننده گیج نگاه متوجه خوب

 .نبود هم خیالم عین و بودم نکرده سالم بهش من هرحال به
 .نبود مهمی چیز اصالً این و کنه ردوبدل سالمی نبود مشتاق کاذبش غرور با که هم اون

 .شدم خیره بیرون به ماشین پاییننیمه یشیشه از خورد، استارت که ماشین
 .ندادم اهمیت هابچه یزده هیجان هایصحبت به هم اصالً

 .گذروندم نظر از رو رنگی هایمغازه و دوختم چشم رنگی هایماشین به
 ...دربهشتییخ خُنَکی این از بردممی ـذت*لـ. بود روشن مهرپور ماشین کولر

 .کردم سرم حائل رو دستم. گذاشتم پنجره روی رو آرنجم
 .کردمی صحبت بودند، داده عالی رو کنکور که کسایی از ذوق با که دادم ساحلی صورت به رو نگاهم

 هایفرورفتگی یاد رو من راستش سمت یگونه چال و اومدمی کش هرچنددقیقه ایشقهوه فرمخوش هایلب
 .انداختمی مهرپور

 .کردم حس عینک دودی هایشیشه پشت از رو دارشمعنی نگاه خوب و بودم شده محوشون ضایع چقدر
 جلوتر رو شمقنعه و کردمی ساحل نثار لبی زیر فحش. خندیدمی هرچنددقیقه و بود گوشیش توی سرش مهرنوش

 .کشیدمی
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 جواب رسیدنمی زورش ساحل. گرفتمی رو مژگان هایتیکه کالف سر هم ایمان. پروندمی تیکه ساحل به مژگان
 .زدمی غر بده،

 تُندیش. شدم مهرپور مخصوص عطر غلظت متوجه خوب. فرستادم ریه به رو هاعطر مختلف بوی. زدم لبخندی
 .بود شاید بوخوش و مردونه عطر یه کل در ولی بود؛ سردردآور کمی

 .بود گذشته نبودش از روزی20 تقریباً. کردممی حس رو سایه خالی جای
 هم آخر ترسیدممی. شدممی غمگین و خاطرآزرده چقدر. کنه صحبت تلفنی من با خواستنمی اصالً مدت این طی

. بشه ساله28 پسر یه عروس سن این توی من فکرکوتَه خواهر. بشه بسته وپامدست و بشم ازدواجشون به راضی
 .کردمی متشنج رو اعصابم ازدواجشون به فکر

 :گفتم صورتم جلوی دستی هایتکون با
 چیه؟ -

 .کرد ایخنده ایمان
 خوبی؟ -

 .انداختم باال شونه
 !بهتری شما -

 .کرد نگاهم ساحل
 .برگردیما کنهمی درد سرت اگه آبجی -

 :داد ادامه بزنم حرفی من اینکه یاجازهبی. بزنم حرفی خواستم
 برگردید؟ میشه مهرپور آقای -

 .نشست زانوش روی دستم و کردم نگاهش متعجب
 .بودم افتاده سایه یاد فقط خوبم من ماست؟ مسخره ایشون مگه! ساحل عه -

 :زد لب آهسته و چرخید سمتم کامالً ایمان
 !ایمان بدی؟جان استراحت خودت به رو امروز میشه خوشگلم -

 .کشیدم ایکالفه پوف
 .نگفتم چیزی که من باشه -

 .گذاشت مشونه روی رو سرش. داد جای دستم میون رو دستش ساحل
 برید؟می رو ما کجا مهرپور، آقای -

 :کرد تنظیم ساحل و من سمت برد، آیینه سمت رو دستش مهرپور
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 .برم خوبه نظرمبه که جایی من که نه هم اگر. بگید دارید، نظر در رو جایی خودتون اگه -
 .دوخت مهرپور به رو نگاهش مژگان

 !سینما بریم میگه کنی وِلِش رو ساحل. برید خوبه که جایی خودتون -
 :گفت غر با و خندید مهرنوش

 .سینما بریم کرده مجبور منو رفتیم، شهریار باهم که چندبار االن تا. خونه که نذار من دل روی دست -
 .زد مهرنوش بازوی به محکمی یضربه تلخی با ساحل

 .شعوربی دادممی خودم هم بلیطت پول خوبه -
 .انداخت باال شونه مهرنوش

 !وظیفته -
 . خندیدم حوصلهبی من و گفت آخی مهرنوش و کشید محکم رو مهرنوش موی از تاری ساحل

  
*** 
 .کردم نزدیک هاملب به رو دستم درون ایکاغذی لیوان. گذاشتم اینقره فلزی یمیله روی رو دستم

 .بود نوازچشم عجیب. دوختم چشم دریاچه آبی به
 .نشست دلم به ادبیات معلم این یسلیقه عجیب

 .بِکَنَم دل خوادنمی دلم اصالً اومدم که حاال ولی بودم؛ نیومده اینجا حالتابه
 .بشم غرق زدمی زمردین سبز که ایآبی توی خواممی

 .کنم تجربه اینقره فلزی هاینرده کنار اینجا باریه رو تهران هایشب داشتم دوست
 نرفتید؟ چرا -

 :زدم لب اون به نگاهبی و زدم لبخندی
 .گیرممی تهوع حالت -

 :داد ادامه و کشید هومی
 !عجب -

 :موند ثابت اون روی و چرخید نگاهم
 میاید؟ اینجا که بارتونه چندُمین -

 .گذاشت فلزی یمیله روی رو هاشدست از یکی
 .میام اینجا و میرم پیشش تنهاست که شبا اصوالً. ساکنه اطراف این صمیمیم هایدوست از یکی -
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 .انداختم باال تفهیم معنی به رو چپم ابروی
 ...دریاچه بوی مخصوصاً قشنگه خیلی اینجا شبای -

 .انداخت باال شونه کمی
 ...کویر زیبایی به نه ولی هست؛ هم زیبا! شلوغ -

 :کردم گرد چشم
 .کویر -

 .زد تکیه فلزی یمیله به برعکس و داد تکون سری
 :بست رو دارشخط رنگایسورمه پیراهن باالی یدکمه

 .سمعرکه شباش کویر -
 .شد درگیر دریاچه وسعت با دوباره چشمام

 .کنیدمی صحبت ازش پرحس قدراین شما که زیباست حتماً ولی ندیدم؛ من -
 .کردم نگاه مردم به ششونه پس از و چرخیدم اون سمت کمی

 .دادم بهش رو نگاهم شدنش، نزدیک حس با
 .موندم خیره بود، تشخیص غیرقابل هم باز رنگش که چشمایی به طوالنی ایثانیه برای

 .خوردم غبطه شکنندهخیره چشمای زیبایی به
 .بود اومده دنیا به دنیا هایزیبایی با دستیه و کامل کامالً انگار المصب

 .کردممی برداشتی چنین که بود خودم تَوهمی اغراق هم شاید
 .مونیمی ـسخ*مـ هم باز باشی، نداشته هم نسبتی اگه گذشت؛ گاهشبهگاه هایخنده از بشه عمراً لعنتی
 .رسید صورتش دوطرف هایفرورفتگی به چشماش از نگاهم
 ....و خندهمی ماه دوازده به سال مردک دیگه، بود همین

 .نداشتم ازش درکی و بود شده چیره من به کامالً مُزمِن خوددرگیری
 .کردید کشف من از چیزی کنممی حس شیدمی خیره آدم به یهو -

 .انداختم پایین خجالت با رو سرم و گزیدم لب
 .مهرپور آقای نداشتم قصدی اصالً! متأسفم -

 .زد رو چشمام ساعتش اینقره برق. کرد آویزون میله از رو هاشدست
 :گفت حرفم از پرت کامالً مهرپور

 .رسیدمی نظربه ناراحت خیلی شما -
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 .کردم نگاه بود خورده تا میله روی که آرنجش دو به
 !نه -

 .بود افتاده گردش به من نگاه و بود روروبه به هنوز نگاهش
 نه؟ مگه قشنگیه، رنگِ کالً آبی! اومدمی اون به زیادی آبی
 .میدم نظر مرد این لباس به راجع که سرم به زده

 .بردارند سرم از دست سروتهبی هایتَوَهُم این کاش
 :زد حرف اون گذشت، بینمون کوتاه سکوت که کمی

 !ناراحتی از پر جِدّ،به و بود سنگین خیلی نگاهتون دیدمتون که اول روز -
 .داد نشون من به رخیسه اون و کردم نگاهش متعجب

 .شناسممی ترراحت رو آدما سنم اقتضای به شاید! واقعیته کنید؟می تعجب چرا -
 .چسبید مریه به دریاچه بوی و کشیدم عمیقی نفس

 .شدم رنگسفید قومانند قایق درون از ساحل دست هایتکون متوجه و کردم نگاه دوباره دریاچه به
 .بدم جوابی خواستنمی دلم هم شاید واقع در مهرپورنداشتم، هایحرف برای جوابی اصالً
 .بود من مرام در هاحرف سرییه با اومدن کنار

 .بود مروزمره کار خودِخودِ که هاحرف سرییه از گذشتن

 حرف بقیه، مثل هم اون. نبود مهمی چیز کشید،می رخ به رو شسالگی32 تجارب ونیمدوقورت که مرد این
 .میشه وگورگم فرداپس و میره یادش فردا زنه،می

 .کنهمی فرق همه کردن زندگی وسط این فقط بریم، که اومدیم مونهمه
 .کنممی فکر مهرپور هایحرف به اطراف سبز فضای با دریاچه این توی که من مثل
 و گردونهبرنمی خودم به رو من اون دونستن اما بدونه؛ رو هاچیز سرییه داره دوست انگار که مهرپور مثل هم یکی

 .هاستشده فراموش جز خودم به برگشت
 .کنم کمکتون میشم حالخوش داشتید، نیاز بنده کمک به اگه -
  کنه؟ کمکم باید اون اَد
  
 زد؟می باید رو هاحرف این زیبا یدریاچه این با امروز اون اَد و
 بود؟ ایصیغه چه ما با اومدنش و

 .میده خوبی بوی بازدمم و گرفته نفس
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 .کنم حل رو مشکالتم خودم میدم ترجیح من! ممنون -
 .میشه پرنفوذ و سنگین چشمام روی تا نگاهش و میشه کج تجاربش سُکان کمی و
 .دارید کاذبی نفساعتمادبه. رسهنمی مشکالتم از بعضی به زورم هم من اوقات گاهی -
 .بود کردن ضایع خدای مرد این و ریخت بهم رو معادالتم تمام زد و

 .زدممی درجا که من نه بود، دیگران برای کاذب نفساعتمادبه
 :داد ادامه و کرد رنگیکم اخم

 .داره کاذب نفساعتمادبه که دونممی فردی یه رو شما منم. دونیدمی خودپسند منو شما که جورهمون -
 .شد گردتر معمول حد از چشمام

 من؟ -
 .کرد گردعقب مردونه ژست همون با نگرفته، جوابی و
 بینم؟می جوراین رو اون دونستمی کجا از اون که موند باز من دهن و

 .شدم خیره داشتبرمی که کوتاهی هایقدم به
 .زد سوسو هاممو بین شالم روی و زیر از که شد خنکی هوای من حرف جواب و
 شد؟ ختم او رفتن مغازه به من جواب که بود الزم مغازه انگار و

 دستگیرم چیزی هیچ درواقع. شدنمی دستگیرم هانگاه خوندن از زیادی چیز من و کرد نگاهم مغازه به ورود قبل
 .شدنمی

 .بود شده آرامش یه پایان چشماش شاید و داشت مغناطیسی خاصیت یه اون اول یوهله در و
 !دونستنمی چیزی که اون باشم، خودم فکر خودم کردم سعی همیشه

 .کنن کمکت خوانمی هم یهویی خیلی و میان یهو هاآدم سری یه
 .نمیاد خوشم اون از خودخواهی ته تا من و کرد اعتماد هاسری یه این به نمیشه
 ...بود عزیز همه برای زیادی چون شاید
 ...شدمی حسودیم زیادی من چون شاید

 .نبود من زندگی هایاُلویت جز شقدوقواره تمام با مهرپور. نیست مهم االن که دیگه شایدهای خیلی و
 .نشست سبز فضای روی ها،آدم انبوه بین نگاهم رد و کردم مچاله رو کاغذی لیوان
 .کردمی خوب رو آدم حال عجیب فضا این و خوب هوای
 !مزنده هنوز فهموندمی بهم هاشونجیغ و هابچه بازی صدای

 .میشه محسوب نعمتی خودش بودن، سالمت عین در بودن زنده و
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 .بود مالیم آبی امروز آسمون و کشیدم نفس عمیق
 .بود داده طرافا به خاصی زیبایی بلند هایارتفاع با ترطرفاون کمی هاخونه ساختمون

 دریاچه انتهای سمت به هامقدم و بستم رو هاشدکمه سر و کشیدم پایین رو ریونم ایقهوه مانتوی هایآستین
 .شد کشیده

 .نشستیم چوبی میز دور رنگزرد هایصندلی روی بعد ساعتیه
 .داشتم دوست رو بستنی هایرنگ و خوردیم بستنی خنده با

 کنم؟ کارچی باید نشه، قبول دولتی دانشگاه ساحل اگه کردم فکر
 .نداشتم رو آزادش نوع از هم اون هنر دانشگاه ومخارجخرج توانایی اصالً

 اون از هزاری یه حتی دادمنمی اجازه خودم به هرگز من ولی بود؛ بهناز حساب توی سامان تصادف یدیه درسته
 .بشه کم امیرحسینه به متعلق که دیه

 .فروبردم ایمیوه بستنی داخل رو شفاف پالستیکی قاشق
 به مجبور خزِش هایآهنگ اون با رو آدم مژگان و دادممی گوش خندیدندمی که هاییآدم حالخوش صدای به

 . کردمی دیوار به سر کوبیدن
  

 .بود اعصاب روی شد،نمی قطع هم لحظهیه خواننده دادوفریاد
 .کردمی نگاهم چپچپ آوردم،می پایین رو وُلوم که هم هربار
 .کرده اشغال رو چپمون سمت میز مهرپور و نیست خیالش عین ایمان

 .کاکائوییشه بستنی خوردن مشغول ساحل و کنهمی تعریف مژگان دارجیغ هایآهنگ از مهرنوش
 .فرستهمی سمتم رو کاکائوییش بستنی ساحل

 .ندارم جا من آبجی -
 .زدم لبخندی

 .بگیر کمتر گفتم بهت عزیزدلم -
 .زد حرفی و رسوند مهرنوش گوش به سر و نگفت چیزی
 .شد جمع صورتم من و کرد نگاهم مژگان

 ...تچونه روی ریخته بستنی چندش -
 :کرد پاک رو بستنی ممکن حالت بدترین در و رسوند شچونه به رو بنفشش رنگخوش شال یگوشه

 خوبه؟ -
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 شالش با رو هاشانگشت و گذاشت زرد سینی روی رو بستنیش پالستیکی ظرف اون و رفتم بهش ایغرهچشم
 .کرد پاک

 .کشیدمی رخ به رو بودنش کثیف ممکن، حالت بهترین به همیشه
 .کرد نزدیکم رو سرش

 .کنهمی پیسپیس همش سریم پشت پسر -
 .رفت هم توی مچهره و کردم نگاه پسر به مژگان یشونه باالی از
 .زشته خیلی -

 .انداخت شال از بیرون رو موهاش از ایدسته
 زشته؟ خیلی -

 :گرفتم دندون به رو پایینم لب
 ...داغون -

 .کشید هوفی و انداخت باال شونه
 .نمیشه باز ما بخت هم باکالس جای خدا؟ رو تو بینیمی -

 :دادم تکون سر
 !بختک هم یکی میشه باز تو بخت یکی -

 .کشید عقب رو رنگزرد صندلی و زد مشونه به ایضربه
 .برداشتم صندلی گاهتکیه از رو مکوله و کشیدم کنار رو خودم صندلی
 .کردم حرکت صندوق سمت و انداختم ایمان و مهرپور به نگاهی

 .رسیدم بود هابستنی ویترین پشت که مردی جلوی و گذشتم هامیز بین از
 :دادم ادامه سالم بعد و زدم لبخندی

 .نخورده فیش روی هابستنی کل قیمت ببخشید -
 .گرفتم داشت تن به مخصوص سفید لباس که مرد سمت رو فیش
 .انداخت کاغذ به کوتاهی نگاه و گرفت دستم از رو فیش

 .صبرکنید چندلحظه -
 .کشیدم بیرون رو پولمکیف و کردم باز رو جلو زیپ و کشیدم جلو رو مکوله
 .نشست دستم روی دستی که کردم باز رو مدخترانه یساده پولکیف زیپ

 .دیدم شده گره ابروی دو تنها و آوردم باال رو سرم تعجب با
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 :رسید چشمام به پولمکیف از نگاهش و داشت غلیظی اخم
 .اومد بدم خیلی کارتون این از واقعاً -

 .زد پس رو رفتمی زیپ یادامه کردن باز برای که رو دستم عصبی اون و دادم قورت رو دهنم آب
 .کشید رخ به ایمشکی یمردونه پولکیف اون و آورد جدیدی فیش مرد

 .موندم کوبمیخ جاهمون و سرم توی زدن کُلنگ با انگار
 .بودم افتاده هاملب جون به دندون با و بود جامونده پولمکیف روی دستم
 .نداشتم رو بهش کردن نگاه جرئت کرد که گردعقب

 .گذشت چشماش خُروش پس از چشمی زیر نگاهم
 :گفت لب زیر و افتاد راه خروج درب سمت من، به نگاهبی
 !خانم بفرمایید -

 .برداشتم قدم کنارش بود شده کوبیده بهش قفل که دهنی با وچراچونبی
 .کردممی ردیف حرف سرییه و داشتمبرمی قدم

 .بود کرده لونه وکنارگوشه همین ترس یه شاید
 .شدممی عصبی اون سکوت از ممکن حالت ترینمسخره به

 .رسیدمی گوشم به مختلف هایقدم صدای
 .شمردممی رو زمین کف هایموزاییک و بود پایین سرم

 که سفمٔ  متا واقعاً اید؟متوجه! باشید من مهمون گفتم ایمان به و اومدم بیرون شما با بار، اولین برای باریه من -
 .کردید کاری همچین

 .کردم حس کلماتش تکتک میون رو ناراحتی و خوریدل رنگ من و
 .بودن نگفته خب دونستم؟می مگه. نداشتم گفتن برای چیزی

 !نبود اون و من بین قراری باشه که هم هرچی حاال
 کرد؟ مهمون رو ما او و چیدم کوچیکی تفریح خواهرم سرگرمی برای من

 بفهمونه؟ من به دقیقاً رو چی خواستمی لحن این با و قیافه این با هم حاال بود، اضافی کم خودش
 .بشم بحث یه دادن کش خیالبی که بود این ترجیح و ندادم حرفش به جوابی

 .افتادند راه دریاچه انتهای سمت خط،به ما از جلوتر هابچه
 .آورددرمی داریخنده هایشکلک و گرفتمی سلفی ایمان
 .ذاشتندمی سرشون روی رو ایمان مخصوص کاله یکییکی هابچه
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 .گرفتندمی عکس مختلفی هایژست با
 .نبودم راضی اون یمسخره سکوت از من ولی بود؛ شعوریبی

 .کنممی بزرگ رو چیزی یه دارم الکی خودم هم شاید و شدم اون خوریدل متوجه که این خاطربه شاید
 بهش خاصی ابهت شفرورفته جیب تو هایدست و کردمی نگاه اطراف به طِبیش عینک پشت از تفاوتیبی با

 ..دادمی
 .کنم خوریدل رفع تا بگم چی دونستمنمی اصالً
 .داره وجود ایناراحتی کنممی فکر که شدم توهمی شاید
 .دادم ادامه راهم به اون شبیه نگاهی، با و بردم ایمقهوه مانتوی جیب توی رو هامدست
 . کنم باز رو صبحت سر تا بودم حرفی یه از سرنخی دنبال

  
 ایمسخره وجدانعذاب ناراحته دستم از یکی فهمممی تا کالً من ولی نبودم؛ راضی لعنتی تقلّای این از اصالً
 .گیرممی

 :گفتم مکث با و رسوندم هاملب به رو دستم
 بشینیم؟ نیمکت اون روی چنددقیقه میشه -

 .نبود درونش هیچی. دیگه هاینگاه مثل نگاه یه کرد، نگاهم
 .برداشت قدم هانیمکت سمت مکث با

 .کردم انداختن،می جمعیدسته عکس سنگیتخته روی که هابچه به نگاهی
 .نشستم بود خیره روروبه به شده، جمع ـنه*سیـ تو هایدست و شدیگه پای روی پا ژستِ با که مهرپوری کنار

 .بود شده دلیلیبی استرس باعث کردنپاپااوناین کمی
 :شد خارج دهنم از حرفم با عمیقم نفس

 .باشیم شما مهمون قراره که دونستمنمی اصالً من. نداشتم توهین صدق اصالً من کنید باور مهرپور آقای اممم -
 .شد متمایل سمتم کمی و گذاشت نیمکت گاهتکیه روی من پشت رو دستش

 اومد؟نمی! اومدمی احتماالً ایمان اومدمنمی من اگه. خانوم نبودیم چغندر برگ ایمان و من -
 .نکنم توجه درهمش هایاخم به اصالً کردم سعی و گزیدم لب

 .شدم درگیر باهاش و رسوندم مانتوم سرآستین یدکمه به رو دستم
 :انداختم پایین و سرم

 .خواممی عذر ازتون من -
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 .نیست بارش هیچی که شعورشبی سر بر خاک و نداد بهم جوابی
 .شدم خودم روی نگاهش ـرگی*خیـ متوجه اومد باال که کمی سرم

 مهرپور؟ آقای -
 .شد بلند برداره من از رو نگاهش اینکه بدون

 .شدند دور ما از ها؛بچه پیش بریم بهتره -
 .ایستادم تعجب با
 شد؟ چی -

 .کشیدش آهسته و رسید مکوله یگوشه به دستش
 .بیاید راه من سمتِ این از -

 .گرفتم ایشسرمه هایکفش از نگاه و برداشتم قدم راستش سمت کارش، از ترمتعجب
 خوبید؟ -
 !بله -
 ...پس -

 :بُرید رو حرفم
 .نشده چیزی -

 .کشید ترباال رو کتش ییقه کمی و گذاشت کتش جیب توی رو عینکش
 .انداختم باال شونه آخر در و کردم نگاهش تعجب با

 .شدیم هابچه نزدیک کمکم. شدم ـنه*سیـبهدست کالفه و کشیدم هوفی
 .دویید سمتمون ساحل

 دید؟می عکس یه افتخار آقامهرپور. بگیریم عکس بیا آبجی -
 .داشت زبونی عجب دختر این. میده ـص*رقـ پیشنهاد انگار. بود گرفته مخنده

 .بود نشیندل من برای لبخندش و زدمی برق رنگشییکهربا چشمای
 .زد اشاره دریاچه دور یشده حصارکشی هایمیله به و زد چشمکی ایمان

 .اونجا برید -
 .زدیم تکیه فلزی هایمیله به

 .گذاشت میله روی و کرد رد ساحل و من پشت از رو دستش مهرپور
 .گذاشت مشونه روی سر اون و رسوندم ساحل کمر به دست حوصلهبی
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 :کرد باز رو نیشش ایمان
 .نمیای دوتا این به اصالً. کردی خراب رو عکس ساحل -

 :زد نق ساحل
 .بگیر ایراد من از همش هم تو -

 :کشیدم ساحل موهای روی دستی
 !بشم قربونش. خوشگلی این به آبجیم -

 .داد تکون سری ایمان
 .مادر برم بلوریت وپایدست قربون ست؛سوسکه همون یقضیه -

 .کردم بهش ایبامزه اخم و خندیدم
 .ایستاد کنارم مژگان. کرد عوض مهرنوش و مژگان با رو جاش مهرپور و خورد چشمم توی ایمان گوشی فلش
 .زدم نماییدندان لبخند و شدم سرم باالی گذاشته هایشاخ متوجه خوب

 .انداخت کمرم دور دست ایمان و افتاد ساحل دست گوشی
 .عروسیمون عکس ایشاال! بهبه -

 .خندید مژگان
 .بدم یاِلقَبا توی به رو سارا من عمراً -

 .آورد بیرون رو زبونش ایمان
 ...عروس مادر از کلمه یه -

 :دررفت مژگان دهن از یهو و گرفت ایدیگه عکس ساحل
 !بندازید سارا با دونفره دونهیه مهرپور آقای -

 .کردم نگاهش متعجب
 .کوبید سنگی دیوار به رو سرش ساحل و خندید بلند صدای با مهرنوش

 .زد مژگان کمر به ایضربه ایمان
 .نداره عکسی همچین به نیاز سارا بندازی؟ دونفره آژمان با تو خوایمی -

 .انداختمی ایمان و مژگان جدال به تفاوتیبی نگاه تنها مهرپور
 .کشید رو ساحل دست مهرنوش. نبود مهم براش چیزی اصالً انگار

 :گفت من به و چرخید
 ...ساراجون میایم بچرخیم؟زود سمتا این دونفری ساحل و من میشه -
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 .دادم تکون سری
 .نذارید سایلنت روی رو گوشیاتون فقط -

 .زد لبخندی مهرنوش
 .چشم -

 .کردمی خراب رو مژگان سلفی هایعکس همش بود، درگیر مژگان با ایمان
 .کرد ایمان نثار لگد چندتا دوباری مژگان

 .دوختم چشم بود، خیره سیگارش دود به که مهرپوری به. نشستم هاسنگتخته از یکی روی
 سیگار خودش و آورده خوبی این به فضای رو ما خیرسرش. داشت مهارت کشیدن سیگار تو انگار. کردم کجیدهن
 !کنهمی دود

 بینمشون؟می دیوونه من یا شدن دیوونه مردم
 .شدنمی خُردیشاعصاب خیالبی ایمان و کردمی جیغجیغ مژگان

 .گزیدنمی هم کَکِشون گنده خرس دو اون و کردمی فوکوس دوتا اون روی گاهی مردم نگاه
 .نداشت ارزش پشیزی براش مردم حرف بود، همین ایمان مدل کالً

 !زکی گفته خیالیبی به که هم مژگان
 .بودم نشسته بزرگی سنگ کنار هاینیمکت از یکی روی

 .شدمی ترشلوغ رفت،می عصر سمتبه بیشتر هرچی روز. آدم و بود آدم کردمی کار چشم تا
 .اومد باال آهسته کمرم و کردم حس کنارم رو کسی حضور که رفتم وَر آدیداسم هایکتونی بند با و شدم خم

 .کردم نگاه کرد،می نگاهم بِروبِر که پسری به اخم با
 :گفت تمام پرویی با که شدم بلند انداختم، مشونه روی و رسوند مکوله به رو دستم

 .بزنیم حرف کمیه بیا نیست، که بادیگاردت خانومی؟ کجا -
 «کیه؟ من بادیگارد»: بپرسم خواستم و کردم نگاهش متعجب
 .ندم قیافهخوش و پررو یپسره این به جوابی دادم ترجیح

 من با صحبت به میل این چرا پس. کردم ایکنندهخیره آرایش نه و زدم شیک خیلی تیپ نه من اینکه به کردم فکر
 داره؟
 .میشه باز یکی من بخت داره ببینه تا بود خالی مژگان جای
 .خندیدندمی هرهر و بودند ایستاده سواریقایق صف توی. شدم مژگان و ایمان متوجه و کردم چشمچشم
 .برم پیششون که نبود راهی اصالً. شدن سوار احتماالً موقع اون تا برسم بهشون شدنمی
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 .افتادم راه و کردم فیکس مشونه روی رو مکوله
 صدای به کردممی سعی. نشده من به کردن نگاه خیالبی هنوز دیدم و انداختم نگاهی پسر به چشم یگوشه از

 .نکنم توجه داشتبرمی سرم پشت که پسری هایقدم
 .کنهمی نگاهمون جورییه کردممی حس شدیممی رد هرکی کنار از

 .نبودم راضی چیزی از وقتی شدممی توهمی بودم، همین همیشه
 .کردمی گز گز هامسرانگشت و بود کرده یخ پسره، وجود و استرس شدت از هامدست

 بود؟ درست من چیه! من حاالت ترینمسخره از یکی هم این
 .گذشت چپم گوش کنار از صداش که بردم جیبم توی رو سردم هایدست

 !گرمه گرم بگیر، رو من دستای بیا -
 !پرروگری همه این از شدم متعجب

 .شده نشریه و خونه وآمدمرفت راهِ که وقته خیلی من
 و بدم بهش جوابی خواستنمی دلم. باشم باخبر حیاییشونبی و پسرها جدید شدن روزبِه از تا ندارم چنانیآن مزاحم

 .کردممی نگاه ایدیگه سمتبه فقط
 .تقیافه و تیپت سادگی از اومده، خوشم ازت فقط من خانمی ببین -

 !بشم تننه عروس بیام هستم، هم ندیده ومهتابآفتاب کردی فکر نکنه! آره
 !پررو یپسره ندادم، غازشیه صدمن هایحرف به اهمیتی و انداختم مشونه روی رو شالم یدنباله و کشیدم هوفی
 .بسیار پسرک هایحرف و بود شده طوالنی راه انگار
 .کردممی نگاه نقطه اون به چشمی زیر و بودم فروبرده یقه درون سر
 روی هاشآرنج. دیدمشوننمی من که هاییدود و دست به سیگار ژست همون. بود مشغول بد خودش خلوت با

 .ژسته خدای مرد این. کردمی نگاه جایی به و بود خورده تا فلزی یمیله
 .داره خاصی آداب و ژسته توی رفتارهاش یهمه کالً انگار
 :اومد پسرک نحس صدای که کردم نگاه هامقدم به و کشیدم پوفی

 .سیاهچشم کردی قایم کجا رو ناز همهاین بابا ای -
 .شده روزرسانیبه هاشونتیکه پسرها! عجب

 .دادم جا هاممشت بین رو مکوله بند و کردم تندتر رو هامقدم! قدیم هایمزاحم هم مزاحم! شد کم شَرِش حاال اگه
 کاری من درواقع. دارن موضوع این از بدی هایبرداشت و کننمی نگاهمون دارن آدم چندتا نبود مهم برام اصالً

 .بکشم خجالت که نکردم
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 .شدمی ترآسوده هامنفس شدم،می که ترنزدیک
 .شد اون حرف با مماس اومد، باال که سرم

 افتادی؟ راه ما دنبال سمت اون از نکشیدی خجالت چیه؟ خانوم این با کارِت -
 .رسوندم مهرپور به رو خودم کوتاه قدمیه با. کردم نگاهش متعجب

 .کنه جاننوش منو خوادمی پسره انگار بودم، گرفته سنگر هاششونه پشت تقریباً
 .بودن چشماش رنگهم درست که بلندنیمه ایقهوه دستیه موهای. کردم نگاه پسرک به مهرپور یشونه باالی از
 .خاروند رو لبش یگوشه شَست انگشت با و رسوند هاشلب به دست حرص با
 فهمیدی؟ کنم؛می نگاه هرکسی به بخواد دلم من خانومی؟ یکارهچی -

 :گفت مهرپور که بدم خاتمه رو بحث این حرفی با تا خوردم تکون کمی. رفتند باال تعجب فرط از ابروهام
 ...بهتره خیلی کنی کم رو شَرِت پس. ندارم ودعواجنگ یحوصله -

 :ایستادم پاهام نوک روی و بردم باال کمی رو سرم
 .نندازید راه دعوا توروخدا خیال،بی! بریم -

 دلش و عصبانیه که درکبه. کشیدم عقب رو خودم ممکن حالت ترینمظلوم در من و اومد چشمام پِی نگاهش
 .کنه محواله چیزی فحشی خوادمی

 در ایمان و مژگان یعنی این و بود شده خالی قایق شدن سوار صف کردم، نگاه دریاچه انتهای به چشم یگوشه از
 .نیستن دسترس

 .برگشت مهرپور و کشیدم هوفی
 بیفتید؟ راه خوایدنمی -

 .بیفتم راه تا بهش کردم پشت و دادم تکون سری
 هایسنگ به محکم سرم. افتادم زمین روی خودم همراهش و شد کشیده محکم مکوله که بودم برداشته قدم یه
 .کرد برخورد زمین کف ضلعی۶

 از رو چشمام کردن باز توانایی. شد سوزنسوزن سرم کل کردم حس. پیچید سرم هایعصب بین سنگینی خیلی درد
 .دادم دست
 پرتم بلندی یه از انگار. کنم جمع رو خودم تا نبود بدنم توی قدرتی حتی. رسیدمی گوشم به سختیبه بلند هایصدا

 .شدم فلج و کردن
 زیر دستی و فشردم هم روی چشم. شدم خودم هایاخم متوجه که قدریبه کرد،می درد شدتبه بازوم سمت یه

 .نشست سرم
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 .بودم داده دست از رو چشمام کردن باز حس انگار ولی شدم؛ شالم روی چیزی کردن چکه متوجه
 :کردم حس خودم روی رو کسی سایه

 شنوید؟می رو من صدای رضایی؟ خانوم -
 .کنه بلند جا از رو من داشت سعی و بود رسیده دستم مچ به دستش

 رضایی؟ خانوم -
 .بشم خالص اطراف هیاهوی دست از و بیارم دستبه ماورائی قدرت یه تا بده ماساژ رو سرم یکی داشتم دوست
 .کردم باز آهسته و فشردم هم روی چندم بار برای رو چشمام

 .بود خانمی پای جلوی خودم از دور مکوله و بود افتاده سرم از شالم
 .دیدمشمی تار کمی افتاد، مهرپور به نگاهم و چرخید کمی سرم

 .بود گرفته نبض گوشم کنار فاصله، این با قلبش هایطپش و بود مخیره رنگیکم اخم با
 باشه؟ تونستمی چی نشون بودنشون باز باال، از دکمه چند و بود خورده بهم پیراهنش ییقه

 .شد خم روم بیشتر کمی. رفت هم توی بازوم درون عمیقی خیلی دردِ پیچش با هاماخم و خوردم تکون کمی
 خوبید؟ -

 .رسوندم سرم به رو مدیگه دست و فشردم رو دستش مچ
 ...شم بلند تونمنمی -

 دستش دو با و انداخت سرم روی رو شالم. رسید شالم به اون دست با همراه خودم دست و کرد شالم به نگاه
 .گرفت محکم رو هامشونه
 .کردم ششونه وصل رو خودم و رسید بازوش به دستم
 .شد جونبی پاهام و چرخید سرم دور فضا کل ایستادم، وقتی
 .گرفت ترمحکم رو دستم مچ اون و زدم چنگ رو مهرپور بازوی و رسوندم پاهام به جون

 .نکنید ول رو دستم -
 .دادم ماساژ رو سرم دستم کف با و کردم بازوبسته رو چشمام چندبار
 !بمیرم؟ داشتن انتظار. کردنمی براندازم شده گرد هایچشم با که افتاد جمعیتی به نگاهم کردم، باز که چشم
 .دوییدندمی سمتمون به که افتاد مهرنوش و ساحل به نگاهم بین اون و چرخوندم راست و چپ به رو سرم

 سیریش؟ قدراین مزاحم! تفریح هرچی به بخوره گند بینی؟می رو شانس
 .کنن چلفتیم پاودست سر بر خاک. رفت مهرپور جلوی آبروم

 .گذاشت مشونه طرف دو دست ساحل
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 شد؟ چی خوبی؟ -
 .گذاشتم پیشونیم روی رو دستم حالبی و زدم لبخندی

 .نشو نگران نیست، چیزیم -
 .رسوندتم نیمکت تریننزدیک به و کشیده مهرپور توسط دستم
 .افتاد بود، وسط اون هنوز که مکوله به هاآدم شلوغی پس از نگاهم و نشستم نیمکت روی

 .دادم ماساژ آهسته و رسوندم پهلوم به رو دستم
 یهو؟ شد چی -

 .زد زانو جلوم زانویه و شد خم جلو به کمی مهرپور
 ندارید؟ شدید سردرد نیست؟ تار دیدتون خوبید؟ مطمئنید -
 .کردم نگاه بود، پوشونده رو چشماش روی که طبیش عینک به
 .نباشید نگران خوبم، نه -

 .کشید ریششته به دستی
 .افتادید زمین روی بد. بریم دکتر تا بگید سریع بده، حالتون کردید حس اگه -

 .گذاشتم زانوهام روی رو دستم
 .نداشتم ایستادن توانایی چنددقیقه واسه فقط خوبم، نه -

 .رفت کجا دونمنمی و گرفت فاصله ما از حرفبی. کرد اکتفا سرش دادنتکون به تنها و کشید هوفی
 خودنمایی نبود، من تقصیر سمتی از و کردممی سرزنش رو خودم سمتی از. بکوبم دیوار به رو سرم خواستمی دلم

 .نکردم
 .نشست کنارم مهرنوش

 ...انگار عصبانیه خیلی مهرپور آقای شد؟ چی ساراجون -
 .داد ماساژ آهسته و گذاشت مشونه روی رو دستش ساحل

 رفتند؟ کجا غولنَره دوتا اون پس -
 .کرد نگاهش چشم یگوشه از و کردم اخمی

 !نزن حرف جوریاین بزرگترت درمورد ساحل -
 .شد جمع صورتش

 بود؟ شده چی حاال -
 .کردم نگاه مکوله به و کشیدم پوفی
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 .کن جمع وسط اون از رو مکوله زحمتبی جانمهرنوش. کشید رو مکوله پشت از یهو بعد. شد مزاحم پسره یه بابا -
 .شد بلند جا از و داد تکون سری
 .شد خم جلو به رو پشت از نیمکت روی ساحل

 .ریخته هم تو شال روی کن نگاه. اومده خون مهرپور آقای لب کنار -
 .کوچیک نه بود، بزرگ زیاد نه بود افتاده شالم تاخوردگی روی که قرمزی یقطره. کردم نگاه شالم به تعجب با

 .نذاشته برام آبرو که شه سیاه سَقِش مزاحمه الهی! خدا ای
 .کنم نصیبش نروماده یه که داشتم رو این قدرت کاش
 .شدمی گرفته ضرب زمین روی غیرعادی خیلی چپم پای و بودم گرفته عصبی تیک

 .ایستادم و رسوندم نیمکت یدسته به دست و کشیدم عمیق نفسی
 .زدم بهش لبخندی و داد دستم رو مکوله مهرنوش

 :برداشت نیمکت روی از رو کیفش ساحل
 .بذاریم مهرپور پیش رو تو بریم بیا. بگیرم آب بطری یه میرم مهرنوش با من آبجی؟ خوبی اآلن -

 .زدمپس هوا توی رو ساحل دست و کردم ایخنده
 .بیاید زود. میرم خودم خوبم، -

 .رفت و گرفت رو مهرنوش دست و داد تکون سری
 .کنم پیداش بلکه تا چرخوندم چشم و کردم میزون دوشم روی رو مکوله
 .شدمی قبل از بیشتر مردم ازدحام موج و شدمی نزدیک غروب به رفتهرفته هوا

 کنم؟ شروع اتفاق این کجای از دقیقاً بودم مونده
 بود؟ گذاشتن احترام همون رودربایسی دونمنمی. داشتم رودربایسی اون با کالً

 .انداختم کوتاهی نگاه کردندمی بازی و بودند شده جمع هم دور که هاییبچه به و بردم جیبم داخل دست
 انتخاب رو نداره دید که اینقطه ترینگوشه داشت عادت انگار کالً. دیدم رو اون باالخره و شدم رد زوج دو کنار از

 .بزنه هم به خلوتی و کنه
 این چوب االن همین. ندادم چندانی اهمیت چیکافه پسر چشمی به و گذشتم هادرخت بین از و انداختم باال شونه

 .خوردم رو مزاحمت
 .کردمی رُفو یکی و سرزنش یکی کرد،می دو به یکی خودم با یکی انگار. بودم شده کالفه

 .شد بیشتر استرس شدم که ترنزدیک
 .بود رومپیش مهم امتحان یه انگار داشتم، حالتی چنین دقیقاً نبره؟ خوابت شبش و باشی داشته مهم امتحان یه شده
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 .زدممی حرفکم شدم،می نزدیک کم. داشتم مشکل زدن حرف توی همیشه
 .شدممی وسردگرم بود، شده ول وسازشسوخت بدنم طبعِ رسیدم، که قدمیشیه به
 اون فکر توی و نشسته حالت به نگاهبی و کشیدم هاست،روانشناس خودِخودِ مختص که هاهمون از عمیق، نفس یه

 :گفتم
 ...مهرپور آقای خواممی معذرت واقعاً من -

 .اومد باال خودکار طوربه من سر و اومد پایین راست پای از چپش پای
 .چسبید مهرپور پای کنار به ایپسربچه توپ موقع همون و افتاد درهمش هایاخم به چشمام

 .داد پسرک دست رو شکل ایهندونه توپ اون لبخندی با مهرپور و ایستاد ما هردوی بین پسربچه
 و زدم گند اتفاقی کامالً من که دادمی نشونم کوچکی رد. رسید لبش یگوشه به اون صورت اجزای تمام از نگاهم

 تر؟داغون این از زدن گند
 .بود افتاده نافرم یدنده روی نبود، جور چیز هیچ امروز

 «چطوری؟ تو هستم، من عزیزم»: گفتمی داشت بدشانسی قشنگ. بود مدل اون از هست، تند هایشیب این از
 :گفت که بودم درگیر خودم با
 ...دیگه اومد پیش ولی میاد؛ بدم اچیز همین از چون اومد؛نمی خوشم بیام بیرون خانومی با اینکه از وقتهیچ -

 .زدمی رو حرفش رک نداشت؛ شوخی کسی با اون بخوره؟ تا گردن درون تَه تا نباید من سر
 .گزیدم لب
 .نکردم کاری اصالً من خدابه ببخشید، -

 که مهرپور حرف دست از یا ناراحتم خودم دست از فهمیدمنمی. بودم شده مظلوم هایدختربچه به شبیه درست
 .زد رو حرفش پردهبی

 نیستم؟ من مگه لبش یگوشه زخم مسبب! داره حق البته
 !خانم چند با اومدنش بیرون مسبب هم شاید چی؟ تفریحش شدن خراب مسبب
 .شد بلند سکو از و خورد تکون کمی

 .بگیره راه دنبالتون که کردمنمی فکر شد، پرت حواسم فقط. پاییدتونمی که دیدمش خودم دونم،می -
 .بود شده باز شومهرهپیچ بست،می رو من دهن چاک اومد،می باید یکی
 .دونستنمی مسبب رو من که شدم مرگذوق انگار
 .زدم تکیه سکو کنار سنگی دیوار به و گزیدم لب
 .اهوم -
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 .چسبید خوددرگیر من به تنوری نون عین لبخندش و چرخید سمتم سرش
 .نبودم مقصر که بود خوب خب اما بودم؛ شده تَوهمی شاید

 .کرد لمس رو لبش یگوشه زخم اشاره انگشت با
 .نبود جانانه و شدید زیادی البته! کردم کاری کتک بارمه اولین. که نشده چیزی. نکنید بغض جوراون هم حاال -

 داشت؟ زیبا یچولهچاله دو بودم گفته اینکه به کردممی فکر داشتم
 .کردنمی استفاده فرورفتگی دوتا اون از که سرش بر خاک
 «خیال شیرین طعم» آهنگ مدل از نه، کشعربده هایخوانندگی این از. خورهمی خوانندگی درد به صدا این اصالً

 .خونهمی بنددال که
 .کنیمی حس رو اغما خود بشه، زده وسط ویولن یه که هااین از

 .شدم شرمنده رسید که زخم به انگشت از نگاهم
 .میشه متورم فردا -

 .اومد گیر شچونه به دستش
 .نداره اشکال -
 ـل*بغـ هم لبخند دوتا مگه حاال. کنهمی سرزنش و خورهمی وول هی درونم کرم! باشه نداشته اشکال واقعاً کاش و

 میشه؟ عاشقت کسی بذاری حرفت یکی دوتا هر
 :کردم پاپااوناین کمی
 .است شده ومنتشر ساخته دانلود نگاه درسایت کتاب این

www.negahdl.com 
 
 .بگم چی دونمنمی -

 .شدم متمایل سمتش بیشتر کمی من و ایستاد بعد و شد خم کمی
 :گفت آوردمی در رو موبایلش کهدرحالی و رسوند لباسش جیب به دست

 .خانوم کنید سرزنش رو خودتون نیست نیاز -
 .کشیدم دیوار سنگ روی رو دستم و کشیدم نفسی. شد من کنِول وجدانعذاب کمییه انگار

 .کنممی جبران -
 :انداخت باال رو ابروش ایبامزه حالت با و اومد باال سرش

 .خوبم من نکنید، فکر بهش هم دیگه. خانوم خوندید رو من رمان شما که در همون به این. نکردم کاری که من -
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 این به زیادی داری میگه من به که اون پرشیطنت نگاه مثال کنه،می اذیتت هاشوننگاه که داریم هم مرد نمونه یه
 .میدی رو بشر
 به داری دوست که بود هاآدم دست اون از ناجوری جوریه... حرف از پر ولی حرفکم زد،می خاص نَمه یه مرد این

 .ببندی المصب و لعنتی نافشون
 !اندازهمی باال ابرویی چه ببین المصب

 .کنهمی درگیر خودخودبه رو آدم کالً باوقارش ژست تریپ لعنتی
 .پراحترامه خیلی مرد این اینکه جز نداره خاصی حس هیچ بهش کردن فکر و کنممی فکر بهش که سرم به زده

*** 
 .شد متوقف ماشین بلوار سر بعد ساعتیه
 .رسوندمتونمی کوچه سر تا حداقل -

 .فشرد رو مهرپور دست ایمان
 ...خونه اومدیمی کاش. زننمی قدم کمیه شدن، سنگین هم اینا. نیست راهی بابا، نه -

 .برداشت چشماش از رو دودی عینک مهرپور
 .هستم پیامت منتظر ممنون، -

 .رسوند ماشین در به رو خودش مژگان
 .افتادید زحمت تو. نکنه درد دستتون -

 .کرد نگاهش مهرپور
 .خانوم بردم ـذت*لـ نبود، زحمتی -

 .زد لبخندی ساحل. شد خارج ایمان با و کرد تشکری هم مهرنوش
 .اومدید همراهمون کردید لطف! مهرپور ادبیات استاد دکتر آقای ممنون -

 .زد رنگیکم لبخند مهرپور
 .بریز زبون کم! دختر برو -

 .شد پیاده ماشین از کیفش برداشتن با و زد ایخندهتک ساحل
 .کشیدم جلو رو خودم

 ...مچکر متأسفم، لبتون زخم بابت واقعاً من. اومدید ما با که شدم حالخوش -
 .رسوندم در یدستگیره به دست کردممی نگاه اون رخنیم به کهدرحالی
 :گفت شمردهشمرده و کرد نگاهم
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 خوش خیلی و کردم قبول همراهی برای رو ایمان دعوت تنها خانوم، نکردم کاری من درضمن. نکنید فکر بهش -
 ...دعوا گرفتن درنظر بدون البته گذشت،

 .شدم شرمنده باز و گزیدم لب
 .خوش روزتون ممنون، -

 .داد تکون سری
 .همچنین -
 کمییه اون هایچشم یرنگینه و انداختم چشماش به شتیره چشمای رنگ کشف برای رو نگاهم آخرین من و

 .بود برانگیزتعجب
 .انداختمی خاص لعاب و رنگ یه خوردمی نور تا ولی هستن؛ مشکی کردیمی حس

 .گرفتیم پیش رو خونه راه بقیه کنار و گرفت رو مکوله ایمان شدم پیاده که ماشین از
 .بود مونده جا جایی، یه من حواس و زدمی حرف ایمان با مژگان

 .کردمی خرد رو اعصابم هم فکرش که جایی یه
 دیگه؟ میشه رفع این و هواست روی حواسم یکی قول به
 احسنت نحو به مهمونیش تا شد مونخونه چتر هم مژگان و موند کنارمون رو شب ایمان رسیدیم، که خونه به

 .بشه تکمیل
 .گرفت دستم از رو ظرف و ایستاد کنارم ایمان

 خب؟ -
 .کشیدم بعدی بشقاب روی رو اسکاچ و انداختم باال ابرو

 چی؟ خب -
 :کرد خشک رو دستش توی ظرف و برداشت رو دست دم دستمال

 .بود شده تنگ برات دلم -
 .کشیدم دستش روی رو دستم روی هایکف و خندیدم

 .بینیمی حداقل روز هر که رو من -
 .گذاشت هاممو روی و برداشت رو دستش رو کفِ شسبابه انگشت با
 بینیشون؟می روز هر که بشه آدمایی تنگه دلت نمیشه مگه -

 .کردم فوت رو شده درست حباب و کردم ریز چشم
 .شم فدات مونهنمی تنگیدل واسه جا ببینی همش رو یکی اگه -
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 .کرد باز رو سرد آب شیر
 دسته شیک خیلی. داره دوسش که کسی واسه بخره گل بود اومده دختره. شد دعوایی یه فروشیگل توی دیروز -

 فنا به گلدسته کل دختره، به خورد محکم فروشیگل داخل اومد یکی رفت،می داشت بیچاره. کردم تزئین رو گل
 .کنه گریه بود نزدیک. رفت

 .کشیدم آب رو هامدست و خندیدم
 کردی؟ درست براش. داشت حق -

 .انداخت باال شونه
 که این به برسم خواممی حرفم از. نپسندید کردم درست براش دیگه دوتا. بود شده اول گلدسته همون عاشق -

 .باشه ترشبوخوش باشه، بهترش اگه حتی نمیشه، اولی هیچی
 .گذاشتم چکونآب داخل رو قابلمه

 افتادی؟ یادش دوباره -
 .چرخید سمتم و برداشت رو چای قوری

 .بودش رفته یادم روز چند یه -
 .کرد مهمونم دارهل چای لیوانی به اون و کشیدم هومی

 رو صبح صبح، به رسوندیم رو شب خونه این توی روزایی چه دونهمی خدا و شدیم حیاط وارد دست به نقل
 .ساختیم خاطره خونه این توی ایمان با کلی و شب به رسوندیم

 .فتهمی یاد همش و کنیمی عادت کنی، زندگی محل یه داخل که مدتیه. نمیشه اول هیچی گفت،می راست
 .آخری نه و داشتم ایاولی نه چون کنم درک رو ایمان نبودم بلد
 .گذاشتم دهنم داخل من رو دستش خشک انجیر و زدیم تکیه پنجره یلبه به

 .رسوند لبش به رو لیوانش
 .دارم دوست رو امشب -
 .دارم دوست رو هستم تو پیش که شبایی یهمه من -
 .منم -
 شده؟ تنگ دلت -
 .نَمه یه -
 کنم؟ تونممی کاری -
 .عزیزدلم کافیه بودنت -
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 .تنت به چسبهمی و میشه گوشت هاآدم سرییه بودنعزیزدل و
 .شدم خیره ماه به اون مثل و شدم ـنه*سیـبهدست
 .انداخت مشونه دور دست

 .کن یادآوری خودت به هرشب رو این. مونهمه داریم دوسِت نره یادت! سارا -
 .زدم لبخندی

 .چشم -
 . باشه اشکبی همیشه -
  

*** 
 که قشنگی بالی آن تو»: گفت که شاعری اون! بیفتن که هستن بالها. برسند سر موقعبه کِی بلدن بالها سرییه

  «سرم به آمدی
 بین الاقل بودن، حالخوش همه که داشت وجود اگه قشنگ بالی اصالً. نیست قشنگ بالها یهمه رفت یادش

 .خندیدنمی نمه یه زندگی وتایتک
 .نزدیک هی شد،می دور هی گوشم توی صدایی یه

 .کرد ایجاد اتاق کف بدی آهنگضرب دستم از گوشی خوردن سُر و نرسید دیگه گوشم به دایی صدای
 .رسید مژگان گوش به افتادنش و میز به موبایلم برخورد صدای

 .کرد دنبال رو اون هایقدم من چشمای و برگشت زدههول
 .پرید تنم از روح و موندم جا خودم انگار کنارگوشه همین
 .افتادم زمین و شد شلبه گیر دستم که میزی کنار همین

 .کنی گیریپیش اگه حتی بیفتن؛ که هستن هابال
 گرمه؟ چی به پشتمون. کشیده قد هابال همین با المصب زندگی همین
 .گرفت رو هامشونه طرف دو مژگان هایدست

 شده؟ چی سارا سارا؟ -
 .زدمی ضربه میز به جسمم خورد،می تکون روحم
 رو؟ آدم یه بدبختی عمق فهمهمی کی و رسیدمی هامانگشت به هامنفس

 .میگه بهت رو بدترش بگی، هاتبدبختی از هرکی به
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 از نیفتاد؟ بدترش که داره شکر جای افتاد؟ اتفاق این که شکر رو خدا بگم. کرد شکر رو خدا نمیشه جاها سرییه
 بدتر؟ این

 کف به من چشمای سوی ایستاد، که بلندشپاشنه هایکفش روی و رسید موبایلم گوشی به مژگان دست مسیر
 .کرد پیدا سوق زمین

 کِی؟ تا بدبختی کِی؟ تا مقاومت بلرزه، تا رفتمی هاملب
 دو درحد باشه خبر یه تونهمی مرگ چنددرچنده؟ قبر توی خوابیدن فقط مگه مرگ ایستاده، چندقدمی در مرگ
 ...هابزنه آتیش ولی کلمه؛
 .زدم گریه زیر مقدمهبی و برداشتم زانوهام سر روی از رو هامدست
 گیره؟می ناجوری جوریه دلت غروبه، و شنبهپنج نه که هفته وسط دیدی
 گرفته؟ دلت ولی چرخی؛می بازار توی آدم مشتیه وسط دیدی

 .خدا خود نه بشه مشکالتم حالل تونهمی ایمان نه که خوابیده هامگریه پشت حرف خروارها فقط نگرفته، دلم من
 !گرفتمی رو بدبختی این جلوی که کنه کاری خواستمی خدا اگه

 و بردمی خودش با هم رو من افکار رفت،می سمت اون سمت این تقتق بلندشپاشنه هایکفش اون با مژگان
 .آوردمی

 .شد دنبال موبایل فرود و گرفتن اوج تا منم نگاه. شد پرت میز روی تقریباً وداغونمدرب موبایل گوشی
 .رسید هامگونه به گردنش دور تزئینی شال یگوشه. گزید لب و رسید نزدیکم

 .گرفت رو دستم آزادش دست با
 .باش آروم عزیزم، هیش -

 .نداره خاصی معنی وتنهاتک «باش آروم» یجمله
 .داره درد بیشتر کنه، پاک رو هاتاشک بغض با جوریاین یکی اینکه
 ...بالی یه باید ساعت این توی امروز همین اَد و بود شده هاماشک نم غرق شالش یگوشه
 . بود چسبیده میز به سرم و بودن کرده یخ هامدست

  
 .زنهمی زانو پام جلوی مژگان

 .آجی کن نگاه رو من! سارا گردهبرمی! که نشده چیزی. باش آروم مژگان جان -
 .نشست صورتم گِرد هاشدست و رسید اون به میلبی چشمام
 .شد جمع هاشدست میون سرم و گذاشتم هاشدست روی دست
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 .میاره یادت و خورهمی تا چیزها خیلی تلخ ورق بندش پشت بگیره که راه نداره، نیومد اومد اشک
 .بودن گذاشته قهمساب سرم توی هاینبض با هاماشک و بود شده جاگیر مژگان یـنه*سیـ درون سرم

 .کنیممی حلش جورییه. میشه حل سارا، نکن گریه -
 بشه؟ حل شمسخره هایفرمول با که بود ریاضی یمسئله مگه

 بشه؟ حل مشکل درجه75 و درجه45 یزاویه کردن حل با که بود مثلثات یا هندسه مگه
 .کرد بلندم جا از آهسته و گرفت رو دستم دو مچ مژگان
 .کردمی مشخص رو هااشک این آبروییبی نشریه امروز خلوتیِ

 .برسن کتاب نمایشگاه یافتتاحیه به تا رفتن همه امروز فهمیدن؛ انگار
 !دوست زیادی دختر این آویز جسمم خودم، و بود گیر مژگان دست مکوله

 .نداشت رفتن راه میل من پاهای و بست هوابی رو اتاق در
 .خوردممی قِل بود، نگرفته رو من مژگان اگه رو هاپله
 .برم خوامنمی من. شدمی چیزیم که درکبه و خوردممی قل
 .بخونم کتاب کتابخونه، این خلوتی توی جاهمین خواممی
 .منتظرمه سونامی بزرگی به بالیی یه شهرستان توی که نکنم فکر خواممی

 .بود گرفتن شماره مشغول راستش دست با و بود گرفته رو من چپش دست با مژگان
 .رسیدمی راستم گوش مرز از صداش

 پیش برو شب حتماً. بزنم حرف تونمنمی فعالً! اراک بریم باید سارا و من. ساحل و بهناز پیش برو امشب ایمان الو -
 !فعالً هابچه
 لعنتی یفاجعه این اوج میونش از من و کرد ردیف هم کنار کلمه نفسیه. نداد خط وراون به صحبتی یاجازه حتی

 .کردم حس رو
 .داره آهسته تعلیق یه که هواپیماست گیریاوج زمان دقیقاً اوج، اوج فاجعه، اوج

  «شده؟ چی»: پرسید سر با که دیدم رو میترا
 !داشت دیدن نداشت، گفتن نداشت، پرسیدن

 باید رو خوب دوست و کرد بسنده سر دادنتکون به مژگان. کردم نگاهش مات من و پرسید رو حالم واشارهایما با
 .برد جاهمه و جیب توی گذاشت

 بهداد؟ خانوم بهداد؟ خانوم -
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 خاصی جذابیت و انداختممی نگاه کوچه زمین کف آسفالت به. بودم ایستاده بیرون و کتابخونه در بین. ایستاد مژگان
 .دیدمنمی

 :کرد رها رو کتابخونه بازنیمه در مژگان
 .دارم عجله من بگید سریع شده؟ چیزی -

 !اینجاست االن اون که نداشت خاصی اهمیت و ببینم رو اون یچهره حالت تونستمنمی
 ...گفت ایمان -

 :پرید مهرپور حرف میون مژگان
 بدید؟ قرض من به رو ماشینتون میشه ببخشید -

 .کرد رصد رو دو اون نگاه یفاصله واراتوماتیک سرم و مژگان حرف از شدم شوکه
 .کردمی جاجابه رو دوشش روی کیف و کوله پراسترس و منتظر مژگان و کردمی نگاه تنها اون
 .فرستادم عقب رو مشده پخش موهای مسبابه انگشت با و چرخید سرم

 .بود خراب خراب بود، داغون نبود، مالیم من ذهن و اومدمی مالیمنیمه باد
 .رفت سریع خودش و داد مژگان دست سوئیچ مهرپور که گفتن چی و شد چی نفهمیدم

 .شدم بیرون یخیره و چسبوندم چپ سمت در به رو خودم تقریباً
 من هاشصحبت بین و داد هردوشون تحویل غازیه صدمن هایحرف و زد زنگ بهناز و ساحل به بین این مژگان

 .زدمی صدا رو
 .زدممی پاودست وبیداریخواب بین
 .بود نعمتی هم بودن کر. شنیدمنمی کاش یعنی. گفتمی چی شنیدمنمی

 .بود ریزش حال در ثیرٔ  تابی هایماساژدادن دست از هامشونه و کردمی نگاهم باریه لحظه هرچند مژگان
 .افتاد بهش نگاهم چشم یگوشه از شد، باز که ماشین در

 .داد نشون میل شدنبسته به بالتکلیف من هایچشم خورد، که ماشین استارت
 .شده شوکه خیلی دوستتون. میارم بیرون کوچه از رو ماشین من بگیرید دَکه از آب بطری یه شما تا بهداد، خانوم -

 ...روحم آخ... درونم ولی ها؛خوبه خیلی ظاهرم. موندم مات نشدم، شوکه
 هر کردن دود اسپند و بخوری چشم که بسازه باهات جورچه بلده زندگی میاد؟ برنمیاد، کاری روانشناس دست از

 !نیاد کارت به هفته
 رضایی؟ خانم -

 .فشرد بیشتر رو در دستگیره دستم و ندادم خودم به زحمتی



 

 

268 

 

  آماج نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 ツبهزاد سدنا

 تمام؟ و اندازیمی رو خودت راحته؟ کردن خودکشی
 کنه؟ داریمیونه خوادمی خدا هم اینجا یا بمیرم؟ ممکنه
 ...اون نرم ماشین یگوشه همین به شدم پرت و زد صدام دوباره
 .خواستنمی هیچی دلم. بسوزه برام دلش خواستمنمی
 خواستم؟می دنیا این جون از چی من اصالً! من وای! من وای
 .کردنیم زندگی به مجبور ما و دنیاست باشه، هم مکافات دار دنیا

 ...اما کردم؛ فکر هم خودکشی به خودکشی؟
 معدنی آب از قطره یه. شد فشرده رنگکوه معدنی آب شفاف بطری به سردم هایدست شد، ماشین سوار که مژگان

 کنه؟می کمک من به
 چنگ آدم به زنی،می چنگ زمین به زنی،می چنگ هوا به زنی،می چنگ هم ریسمان ترینکوچک به جاهایی یه

 .بس و همین... فقط خودشونن فکر هاآدم نه آدم؟. زنیمی
 قدراون دوهفته، میشه هفتهیه درگیرشی؟ هفتهیه و افتهمی عروسک به چشمت یهو هستی، ترکوچک وقتی دیدی

 ...و باشه خراب اگه حتی باشیش؛ داشته خوادمی دلت که گذرهمی
 ...و صورتم توی کنه تف اگه حتی سالم؛ و صحیح. خواستمی رو سایه دلم بود، همین هم من دل حکم
 .ببینم چشمام با رو سایه. باشه سایه ولی بکنم؛ رو اینکار حاضرم احمق منِ

 ...دیوونه آخ بودم؟ شده دیوونه. کنم حس اتاق توی سایهبهسایه رو سایه
 باشه؟ دیگه یکی کنار اینکه به ارزید؟می چی به شدن دیوونه

 یادش ولی دید؛ که هاییخواهرانه تمام قیمت به شدم فروخته عشق سر من و بفروشن راحت رو تو توننمی هاآدم
 .رفت
 کنم؟ غلطی چه بگو خودت شکر، رو انصافت خدایا بازم
 .کنهمی داغون رو وجودت بُنیان کل روز یه و بیرون زده که لقی آجر مثل زد،می لق آب روی زندگیم یپایه هر

 .کرد ـل*بغـ رو حسیبی من چشمای و شد گرم کمکم ماشین داخل هوای
 رسهنمی زورشون هاخیلی. باشم داشته رسهنمی زورم که خوادمی چیزها خیلی من دل و کشیدم نفس میون در یک

 .باشن داشته رو چیزها خیلی تا
 ناب، هایمادرانه با زندگی یه بهناز سر، یسایه با زندگی یه مژگان عشق، با زندگی یه اون آروم، زندگی یه من

 ...با زندگی یه ساحل
 *** 
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 .شدم بدنم روی چیزی سنگینی متوجه کردم باز که رو چشمام
 اون یمردونه کت متوجه هامچشم کردن تنگ با و رسوندم تنم روی جسم به آلودخواب هایچشم با رو دستم
 .شدم
 .چرخوندم دوطرفین به رو گردنم و کشیدم جلو رو خودم

 .کردم نگاه بودن ایستاده هم کنار که مهرپور و مژگان به ماشین جلوی یشیشه از و گرفتم رو راننده صندلی یلبه
 .کردم نگاه رنگی هایمغازه به کنارم یپنجره از و چرخوندم سر

 مثلثی هایبُرِش با سوهان که روزها اون برای دلم و زد برقی هامچشم. بود خورده پشمک و سوهان تیتر شونهمه
 .بود تنگ خوردیم،می

 .کردم باز رو در آهسته و گذاشتم دستگیره روی رو دستم
 .رسید گوشم به که بود صوتی بیشترین هاماشین گذر صدای گذاشتم بیرون که رو پام

 .رسوندم دو اون به رو خودم کوتاه قدم چند با و کردم جمع مـنه*سیـ درون دست
 .زدم رنگیکم لبخند

 !سالم -
 .برداشت ماشین کاپوت از رو شتکیه مژگان و برگشتن عقب به دو هر

 .انداخت مدورشونه دست رسوند، کنارم به رو خودش و زد لبخندی
 عزیزم؟ خوبی -
 :کردم ـوازش*نـ رو بود مشونه روی که چپش دست و کردم نگاه صورتش به
 کجاییم؟. خوبم برم، قربونت -
 ...قم -

 :گفتم مشتاق و انداختم باال ابرو
 میشه؟ حرم؟ بریم -

 .گذاشت ماشین کاپوت روی رو دستش مهرپور
 .نیست حرم تا زیادی راه برید، پیاده -

 :پرسید مژگان و چرخوند رو دستش درون سیگار
 نمیاید؟ شما -

 .گذاشت جیبش داخل رو ایقهوه فندک
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 !نه -
 .کرد نگاه من به و داد تکون سری مژگان

 .بیارم رو هامونکیف برم -
 باعث سیگارش غلیظ بوی. رسوندم مهرپور کنار به رو خودم رفت، مژگان وقتی و کردم اکتفا سرم دادن تکون به

 .شد مچهره رفتن درهم
 .فرستیدمی ریه به رو مضر دود این نیست خوب -
 .کرد نگاهم چشم یگوشه از ایپریده باال ابروی با
 .بشید غافل زندگی از هم شما که نیست خوب -

 :دوختم چشم خیابون، یدیگه سمت میدون به و کشیدم جلو رو رفتمی عقب که ممقنعه
 کنید؟می مقایسه باهم رو زندگی و دود -

 .شد له سیگار و گذاشت سیگار روی رو راستش پای انداخت، زمین روی رو سیگار
 .زد تکیه کاپوت به بیشتر و کرد باز عقب سمتبه رو هاشدست

 بود؟ همین خودش خود یا بودن ژست شهمه هااین
 .بودن ژست یه هااین یهمه دیدم،می متفاوت روی با عجیب آدم یه ماهدوازده به سالی که منی برای

 !باشی عصابهدست باید باشی که مهرپور با
 .بود عجیب من برای تنها بودنش مدل این کالً

 .اومد چشماش به نگاهم من و چرخید سمتم سرش
 باشید؟ خودتون فکر ندارید قصد -

 :گفتم راههبی و کردم جمع مـنه*سیـ دورن بیشتر رو هامدست
 اید؟حوصلهبی -
 .چرخید من به مماس و زد لبخندی نیمچه اون و
 غمگینید؟ -

 .نداشت رو من هایالٔ  سو به دادن پاسخ قصد مرد این انگار
 .کردمی بازی این خرج آگاهانه مانوری بود، کرده شروع من با رو دوئلی انگار
 :اومد مژگان صدای که بزنم حرفی تا کردم باز دهن

 .برگردم تا باش جاهمین تو بخرم شارژ برم من سارا -
 !عصابهدست مرد! بود ژست در هنوز که همین مرد، همین به رسید باز نگاهم و کردم شبدرقه لبخند با
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 .کشید عمیق نفسی مهرپور
 دونستید؟می شده، عاشق دوستتون -

 .بود زده سرش به چیزی یه امشب اون و کردم نگاهش باتعجب
 !دیدیمی بال و زوربه رو لبخندهاش که مردی زد؟می لبخند

 .خاروند رو لبش یگوشه شست انگشت با
 کنید؟می تعجب چرا -

 .کردم اخمی
 فهمیدید؟ کجا از بدونم میشه -

 .زد رنگیکم لبخند و کرد ریز چشم
. داره فرق معمولیا با کمیه مدلشون. میدن تشخیص رو میشن عاشق که هاییآدم باشن، شده عاشق که هاییآدم -

 .کنهمی دور بودن معمولی از رو تو شدن عاشق کالً
 .کردم نگاهش بااستفهام

 .نبود مژگان شدنِ عاشق برای ایکننده قانع دلیالی -
 .داد نشونم رو موهاش از تار چند شسبابه انگشت با و انداخت باال شونه

 .نکردم سفید آسیاب توی رو سفید موهای از تار چند همین من ولی ندارم؛ سنی درسته -
 .زدم تکیه ماشین کاپوت یکناره به
 !حرفاست این از ترعرضهبی این شده؟ عاشق -

 .چرخید سمتم کامالً و کرد تا رو آرنجش
 .کنممی درک راحتیبه رو دوستتون شدم، عاشق من داره؟ ربط عرضه به عشق مگه -
 .رفت باال ابروم دو
 شدید؟ عاشق هم شما -

 .کرد نگاهم بامزه
  حرفام؟ این از ترعرضهبی یا نمیاد بهم -
  

 .خندیدم آهسته و گرفتم دهانم جلوی رو دستم
 طوراین کنممی فکر بالغید، و عاقل آدم یه شما گیرید؟می خودتون به چرا شما! شما نه بود مژگان با منظورم من -

 !میشن عاشق منطق با آدما
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 .زد مشونه به کوتاهی خیلی یضربه هوابی
 ...بستگیدل نه وابستگیه فقط منطق، کنار عشق! نکنید اشتباه -

 .شد کشیده کرد،می پنهون شلوارش جیب داخل که شکشیده هایانگشت به مشونه روی از نگاهم
 .زد اشاره ایمغازه به و کرد کج سر
 کرد صحبت کسی با ماشین داخل آخه کنه،می صحبت داره دوسش که کسی با داره دوستتون هم االن مطمئناً -

 .کنهمی خالصه بعد به رو تماسش گفت که
 .انداختم باال شونه

 .کنهنمی من زندگی به کمکی عشق بیارم، در سر ندارم هم میلی. نمیارم در سر وعاشقیازعشق که من. دونمنمی -
 .رفتن باال شکشیده یمردونه ابروهای

 از تدبیرش که شما مثل کسی از متعجبم بخوره؟ زندگیتون درد به حتماً دارید که هرچی هستید این دنبال چرا -
 !اینه عشق

 :زدم لب احمقانه
 .دونمنمی -

 از فراتر چیزی من چشمای و گرفت رو هامدست ثانیه صدم چند در هاشدست و رسوند رومروبه به رو خودش
 .کرد تجربه رو شدن گشاد

 .دادمی ارور ذهنم و بود دستش پِی حواسم
 کرد؟می کارچی داشت من با کرد؟می کارچی داشت
 .زد چشمام جلوی بِشکنی و اومد باال چپش دست

 رو دستت ایمان کن فکر یا گرفته رو دستت دوستت کن فکر. نکن الکی فکر خواهشاً گرفتم رو دستت اگه االن -
 ...حسی ارتباط گفت میشه باهات، باشم راحت خواممی فقط من. گرفته
 .نپرید خواب از هم بشکن همون با من نگاه

 چیزی تو و دریاست روی که هاخواب اون از میشه، ختم جاهیچ به تهش و میری راه که هست هاخواب نوع این از
 .شنوینمی دریا موج جز

 ناجور جوریه و بودم کرده گیر. شده پیچیده درهم هانخ تمام میون که نَخی به شبیه درست بود، کرده گیر نگاهم
 !حبس

 شکلیه؟ همین شتجربه دقیقاً موندن، هوا و زمین بین
 .زدمی سوسو هامگوش درون چیزی و نداشتم حرفی هیچ
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 !کن نگاه من به! شدی مشکلی چه دچار که گفت بهم. کردم صحبت دوستت با -
 بزنه؟ حرف تونهمی کنه؟ نگاه تونهمی میشه، شوکه که آدمی
 .نداره تعجب جای شدن، اون یشوکه
 کنی؟می فکر چه باشی شما! بگیره رو دستت بیاد کنه،می سنگینی دلت سر که غمی و تنگیدل میون یهو یکی
 بشه؟ چی قراره امشب درک،به فکرهام و من
 رسید؟ امشب به که شد هاچه امروز درک،به هوشیبی این و من
 گرفت؟ رو هامدست چرا درک،به شیهویی وجود و ماشین این و من
 اصالً؟ گفت چی

 .زدمی تند اضافه نبض یه دلم توی و اومد باال سرم مکث با
 !زندگیت پِی برو اینجایی؟ چرا تو آخه؟ چرا

 .تپیدمی بد قلبم ساله14 دخترهای مثل کنم، رها رو خودم خواستممی
 .شدنمی رها بازدمم ولی اومد؛می حلقم تا که بدهایی اون از

 مشکی از غیر چیزی رو مرد این هایچشم رنگ که بازتر من چشم یا بود شده بیشتر هامغازه هایالمپ نور
 دیدم؟می
 !آبی هم شاید یا ایسُرمه خوردگیخط الیه چند با تیرگی یه

 !بود رنگ همون اون هایچشم هم باز و زدم پلکی
 :گفتم زده هول و نگرفتم کام به زبان

 !تیره آبی هم شاید دونمنمی ای،سُرمه نه آبیه شما چشمای! اوه -
 :گفت چشمکی با و زد عمیقی لبخند

 .کردی کشفش باالخره -
 بود؟ رنگی چه واقعاً رنگ این و چه؟ من به اون هایچشم کشف و

 .آوردمی کم او هایچشم پیش رنگ، ترکیبِ همه اون با رنگیمداد
 .شدنمی له ولگدمشت زیر انگار قلبم هایماهیچه

 .زدمی حرف اون و کردمی تقاّل من درون ایساله14 یدختربچه
 اون به مختصری بستگیِدل و زده سایه به نهیب سن این توی وابستگی این شده، مرد اون یوابسته سایه ببین -

 .کنه ازدواج االن نداری دوست اصالً و خواهرتی فکر دونممی. کرده پیدا
 .بود آورده هجوم ذهنم به اون لطف به بود مختلف فکر هرچی
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 «کنم؟ تخفه یا میشی خفه» بزنه داد داشتم دوست یکی
 زندگی امید ممکنه. کنی بینیپیش رو آینده تونینمی تو!شه زندگی وارد سایه بذار! شو ازدواجشون به راضی -

 ممانعت بیشتر هرچی. بده نشون بازیگر یه تنها رو پیشهعاشق این و برگردونه ورق زندگی که ممکنه و بسازه خوبی
 .میشه خودت پشیمونی باعث که میشه چیزی کنی،
 .نبود او صدای زد؟می سوسو هامگوش توی چیزی یه گفتم
 گفت؟می قصه یا زدمی حرف
 گفت؟می شعر یا زدمی حرف
 کرد؟می دلبری یا زدمی حرف
 .کنه شونخفه و بندازه افکارم دور دست بیاد یکی کاش وای

 فعالً ولی بگیره؛ تصمیم خودش بذار نزن، طعنه تو شد که پشیمون. میشه پشیمون سایه که میدم قول تو به من -
 آسیب وروانتروح و خودت به تو تنها اتفاقات این با! شو خیالبی نده رخ ناخوشایندی و جدید اتفاق اینکه برای
 ای؟متوجه! زنیمی

 چینم؟می گالبی و سیب دارم من و گرفتی؟ رو دستم تو اینکه چی؟ متوجه
 گفتی؟می چی راستی زنی؟می حرف من با اصالً چرا و اینجایی تو اینکه متوجه
 نسنجیدی؟ رو من یجنبه خدا اینه؟ میگن که حولی به حالی
 نشه؟ جونم یخوره تا بندازم گوشه کدوم رو این هست، تنش از پر من زندگی کل زندگیم؟ وسط بود چی این

 .کرد خارج هوابی رو نفسم م،شونه به کوتاهش یضربه و شد قطع دستش گرمای تماس
 .کردم قایم جیبم درون ضایع خیلی رو هامدست من و کرد نگاهم تعجب با

 :گفتم ارادهبی من و شد گم هامدست پی نگاهش
 کنید؟می برقرار حسی ارتباط جوریاین همه با -

 .گزیدم محکم رو هاملب و فشردم هم روی رو هامچشم. کرد وسفیدسرخ رو من شخنده و اومد کش هاشلب
 کرد؟می کارچی من با داشت مرد این! حرف پشت حرف! آبروییبی پشت آبروییبی

 .کرد خارج خنده با رو نفسش
 فهمیدی؟ رو من حرفای -
 !کنم فکر -

 .شد بیشتر شخنده و کشید هاشلب روی دستی
 .کردم صحبت بند یه تقریباً من! کن فکر بیشتر -
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 اون و زدممی گند داشتم. بود نمونده چیزی شدنم بخار به و شدممی آب داشتم. دویید هامغازه پی من هایچشم
 .خندیدمی منداشته ریش به هرهر
 ...خود و شد من گیجی باعث شعورشبی خود

 .کرد ایمصلحتی یسرفه
 !اومد دوستتون -

 انگار من وای! جاهمه شرق؛ غرب،. رفتمی جایی هر کدوم هر هامفکر و کردم نگاه مژگان هایقدم به و چرخیدم
 !بود خندهخوش زیادی مرد همین شدنم، خل ک*تحـریـ عامل تنها و بودم شده خل

 سارا؟ بریم بود، شلوغ چقد وای -
 .کرد ردوبدل مژگان و من بین داریمعنی نگاه مهرپور

 .نمونده زیادی راه اراک تا. کنممی استراحت کمییه هم من -
 .زد لبخندی مژگان

 .افتادید زحمت تو ممنون، -
 .برداشت عقب به چندقدم مهرپور

 ...بهداد خانوم بگیرید تماس نبودم، اگه. بزنم دور کمیه میرم -
 :گفت آهسته و شد خم کمی من، کنار از شدن رد هنگام

 .کنید دعا هم بنده برای رضایی خانوم -
 !بود قبل یدقیقه چند لحن اون و لحن این میون فرق چقدر و

 !دیگه جور دیگه ایلحظه و جوریه لحظهیه بود، ایلحظه آدمِ مرد این
 .انداختمی سرم توی مضحک هایفکر و شدمی جونم یخوره داشت که بود افکارم این
 کردم؟ نگاه فقط هامرده عین چرا نکشیدم؟ خجالت من لحظه اون چرا

 !نیست دنیا این در من جنبگیِبی به قطعاً
 نبود؟ حالیش اجازه مردک گرفت؟ رو من هایدست مردک
 حسی؟ یـطه رابـ گفت من به عوضی مردک

 کردی؟ بود کاری چه این! بخوره سرت تو حسیت یـطه رابـ
 .کنه بارم لیچار بود مونده کم و شد باز نیشش قواره،بی مردک

 این درس! کنی حلش بتونی عمراً نخونی رو درسش تا که ریاضی فرمول بود شده کارش این با مردک این خدا وای
 داره؟ فایده خوندن، رو مرد
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 !مردک این از امان خدا وای... مردکِ... مردکِ... دراز مردک
 شده؟ چی -

 .رسید مژگان چادر به مشکی، هایالک از شده پاک هایانگشت از نگاهم
 بخری؟ شارژ تا کشید طول ساعتیه -

 .زد ایـوسه*بـ و کرد نزدیک هاشلب به رو مُهر طورهمون و نگرفت ازم نگاه
 .زدممی حرف مامانم با -

 .شد مواجه ششده گشاد چشمای با مغرهچشم
 .شدم بلند و زدم خنک مرمر هایسنگ به تکیه دست
 .کردم لمس رو ضریح طالیی هایقالب و کردم طی ضریح با رو مفاصله متر چند
 نیازم و داشتم نیاز خدا کمک به قبل از بیشتر کمی باراین و فهمیدمی رو هامحرف! نبود اون و من بین حرفی هیچ
 .بس و بود اون
 .برنگردم خالی دست و باشه شده دین ادای که کردم دعا مردک اون برای کمی و چسبونده ضریح به سر

 ...برسه کمکی خداکنه و خواستم کمک تنها و کردم ول رو هامفحش
*** 

 .زدم تکیه پشتی به دایی،زن یبوفه کنار من و اومدمی سرم پشت مهرپور
 .کرد خشک حوله با رو هاشدست شد، پذیرایی وارد مژگان و نشست کنارم مهرپور

 !کنهمی خوف آدم! داری ایدایی عجب -
 .رسید مژگان به طاقچه روی پالستیکی گلدون از نگاهم و زدم رنگیکم لبخند

 .نبود داییم به شباهتبی سامان یعنی! سامانه شبیه -
 .شدم خیره پذیرایی ورودی به و شدم ـنه*سیـ به دست

 .اومدمی قطار سوت صدای تنها و بود رسیده خونه تمام به سکوت
 لبم به رنگیکم لبخند که بود شیرین اینجا قدری به من خاطرات. بود دایی یخونه چندقدمی در آهنراه ایستگاه

 .آورد
 آه عزیزم، ایمان. اومد چشمم به روروبه دیوار روی ایمان و داییزن دایی، عکس قاب و فشردم هم روی چشم

 .بود من غار یار داشتم، دوستش همیشه
 .بود خوب خیلی ایمان با مـطه رابـ داشتم، کمی هایدوست اگه هرچند

 .نداشت ایمان و من دوستی یـطه*رابـ به راجع نارضایتی وقتهیچ دایی
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 .گذاشت مشونه روی دست دایی و شدم جاجابه جایم در کمی دایی،زن همراه دایی ورود با
 ...آقا بشینید هم شما دخترم، بشین -

 .داد تکون سری و نشست خیزنیم مهرپور
 .کرد نگاهم دایی

 .دادم اطالع پلیس به من -
 :.کشید جلو رو گلدارش سفید چادر داییزن
 !نباش نگران -

 .کردم رها نفسی
 امیده؟ با یعنی -

 .کشید فرمشخوش هایسیبل روی دستی دایی
 ...شبینصفه نمیشه باورم پلیس، به دادم رو سایه عکس من. احتماالً -

 .رسید اتمام به ایکشیده پوف با حرفش یادامه
 .نشست مدیگه سمت مژگان

 تهران؟ میرن یعنی -
 .اومد بحث میون مهرپور

 اگه میره بیا، بگه اون اگه! امیده دست حرفاش یرشته و فکرا تمام. برنگشته که ترسیده االن مطئناً سایه ببیند -
 .کنهنمی دریغ بکن، رو کار این بگه

 .گذاشت زمین روی رو چای سینی داییزن و برداشت دستش کنار قندون درون از قندی کالفه دایی
. شدمی سایه رفتن متوجه بود اینجا اگه ایمان! شده خودسر انقدر دختر این که عجبم در واقعاً من پسرم؟ بگم چی -

 .بودمی آهنراه ریل نگهبان پیش و بیداره شبا چون
 .کردم لمس رو پیشونیم انگشت دو با حوصلهبی
 نزدن؟ زنگی امید یا سایه جان؟دایی -

 .کرد دور هاشلب از رو چای لیوان دایی
 .واال نه -

 .رسوندم مانتوم جیب به رو مدیگه دست و کردم وارد سرم به بیشتری فشار
 .میده جواب شده منم حرص واسه پسره اون. زنممی زنگ خودم -

 .داد باال رو اسپرتش کت هایآستین و چرخید سمتم رخشنیم مهرپور
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 .گفتن هستن کجا که این از چیزی شاید باشید، داشته ایطوالنی یمکالمه تا بزنید حرف آرامش با کنید سعی -
 .افتاد گوشیم شکسته یشیشه به نگاهم گرفتن شماره زمان و دادم تکون سری استرس با

 . افتادم لبم جون به دندون با و چسبوندم چپم گوش کنار به رو گوشی
  

 .اومد نحسش صدای سوم بوق سر
 !گرام خواهرزن سالم -

 .نشست دستم روی نامحسوس مهرپور دست و زدم فرش به چنگی پرحرص
 .کشیدم عقب رو دستمکمی. شدمی پرت داشت من المصب حواس این

 کشی؟نمی خجالت -
 .کرد رها گوشی درون پرصدایی یخنده

 اومدم؟ بیرون خوشگلم خانوم با اینکه از یا تو؟ از -
 :کردم باز دهن حرصی و شد مشت اون دست زیر هامانگشت

 هان؟ احمقه؟ حد چه تا آدم -
 .خندید سرخوش

 !بشی مطمئن آزمایش یه با کافیه و شده من زن االن سایه که حد این تا -
 !نبود اون دست به دیگه من حواس و شد پرت من ذهن

 .شد گرد چشمام
 چیه؟ منظورت -

 .داد لحنش به کشیدگی کمی
 ...داشته ـطه*رابـ باهم اون و من که بود راضی سایه! نشدی متوجه که نگو -
 .پیچید گوشم توی و شد جیغ آخرش «باشیم» و شد کر من گوش و

 .شنیدمنمی من و زد صدام که بود دایی. خورد سُر دستم بین از گوشی
 بدم؟ نشون واکنشی چه باید االن من! شنیدمنمی هیچی

 !گفتمی دروغ! کنمنمی باور نه
 .بودم خیره فرش اسلیمی طرح به مات و نشد گرفته فرش از نگاهم

 .کردم وارد دو هر به ایخفه فشار و گذاشتم هامگوش روی رو دستم دو
 !دروغ دروغه، آره. کنه تحریکت خوادمی دروغه؛ همش... دروغه کنی؟نمی باور که تو دروغه، سارا! دروغه
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 .زدم چنگ دستش از رو موبایل گوشی و چرخوندم مژگان سمت رو تنم
 !میگی دروغ -

 .کشید پوفی حوصلهبی
 !نه یا دروغه فهمیمی آزمایش برگه با برگشتیم تهران -

 .کرد ایجاد بدی درد و شد کشیده دستم مچ روی دستم ناخن چپم گوش به رسوندش و موبایل جاییجابه هنگام
 :زدم فریاد درد با عصبی

 !کنممی شکایت ـاوز*تجـ جرم به کنم،می شکایت ازت -
 :کرد زمزمه سردخون

 ـاوزه؟*تجـ هم هنوز اسمش بود، راضی سایه ـاوز؟*تجـ -
 .نداشتم برسونم باورهام به رو اتفاق این اینکه توان نداشتم، رو بغض این داشتن نگه توان
 .احمقم چقدر ضعیفم، چقدر من
 .مکننده تکرار هایروزمرگی با جسم یه تنها من

 .بود غیرارادی حرکاتم و بود افتاده لرزه به تنم تمام بودم، شده منزجر
 .زدم کنارم بوفه به مشتی

 .نکردی غلطی هیچ تو! نگو چرت امید -
 .بود شده داغ هاماشک هجوم از صورتم و زدم هق گوشی درون

 یه با من البته! نشی سایه و من ازدواج راه سد باشی تو تا کنم؟ رو کار این نخوام که مخانواده یا ترسیدممی تو از -
 ...یه با وقتی نبودم شَر دنبال و تویی قَیِمش ولی دربیارم؛ عقدم به رو سایه تونستممی راحت فوت گواهی
 .شد فشرده انگار قلبم تمام و فشردم رو گوشی قرمز دکمه محکم
 .شکافت رو ذهنم ماشین، روی کلید کشیدن مثل قطار سوت صدای
 .حرکتند حال در ممعده محتویات کردممی حس

 .نداشت اهمیتی دیگه ساعد روی زخم و کردمی گزگز هامانگشت سر
 .بود شده داییزن چوبی مشکی یبوفه من گاهتکیه و زدنمی حرف همه دادم، تکیه بوفه به رو دستم
 .دوییدم دستشویی سمت به دو، با و رسوندم دهنم به رو چپم دست
 .داشت باالروی ممعده تا امید منفور وجود عصبی اثرات
 بیاد؟ سرم بال این باید چرا دقیقاً من بگو بهم بیا خدا هستم؟ کجا

 کنی؟می نازل من سر روی که مونده دستت روی بال مشتیه
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 .چسبید دستشویی در به پیشونیم و کردم قفل محسوسی لرزش با رو در
 .داشت زمختی صدای در روی هامناخن کشیدگی و زدم چوبی در به چنگی

 .کشیدم عقب رو خودم و گذاشتم در روی رو دستم کف
 محتویاتش و آیینه به محکمی یضربه و آوردم باال رو دستم پرحرص و گذاشتم روشویی طرف دو رو هامدست

 .زدم
 .شد یکی هقمهق صدای با زمین به برخوردش و شیشه شدن شکسته صدای

 .دادمی نشون خودم به رو وجودم از تکه هر که بود هاییشیشهخرده روی نگاهم من و دادمی صدا هم پشت در
 .هیچی و هیچی! لعنتی داری چی ببین

 !بدبخت میاد چشم به هاتداشته از بیشتر هاتنداشته
 ...تو از این و فروختت غریبه مرد عشق به که خواهرت از اون

 پخش دستم کف روی رو شده چکه خون و کشیدم دستم کناره به رو راستم دست شست انگشت دستم، سوزش با
 .کردم

 .شدمی سوزنسوزن سرم توی شکسته هایشیشه خرتخرت صدای و زدم پوزخندی
 ...باز رو در سامان روح رو تو سارا رو؟ در بازکن سارا -

 ؟ خدا کو گاهش؟تکیه کو لعنتی؟ سامان این کو
 !نکن باور تو خوابه همش بگه و بکشه سرم روی ـوازش*نـ دست که یکی

 ای؟بچه مگه! کنیباورمی چرا تو ته،سروبی یقصه و حرفه مشتیه همش
 :بردم باال رو صدام

 من از زمینم، آدم ترینعرضهبی من میدی؟ قسمم رو سامان روح که کیَم من! زنُدایی نیستم هیچی من -
 !بده نشونم دیدی، ترعرضهبی

 :گفت آهسته حرفم بند پشت دایی
 .کنیممی شکایت ریممی جان،دایی کن باز رو در -

 :زدم ممقنعه از ریخته بیرون موهای به چنگی و زدم جیغ
 آبرو که نیستم هیچی اصالً من نه. نیاوردم راه سر از رو آبروم من دایی نه وای... بگیم بریم دایی؟ بگیم چی بریم -

 من نداشتم، مبرادرزاده برای سیسمونی یه خریدن یعرضه حتی که مژگان از بپرس! نیستم هیچی... باشم داشته
 ...معرضهبی

 .کن باز رو لعنتی زمین این در بیا خدا! کشیدممی تَه انگار داشتم
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 بشه؟ چی که ترم؟بدبخت که کردی من بند و ندیدی بنده خدا
 .کشیدم صورتم روی رو سالمم دست کف

 .بدبختم من -
 لیوان میشه ظرفیتت که صورتت توی زنهمی جورییه میاد نداره، نیومد اومد بدبختی! نیست خوب همیشه زندگی

 .ریزهمی هم فوت با که پُر لب
 ...نیست خوب همیشه زندگی
*** 

 «...نداره خبر خودش بعد روز یه از آدم»
 حس دستم توی کمی درد. نداشتم چشمام کردن باز به میلی. بودم موهام تارتاربه میون دستی حرکت متوجه

 .کردممی
 .بود شده کشیده تنم روی سنگینی پتوی و اومدمی خوبی عطر بوی

 .شد کشیده سرم فرق روی سرم کف از شسبابه انگشت
 .گرفتم رو رفتمی موهام یدنباله سمت که دستش مچ و آوردم باال رو دستم

 .شد باز اون دست کردن ول با چشمام
 .بود زده زل صورتم به آشکارا

  خوبی؟ -
  

 :کردم باز لب من و شد جاگیر بالشتم کنار دستش
 کجان؟ بقیه -

 .کرد تنگ رو چشماش
 !آگاهی رفت هم داییت حیاط، توی داییتزن و خانوم مژگان -

 .گذاشتم پیشونیم روی رو دستم و کشیدم پوفی
 ...نه وای -

 :زد لبخندی
 !نشو نگران شده، پیداش سایه بگه رفت -
 .کردم قفل شکمم روی و کردم رد پتو روی از رو دستم دو

 .زده خجالت تا کردمی مشرمنده هامسرانگشت روی دستش گرمای
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 !غریبگی تمام با بود اینجا اون
 .داشت همراه سردیشونخ با همیشه که آرامشی تمام با بود اینجا باز و! حرفیکم تمام با بود اینجا اون

 .کنم گوش رو شکایتا و هاگله تا گوشم سراپا من زنی؟نمی حرف چرا -
 سود؟ چه گفتن تو به شکایت و کرد؟می حرف طلب من از

 ...باراین که داشته منفعتی شکایت، و گله دنیا کجای
 مردک تمام با مرد این و بودم شده درازکش آهنراه ریل به منتهی یزیرپنجره درست ایمان کوچیک اتاق توی

 !اینجاست بودنش،
 ...من -

 .شد مجمله یادامه سکوتم و کشیدم عمیق نفس
 .داشت ادامه شستم انگشت تا و شد کشیده دستم روی کناریش و اشاره انگشت دو

 :گفت وارزمزمه و آهسته
 فکر چیه؟ دونیمی ولی مهربونی؛ و آروم تو! کنیمی خواهرات از مراقبت برای هرکاری که هستی آدمی تو -

 .کنهمی قویت بودن خودت
 ببافه، بهم دخترونه رویای تا نپرید کنه، خیال تا نپرید من ذهن و نشست مشده قفل هایدست روی دستش کف

 .کنم ریزریز رو خیال پرهای تا نپرید
 .بدم نشون جوریچه رو بودنم خسته دونمنمی دیگه -

 .چسبوندم زمین به پهلوم کنار رو دستم دو کف و کردم باز رو چشمام کمی
 بودنش سردخون زیادی و کردمی نگاه حرکاتم به حوصله با او و زدم تکیه سرم پشت کمد و کشیدم باال رو خودم
 چیه؟ نشون

 !نیستی خودت فکر! کنی مقاومت بتونی نکنم فکر بیفته، این از بدتر اتفافات اگه -
 .رسید چشماش به شکشیده گردن و بازش ییقه از نگاهم
 .انداختم پایین رو سرم و کشیدم عمیق نفس
 !تاتابه دردسرهای این از امان اما داشتن؛ رو بودن خودم فکر انتظار من از و گفتنمی قصه همه زدن،می حرف همه

 بگم؟ برات باید بازم ایه،کلیشه حرفام تمام دونممی -
 .اومدمی قطار حرکت صدای تنها و شدم مشغول پتو روی پُرز با

 .نزدم حرفی و کشیدم باالتر رو گلبافت پتوی
 .شد سرم آوردن باال باعث مچونه زیر انگشت دو با اون و نکردم توجه شدم، خودم سمت دستش حرکت متوجه
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 !کن نگاه من به زنممی حرف وقتی -
 .کردم نگاه اون به هترب و رفتند عقب سرم همراه موهام از تار چند کشیدم، عقب رو سرم کمی من و کرد تر لبی
 .بود نشسته ژستی هیچبی من، چندقدمی در اینجا حاال

 !خسته و ساده بود، خوبش وضع نشون که شیک رسمی کت اون بدون
 وسط دقیق اون حاال. فهمیدنمی کسی مُردممی اگه که منی فهمیده، رو زندگیم وخمچم اون مثل مردی که آه

 .است ایستاده مشکلم بزرگترین
 .نداد نشون موهاش بین دستش بردن فرو با هافیلم مثل رو کالفگیش و کرد تر لب

 رو چیز همه من از بهتر. نداری ساله32 مرد یه دلداری به نیاز تو! کنهمی کالفه رو آدم کردنات سکوت این -
 !دونیمی

 نگاه بود، داده تکیه زمین روی عقب سمت به که شمردونه هایدست به. شد یکی زدنم پلک با غمگینم لبخند
 .کردم کوتاهی

 داشته؟شاید! نداشته من آفریدن به راجع فکری هیچ اول از اصالً اینکه یا ماضافه خدا دست روی کنممی حس -
 !انگار بمیرم روزی یه که مزنده فقط کنم،نمی زندگی اصالً! باهام کنهمی تا جوریاین االن که داشته هم

 .بود اون به درست نگاهم و کشیدم پتو گل طرح روی رو ماشاره انگشت
 !ایساده واکنش هیچبی کرد،می نگاهم آروم و سردخون

 اون زنی؟می حرف داری الکی چرا کنیمی حس که جورایییه. آدمه اعصاب روی هم هابودن سردخون سرییه
 !که نیست مهم براش
 ...اون آویز شدم من. شدم مزاحمش من نباشه، بایدم

 میاد؟ داره سرم به چی خدایا و نکردم که هاغلط چه من
 کنی؟نمی زندگی زنیمی حرف و نشستی من رویروبه اینجا که االن مگه خوب، دختر -

 .رسید پتو گل طرح روی بر هامانگشت حرکت روی نگاهش اون و کردم مکثی
 .کردم تر لب
 .تکمیله که االن الاقل شده، تکمیل من ظرفیت! نه -

 !باشه داشته حسی ارتباط داشت دوست خیلی انگار اون
 .رفت درهم دستم روی هایزخم با هاشسرانگشت لمس از من هایاخم

 .کرد نگاهم واکنشی هیچبی و سردخون باز اون و کشیدم عقب رو دستم
 !رو پایهبی حرفای این خودت به نکن تحمیل الکی -
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 !ترسممی دادنیدست از ایچیز یهمه از من سامان بعدِ -
 .بودمی کنارم مرد این جای جا،همین باید لعنتی سامان این
 !بود من برای هاشترس و پوسیدمی خاک هاخروار زیر من، زندگی مرد

 شکست یه دادندست از! قناری جزایر وسط یا خیابون شلوغی وسط است؛ آدم همراه جاهمه دادن،دست از ترس
 .نداره ترمیمی که کامله
 .کشید جلو رو خودشکمی

 انگ نه و کنهمی کوچیک رو تو نه خواستن کمک. زنهمی آسیب بهت مشکالت با رفتن جلو تنهیه گاهی بگیر یاد -
 .زنهمی بهت نابلدی
 :کرد نگاهم باال از ایستاد، و زد دستم روی کوتاهی یضربه

 ...بیرون بریم شو بلند -
 .کرد گم رو راه من چشمای شد، دراز سمتم که دستش

 خواستنمی انگار که یشده دراز دست به نه؛ ششلخته زیادی موهای یا هاشچشم به کردم، نگاهش حواسبی
 .بره کنار

 .رسید شمردونه دست به دستم مکث با و فرستادم گوش پشت رو موهام از ایتکه معذب
 .کرد رها رو دستم ایستادنم بعد اون و کشیدم باال رو خودم

 .افتادم راه در سمت سرش پشت داد،می رو ایمان بوی که اتاقی به نگاهبی
 .گذاشت در روی رو دستش که کنم باز رو در اون از جلوتر خواستم

 :داد دستم به چیزی اتاق، در کنار لباسی چوب روی از و کشید عقب رو دستش. کردم نگاهش تعجب با
 !نامحرمم من مثالً. کنی سرت باید رو این فکرکنم -

 رو شال و زد ایخندهتک.فشردم رو باشه زندایی برای زدممی حدس که رنگیزرشکی شال خجالت، از شده سرخ
 .کشید بیرون دستم بین از آهسته

 اگه نشد چیزی و دوستتم هم من خب! نبودی سرت شال نبودن متوجه تو کشیدی؟ خجالت چی برای االن -
 !دیدم رو موهات

 .کرد باز رو اتاق در و کرد دراز دست و انداخت سرم روی رو شال
 .کشیدم نفس پرصدا داد، هُل جلو به و چرخوند رو من
 ...خیلی شما -

 .خندید گوشم کنار آهسته
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 ...دونممی پرروام؟ -
 . انداختم مشونه روی رو شال یدنباله و کردم پنهون رو مخنده

  
 اجزای از تمام اون و زدم لبخندی. اومد بیرون آشپزخونه از داییزن موقع همون و شد پذیرایی وارد من از جلوتر

 .گذروند نظر از رو صورتم
 شم؟ فدات شدی بهتر دخترم، سالم -

 .نشست شمادرانه هایدست روی من هایدست و کشید جلو رو دوختشخوش دارگل چادر
 .داییزن بهترم ممنون، -

 .ـوسید*بـ نرم رو پیشونیم
 نیستی؟ گرسنه بشه، پیداش که االناست داییت -

 یجاده یاندازه به نیشش که مژگان دیدن با شد مواجه برگشتنم. خورد مسرشونه به دستی و دادم تکون سری
 .بود باز کرج-تهران

 !کپیدیا خوب چطوری؟ عشقم، سالم -
 .زدم ایگونهسست لبخند

 نرفتی؟ چرا تو بهترشدم، -
 .برگشت آشپزخونه به باز داییزن و کرد گرد چشم

 کجا؟ -
 .فرستادم عقب رو وپالمپخش موهای

 !کَنهمی رو سرت پوست مامانت. تونخونه -
 .زد پیشونیم به ایضربه کناریش و اشاره انگشت دو با
 .نباش من نگران تو اومده، دنبالم خودش بگه سپردم بابامم به! بابامم پیش گفتم پیچیدمش نوچ -

 پهن خونه کوچیک پذیرایی داخل ساعتنیم بعد غذا یسفره و کردم داییزن کمک شدم، سرگرم مژگان با کمی
 .شد

 تا دادمی اهمیت خونه ودیواردر به بیشتر اول همون از. اومدنمی خوشش باشه داشته مبل اینکه از وقتهیچ دایی
 !داییزن یجهیزیه و وسایل

 .بود شدیرینه رفیق کار که داشت نما سقف روی ایالعادهفوق هایبریگچ
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 پیشش تا کردمی دعوت رو من نباتیشآب هایشکالت با همیشه اما بود؛ چی خِبره مرد اون اسم نیست یادم دقیق
 .بشینم
 خشک هایگچ زور با مامانم شد، گچی ایمان و من سروصورت تمام دایی، یخونه بنایی روز چقدر بخیر، یادش
 .کَند رو موهام بین یشده
 .گرفت دستم از رو دوغ راه میون مهرپور و شدم خم کمی

 .رسوندم سفره باالی به رو خودم و زدم لبخندی
 .انداختم پاهام روی هم رو داییزن بلند داردنباله شال و کشیدم زانو روی رو مدخترونه بلندنیمه تونیک
 .بیاد سفره سر و شه تموم تلفنش با صحبتش تا بودیم دایی منتظر
 .افتاد دیگه مخلفات و مژگان رنجدست ساالد به داییزن دارطرح هایبشقاب از نگاهم و زدم گره بهم رو هامدست

 و زد هاحرف ایمان، انگیزخاطره کوچیک اتاق توی قبل دقایقی تا که کردمی رو مردی فضولی چشمام وسط این
 !زدم هاحرف هم من
 ...من و بود موبایلش گوشی سرگرم فاصله چندمتر با حاال اون
 !گرفتمی جون اضافی هایغلط دلم در لعنتی من

 !انداخت دلم به اون که اضافی هایغلط از امان
 .کنم حالی هاچیز خیلی دلم به باید وقتاسرع در موقعبه

 .منه زندگی یحاشیه اون کنم حالی! نشو توهُمی که کنم حالی
 !بگو چرت کم شدی، دیوونه که کنم حالی

 .دیدم طاقچه باال رو گوشیم و چرخوندم سر گوشیم پیام صدای با
 .رسوند دستم به طاقچه باالی از رو گوشیم و داد دستم رو آب لیوان راه میون مژگان
 .شستمی رخت من دل و زدمی چشمک ناشناس یشماره
 .خوردمی قُل من دل و بود داده پیام ناشناس یشماره
 دونممی!گردهبرمی شب سایه جان، خواهرزن ببین»: کردم لمس رو پیام شدن باز یدکمه و فشردم هم روی چشم

! بشی پشیمون برگردوندمش اینکه از کنممی کاری کنی، سرزنشش و بگی چیزی باز فقط خواممی. اراک اومدی که
 «.بگذره خوش
 گذره؟می خوش من به اون یبگذره خوش با قطعاً
 !گفت گوشم توی امید قبل چندساعت که هاییزنانگی به خورد گره من ذهن و چی؟ که انداخته راه بازی من با اون
 .کردمی سالحتخلع هم هاشوندادن بازی! هامرد این دست از امان
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 .داد تشخیص رو عشقشون شدنمی مردها، این دست از امان
 !نداشت حرف من زدن دور توی فرمونش دست زد، دور خوبی به رو من که من لوحساده خواهر از امان آه
 !نیست میلش نه نرفته، پایین یلقمه چند با موقعیت این در اینجا اما داشتم؛ هاحرف من و

 *** 
  
 .خوبه حالم من. بخواب برو -
 .بخواب هم تو -

 . کردم خاموش رو المپ و دادم تکون سری
 .بود شده دیوار تاکیتیک ساعت بند و نداشت قرار دلم

 .کردیم خاموش رو عصبانیتش بدبختی هزار با و شد عصبانی دایی
 .بشه صبورمسنگ خواستمی که داییزن از آه

 .کرد گریه من با مژگان و کرد نگاهم فقط مهرپور
 .شد که همدلم ولی داشت؛ فرق من هایگریه جنس با هاشگریه جنس
 .بود نیومده سایه و کشیدمی رخ به رو شب یازده لعنتی ساعت
 .بود آهنراه شلوغی اوج اینجا هایشب یازده

 .موند ساکت ولی کنم؛می خودخوری فهمیدمی مژگان
 .نگفت هیچ ولی خواد؛می گریه سیر دلم فهمیدمی داییزن

 .ـید*سـ*بو رو مشونه ولی خورده؛ ترک کمرم فهمیدمی دایی
 .بزنی ضجه تا کردمی تا بد که زندگی این به لعنت

 .بودم شده آماده آهنراه یمتروکه اطراف زدنقدم برای و انداختم جیبم داخل رو موبایلم گوشی
 !تو به هم شاید و مخمور زندگی این به ایمان، به خودم، به اون، به! کردممی فکر و رفتمی راه
 با رو من و مژگان وسط این! هستی موبایلت گوشی درگیر عمیق و زدی تکیه ماشینت به شبینصفه که تو همین و

 .کرد کنجکاو سرگرمیش این
 .دادنمی نشون رو کردن تایپ و دادن پیام جز چیزی انگشتش هایضربه و گوشی یصفحه رو هاشدست چرخش

 ...یا بود سرگرمی سیگارکشیدن و شبنصفه این
 .میشم دیوونه بشه اضافه که هم اون ندارم، درگیری کم خودم من خیالشبی
 .داد سُر پیراهنش جیب سمت رو موبایلش گوشی و اومد باال سرش حیاط، در کردن جفت نیم تقی صدا با
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 نخوابیدی؟ -
 «!فقط کنجکاوم نخوابیدی؟ چرا تو»: پرسیدممی من کاش

 ...کلمات تند تایپ و سیگار کردن دود و اون با ـطه*رابـ در
 ....ـطه*رابـ در اینجا، موندنش با ـطه*رابـ در

 !من زندگی یحاشیه الٔ  سو عالمت بود شده اون درکبه اصالً
 .گرفتم سیگارش غلیظ دود از نگاه و ندادم رو واضحش الٔ  سو جواب

 .آهن راه سمت بزنیم؟ قدم بریم میاین -
 .شد خاموش جوب درون سوزشنیم سیگار و برداشت جلو به قدمی
 .گذشتیم تاریکنیمه یکوچه تنگنای از و برداشتم اون از جلوتر قدمی

 ...و قطارها مسافرهای به دادنتکون دست هامون،کردنبازیتوپ بلعید، رو گذشته خاطرات تمام من چشمای
 .کشیدم نفسی

 .داشتم آهنراه سمت قشنگی هایخاطره خیلی من -
 .برد جیبش توی رو هاشدست

 ...کردنت نگاه از معلومه -
 :زدم لب اون به نگاهبی
 توش بزرگشون چمدونای با مسافرا بیشتر که پارکی اون هنوز امیدوارم ولی کرده؛ تغییر نیومدم، اینجا وقته خیلی -

 ...قطاره انتظار سالن یدیگه در سمت این! باشه داشته وجود زدنمی قدم
 :گفت اون و گذشتیم دوم یکوچه از هردو و کشید هومی

 .نکردم زندگی باشه قطار ریل نزدیک که ایخونه توی حالتابه -
 .کردم ایگذری نگاه اطراف هایدرخت به
 من برای پارک اون. رفتیممی پارک اون به خیلی پدرومادرم با. قشنگه شباش. کردیممی پیدا زیاد دوست که ما -

 .داشتنیِ دوست خیلی
 .کنی خاطره تجدید که داری جایی که خوبه -
 .زدم لبخندی میدون اطراف سبز فضای دیدن با
 .هست هنوزم -
 .کرد اشاره انتظار سالن دوم ورودی به سر با
 .سمته اون از ترشلوغ خیلی سمت این -
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 .میشن سالن وارد مسافرا بیشتر اینجا از -
 .گرفتم کاج درخت یرز نیمکت سمت رو دستم. کنممی رد رو پارک بلندی و دارمبرمی بلندی هایقدم

 .نشستیممی پدرومادرم با نیمکت اون پشت ما -
 .انداخت باال ابرویی

 !یادته هم هنوز جالب، چه -
 سنگی نیمکت روی. رسوندم انگیزخاطره نیمکت به رو خودم و رفتم راه لوزی هایفرشسنگ روی قدمبهقدم

 .کردم لمس رو نیمکت فلزی هایدسته و نشستم
 .کرد نگاه اطراف به و ایستاد رومروبه مهرپور

 چیه؟ اسمش اینجا راستی. بودم نیومده اراک حالتابه من -
 .کردم نگاه سنگین هایماشین گذر به
 .موشک چشمه -

 .انداخت باال ابرویی
 !داره اسمی عجب -

 .خندیدم
 .خندیدنمی هابچه کلی موشک، چشمه گفتممی رفتید، کجا گفتنمی و رفتممی مدرسه مهر وقتی یادمه -
 .نشست کنارم و برداشت کوتاه قدمیه
 ! وغریبهعجیب کمیه اسمش خب -
  

 .انداختم باال شونه
 .شاید -

 .گذاشت نیمکت نشیمنگاه روی و کرد باز هم از رو هاشدست دوتا
 .رسید خودم هایدست بعد و هاشسرانگشت روی به هاشدست حرکت از نگاهم

 !بود افتاده مرد این هایدست یاد به باز من الکردار فکر
 .رسمیش یکی دوتا هایحرف و صحبتش لحن به
 مهرپور؟ آقای -
 :پرسیدم من و چرخید سمتم سرش مکث با
 شدید؟ عاشق واقعاً شما -
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 .زد رنگیکم لبخند
 عجیبه؟ -

 .خاروندم رو ابروم یگوشه
 .باشه اومده خوشش شما سردیخون و بودن آروم از دختر اون کنممی فکر کم،یه -
 .شد خیره روروبه به
 !باشه من با مدتی نتونست وقتهیچ دختر اون -

 .انداختم بهش پرتعجبی نگاه
 نبود؟ عاشقتون اون یعنی -

 .کرد سرش حائل رو چپش دست
 خبر بعدش ولی منده؛عالقه بهم گفت هم اون کردم، عالقه ابراز من که دیدارمون توی! دارم شک دونم،نمی -

 .گذرهمی کنم فکر سالی13 داشتم باهاش جوونیم توی که دیداری زمان از. شنیدم رو ازدواجش
 نداشتید؟ هم کوچیکی یـطه رابـ اصالً شما یعنی -
 .دربیاره رو شبش نون تا کردمی کار تنها که بودم جوونی یه موقعاون! نه -

 بوده؟ سالتون19 -
 !دیدمش تازگیا من ولی گذره؛می وقته خیلی! آره -

 .کوبوندم هم به رو هامدست
 شد؟ چی وای گید؟می راست -

 .خندید آهسته
 !گذشتم ساده! هیچی -
 .خوردم جا
 !نشید؟ خسته همین؟ -

 .زد بینیم به ایآهسته یضربه و زد چشمکی
 .نداشتم کاری بودم، کرده فراموشش که کسی با دیگه من آخه! خیرنه -

 .کردم نگاه بینیم با انگشت فاصله به متعجب
 بهتون؟ نگفت هیچی هم اون -

 :گفت ریزشده چشمای با و داد تکون سری
 .شده بیمارستان پرستار و شده جدا فهمیدم و چرخید اطرافم خیلی! چرا -
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 .کردم حائل سرم زیر رو دستم اون مثل و کشیدم عقب رو سرم
 خب؟ -

 .خندید
 !دیدیش هم تو. همین -

 .شد گرد پیاله دو یقاعده به چشمام
 دیدمش؟ کجا من من؟ -

 .خندید پرصدا
 .زندگیمه حذفیاتِ جز من یگذشته قبرکردننبش خیال،بی -

 .کردم نگاهش دمغ و انداختم باال شونه
 گید؟نمی بهم که بوده مهمی شخص خیلی انگار حاال -

 .نموند پنهون دیدش از من یغرهچشم و خندید صدابی
 .کردم نگاه شده کاشته یبنفشه هایگل به و برگردوندم رو سرم

 .زد پاش روی چندضربه
 بکشم؟ نازتو باید من شدی؟ ناراحت مثالً -

 .نرسونه رو روز اون خدا! عمراً کردن؟ ناز و من! زدمی هاحرف اون
 کجا؟ هاشبودنرسمی و کجا پرشیطنت لحن این و اون
 میاد؟ خوشم اون مدل این از که ستشعوریبی
 !بگم چرت کم و شم خفه کنارگوشه همین باید من

 .دادم اطراف به رو نگاهم
 !نمیاد بهتون بودن مدلی این -
 گیری؟می من از نگاه هی همین خاطربه -

 .کردممی رها وبازدمدم چندتایی و شدممی بلند باید. انداختم باال شونه
 !بود خوب من، حال برعکس امشب هوای و گرفتم نفسی. شدم بلند و گرفتم رو نیمکت یدسته

 .کردم نگاهش لبخند با
 .کردم تعجب فقط! نه -
 .شد جمع شـنه*سیـ درون هاشدست و انداخت پا روی پا
 .کردم پیدا شخصیت دوگانگی کنممی حس -
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 .کردم نگاهش بااستفهام و بردم مانتوم جیب داخل رو هامدست
 چی؟ -

 .رسید حرفش از قبل شخمیازه و کشید عمیق نفسی
 !مفرد یهو زنم،می حرف جمع یهو -

 .کردم لمس رو شتنه و رسوندم تبریزی درخت به رو دستم
 .کنید صحبت راحتید هرجور -
 .شد بلند و گذاشت زانوهاش روی رو دستش دو
 .درمیره دستم از حرفام یرشته یهو ولی راحتم؛ هردوجور من -
 .داد نشون رو خیابون سمت اون دستش با مکث با
 سمت؟ اون بریم -

 .افتادیم راه هم کنار و دادم تکون سری
 .داشتیم ایفاصله عجب برداشتم، قدم برداشت، که قدم

 .داشتیم شدیدی طبقاتی فاصله بلندش، قد یاندازه درست
 .کردم عبور خیابون از اون از ترعقب کمی و کرد خیابون سمت دو به کوتاهی نگاه

 !کوتاه یکی و بلند یکی کردم، نگاه هردومون یسایه به
 .بودم ششونه از ترپایین بیشتر، چندوجب شاید من! بود تیربرقی و بلند قدش عجیب

 کنی؟می فکر چی به -
 !شما به -

 :گفت ایبامزه حالت با و چرخید سمتم سرش
 وقت؟ اون من چی به -

 .شد محکم جیبم درون کلید دور هامانگشت و زدم رنگیکم لبخند
 !شما و خودم قدی یفاصله به -

 .شدمی طبقاتی یفاصله ختم که رو حرفم یادامه خوردم من و خندید
 .نداشتم براش جبرانی که لطف یه کرد،می لطف من به منتبی

 .نبود گیرچشم هرچند کم، هرچند کرد، کمک غریبه یه به اون
 .رفتیممی راه شهرداری اطراف هاینرده کنار
 .بود شده کمتر هاماشین عبور بودند، باز هنوز هامغازه و رفتیممی راه
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 !کردمی نگاهم خدا و داشت جریان هنوز زندگی
 .نداشت زندگیم به ربطی هیچ که داشتمبرمی قدم مردی با شبنیمه من و

 !داشت شیطنت زد،می حرف و بود اینجا زندگیم، به ربطبی کامالً
 .بودن آوردلهره و مسموم کمی من فکرهای و باشه اینجا باید چرا مرد این

 شدم؟می کشیده کجا به داشتم
 .نبود خودم دست. کردمی لطف من به که مردی به بودم مشکوک

 !رفتیمی هرجا و ذاشتیمی جیبت توی باید رو احتیاط که بود شده ساخته جوری من، یجامعه
 .کرد درهم رو صورتم ماهی بوی و شدیم هامغازه اصلی خیابون وارد

 !بود چیزهاش این و مرغ و ماهی بوی هم اون! بودم متنفر بازار چیزیه از همیشه
 .رسوندم مهرپور به رو خودم و کردم تند قدم
 بودم؟ درگیر من یا و رفتمی تند اون

 .کردم تر لبی. بود همراه تعجب با مردونه هایلباس یمغازه تا من نگاه کشیدگی و ایستاد راه میون
 کنید؟ خرید زده سرتون به شبینصفه که نگید -

 .بود گرفته رو هاتخس ژست و انداخت باال شونه
 .ندارم بیای داخل اینکه برای اصراری! نیای تونیمی -
 !نیومد خوش یکی من مزاج به جوابش و

 .گزیدم لب
 .نزدم حرفی که من -

 .زد اشاره داخل به دست با و کرد اخمی
 !داخل برو -

 .کردیمی امر اطاعت باید و دادمی دستور که مهرپوری همون بود شده
 !اون هامحرف مخاطب و مانکن داخل هایلباس به زیرزیرکیم نگاه

 ...اصراری گفتید که شما -
 .رفت فنا به شرفته درهم ابروهای و خشن چشمای با حرفم یادامه

 !داد قرار مقابلم که هستم انتخابی قدرت این خراب من و زد اشاره داخل به ابرو با
 .شنیدم رو شآهسته صدای و شدم هااورکت ردیف وارد سرشپشت

 کنی؟ عمل بهش باید تو بگم چیزی یه من -
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 .کردم نگاه هاکت بندیرنگ به
 .ذاریدنمی جواب جای زنید،می حرف دستوری همیشه شما -

 . زدم جلو اون از من و ایستاد
  
 ناراحتی؟ -

 :گفتم حاضرجوابی با و انداخته باال شونه
 !مهرپور آقای برسید خریدتون به بفرمایید نه، -

 .کردیممی بحث و بودیم ایستاده ایسورمه هایکت ردیف میون دو هر
 ...من و بالغ آدم یه اون

 .گذاشت هاکت بین یمیله روی رو دستش
 .نکنم خرید تو مثل بداخالقی با میدم ترجیح بشی، من همراه کنایه و تیکه با بخوای اگه -

 .کشیدم رو دستش زدههول برداره، قدمی بذارم اینکهبی و کرد فعال رو رادارهام بدنش، چرخش
 .ببخشید! نشید ناراحت رو،خدا تو وای ای -

 .کشید خودش دنبال به رو من دست و کرد نگاهم بدجنسانه
 !شد بهتر -

 .بالغه و عاقل کردممی فکر که مردی یه به دادن رو ینتیجه هم این
 .آوردم بیرون دستش از آهسته رو دستم

 .شناسممی تو از بهتر که رو خودم! خب بودم جنبهبی
 !باحواس چه حواسبی چه بود، ایمان هایگرفتن دست همون حد در من حسی شعور
 .موندمی و بود غریبه! داشت فرق من برای بقیه با اون

 نه؟ خوبه این -
 نگاه بود، داده رنگخوش کت به دوچندانی زیبایی مشکی، جلیقه که دوختیخوش رنگزرشکی کت به متفکرانه

 .نشست کت روی به نگاهم. کردمی
 گیرید؟می نظر من از چرا بپوشید، خوایدمی شما -

 .کرد نگاهم بد و کرد ریز چشم
 .شد جاگیر هاشچشم روی طبیش عینک اون و زدم چپعلی کوچه به رو خودم

 میشه؟ کم ازت چیزی بدی نظر اگه -
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 .کشیدم پوفی! نیست بیا کوتاه هم اون
 .باشه جوریچه تَنتون توی داره بستگی! قشنگه -

 .زد شیکی لبخند باشه، بـرده رو هردومون بین جنگ اون انگار
 !خواست رو کردنش خفه دلم و خورد سرمفرق به لبخند اون
 :رسوند ما کنار به رو خودش روییخوش با فروشنده مرد

 آقا؟ اینه انتخابتون -
 دارید؟ هم ترشتیره درجه یه فقط! بله -

 :داد تکون سری مرد
 بیارم؟ رو ترشتیره بله، -

 .برد هاشجیب توی دست مهرپور
 .میشم ممنون -
 .کنید صبر لحظه چند -

 .رفت لوکسش و بزرگ مغازه یدیگه سمت فروشنده مرد
 حس. بود داده ایالعادهفوق جذابیت مغازه این به سفید-طالیی ترکیب و زد دید رو سفید هایچراغ تمام چشمام

 .رفت گیج سفید هاینور هجوم از سرم کردم
 .رفت پُرُو اتاق سمت کوتاه چندقدم با مهرپور

 .دیدم آیینه داخل رو خودم من و کرد باز رو اتاق در
 .گذاشت تنها دوباره رو ما فروشنده و گرفت رو کت مهرپور رسید، دست به کت روخوش فروشنده

 .شدم خیره بودم، ترنزدیک بهش حاال که ایآیینه به باز
 انواع و داشت قرار اونجا رگالی صورت به کت هایطرح. کردم نگاه سرم پشت طالیی دیوار به آیینه درون از

 . اومدمی چشم به بد هاکراوات
  

 .آورد بیرون رو دستش مهرپور و شد باز اتاق در
 .کنهمی اذیت کت پوشیدن موقع نگهدار، رو این -

 :گفت دوباره که گرفتم رو شمردونه فلزی ساعت
 !تو این شدم خفه کن، باز رو در -

 .دوختم چشم اون به و کردم باز رو در گرفتم، رو در اینقره دستیگره و زدم لبخندی
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 .کردممی نگاه حرکاتش به و دادم تکیه در یکناره به رو سرم. بود جلیقه اینقره هایدکمه بستن حال در من به رو
 .کرد من به پشت و کرد میزون رو پیراهنش ییقه
 .کردم نگاه کلیش استایل به دستش کنار از من و زد تن رو کت

 .بود زده طرح رو کتی چنین که طراحی به گفتم احسنت
 .کرد لمس رو بود شده کار اینقره هاینگین که کت هایلبه شاشاره و شست انگشت با زدم، پلکی من و چرخید

 .داشت مطابقت زرشکی با سفیدش پوست اومد،می زیادی اون به زرشکی
 .بود داده کت به خوبی زیبایی کت جیب اطراف ایقهوه رنگکم هایطرح

 .انداختم جیبم داخل رو دستم توی ساعت و زدم لبخند دوستانه
 .ایستادم پا نوک روی و رسوندم بهش رو خودم کوتاه قدمیه با

 .کردم درست رو پیراهن پشت برآمدگی
 .میاد بهتون خیلی -
 !من به کت نه میام، کت به خودم -

 .رفت کت وسط دکمه تک سمت هاشدست
 .کردم تر لبی

 !میاد بهتون بیشتر ایسورمه -
 .شد ریز شتیره چشمای و کشید موهاش بین دست ایخصمانه ژست با
 .بانو تعریفت از شدم زدهذوق اوه، -

 .کردم نگاه جدیدش تیپ به دوباره و زدم کوتاهی یخنده
 خرینش؟می -

 .کرد لمس رو کت پایین
 چیه؟ تو نظر! خوبه هم جنسش -
 .عالیه -
 .رفت ور سرآستین هایدکمه با
 .خواینمی کسی واسه بد چیز. خوبه حتماً خوبه، میگی تو اگه -

 .شدم درگیر شالم یلبه با اون، تعریف از معذب
 .دارید اختیار -

 .رفت سمتش دستم درآورد، تنش از که رو کت



 

 

297 

 

  آماج نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 ツبهزاد سدنا

 .شد جلیقه درآوردن مشغول اون و انداخت دستم روی رو کت
 .دوختم چشم کنار پُرُو اتاق به شده چسبیده پوستر به و رفت کنار در کنار از

 .گرفت دستم از رو کت و بست رو پیراهنش باالی یدکمه
 .میاد بهم گفتن بعضیا چون! بگیرم هم ایسورمه کت یه بریم بیا -

 .پرید باال ابروهام
 اینجا؟ از االن؟ -
 .خاروند رو بینیش کنار دستش کوچیک انگشت با
 !صندوق بدم رو این آره، -
 .رفتممی راه اون پشت که منی و بودن هاکت باز و

 .کردمی نگاهم بد اون و کشیدممی سفید سُر هایپارکت رو پا گاهی
 !داشت اوالال که هم الیت موزیک و گذروندیممی رو هاردیف سکوت توی

 .میاد اون به ایسورمه رنگ یا ایسورمه کت گفتم اینکه از نبودم پشیمون
 !بود اختیاربی نه و دررفت دهنم از نه
 ایا؟سورمه این از یکی کدوم. کن انتخاب خب -

 :گفتم متعجب
 من؟ -

 .کرد اخمی
 اینجاست؟ تو غیر ایدیگه کسی -
 !نه -

 .کرد هاکت به اشاره
 !کن انتخاب پس -

 .زد تکیه ستونی به من از فاصله با کمی اون و برداشتم جلو به قدمی
 .ذاشتمی نمایش به رو کت اون خورتن که دوختم چشم کت کنار عکس به کشیدم، اول کت روی دستی
 .گذاشتم هاملب روی رو ماشاره انگشت و ایستادم ایدیگه کت جلوی

 نیست؟ خوب این -
 :انداخت باال شونه

 .کنی انتخابش تو و بپوشمش فقط قراره من -
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 .ندارم تجربه واال! مهرپور آقای بخرم کت بیام نیومده پیش حاال تا که من خب -
 .برد فرو شلوارش جیب توی دست

 . کن انتخاب چیزی یه تو! نداره اشکال -
  

 و سادگی. کردم حس دستم پوست زیر رو پارچه لطافت و کشیدم کت روی دستی. کردم مکث ایدیگه کت جلوی
 .خوردمی دردبه جاهمه برازندگی

 !خوبه خیلی این -
 پوشیدن منتظر که منی و پُرو اتاق باز. اومد بیرون دیگه هاایسورمه بین از کت و زد اشاره ایدیگه یفروشنده به

 .بودم اون
 .کرد من به نگاهی آیینه داخل از اون و کشیدم ایخمیازه
 .کردممی نگاه تقالش به سکوت در. بود سرآستینش هایدکمه بستن درگیر

 .بود تنش فیت دقیقاً بود، شبرازنده کت که پشت از
 .کشهمی کت لبه تزئینی نوارهای انتهای روی دستی و گردهبرمی

 چیه؟ نظرت -
 .کنه دور مختلف افکار از رو من تا قصده از انگار اون، خرید شبنصفه

 .کرد عمل خوب خیلی روشش این بگم باید
 .کرد نگاه من به منتظر باز و کرد درست رو پیراهنش ییقه

 .کردم نگاه کت رنگ به متفکرانه و رسوندم دهن به انگشت
 .اومدمی زیادی اون به ایسورمه زدم،می حدس درست
 .بود بـرده باال رو صورتش شفافیت و بود انداخته راه صورتش سفیدی با خوبی تالقی

 .میاد بهتون خوبه، خیلی -
 .زد کنار اتاق در از رو من کوتاه چندقدم با و کرد اخمی

 .من به کت نه میام، کت به من میگم؛ بار دومین برای -
 .دادم تکون سر
 .اومدمی بیشتر کت این شما تن به هوم، -

 .نگفت چیزی و رفت بهم ایغرهچشم. چسبوندم حرفم انتهای به ایمسخره یخنده
 .اومدیم بیرون کُت کاور دو با مغازه از بعد چنددقیقه
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 .انداخت اطراف به نگاهی
 نزد؟ زنگ بهت امید برگردیم، -
 .شدم اصلی خیابون وارد و پریدم جوب از

 .ایهوخرده12 ساعت! نه -
 .اومد راه دنبالم

 .نباش نگران -
 .شدیم خونه راهی سکوت در و زدم لبخندی

 .گذشت حرفیبی با خونه به رسیدنمون ربعیه
 .کرد بازش آخر تا و گذاشت حیاط بازنیمه در روی دست

 .زد تکیه در قاب به راهرو در نزدیک و داد شدیگه دست به رو کاورها
 .شد هاشکفش بند چند کردن باز مشغول اون و بستم رو حیاط در

 .گرفتم راه آشپزخونه سمت و شده خونه وارد اون از زودتر
 .کشیدم ایخفه هین و افتاد داشت تن رنگیقرمز مانتوی که جسمی به نگاهم و گذشتم اُپن کنار از
 .آورد هجوم سمتم به ترحم و دلتنگی حس از عظیمی موج برگشتنش با
 .شدم خیره بود، کرده ایجاد سفید شال با زیبایی تلفیق که مهتابیش صورت به

 .زد لب
 شده؟ چی -

 .گذشت کنارم از پاسخی برای من، بودن منتظر بدون اون و کردم نگاهش مات
 سایه؟ -

 .کرد نگاهم رفته باال ابروی با و چرخید آهسته
 !سالم -

. اومدمی چشم به ایزننده حالت به بدنش هایبرجستگی. شدنمی جدا چسبون قرمز مانتوی اون از من هایچشم
 .کشید قرمزش رنگخوش هایلب روی دستی اون و شد مشت پهلوم کنار هامدست
 آورد؟می من یاد به خطبهخط رو هاشعقده االن اون و بود قرمز رنگ عاشق چقدر که اومدمی یادم

 ...و غلیظ آرایش و قرمز مانتوی این با
 به باز و چرخید من سمت مکث با کرد، نگاه سایه به تعجب با مهرپور. زدم تکیه اپن به رو کمرم و رفتم عقب قدمیه

 .کرد نگاه سایه
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 !اومدیدمی دیرتر! اومدید خوش -
 !کرد درازیزبون من جای که الحق و کردم؟ برداشت تیکه من یا انداخت تیکه
 .زد پوزخندی سایه

 !میشه رفتنم و اومدن زمان مُفَتش رسهمی راه از هرکی چرا دونمنمی -
 .کرد گردعقب سایه و سایید هم روی دندون مهرپور

 .کشیدم رو دستش برداره، قدمی و بزنه حرفی مهرپور اینکه قبل
 .زدم اما نبود؛ درست موقعیتش االن که لبخندی زدم، لبخند
 :گذاشتم هم روی چشم

 .کنهنمی نصیبمون رو چیزی باهاش صحبت. خیالبی. کرده پُرش امید! پُره توپش االن -
 .دیدم خوبی به پذیرایی تاریکی توی رو هاشاخم و فشرد رو دستم هایانگشت

 .کردمی مشت سخت رو دلم که درارحرص لبخندهای این از امان و زدم لبخند باز
 !تبچگانه و زشت رفتارای بابت! باشی بدهکار عذرخواهی یه خواهرت به کنم فکر خانوم، سایه -

 نگاه و برگشت پرشتاب سایه. زد تکیه پذیرایی بین ستون به و کشید بیرون دستم از رو دستش آهسته مهرپور
 .انداخت مهرپور به آلودیاخم

 ...بینمنمی عذرخواهی برای دلیلی -
 .برگشت خودم چشم به هاشخرده و شدم خُرد چندمین بار برای من

 !اون رحمیبی همه این از سوختنمی دلم و بودم بد که کاش
 ...االن که ذاشتممی کم درصدیه حتی کاش
 خواهر و بود ایستاده وسط این اون. بزنم لبخندی تونستمنمی باراین و کنهمی نگاهم خیره مهرپور و کشممی آهی

 .بود کرده ارزشبی رو من سادگیش تمام با من کوچیک
 :گفتم وارزمزمه و گزیدم لب
 عقم. بیفته چشمت به چشمم خوامنمی! بخوابی بهتره. کرج گردیمبرمی فردا. ندارم یکی تو عذرخواهی به نیاز -

 !تو مثل خواهری وجود از گیرهمی
 ...و نباشم اینجا کاش عقب، برگردم کاش. زد قلبم به آتیش هام،حرف سوزش

 .بود بعید من از که چیزی کردم، رفتار نوستالژیک خیلی
 االن کنه؟تنهامی گردعقب زمان اینکه یا میشه؟ درست هست؟چیزی دادوفریاد به نیازی آیا گذشته کار از کار وقتی

 ...بودم شده مواجه واقعیت یه با من
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 .شدم ایدیگه اتاق در شدن بسته متوجه و گذاشتم اُپن روی رو هامدست
 .بود پر ریهگ مجال تا خرخره، تا بود؛ پر اون دست از من دل و بود شده خالی سایه حضور از پذیرایی

 .بزنم هق ها،بودن بد تلخ حجم میون وکنار،گوشه همین بشه کاش
 .بردم فرو موهام درون دوطرف از رو هامدست
 باهام غریبه یه مثل ترمکوچیک خواهر مرد این جلوی دوباره که داشت اهمیتی چه شدم، شالم خوردن سُر متوجه
 کرد؟ رفتار

 هستم؟ چی مقصر من کردم فکر تنها که زد حرف جانببهحق جوری
 امیدم؟ به اون عشق مقصر هستم؟ سایه هایانتخاب مقصر
 منم؟ فقط بدبختی همه این مقصر

 .کردم حس مشونه طرف دو رو شمردونه هایدست سنگینی
 :گفت آهسته

 .کنم آرومت جوریچه واقعاً دونمنمی -
 .کردمی حالم بودنخوب برای رو تالشش تمام که مرد این از آه
 .بود مکافات دار که کوفتی زندگی این از آه

 .بود نمونده حرفی بزنم، نداشتم حرفی و کشیدم نفس عمیق
 خوبی؟ -
 .کردم نگاه بازوم روی دستش حرکت به چشم یگوشه از
 باشم؟ باید -
 .نیستی مقصر تو -

 .؟:زدم آشکاری پوزخند

 .ستساله28 مرد یه حرفای کُنکِخوشدل که گذاشتم کم -
 :گفت کالفه و کشید پوفی

 خودش یآینده جوریچه فهمهنمی ست،بچه االن اون! کردی نصیحت زدی، حرف کردی، خواهری توانت درحد -
 .کرده خراب رو

 .زدم موهام به چنگی
 حد؟ چه تا عرضگیبی. بگیرم رو خرابی جلوی نتونستم من! ترشمبزرگ خواهر من -

 .کرد رها گوشم کنار ایکالفه نفس
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 !باشی عرضهبی تو نمیده، اهمیت حرفت به و مندهعالقه کسی به االن خواهرت چون که نمیشه قرار من عزیز -
 :پرسیدم کردم،می بازی مانتوم شُل یدکمه با کهدرحالی و برگشتم

 برمیاد؟ دستم از کاری چه -
 .شد جدا بازوم از هاشدست و زد آرومی لبخند

 !زمان دست بسپار. کن استراحت رو امشب -
 .کردم تر لبی

 !چیهمه به زنهمی گند کنه،نمی درست رو چیهمه زمان همیشه -
 .گذاشت اپن روی رو هاشلباس کاور و گذروند نظر از رو صورتم اجزای تمام

 !بمونه ازدواج پای که باشه آدم قدراون امید که کنممی فکر این به فقط من -
 .رفتمی هرجا اون بدتر من فکر و کردم جمع داخل به رو هاملب
 زد؟می نارو اگه اومد؟می بدبختی پشت بدبختی اگه کرد؟می نامردی اگه
 ...اگه من خدای وای
 .بردم فرو گردنم درون سر پربغض و کشیدم آهی
 .زدمی دامن بهش بیشتر درهم فکرهای این و بود گرفته درد سرم

 .بزنیم حرف باهم بیا نشستم پذیرایی تو من نبرد؛ خوابت اگه! شو فکروخیال خیالبی رو امشب -
 !کاری انتظار خودم از من و داشت حرف انتظار من از اون

 .کرد فراموش کالفگیش تمام با رو امشب شدمی کاش
 !کاشت درخت جاش و کرد چال رو اتفاقات این تمام شدمی کاش
 .برگرده اول حالت به چیزهمه گردم،برمی کرج به که فردا شدمی کاش

 !برهنمی خوابم قطعاً من امشب
*** 
 .ذاشتنمی درهم فکرهای برای وقتی هم،پشت زمان گذر

 !بگیری سختش اگه حتی گذشت،می زندگی
 !بکشی بدبختی اگه حتی گذشت،می زندگی
 !تولد یا و عروسی یا و تحویل سال لحظات مثل نمیشی، گذرش متوجه گاهی بگذره، که زندگی

 رو فکرش که چیزی از بیشتر سایه با خانواده یفاصله و شدمی ساله19 ساحل! بود هاروز این از یکی امروز
 .کردممی
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 .نکنم فکر اتاقم رویروبه اتاق به بلکه زد،می حرف و زدمی حرف صبح خود تا و خوابیدمی من کنار هاشب ساحل،
 .پریدنمی هامفکر و دادنمی من به حسی هاشحرف
 .کردم جاجابه دستم درون رو موبایلم و کشیدم پوفی

 .کرد رها ظرف داخل رو قاشق پرصدای مژگان
 .خوبه پختش دست قدراین که بیاد مامانم گیر خوب شوهر یه ایشاال -

 .خوند لب زیر وِردی و گرفت باال دعا حالت به رو هاشدست
 .خندید اون و کردم گشاد رو چشمام

 .کنه ازدواج بابام با گردهبرنمی مامانم دونممی که من خب؟ چیه -
 .زدم تکیه صندلیم به خیالیبی با
 .ساحله تولد امروز مژگان -

 .مالوند بهم رو هاشدست
 . کردم ردیف برنامه نباش، نگران دونم،می -

 .نشستم صندلی روی صاف و زدم لبخندی
 میگی؟ راست -

 .گذاشت میزم روی رو رویی قابلمه و زد چشمکی
. کردم پیدا مهرنوش طریق از رو صمیمیش هایدوست شماره. کردم هماهنگ بهناز با ای،حوصلهبی تو دیدم! بله -

 نداره؟ اشکال میاد بابامم. کردم ردیف رو اونجا بابامه مال که باغ اون
 .کردم رها میز روی رو موبایل

 .هستی خوبی دوست خیلی تو مژگان -
 .زد لبخندی اون و ـوسیدم*بـ هوا روی رو شگونه

 کارت قبل هم صبحا. خوریمی کفگیر یه از کمتر شام میگه بهم بهناز. باشه خودت فکر کمیه کنممی خواهش -
 نمیای؟ خودت به کمیه چرا! کنیمی نگاه سایه به همش و مشکته دم اشکت
 .فشردم رو هاشدست

 متوجه و نزد حرف باهام اصالً. بود مونخونه دیشب هم ایمان کنم؟ کارچی دونمنمی واقعاً من ولی! ببخشید -
 .نباشید ناراحت من ازدست ندارم، رو کس هیچ شما جز من. شدم خوریشدل

 .کرد تنگ رو چشماش و کشید پوفی
 .نمیشه درست چیزی خودخوری با جوریاین ولی کنم؛می درک گلم، فهمممی -
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 .ـوسیدم*بـ رو شسرشونه دوستانه من و کشید ـوش*آغـ به رو من
 .دادم هُلِش عقب به و کردم اخمی

 .چندش چسبی؟می من به که ایگربه مگه -
 .زد سرم به ایضربه

 .بیار هم رو من کیف بدم، تحویل باید شده تایپ یبرگه چندتا پایین میرم من. بریم زود امروز -
 .زدم زل خودش به باز و کردم نگاه دوریه رو دستش مسیر و داد نشون رو خودش کیف انگشت با
 نیست؟ زود االن -

 .شدم خم درد از من و زد پهلوم به ایکاری یضربه
 .گذاشت خودش میز روی پرصدا رو شقابله

 .تمسخره سردیخون این از گیرهمی حرصم! هاخواهرته تولد -
 .کرد نگاهم و برگشت رسید، اتاق در به وقتی. خندیدم و کردم درهم رو هاماخم

 .نکردم دعوت رو سایه سارا؟ -
 .ایستادم راست متعجب

 چرا؟ -
 :کشید هاشلب رو،روی زبانش

 چشم! سرخیره یدختره« !میام امید با من گیریدمی تولد جایی اگه» گفت اونم. ساحله تولد گفته سایه به بهناز -
 .سفید

 .کرد ادا حرص و غیظ با رو «سفید چشم»
 .فرستادم ممقنعه داخل رو موهام و کشیدم هوفی کالفه

 .کنم کاری بشم مجبور ممکنه من مژگان. کردن مخسته -
 .بازگشت رو شرفته مسیر و کرد نگاهم تعجب با
 .ذارهنمی داییت میگی؟ چی -
 .کردم پاک رو مانیتور روی خاک ماشاره انگشت با
 !نکنم کاری تونمنمی شدم، خسته. زنممی حرف باهاش -
 .بودم ایستاده مژگان پدر باغ میون بعد، چندثانیه و چنددقیقه و ساعتیه

 .بود مونده جا دیگه جای دلم و کاویدمی رو اطراف نگاهم
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 مژگان پدر یخونه برای روشنش هایکوسن با تیره مخمل هایمبل. بود شده چیده ریزیبرنامه با و عالی چیز همه
 .بود شده تزئین اندکی اطراف بود،

 .رفتمی سمت اون به سمت این از بهناز
 .کردمی کاریدست رو شده تنظیم هایآهنگ هربار و چرخیدمی مژگان

 .نبود اینجا نگاهم اما کردم؛می نگاه جاهمه به و بودم ایستاده تنها من
 .بود نمونده ساده کردنِ نگاه برای جایی که بود شده زیاد قدریبه هامفکر
 .بود گرفته رو وخوراکخواب سایه، فکر وسط این

 !کمتر شببهشب من توانایی و شدمی بیشتر روزبهروز دعواهامون
 جدالی سرنوشت، و خودم بین بازی این به بخت، این به زدم؛می زار من و بود نیفتاده سرش از که امید هوای

 .پرتنش و تنگاتنگ
 جوریهمین ساحل حداقل کاش! آروم کمی ساحل و بود قراربی بهناز. سکوت هامونروز و بود دعوا هامونشب

 !تخت من خیال و بمونه
 سوختمی دلم تهته و نبود حالیم عشق از چیزی من گفت؛می راست سایه دیدممی کردم،می فکر هاشب که کمی

 دونست؟می چی اون و نداشتم عشق برای فرصتی حتی که
 .بود خودت برای سرد سالح یه تنها بودن، دختر یا زن اینجا، گفتنمی! شهر این مردم زدنمی هاییحرف
 زدم؛می داد کاش و نکردی کاری و بشن دربه راه از دختر دو شدی باعث سارا؛ تویی جامعه عضو پذیرترینآسیب
 !داد انجام نمیشه کاری

 هوفی. فرستادم عقب رو شدمی دیدم مانع که موهایی. کشیدم پیشونیم روی دستی. زدم تکیه هادرخت از یکی به
 .فشردم هم روی چشم و کشیدم

 .زدم مرد این به لبخندی و چرخید عقب به سرم مژگان پدر باصدای
 .کرد نگاه قدوباالم به و شد نزدیک کمی

 !شدی بزرگ چقدر ماشاءاهلل ساراجان، سالم -
. موندمی پدرش کنار وجوندل با مژگان و بود کرده اعتیاد ترک که بود شده روزی چند و ماهیه نشد، جمع لبخندم
 .رسیده حقش به مژگان زندگیم، یهمه بین الاقل که بودم حالخوش

 .برداشتم رو فاصله قدمیه
 .افتادید زحمت توی ممنونم، خیلی تولد کیک بابت خوبید؟ عماد، آقا سالم -

 .داد دستم رو کیک کارتونی یجعبه
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 حالیخوش برای من. دخترم و تو هایخنده کشپیش هم باغ این پدرت، جای منم. حرفیه چه این دخترم نه -
 دوستای و نداره رویپیاده و کوهه جاده سر هست، هم شما یخونه نزدیک باغ درضمن. کنممی کارهمه مژگان
 .ندارن ایبهانه و بیان توننمی هم ساحل
 .دادم تکون سری

 .باشه مژگان سر باالی همیشه تونسایه شاءاهللان دارید، لطف شما -
 .انداخت پدرش گردن دور دست مژگان و زد لبخندی

 ببری؟ دل اومدی! تیپخوش سالم -
 .کرد اخمی مژگان پدر و خندیدم

 .پررو یدختره کن بیرون سرت از رو من دادن زن فکر ببینم، کنار برو -
 باشم؟ تنگدل کمی نگرفته، شکل هنوز تولد وسط ستشعوریبی

 بود؟ خوش چی به دلم و داشتم کم رو چیزها همین
 یخچال داخل که رو کیک. رسوندم باغ یگوشه یآشپزخونه سمت به رو هامقدم و گذشتم مژگان پدر کنار از

 تنگدل چقدر. بود پدرش گردن دور مژگان یشده قالب هایدست گیر آشپزخونه یپنجره پس از نگاهم گذاشتم،
 .دادازدست رو هاشانگشت از یکی آهن بُرش دستگاه پای که بودم مردی

 !هانداشتن و تنگیدل همش داشتم؟ من بود زندگی هم این
 . کردم نگاهشون دقیق و رسوندم پنجره یدستگیره به رو دستم

  
 سخت رفتنش. برد گور به خود با و زد جارو رو زندگیمون کل تصادف، یه با که سامانی خواست؛ رو سامان دلم کمی

 .ترسخت نبودنش و بود
 .شد سنگین مشونه رو هاییدست

 خوبی؟ -
 !خوبم هم من حالتون، بودن خوب برای

 .کردم لمس رو امیرحسین یگونه شستم انگشت با و زدم لبخندی
 شد؟ چی سایه بهناز! آره -

 .زد نق من ـوازش*نـ با امیرحسین کمی و انداخت باال شونه
 .کرد نگاهم بهناز

 !یکیه حرفش -
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 .دادم چشماش به رو نگاهم کالفه
 !لجبازه دختر این چقدر -

 .زد تکیه سرش پشت دوقلوی ظرفشویی به اون و کردم باز رو ظرفشویی آب شیر
 یه نداره نیاز گفت ساحل فهمیدم حرفاشون بین از و دعواکردن باهم شب اون. نداره رو سایه دیدن چشم ساحل -

 .بیاره تولد هدیه براش ساله16 زن
 .رسید بهناز صورت به مزدهبهت نگاه و جاموند آب شیر زیر هامدست

 چی؟ -
 .شد درهم شچهره و کرد رها صورتم توی نفسی

 .نشده باورم هنوز من -
 نیست؟ مهم شد، متزلزل من باورهای تمام

 .بمونه کارش پای امید کاش بود، جدی من تصمیم
 !میشه سرازیر خوشبختی ودیواردر از نیست، دوتا-یکی که غصه
 !روش هم یکی این داشت، جبر من زندگی تمام

 باشه؟ یکی این که بود من تصمیم زندگیم، کجای
*** 
 .بود گذاشته تنهام و بود شده حوصلگیمبی متوجه بهناز

 و ساده لباس همگی. کردم گذرایی نگاه بودند، کرده شدوره که ساحل هایدوست به و کشیدم ایخمیازه
 .بودند پوشیده ای،پوشیده
 .کردمی همراهیش هم مژگان و پروندمی مزه دختر، همه اون میون ایمان

 .کردمی خودش مشغول رو آدم ش،شده کاشته سبزیجات و هاگل و بود داشتنیدوست من برای باغ سبز فضای
 چشم اینجا از. کردم نگاه میز زیر یشده جمع کادوهای به و گذاشتم کنارم سنگتخته روی رو کنارم یمیوه ظرف
 .گرفت رو طالیی زرورق با شده پیچ کاغذ کادوی اون من،

 حتی بشه روم که نبود قدریاون مخانواده وسع! بگیرم تولدی که شدنمی اما بودم؛ تولد کادوی عاشق همیشه
 .بخوام تولدی کادوی
 رو چیزهمه زمان مگه شه؟ بهتر تا بگذره زمان دیگه چقدر. شد بدتر گذشت زمان هرچی اما بود؛ قشنگ من زندگی
 !بینمنمی ایدرستی من ولی کنه؛نمی درست
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 و کردم براندازش تعجب با. شد کشیده اون به نگاهم ـرگی*خیـ خوردنش، بهم صدای و باغ ورودی در شدن باز با
 !اینجا در بودنش برای گشتم دلیلی دنبال

 .شدم شخیره همچنان و نکردم پیدا کنندهقانع دلیل یه
 !پسندشجوون تیپ و لبخندش به منظمش، و کوتاه هایقدم به شد؛ کشیده قامتش به هامچشم زده، بهت

 باز ساحل نیش. بزنم تخمین تونستممی رو لبخندش عمق جاهمین از. کرد مکثی ساحل، مقابل و کرد سالم همه با
 !درهم فکرهای من سر توی و بود

 !کردند روشن آتیش من زیر انگار رفت، ساحل گردن دور که دستش
 .دربیان جا از بود نزدیک که شدن گرد قدریبه هامچشم
 .داد ساحل دست به ایجعبه اون و زد ششونه به ایضربه ایمان

 .خندنمی بلند همه چرا و میگه چی شنیدمنمی اینجا از
 .فشردم بیشتر رو دستم توی پرتقال و زدم رنگیکم لبخند. زد لبخندی و کرد نگاهم که دیدم رو بهناز

 .خندیدن دنبالش به ساحل هایدوست و زد حرفی بلندی یخنده با
 .بود تجملی هر از خالی مشکیش، یساده جین با رنگشسفید تیشرت
 به رو خودش اون و شد جاگیر میز زیر ساحل دست توی یجعبه. زدممی وجب رو بندش هر و کردممی نگاهش

 .رسوند ایمان
 !بود مرد این جذابیت نشون قطعاً ساحل هایدوست گاهوبیگاه هاینگاه

 .زدمی حرف ایمان با و بود گرفته ـل*بغـ به رو امیرحسین
 .نبود من پِی حواسشون اصالً و گرفتمی قلوه و دادمی دل مژگان

 من زندگی مجهول آدم تنها کرد،می دنبال رو اون تنها من بینایی هایعصب تمام و بود گذشته ورودش از ربعیه
 !بود

 !بود مژگان کار حتماً بود، غیرمنتظرانه و عجیب کمی حضورش
 .انداختم هادرخت سبزی به وکنارگوشه همین رو نگاهم سریع و شدم ایستادنش متوجه

 .شدممی اون شدن نزدیک متوجه و بودن شده فعال حیاتیم سنسورهای
 .کنم خالی سرش باید دارم حرص هرچی انگار که دادممی فشارش جوری. بودم درگیر دستم توی سیب با باراین

 .دادندمی صدا اون پای زیر که بود زمین کف هایسنگ خرتخرت پِی ذهنم و دادم نشون مشغول رو خودم
 .شد شچهره ملموس نگاهم تمام رنگ،مشکی کالج جفت یه دیدن با

 .کرد ایبامزه رنگکم اخم
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 کنی؟ سالم نیستی بلد -
 .نشم بلند تا زد ایاشاره که بشم بلند خواستم و زدم لبخندی

 !شدم غافلگیر حضورتون از درواقع. کردم تعجب ندیدم، رو شما میشه چندهفته از بیشتر -
 .نشست خاکستری سنگتخته روی برداشت، رو کنارم سنگِتخته روی ظرف و کشید هومی

 .بود افتاده برام اتفاقاتی -
 .شدم متمایل سمت کمی

 .اومدید خوش نیست، توضیح به نیاز -
 :اومد باال گرفتمی قرار زانوم روی که هامدست با نگاهش

 .کردممی فکری یه زودتر من نزدیکه؛وگرنه تولدش که بود نگفته چیزی ساحل! ممنون -
 کنه؟ کمکی باید چرا اون اینکه به پرید ذهنم و کردم اخمی من باراین
 چپم، دست هایسرانگشت با کنه؟ ساحل تولد برای هم فکری خواستهمی تازه و اومده اینجا اصالً چرا کردم فکر

 :گفتم سرد و کردم لمس رو راستم دست یخورده الک هایناخن
 .باشید داشته ساحل قبال در ایوظیفه نکنم فکر -

 .کرد خم هم رو سرش کمی تفاوتی، هر از خالی! حسی هیچ بی و تهی کرد، نگاهم
 و نوجوونی خاطره بهترین دخترا برای تولد! بگیریم بهتری تولد تا بود کمک قصدم تنها. کنم بحثی خوامنمی -

 !خانم گذاشتی کم تو بگم که نبود این قصدم! جوونیشونه
 .شدم جاجابه سخت سنگ روی کمی غمگین

 .گیدمی درست شما بله -
 .کردممی حس هردقیقه هرجا رو کمبود من و زدمی حرف منطق با اون اگه
 ...و گیردل هم کمی شاید و مغموم کمی نبودم؛ خوردل! نبود اون و من بین حرفی و بودم زده زل زمین به

 .ندارم دوست رو بودنش تولد تمام با امروز
 .ندارم دوست کننده،حالخوش هایبودن تمام با رو امروز
 .ندارم دوست مگذشته بد روزهای تمام قدربه رو امروز

 جواببی همیشه تا نیاز این و بود نیازم بودنشون! بود صبورسنگ یه نبود و پدر نبود بدیش تنها که ایگذشته
 .مونهمی

 .کردم پرت ایگوشه و کردم خوشه رو درهمم فکرهای اون ایستادن با
 نشستی؟ اینجا چرا -
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 زندگی به سرم و رسیدنمی کسهیچ به آزارم که منی! بود سنگین من برای ـزش*آمیـطعنه و تلخ گاهی هایلحن
 .بود گرم خودم

 .شدم مشغول ساعتم بند با اون، به نگاهبی
 .بفرمایید شما بشینم، اینجا میدم ترجیح -
 !خواستمی برو گمشو و چه تو به یه دلم و

 .کردمی دعوت کار این به رو من پرغرور و دستوری لحن این اما نباشه؛ حقش شاید
 باشه؛ انداخته باال شونه یا و باشه رفته باال چپش ابروی بود ممکن. بزنم حدس رو حرکاتش تونستممی هم نگاهبی
 .کردننگاه واسه کردممی مقاومت من اما

 .کشید پوفی
 .بقیه پیش بریم پاشو -

 جاهمه که ناشناسی مرد حرف به دادن گوش هم اون نبودم، کنی گوش حرف آدم خواست،می دراز زبان من دل
 .داشت حضور
 .فشردم هم روی چشم و بردم پشتم رو هامدست

 .بمونم جاهمین خواممی من بفرمایید، شما -
 .موند حبس من نفس و شد نزدیک قدمی انگار شنیدم، رو هاشقدم صدای

 زده اجتماع از جورایییه داشتم، دوست رو فاصله این اما بریم؛ بقیه پیش باهاش تا کردممی قبول باید که دونممی
 .بودم شده
 دختر توی من هرشب فکر بود، شآینده و اون درگیر ذهنم. داشت ربط سایه با هرشبم دعوای به رفتارهام این تمام

 .شدمی خالصه زندگیم یساله16
 دیدن داغون منِ این بفهمونم؛ بهش تا بود نمونده برام حالی. نکرد باز هم از رو هامچشم ش،کالفه نفس صدای
 .نداره شنیدن هم هاشحرف نداره،
 .کردن پیدا بازشدن برای میل من هایچشم شد، دور که عطرش بوی
 .بود افتاده تعویق به هابچه ـص*رقـ مردها حضور با. چرخید دستبهدست شکالتی کیک و زدنمی دست هابچه
 .موند جا مهرپور کادوی روی اول از من چشمای و شد باز هاکادو

 .زد آشکاری پوزخند بهم ساحل دست میون صورتی جسم و درخشید اخم با من نگاه کرد، باز رو کادو وقتی ساحل
 پام نوک روی و زدم بود یخچال باالی که کادوم به پوزخندی رسوندم، آشپزخونه به رو خودم چندقدم با و ایستادم
 .ایستادم
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 موبایل گوشی من خواهر به اون مثل مردی. فشردم هامدست بین رو شالم یریشه و دادم جا ـغـلم*بـ زیر رو کادو
 ....من و دادمی هدیه
 .افتاد خواهد اتفاق خواب در محال کار این و کنه پرت مهرپور صورت توی رو موبایل گوشی ساحل کاش
 .کرد نگاه شوق با ساحل و گذاشتم ایشیشه میز روی رو کادوم

 .باشم داشته کادو انتظار عمراً یکی تو از باشم داشته انتظار هرکی از من -
 .کرد لمس رو کمرم آهسته دستش و ایستاد کنارم ایمان

 !بود مونده کادو این به چشمت بود زیادی مدت -
 شریکی ایمان با شاید. اومد همه چشم به رنگعنابی دوخت خوش پالتوی و کرد باز رو قرمز ربان شوق با ساحل

 نرم خزهای با کوتاه پالتوی عاشق همیشه داشت، دوست اون که بود چیزی اما خریدم؛ رو قیمتگرون کادوی این
 .بود

 چند ایمان. نشست ایمان یگونه روی دومش یـوسه*بـ و من یگونه روی اولش یـوسه*بـ و اومد سمتمون
 .زدم لبخندی من و داشت نگه ـوشش*آغـ میون رو ساحل ایدقیقه
 ساحل آینده درگیر من فکرهای شد، جاگیر که ـوشم*آغـ حجم میون. زدم لبخندی و کردم دراز سمتش رو دستم
 .شدمی ترفراگیر عذابم و بیشتر روزروزبه نگرانیم شد،
 :زد لب گوشم کنار

 .دارم که هستی خواهری بهترین -
 .باشی که حالتی بدترین در حتی کرد؛ خواهند معجزه هاحرف یه

 چندتایی و زدیم حرف. داد کادو رو بود خودش کار که بافتنی دستکش و گردنشال ست بهناز و زدن دست هابچه
 !ننداختم هم نگاهی مهرپور به تولد آخر تا و گرفتیم عکس هم

 ایمان. دادممی محلیبی این به پا که بودم شده بچه خودم هم شاید کرد؛می محلی بی که بود شده بچه دلم شاید
 مردها تا خواستنمی و بودن جمع ساحل و من دور دخترها. کردمی پذیرایی ازش شهمه و بود مهرپور به حواسش

 .کنم بیرون باغ از رو
 .بود ترکیدن درحال ساحل دوستان فریادهای و جیغ مدد به باغ کل بعد دقایقی و دادم ایمان به پیامی
*** 
 .بود کرده گیر سایه نام به اسمی یه روی جایی یه افکارم یهمه. زدم تکیه پشتی به و کشیدم عمیق نفس

 .بود ناهار کردن درست درگیر آشپزخونه تو بهناز خوند؛می همراهش و دادمی گوش موزیک ساحل
 .نبود جاهیچ حواسم و بودم کرده بغ. ندارم دوست رو االن یجمعه یعنی نداشتم، دوست رو جمعه
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 لب و فشردم هم روی چشم شد، حیاط وارد گوشش به چسبیده گوشی با چشمام جلوی و اومد بیرون اتاقش از سایه
 .گزیدم
 .شد پذیرایی وارد چای سینی با بهناز. شدم بلند و گرفتم پشتی به رو دستم

 .بود عاشقانه احساسی موزیک یه بلکه نبود؛ دهنده آزار. شدمی بیشتر هی ساحل موزیک صدای
 .کردمی بازی شیرش شیشه با صدابی امیرحسین

 .زدم زل سایه به و دادم تکیه دیوار به. ایستادم شد،می حیاط به منتهی که یپنجره نزدیک
 و دنیا خیالبی و کردممی عملی رو نهاییم تصمیم باید روزها همین. ساییدمی را تابیبی من دل و خندیدمی
 .شدممی هاشآدم
 .ترسوندمی رو من شآینده فکر شد،می ختم کارهاش و سایه به هامشب و روز

 .بود انداخته راه به طوفان حاال که بود آرامی یساله16 دختر او. بود سخت برام درست تصمیم
 .اومد تهران به فهمید رو تصمیمم تا دایی دارم، یاد به رو پریروز و دیروز
 .بود گذاشته خودم یعهده به رو نهایی تصمیم اما چشیدم؛ ـوش*آغـ و کردم بغض شنید، جواب و زد حرف
 اما بشه؛ باز هامدرددل یعقده کور گره و کنم وشکایتیگله تا موندمی کنارم دیگر هایشب امشب، جز به ایمان

 .نمیشد درست هیچی با که بود گرفته دلم جورییه
 .کرد نگاهم معمولی و حسبی رسید، که من به نگاهش و برگشت سایه
 .دادمی صدا دنگدنگ مغزم درون تصمیمم کردم،نمی درکش شناختمش،نمی بود، کرده فرق هم هاشنگاه

 !بغض کلی با و کوچیک اتاقکی تو! بودم اینجا امروز
 .خون یکاسه تا دو شد چشمام و دوسرطال چوب شدن هامتصمیم اومده، سرم به بالی اون روزهای فردای

 .رسید گوشم به رسایی صدای. بود کرده فرق انگار برام اطراف هاینگاه
 وکلیم؟ خانوم، عروس -
 !بله -
 !ندارم دوست رو هابله سری یه
 .نبود تنهایی و غربت این نبود، اتفاق این زندگی از من سهم و کنم فراموش تونمنمی رو اتفاقات سری یه

 نموند؟ من برای چیزیش که ساخت آرزو سقف آدم کدوم برای من، سهم تمام
 .بود شده سیاه من دل و زدمی برق سفید هایگل با رنگشنباتی چادر
 .باشه عشق هابودن باهم این یهمه ها،حس این یهمه کاش و باشه عشق کاش و زد لبخند نباتی پیراهن با امید
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 این بودم، که هرچی عامل بیماری؟ عامل مرگ، عامل بودم؟ مقصر زندگیم کجای و کردن نگاهم بد امید پدرومادر
 !داشت درد یکی
 .نکردم ولی م؛کن آرزو براش باید رو خوشبختی و کرد بغض سایه. مادرم یادگار انگشتر، یه! دادم کادو
 .زدمی طعنه خواهرش و کردمی چاک نیش امید و بودم خوردل

 .طرفیه هاتداشتنیدوست رفتنِ دست از طرف،یه عالم هایبدبختی تمام و
 .زدم لبخند گفتم، تبریک نکردم، گریه نکردم، بغض

 .بمونه خوب خداکنه سایه هایسالگی شانزده و کردم نگاه هاشونشناسنامه به
 .شد مشت سخت دلم دیدم، شناسنامه سطر در که رو پدرم نام
 .بود ناتنی خواهر یه از بیشتر من برای سایه و فشردم هم رو لب

 کرد؟ کارچی من با اما دخترش بود؛ ساده و مهربون داشتم، دوست رو مادرش
 .رفتم من و نریختن سایه سر روی نقل
 .رفتم من و نسابیدم سایه سر باالی قند

 .بودم سرد من و تابیدمی گرما از پر خورشید
 .شدمی پراکنده موهام هوهو هر با من و وزیدمی گرمی باد
 ... یه و ـلقه*حـ ستیه مختصر، عقد یه

 !هیچ و بود هیچ
 .برد و شکست که بود باورم برد، و شکست که بود من دل سایه یجهیزیه

 .حرف عالمِ یه و قبر عالمِ یه میون جایی مقصدم و کشممی آهی
 .ندارم حرف و میدم سُر پدرم قبر روی رو مریم گلدسته

 فهمن؟می بینن؟می خودشون
 .زنممی شده، گرفته سمتم که خرمایی یجعبه به محزونی لبخند و کشممی آهی

 !بس و بود خودم دوش روی بارهاش،کوله تمام با دلم و فرستممی رو هامفاتحه
*** 

 .بود روز چند دونمنمی... یا روز چهار یا بود روز سه
 خوردل تهشته و بود گرفته دلم ندارم، رو بار این حمل توانایی و دوشمه روی چندساله سنگین باریه کردممی حس

 .بود
 !پوف... هم کوفتی زندگی این از بودم، خوردل همه از بیشتر خودم از
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 !سایه به رسهمی بزرگترش یدسته کنم،می دستهدسته که رو هامفکر
 خوبه؟ امید خوبه؟ زندگیش کنممی فکر

 ...!که هم طعنه و تیکه کنن،می نگاه بد هاهمسایه کردن ازدواج که روزی از
 شد؟نمی بدتر شد؟می چی تهش چی؟ کردننمی ازدواج اگه موندم
 نگاه رنگشخوش هایدونه به و دارمبرمی رو پدرم مخصوص تسبیح. کشممی مُهر روی دستی و کشممی آهی
 .کنممی

 شد این که بره یادم بشه؟ فراموش که کنم استراحت کجا تا و کنم استراحت خواست ازم و اومد دیدنم به زارع آقای
 شد؟ اون و

 .کنهمی کمک داره خیلی من جای مژگان االن و شده پر هاممرخصی خط چوب دونستممی
 .رفت سمتشبه سجاده روی هاینقش از نگاهم ایمان، ورود با
 .کرد پاک رو صورتش رنگزرد یحوله با
 میری؟ فردا -

 :گفتم نماز چادر کردن جمع میون بامکث
 .کردم فکر کمتر شاید! آره -

 .کرد نگاهم و نشست کنارم. انداخت گردنش دور رو حوله و برداشت کوتاه چندقدم
 داری؟ خبر آژمان از تو -

 .زدم چادر به ایدیگه تای حوصلهبی
 !خبر برسه چه ندارم، رو شمارش حتی من من؟ -
 .کرد بازی سجاده یریشه با
 نیومده؟ نشریه -

 .انداختم دستم مچ دور رو تسبیح
 مگه؟ شده چی حاال! ندیدم که من -

 .کرد لمسش و گذاشت تسبیح روی رو دستش
 .بدم نظر رمانش درمورد بزنه زنگ منتظرم! افتاده براش اتفاقی یه -

 .کردم باز رو کِشو در. ایستادم و انداختم باال شونه
 .ندیدم که من -
 .کرد گاهشتکیه و برد عقب رو دستش دو
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 ش؟خونه دَم برم یعنی -
 .فرستادم داخل به رو کشو آهسته و انداختم باال ابرو

 میری؟ شونمخونه که شدی صمیمی قدراین -
 .داد تکون سر باخنده

 .نگرانشم کمیه. بامرام و مهربون گُله، خیلی شدم؟می نباید -
 .شد مچاله صورتم

 ...بابا میشه پیداش نیست، مهم -
. رفتم اتاق در سمت و گرفتم نگاه موهام، از طره چند زدم کنار و کشیدم موهام روی دستی و ایستادم آیینه جلوی
 .اومد دنبالم و شد بلند هم ایمان
 .گذاشت مشونه روی دست رفت، دستگیره روی که دستم

 شده؟ دعوات آژمان با تو سارا -
 :گفتم متعجب و چرخیدم مکث با
 .کمیه یعنی امم! نه -

 .کرد درست رو ممردونه پیراهن ییقه
 چی؟ سر -

 .کردم ریز چشم
 .نمیاد خوشم من و میده دستور کمیه تولد، روز -

 .زد لبخندی
 .کنهمی رفتار جوریهمین همه با آژمان مهربون دختر -

 .فشردم رو در یدستگیره و انداختم باال شونه
 .نزنه حرف باهام جوریاین کردمی سعی هم بابام دوم زن که یادته. متنفرم رفتار این از من ؟!ایمان چه من به -

 .ریخت هم به رو موهام و خندید
 ...اومد شاید! نکن اذیتش -

 .کرد تماشاش رفته باال ابروی دو با من و خورد رو حرفش
 چی؟ شاید -

 .کرد هدایتم جلو به و زد ایخندهتک
 !کنیمی جدا تَنِش از رو سرش. گیرهمی مخنده بگیره، رو تو بیاد اینکه فکر از حتی -
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 .زدم ششونه به محکمی یضربه
 .نشنوما دیگه -
 .شد پذیرایی راهی و زد چشمکی خنده با

 .شنیدم رو ساحل صدای
 بوم؟ پشت باال میری ایمان عه -

 .داد تکون سری ایمان
 .چشم -

 بیرون دهنش از رو دستش و کشیدم ـوش*آغـ به. زدم کنار رو تِنبِن رنگسبز پتوی. رفتم امیرحسین سمت
 .دوختم چشم رنگشخوش درشت هایچشم به. کشیدم

 !ساحل توعه شبیه چشماش -
 :گفت بود ویتی به چشمش کهدرحالی ساحل

 .بود سامان شبیه چشمام هم من! آره -
 .کردم لمس رو امیر یگونه دست پشت با
 .مامانته شبیه صورتت اجزای یبقیه -

 .کرد نگاهم و برگشت
 .بود زنده تو مامان کاش -

 .خندیدم
 بیاره؟ دنیا به رو خرس توی و کنه ازدواج تو مامان با اومدمی بابام بود، زنده من مامان اگه روانپریش -

 .خندید
 .نبود حواسم -

 شگونه روی رو مگونه. بودم خیره هاشچشم خوش رنگ به. بود امیرحسین کوچک هایدست بین انگشتم
 .کشیدم

 !دلبر -
 *** 

  
 .شد دهنم روی کشیدنم دست باعث مخمیازه. زدم تکیه صندلیم به و کشیدم هامچشم روی دستی

 .کردم نگاه رفته، گوشی توی سر و مسکوت مژگان به پریده باال ابروی با
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 نشونه و کردم ریز چشم. برداشتم قندون داخل از قندی و کردم دراز دست. گذاشتم میز روی و زدم تا رو آرنجم
 .گرفتم
 .کرد نگاهم و چرخید پرید، باال اون و خورد دستش مچ به درست

 وحشی؟ چته -
 .کردم براندازش مشکوک

 !نیستما خر من مژگان گوشیت؟ توی خبریه -
 .کرد گرد چشم متعجب

 مگه؟ شده چی -
 :گفتم وارزمزمه من و خورد بازوش به که کردم پرت سمتش ایدیگه قند
 !شنیدم چیزایی یه -

 .فرستاد عقب رو چتریش موهای و انداخت باال ابرو
 .نکردم کاری خدا به من زنی؟می حرف قسطی چرا! خب بمیری -
 :کردم جمع مـنه*سیـ توی رو هامدست زدم، تکیه صندلی گاهتکیه به
 !شدی عاشق تو گفتمی مهرپور -

 :کشید هینی و شد گرد قبل از بیشتر تعجب فرط از چشماش
 .بشم مجسمه اون عاشق کنم غلط من! سارا جان به نه شدم؟ اون عاشق -

 .شد تبدیل بلندی یخنده به مخندهتک
 .دیگه آدم یه نمیگم، رو مهرپور االغ -

 .زد چای لیوان به لبی و شد جاجابه صندلی روی کمی
 .بیاد پیش سوءتفاهمی ترسممی دارم، شک آخه -

 .چرخوندم رو صندلیم و نشستم ایمقهوه دارچرخ صندلی روی چهارزانو
 شناسمش؟می من -

 .شد بلند جا از و کرد پرت میز روی رو گوشی
 .بدم توضیح نخواه الاقل شو، قضیه این خیالبی سارا -

 .کشید گلدون یشده شکفته تازه هایگلبرگ روی دستی بعد و زد زل بیرون به کمی رفت، اتاق پنجره سمت
 .کَندَم رو لبم پوست

 جدیه؟ -
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 :گفت من سمت برگشتن بدون
 .نیست عشقی مطمئنم اون سمت از شاید، -

 .زدم تکیه پنجره یکناره به و رفتم سمتش. شدم بلند و فرستادم عقب رو صندلیم
 !بد چه پس، سطرفهیه -

 .گذاشت پنجره یلبه رو دستش توی چای لیوان و داد تکون سری
 .چیزی نه پولی نه داریم، ودرموندرست یقیافه نه ندارم، هم کردنعاشق عرضه -
 .کشیدم گلدون خاک ریختگی بهم از دست و پرید باال ابروم دو
 خوشگله؟ خیلی طرف یعنی. خوبی این به قیافت! واه -

 .کرد نگاهم و زد شیرینی لبخند
 .زیاد خیلی داشتنیِدوست ست، بامزه ولی معمولیه؛ -

 .زدم ششونه به ایضربه
 دیگه؟ کیه بگو -

 .ریخت بیرون رو چای داخل کم محتوای و زد محوی لبخند
 .جایی برم خواممی کنم، تموم رو تایپم کار باید -

 .ایدیگه چیز یا بود عشق دونمنمی که عشقی درگیر شد، درگیر من فکر و رفت کارش میز سمت
 ...و نگفتن این درگیر مقابلش، فرد درگیر
 .کردم نگاه کوچه انتهای به و شدم خم و گذاشتم پنجره یلبه روی دست

 .شدمی دیده شلوغی و بودن وآمدرفت درحال هاماشین
 .پیچید کوچه داخل ماشینی موقعهمون که کشیدم عمیق نفسی
 .شد همراهش کتابخونه دم به ماشین رسیدن تا نگاهم و رفت باال ابروم

 .گذاشتم بازنیمه رو پنجره و چرخیدم
 .اومد مهرپور -

 .کرد نگاهم گذرا مژگان
 خب؟ -

 .کردم دارشنم مژگان آب لیوان داخل از کمی و برداشتم میزش روی از ایکاغذیدستمال
 .افتاده براش اتفاقی انگار بود، نگرانش دیشبی ایمو -

 .کشیدم مانیتور روی آهسته رو دستمال و شدم خم
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 شده؟ چی بپرسی بری خوایمی -
 .کردم ایکجیدهن و انداختم باال شونه

 .بپرسم الیٔ  سو که بینمنمی نیازی! نه -
 .سالمه شازده که بده خبر ایمان به پس -

 .آوردم بیرون جیبم از رو گوشی و ایستادم راست
 .رفتم مخاطبین سمت شونهمه حذف بعدِ و کردم نگاه تبلیغاتی هایپیام به

 .شد باز ایغیرمنتظرانه طوربه در کردم، سرچ که رو ایمان اسم
 .کردم نگاه در به افتاد، زمین روی و شد رها دستم از گوشی زدههول

 .برداشت بلند چندقدم عجله با مهرپور
 . زودباش بریم، بیا -
  

 .کردم کم رو مونفاصله گوشی به توجهبی. کردم نگاهش استرس و باترس
 شده؟ چی -

 :پرسید و اومد سرمپشت هم مژگان
 دکتر؟ شده چی -

 .کرد میزون رو زیتونیش پیراهن ییقه وسواس با و کشید هوفی مهرپور
 .ببرم رو ایشون داده گیر هم حاال. فجیع بزنبزن یه و کرده تصادف ایمان هیچی -

 .شد گرد هامچشم
 نشده؟ که چیزیش خوبه؟ حالش شده؟ چی وای -

 .رفت میز سمت مژگان و فشرد هم روی چشم مهرپور
 .داد دستم رو گوشیم و کیف

 .کن خبرم شد هرچی برو، سریع -
 .رفتم مهرپور پِی نکرده، خداحافظی و ننداخته شونه روی رو مکوله
 .زدن حرف به کردم شروع سرشپشت

 دیدینش؟ شما نزد؟ زنگ من به چرا بده؟ حالش خیلی -
 .دیدممی رو هاپله یکی دوتا من و رفتمی پایین سریع رو هاپله
 نشده؟ چیزیش خدا، رو تو -
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 .کشید خودش همراه رو من ترسریع و گرفت رو بازوم
 .گفتممی دونستممی چیزی اگه نزنی؟ حرف قدراین میشه -

 .نزدم حرفی و فشردم دستم درون رو گوشیم در و باطری
 وارشلخته موهاش از تار چند زد، که رو ماشین استارت. نزد حرفی و رسوند ماشینش به رو من بقیه چشم جلوی
 .شد ریخته پیشونیش روی
 .بودم شده هامناخن یگوشه خوردن مشغول و دادممی تکون استرس با رو چپم پای

 .شدمی دیده عمیقینیمه گودی چشماش زیر و زدمی سرخی به هاشچشم. کرد نگاه من به و اومد بیرون کوچه از
 :گفت آهسته و کرد بیشتر رو سرعت

 با و شده ماشین سوار یکی نگو که نبوده اطراف به حواسش کالً کردهمی تزئین رو عروس ماشین یه داشته وقتی -
 و بگیره رو ماشین جلوی خواستهمی. شده متوجه خان ایمان تازه شده، روشن که ماشین. رفته ور ماشین هایسیم

 دوستای موقع همون که کنهمی قفل رو درا ریموت با میشه، رد که ماشین. بینهمی ضرب بوده، هم کاپوت جلوی
 .زننمی رو ایمان خوردمی تا و رسنمی سر دزده

 .زنهمی دور رو میدون و گیرهمی نفسی
 .بیار در دهنت از رو دستت اون -

 .کنممی نگاهش تعجب با و اندازممی رو دستم سریع
 خوبه؟ کجاست؟ االن -

 .زنهمی چشماش به رو دودیش عینک
 روی ضربات کوفتگی جای فقط هم االن. زدن زنگ من به همین خاطربه بودم من تماسش آخرین بیمارستان، -

 .داره شدیدی دردبدن خب ولی نیست؛ کنندهنگران زیاد. بدنشه
 .زنممی مگونه به جونیکم ضربه و میگم بلندی وای

 !من وای.. .بفهمه داییم اگه. مونخونه میارمش -
 :زنهمی لب سردخون مهرپور

 !من پیش میاد -
 .ذارممی پام پایین رو کیفم و کنممی اخمی

 .ایدغریبه یه تنها شما ولی شم؛عمه دختر من دارید؟ من پسردایی به ربطی چه دقیقاً شما -
 .خورد گره هم به شمردونه پرپشت ابروهای. سفید هایهاله با سیاه هایدودی اون زیر از کرد،می نگاهم
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 روز رفتار بابت هنوز. نکن بحث من با پس! باشه کجا گیرهمی تصمیم ایمان خود. کنم بحث نمیاد خوشم اصالً -
 !پایین کنم پرتت که هستم عصبانی قدراون لجبازیت و تولد

 .کردم نگاهش تیز و ساییدم هم روی رو هامدندون
 .نیست مهم اصالً برام کنید پرت -

 :غریدم عصبی. کرد نگاهم تفاوتبی و سردخون
 هم دنیا سر اون تا نیستم چالغ خودم. کنار بزنید. محترم بالنسبت آقای نداره خریدار هاتونزورگویی. دارید نگه -

 ...آقا کنار بزن. میرم ایمان برای
 .کرد نگاهم خشم با و کرد پرت داشبرد روی باشدت رو عینکش

 .خورد داشبرد به محکم سرم و شدم پرت جلو به که زد ترمز روی چنان
 .رفت باال صداش تن
 و بشینی کنارم جنابعالی ندارم میلی من فهمیدی؟ تو، با دونممی من بزنی حرف جوریاین من با دیگه باریه -
 !بزنی حرف باهام تند لحن این با تشکر جایبه

 پیشونیم به سردرد هایعصب تمام ضربه، این با کردممی حس. فشردم هم روی چشم و کشیدم عقب رو سرم
 .شد خارج دهنم از ضعیفی آخ و گذاشتم پیشونیم روی رو دستم کف. آورده هجوم
 .کشید بلندی پوف و شد خم سمتم کمی

 کنی؟می کارچی اراجیف مشتیه سر بینیمی -
 .گرفت درد بیشتر سرم کردم که اخمی با و چرخیدم سمتش تندی

 .ندید دستور قدراین من به! گفتید اراجیف خودتون -
 .خورد کمرم به باد و کردم بازش صدابی کردم، لمس رو در مشکی دستگیره بردم، پشتم آهسته رو دستم
 شـنه*سیـ سمت زدنش عقب برای خودبهخود هامدست و گرفتم نفسی. بست رو در محکم و شد خم سمتم بیشتر
 .رفت
 .نشست پیشونیم روی من دست و زد رو مرکزی قفل

 .فرستاد عقب رو پیشونیش روی موهای
 !نداری روانی تعادل. رفتارکرد یکی تو با هابچه عین باید -

 :غریدم و چرخید سمتش شدتبه سرم
 بودید؟ من با -

 .کرد محکم فرمون دور رو هاشانگشت یکییکی
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 مشکلیه؟! آره -
 .فشردم هم روی رو هامچشم چندلحظه که بود بلند قدریبه صداش

 داد از حالم. کردم نگاه پاهام تند حرکت به و گزیدم لب. کردم نگاه دستم کف به و کشیدم جلو رو ممقنعه دستپاچه
 .بود خورده هم به زدنش
 اسفباری سکوت. بود شده موفق اون بگم باید البته کنه؛ ساکتم بخواد و بزنه داد سرم کسی اینکه از بودم متنفرم

 .بود اومده وجود به خودش و من بین
 فحش رگبار به خواستمی دلم و شنیدممی رو ششده آروم هاینفس نداشتم،صدای سکوت این شکست به میل

 .بگیرمش
 خوشگلشم؟ وابرویچشم عاشق من کرده فکر کیه؟ کرده فکر عوضی مردک
 تکرار رو کار این چندبار. کشیدمش آهسته و گذاشتم زیپش روی دست. کشیدم باال رو کیفم و کردم کجیدهن

 .نزدم هم حرف کلمه یه ولی کردم؛
 .بودم تلنگر یه منتظر هرلحظه که بود روم روحی فشار قدریبه مدت این. خواستمی گریه دلم و بودم کرده بغض

 . شد پیاده ماشین از صدابی و کشید عمیقی وبازدمدم
  

 که درکبه! رفتی که برو دِ و بشم پیاده االن همین خواستمی دلم. گزیدم لب و کردم هامچشم بونسایه رو دستم
 ...که درکبه میشه، ناراحت
 .رفته کجا ببینم ماشینش دودی یشیشه از کنممی سعی و کشممی هوفی
 .گذاشتیم کنار و دیم,ـ*سیـ*بـو رو احترام و پریدیم بهم یهو چرا فهممنمی

 اما نبودم؛ دردونه و نازدونه. کرد رو کار این باریه هم ایمان که میفتم دور چنداننه یگذشته یاد و کنممی بغض
 .بودم شده ناراحت خیلی االن
 .بودیم قهر باهم تمام یهفتهیه زد، داد سرم بار اولین واسه ایمان که هاترقبل
 کشیعربده از متنفرم، دادزدن از من فهمیدمی هم اون کاش. متنفره هاخانم سر زدن داد از گفتمی همیشه پدرم

 .متنفرم
 !شدی لوس که نشده چیزی دیگه، زد داد یه. فشردم هم روی چشم و شدم درگیر شالم هایریشه با

 !نشده چیزی هم اصالً زنم،می خودم به پوزخندی و کشممی آهی
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 فشار رو شیشه برپایین یدکمه حضورش به اهمیتبی. چرخهمی مخالف سمت سرم راننده، سمت در شدن باز با
 نیاز حرف دوکلوم یاندازه ببخشید یه دلم، تهِتهِ که نمیشم این منکر و کشممی نفسی. میشم خیره بیرون به و میدم
 .دارم

 سارا؟ -
 .زد صدام اون انگارانگارنه و موند مات قدکوتاه یپسربچه به من نگاه
 .داره کشیدن رو من ناز اسم به ایوظیفه یه اون انگار. خوردمی هم به حالت این از خودم حال و بودم کرده قهر
 .کشممی بیرون رو رنگآبی هنذفری و کشممی رو کیفم کنار کوچک زیپ

 .میشه جاگیر دستم روی بااحتیاط دستش کنم،می هنذفری نزدیک که رو گوشیم
 .فرستهمی باال رو مچونه شاشاره انگشت و میاد باال دستش

 !دونممی زدم،می داد سرت نباید من -
 دل و داشت اون که غرور این غرور، این از آه و دونهمی. نمیگه ببخشید یه و دونهمی. میشه جالب داره! خوبه

 .بود شده پررو من یمردهصاحب
 :گفت بااخم که کشیدم عقب رو سرم آهسته

 .کن نگاه من به -
 .شنیدم من و کرد نجوا آروم اون و کشید بیرون مرد دست از چونه حوصلهبی که بود من یدخترونه روی این باز
 !سارا کن نگاه من به. نداشتم قصدی واقعاً من ساراجان -

 با شاید کنم،می نگاهش. ناراحتم مرد این دست از من. کمی این خیالبی و... کمی فقط کمی، اسمم، کنار جان این
 ...با شاید گیری،دل با شاید بغض،
 .زنه می زل چشمام به و کشهمی صورتش روی دستی

 .بزنم داد سرت نداشتم ایاجازه چنین اصالً و بودم من مقصر دونممی -
 .شستش ناز بود، گرفته یاد هرکی از رو زدنحرف رسم مرد، این
 .رو داخلش پیشمونی اون یا بگیری رو حرف معنی دونینمی که خوروندمی بهت حرف دوپهلو جورییه

 .گزیدم لب
 .کردم عصبانیتون من نداره، اشکال -

 .کرد پیدا اکسیژن بلعیدن واسه راههآب من نفس و کشید عقب صورتم از صورت کمی اون
 بیفتید؟ راه میشه -

 .شد گم یکی چشمای توی میشه و کردم نگاهش کمی کرد، نگاهم کمی
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 این تا برسیم زودتر بشه کاش و میاد دستت هاچشم به نگاه از چیزها خیلی و نکرد فکر قبل چنددقیقه به میشه
 .بشه دفن قلبم تهته بره هانمیشه و هامیشه

 .نبود صورتش حالت پِی زیرزیرکیم نگاه بگم اگه دروغه و شدم موبایل گوشی سرگرم ماشین، حرکت با
 .کردم نگاهش فقط نبود، کار در دروغی ماشین، یه و خودشیم و خودم

 .معلومه صورتش توی شهمه هست که هرچی... کمیه ناراحت، کمیه شاید، عصبانیه کمیه
 .داشت نگه صامت هاشلب رو و کرده ماشین یپنجره حائل رو دستش
 .درگیرم هاشبرنامه با بگم که هست چی گوشیم انگار حاال و گوشی به میدم رو نگاهم
 :زنهمی صدام گذره،می که کمی

 سارا؟ -
 .میگه سارا قشنگ هم ایمان شنوم؟می قشنگ من یا قشنگه کالً سارا سین و

 .زد صدا ناجوری جوریه اون و «الف» ،«ر» ،«الف» ،«سین» از شده تشکیل سارا؟
 .کردم نگاهش

 .دیگه شد تموم نشده، چیزی -
 .کرد ترمحکم فرمون دور رو هاشانگشت

 .نبینم چشمات توی خوریدل که میشم خیالبی زمانی -
 .رسوندم موهاش روی دودی عینک به و کردم دراز دست و زدم لبخندی

 .نداره وجود خوریدل نه -
 .دادم سُر هاشچشم روی رو دودی عینک آهسته و

 .ناراحتم زدمی داد دلم، تهته درواقع کنم، فکر یکی چشمای به اومدمی بدم درواقع
 :پرسید اون و فشردم دستم توی رو هنذفری هایگوشی

 ایمانی؟ نگران -
 :گفتم دادم،می جا کیفم کنار کوچک زیپ داخل رو هنذفری کهدرحالی

 نه؟ یا داره خبر داییم دونینمی شما اهوم، -
 .نکنن خبرش باشه حواسم گفت ایمان نداره، -

 .زدم لبخندی
 .افتادید توزحمت ممنون، -
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 رو تخریبش عمق و بیینم رو هاشچشم تونمنمی هادودی پشت از که خوبه و انداخت من به کوتاهی نگاه حرفبی
 .بدم تشخیص

 ...به سنگین، هایماشین به تبریزی، هایدرخت به کردم؛ نگاه بیرون به
 از ترسیدم، هاحس این از ترسیدم، هافکر این از ترسیدم؛ و کردم فکر هم مچونه روی اون دست جایبه هاوسط این
 .ترسیدم خجول گرمای این
 .ترسممی بیشتر اون از دادم، دستم از رو زندگیم چیزهمه هام،ترس تمام با من
 .ترسیدممی بیشتر هاشلباس ایسرمه رنگ از اون، صدای از اون، هایچشم از
 ...اون که ایچونه لمس روی گردونهبرمی رو من هم باز جاده، این ته تا شدن خیره و
 !نباف خیال دخترجون خیالش،بی آه

*** 
 شده؟ چیزی -

 .انداختم باال ابرو
 .نه -

 .کرد براندازم مشکوک
 .بود جورییه آژمان -

 :گفتم سوءظن با و کردم کج رو هاملب
 جوری؟چه -

 .زد مگونه به ایضربه و خندید
 .دادی حرصش بود معلوم پررو، -

 .نشستم صندلی روی
 ....هم بعد زد داد سرم! فالن و زور همون سر! شد دعوامون -

 :پرسید شده گشاد هایچشم با و پرید حرفم میون
 کرد؟ کارچی -

 .گزیدم لب کرد، لمس رو پیشونیش کنار کبودی دستش کف با و شد مچاله درد از صورتش
 .کرده اشتباه فهمید خودش اون ایمان -

 :گفت کرد،می لمس رو صورتش بعدی هایکبودی پای کهدرحالی و چرخید سمتم سرش
 زد؟ داد سرت این که زدن داد تو سر وپدرتمادر. بزنه داد سرت نداشت دلیلی -
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 .شد داخل آشفته و خسته مهرپور. چرخید سمتش نگاهم در، صدای با
 .نگه مهرپور به چیزی و بیاد دستش کار حساب تا انداختم ایمان به تندی نگاه

 .نشده نصیبش هم وخالیخشک تشکر یه و کرده کمکمون خیلی االن تا
 :گفتم ایمان گوش کنار. کردم جمع هم توی رو هامدست

 شدیدن؟ زخمات -
 .کرد دراز دستم سمت رو دستش

 .کبودیه و کوفتگی فقط. سالمم که بینیمی نباش، نگران -
 .گذاشتم ششونه روی رو سرم. کشوندم تخت باالی سمت بیشتر رو صندلیم. فشردم رو دستش هایانگشت

 ...شدمی چیزیت اگه تو بودم، نشده اذیت االن تا کم! ترسوندتم. آورد خبر بد خیلی مهرپور -
 :زد کنار رو پیشونیم روی شده ریخته موهای از ایدسته

 .بود ترسیده کمی هم خودش انگار ولی نترسونتت؛ گفتم بهش -
 موبایلش گوشی سرگرم و بود ایستاده پنجره مقابل که رسید مهرپور به انگشتم، بندبند با ایمان دست بازی از نگاهم

 .بود
 :کردم باز لب. زدمی برق و داشت اکلیلی هایرگه پنجره مقابل نور توی زیتونیش یمردونه پیراهن

 .نمیاد یادم بقیش... کاذب نفساعتمادبه خودپسند، خودخواه، غُده، کمیه ولی خوبیه؛ مرد -
 .زد ایخندهتک ایمان

 ...آلایده مرد یه کامل ینمونه -
 .کردم ششونه سر یحواله مشتی

 بدی؟ نشونش من به خواستیمی که دختره اون از خبر چه ایمان راستی -
 دخترم یه نیست مجرد فهمیدم گرفتم آمار یه. خیاطی برای مامانم یخونه اومدمی که دختر همون کپ بود یکی -

 .داره
 .انداختم باال رو ابروم

 نبود؟ که اون -
 .زد لبخندی

 .کنهمی اذیتم تنها نیست عاقالنه بهش کردن فکر! نیست مهم دیگه البته. کنمنمی فکر -
 .ایستادم و شدم خیره مچیم ساعت به
 مهرپور؟ آقای -
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 .کرد نگاهم
 بله؟ -
 ...هستم ایمان پیش خودم من. برید بفرمایید شما -

 .رفت باال بااخم خودبهخود من ابروهای و رفت کردمی نگاهش که ایمان به ایغرهچشم و کرد اخمی
 .بمونم دارم دوست من دارید؟ کارچی رو ایمان -

 .داد سُر شلوارش جیب داخل رو گوشیش
 .بمونی اینجا تو نیست خوب و تنهان بهنازخانوم و ساحل. نکن بحث لطفاً. خونه برگردونمت تا میام شب -

 :کرد نگاه ایمان به رسید، ما نزدیک و برداشت کوتاه چندقدم
 .بده گوش حرفم به بگو بهش -

 .گفت من به رو و گرفت بود تخت سمت اون که رو مهرپور دست مچ و خندید نخودی ایمان

 .رسونتتمی گوشِت به حلقه غالمِ آژمان، بعد بمون؛ 6ساعت تا. خونه بری باید تو مهربونم، -
 .داد ادامه اخم با بعد
 ...توی که دادی اون بابت -

 :گفتم حرص با و پریدم حرفش میون
 !ایمان -

 .کرد نگاه مهرپور به من، تشر به توجهبی
 جنابعالی داد اون تا کشهمی طول روز چند سارا. درمیاری دلش از خریمی براش ایفالوده بستنی بریمی رو سارا -
 .بره یادش رو

 .گزیدم توان تمام با بود که چیزی هر روی از رو هاملب من و کرد نگاهم شده ریز هایچشم با مهرپور
 .زنهمی زیاد مفت حرف نیست، خوب حالش ایمان. نیستم ناراحت اصالً من ولی مهرپور؛ آقای ببخشید -

 سرش کنار که رو مکوله ایمان. رفتم بهش ایغرهچشم و شد جمع درد از صورتم. گرفت دستم از نیشگونی ایمان
 .داد دستم بود
 .بزنم حرف خودپسند خودخواهِ غُدِ این با خواممی بیرون برو -

 ...حاال ایمان و چسبوندم مهرپور ریشبیخ پیش یدودقیقه تا که هاییصفت اون برای پرید؛ صورتم از رنگ
 .گرفتمشمی گاز بود جاش اگه بمونه؛ جاش ماه یه تا که گرفتم ایمان بازوی از نیشگونی چنان رفتن قبل

 ... و برهمی مهرپور جلوی رو من آبروی راحت خیال با عوضی، یپسره
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 خودم پای که زدم ایضربه چنان و رفتم اتاق رویروبه آبی هایصندلی سمت حرص با اومدم بیرون که اتاق در از
 .فشردم هم روی چشم و افتادم زمین روی زانو یه. شد ساقط هستی از

 .بزنی کپک تا بمونی قدراین بیمارستان تخت یگوشه همین الهی. ایمان امواتت روح به تف
 بودن شیار بدون و سالن کف سنگ بودن لیز دلیل به که شم بلند خواستم. گذاشتم صندلی گاهتکیه روی رو دستم
 .بگم بدوبیراه و بکشم جیغ لحظه اون خواستمی دلم. افتادم باز هامکتونی

 زنهمبهحال مصنوعی بوی جای به که باکالسی بیمارستان این توی آبروم تا دادن هم دست به دست چی همه
 .بِدن نشونم انگشت با و بره بود، وآمدرفت حال در بوخوش عطرهای بوی آمپول،

 خوبه؟ حالتون خانوم -
 .انداختی هواسربه منِ دامن توی جوراین و کردی گلچین رو باکالسش دونهیه که خدا گرم دمت

 یا چشمه این المصب. بگیرم مشکی درشت هایچشم اون از نگاه کردم سعی. چرخیدم صدا صاحب سمت بامکث
 تنیس؟ توپ

 .کشیدم بیرون صندلی زیر از رو پام. گذاشتم صندلی گاهنشیمن روی رو دستم
 سعی. باشم سردخون کردم سعی و فشردم محکم هم روی دندون. بایستم کرد کمک و نشست آرنجم زیر دستی
 .زدم پراسترسی لبخند. نکنم فکر بردم رو خودم آبروی اینکه به کردم

 .خورد سُر پام. کمکتون از ممنون ببخشید، -
 .کشید ریششته روی دستی و انداخت باال رو ابروهاش

 .کردید کارچی شما که دیدم من خورد؟ سُر پاتون مطمئنید -
 این با رو یکی بره یادش درشتچشم پسر این که شدممی ساقط جوری هستی از شدم،می دود باید جاهمون

 .دیده قدوهیکل
 .گرفتم سفیدش لباس قرمز آستین از نگاه و دادم قورت رو دهانم آب
 !بگم چی دونمنمی امم، -

 آهسته. دیدم چشم به بودم، دیده خمیردندون تبلیغ توی تنها که سفیدی دستیه هایدندون من و زد لبخندی
 .خندید

 ...من بگید، چیزی نیست نیازی -
 .بست رو دهنش هم قرمزش-سفید اسپرت تیریپ اون با مشکیچشم پسر من، نگاه کشیدگی و اتاق در شدن باز با

 .انداخت پسر و من بین تعجب از توأم نگاه مهرپور
 سارا؟ شده چی -
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 :گفت بود، باز نیش شبیه بیشتر که لبخندی همون با درشتبگم،چشم چیزی و کنم باز دهن اینکه قبل
 .کردم کمکشون بنده خوردن، سُر خانوم این -

 .کردم پرفتوحم امواتت رحمت قریه رو فحش دلم توی من و کرد نگاه من به اخم با مهرپور
 .داد دست پسر با سردخون مهرپور

 .بیفت راه سارا. بشه بلند تونستمی هم خودش. ممنون کردید، لطف -
 صدای با پسر به و برگشتم راه میون. شد کشیده مهرپور قامت پشت پاهام و بود شده الٔ  سو عالمت عین مچهره
 :گفتم بلند

 .آقا مرسی -
 .شدیم بیمارستان باز یمحوطه وارد و کردیم ترک رو بیمارستان خلوت سالن

 .کردم نگاهش
 ...که بود نکرده کاری زدید؟ حرف طلبکارا عین بیچاره اون با چرا -

 :گفت و کشید بیرون جیبش از رو طالیی فندک
. تمومه هم مالقات وقت درضمن. زنیمخ دنبال و بیمارستانه این کارتازه انترنای از یکی. تو نه شناسمش،می من -

 خاموشه؟ چرا گوشیت بود، نگرانت و زد زنگ من به ساحل
 .زدم پیشونیم به ایضربه

 .کنم روشنش رفت یادم افتاد، دستم از -
 نه؟ من ولی داره؛ رو مهرپور یشماره ساحل که عقبم دنیا از من

 بین چیزی که هست بالغ و عاقل قدراون مرد این دونستممی. گشتبرمی و رفتمی شماره وحوشحول فکرم
 .نیاد پیش ساحل و خودش

 که شدممی آدمی ترینعرضهبی دادممی دست از هم رو ساحل اگه. سایه و ساحل به فکر بود شده من زندگی کل
 .داشت وجود دنیا تو
 :کرد نگاهم مهرپور رسیدیم که بیمارستان آهنی در به
 .نبود جا اینجا کردم پارک باال رو ماشین -

 کوتاه هایقدم به و بردم جیبم توی رو هامدست. گرفتم سیگارش رقیق دودهای از نگاه اخم با و دادم تکون سری
 و بود ترنزدیک خیلی سیگارش بوی بودم، کنارش چون. دوختم چشم رنگطوسی بندی هایکفش اون با مهرپور

 .بگیرم جورییه رو مسرفه جلوی کردممی سعی
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 نیاوردم دَووم هم سر آخر. بشه پراکنده کمی بود رسیده گلوم به و شده دماغم وارد که دودی تا کردم صاف رو گلوم
 :گفتم و کردم خفیفی یسرفه و
 کنید؟ ترک رو کشیدن سیگار ندارید قصد -

 .بفرستم کنار اطرافم از رو هادود تا دادم تکون رو دستم. کرد رها صورتم توی مکث با رو سیگار دود و کرد نگاهم
 :کرد پراکنده رو بود شده تررنگکم که دودهایی و زد چشمکی

 .نیست بدی چیز میاد، خوشم کشیدن سیگار از من -
 .بود شده بامزه اینکه به کردم فکر و بود رفته باال چشمکش از ابروهام

 مهرپور؟ آقای -
 :گفت تکوندمی رو سیگارش خاکستر کهدرحالی و کرد اخمی

 .مغریبه کنممی احساس دونفریم که االن ولی بزن؛ حرف جمع من با خواستی دیگه جای تو و خودمم االن من -
 کشیدم نفسی. شناختممی که هرکسی از بیشتر بود، غریبه نیستی؟ غریبی مگه نگم تا گرفتم کام به زبون تعجب با
 .بگذره کنارم از اومدمی روروبه از که رهگذری تا شدم مایل مهرپور سمت بیشتر کمی و

 .کردم مزهمزه رو حرفم
 .جوریاین راحتم من -
 .کرد نگاهم حالتبی و رفته باال ابرو با
 !ناراحتم من -

 .انداختم باال شونه
 شما؟ ناراحتی یا بدم اهمیت خودم راحتی به نظرتونبه -

 .چرخوند رو دستش توی فندک بدجنسی با. کوتاه و بامزه زد، لبخند
 .من ناراحتی -

 .کردم نگاه شد،می ریخته زمین کف که خاکسترهایی به و خوردم رو لبخندم
 ...کنممی فکر بهش حاال -

 .کرد نگاه اطراف به و کشید هومی
 چی؟ به -
 .بدم تشخیص رو اون ماشین ها،ماشین پارک شلوغی بین بلکه تا کردم؛ نگاه هاماشین به
 ...ناراحتیتون به -
 .باشه مهم من ناراحتی باید -
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 .دادمی رو «بابا برو» معنی بیشتر که انداختم بهش ایمسخره و اجمالی نگاهی
 .باشه مهم کنمنمی فکر نه، -

 مهم» و «بودی مهم». بشه تمام قرار کوتاه بحث این باالخره که شدم حالخوش خورد، ماشین به که چشمم
 .رسهمی اتمام به «نبودی

 .پررویی خیلی -
 .موند ساکن دستگیره روی دستم و کردم نگاهش متعجب

 .فرستاد پایین رو بودم ایستاده من که سمتی ماشین یشیشه چندثانیه بعد و شد ماشینش سوار
 .شو سوار... بذاری ایمان دست کف بری تا نگفتم بدی چیز -

 باز که نیشی از. کنه تالفی تا کردمی سوءاستفاده هرلحظه از عوضی مردک. خورد سرم توی و شد پُتک شتیکه
 .چسبیده بهش انداختنش تیکه این بد فهمیدم حالشخوش تقریباً صورت از ولی نه؛ نبود

 .زدم تکیه بیشتر ماشین صندلی به
 .گفتید خودتون داییم یخونه روز اون هستید؛ پررو هم خودتون -

 :گفت گرمی لبخند با و گرفت عقب دنده
 ...خودت نه گفتم، من رو تو پرروگری ولی کردم؛ اعتراف خودم من -

 .فرستادم ممقنعه داخل رو موهام. کشیدم صورتم روی دستی
 .هستم پررو کنم اعتراف که نیستم پررو قدراون -

 این پیش واقعاً که گرفتم گاز رو هاملب من و خندید چندثانیه بعد. موند جا دنده روی دستش و کرد نگاهم مات اول
 .خواستمی کردن کلکَل دلمون و بودیم شده بچه انگار کنم،می درازیزبون غریبه مرد
 :کردم باز لب فکربی و کردممی نگاهش داشتم هنوز من
 .خندیدمی قشنگ -

 گفتم مرد این به اما تیپید؛خوش زیبایید، جذابید، خندید،می قشنگ بگم مرد یه به نیست خوب که نکردم فکر
 است؟ بیان به حاجت چه است، عیان که چیزی و خندهمی قشنگ

 :گفت بشاشی صورت و شده ریز هایچشم با
 .دونممی -

 عینک که زدممی جوری. داشتم حداقل رو شیشش تا یک هایدندون کردن خُرد قابلیت کاش! عوضی یمرتیکه
 .بشه خرد صورتش توی دودیش
 .دادممی نشون نباید ولی خوردم؛می حرص
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 .شد قبلی خیابون از بیشتر ترافیک و شلوغی و شد اصلی خیابون وارد
 .بود روروبه به من نگاه و چرید سمتم سرش

 .کنممی تعجب درمیره حرف دهنت از یهو اوقات گاهی -
 ترمحکم موهام کِش کمی بلکه کشم،می رو موهام و برممی مزیرمقنعه دست حرص با زدم که حرفی از کالفه

 .نمیدم بهش جوابی و چرخونممی پنجره سمت رو سرم. بشه
 گنده؟ خرس داشتی عقده برداشتی؟ دور چرا تو زدم، حرفی یه من حاال

 آره؟ شدی پشیمون -
 با رو دودیش عینک. متشنه خونش به که میده نشون قشنگ و شده وَرقُلُنبیده دونممی هامچشم. کردم نگاهش بد

 .کرد فیکس موهاش روی خنده
 .کنی خُردوخاکشیرم که داری رو این قدرت االن دونممی -

 .بیاد در جونش تا بزنه حرف قدراین بذار. ندارم بهش جوابی و انداختم باال شونه
 بگم؟ باید بگم؟ نباید خنده،می قشنگ وقتی خب

 .کشیدم رو اضافی نخ و رسوندم مانتوم پایین یلبه به رو دستم هایانگشت
. شنیدم رد جواب و کردم عالقه ابراز بهش انگار پشیمونی؟ میگه جوریه. کشیدم پوفی من و شد جمع مانتوم پایین

 .بساب رو کشکت عمو برو
 دلم. کردم نگاه رنگی و شلوغ بازار به و کشیدم بلندی هوف. شد جور که بود مونده وسط این گریمالتی بساط فقط

 خودم بشم باریه مونده دلم به. خونه بیای شبنیمه بیرون، بزنی صبح سر که هااون از خواست؛می اساسی خرید یه

 .بشه متولد ایساله15 دختر و
 :چرخید اون سمت تعجب با من نگاه و شد متوقف ماشین گذشت، که کمی

 .کنم عمل ایمان حرف به باید -
 سمت یرفته پایین یشیشه سمت و زنهمی دور رو ماشین. مونهمی باز من دهن و میشه پیاده ماشین از مکثبی

 :میاد شاگرد
 خالی؟ فالوده -

 کارچی باید دونستمنمی و بود چپونده مکاسه توی ایمان رو آش این بگم؟ چی آخه مونم،می ولی بزنم؛ حرف میام
 .کنم
 :زنممی صداش برداره، قدم از قدم اینکه قبل

  مهرپور؟ آقای -
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 .چرخهمی خودش همراه هاششونه

 بله؟ -
 .برممی فرو دستم کف درون رو هامناخن و کنممی تر لبی ظاهر حفظ برای

 ...چیزی نیست نیاز -
 .میشه خم سمتم و پرهمی حرفم میون

 نمیاد خوشم خالی دست بزنم؛ بهش سر یه امروز دادم قول ساحل به درضمن! کنم کارچی دونممی خودم من -
 .بیام

 :کنهمی شدن قرمز بهم فشردنشون از که هامدست به نگاهی
 دختر؟ چته -

 .کنممی رها صورتش توی رو نفسم
 !هیچی -

 .کنهمی باز رو من سمت در آهسته و میره عقب کمی
 .بریم باهم بیا -

 .میدم تکون سری
 .نه -

 ایبامزه لحن با و میشه مایل جلو به کمی. بسته امروز هاشخنده نیش به رو من انگار اون و زنهمی لبخند بندنیم
 :میگه

 .باشم خوبی پسر میدم قول -
 رو مکوله. گیرهمی رو دستم مچ آهسته و کنهمی باز رو ماشین در بیشتر. میاد هاملب روی رنگیکم لبخند حرفش از

 .بشم پیاده ترراحت تا دارهبرمی
 یجِقهبُته طرح و دستم مچ به. کنهمی قفل رو ماشین درهای اون و میشه رها دستم میشم پیاده که ماشین از

 .شده قرمز خجالت هجوم از صورتم تمام کنممی حس و کنممی نگاه مانتوم آستین
 گرماست؟ از یعنی شده؛ سرخ صورتت کشیدی؟ خجالت قدراین ازچی -
 :کنممی نگاهش حرص با
 شید؟می خوبی پسر نگفتید مگه -

 :میده تکون هوا توی قیدیبی با رو دستش و خندید



 

 

334 

 

  آماج نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 ツبهزاد سدنا

 .نمیدم قول بزنی حرف رسمی قدراین باهام اگه ولی بله؛بله -
 .میشه گرفته هامدست از خنده با اون نگاه و میشن مشت و هامدست به میره حرصم

 !باهات هستم هم جدی. کنمنمی اذیتت زنینمی حرف جمع دیدم اگه پنج بعد شمرم؛می پنج تا -
 .برهمی رنگشمشکی یساده جین شلوار جیب داخل دست و گیرهمی عصبانیتم از سرخ صورت از رو تفاوتبی
 ...یک -
 .کشهمی بیرون مشکی پاکت داخل از سیگاری تمام تعجب با و کنممی نگاهش تعجب با
 ...دو -

 .کنهمی صاف گلویی. رسونهمی لبخند به رو من فندکش تقِ اون و میدم نظم هامقدم به من و کنهمی نگاهم
 ...سه -

 .کنممی باز لب شیم،می خیابون ور اون سمت خط نزدیک
 !نکشید سیگار اینکه شرط به -

 .دارهمی نگه هاشانگشت بین رو سیگار متعجب
 چی؟ -

 :گفتم لبخند با شمردهشمرده
 یبقیه به هستم، من که زمانایی فقط البته نکشید؛ سیگار شما میگم هم من. نزنم حرفرسمی من گیدمی شما -
 .ندارم کار هاجا
 انگار و گردهبرمی من نگاه و کنهمی رها رو سیگار تفاوتیبی با و کنهمی مزخرفش قلمی سیگار به نگاهی مکث با

 .پرم توی زنهمی یکی
 حله؟! خب -

 .شدم ضایع خودم پیش حالت دو هر در و داشتم شدنضایع انتظار شاید
 .میدم فشار هم روی لب
 .بله -
 رو نیمهنصفه سیگار اون تا گردهبرمی من نگاه داره،برمی که قدمیه با و کنهمی نگاه خیابون سمت دو به احتیاط با

 .بدم خودم به باید که هافحش چه و بزنه دید
 .میفته وبارفروشیخوار به نگاهم من و ایستیممی هامغازه مقابل شیم،می رد که خیابون از
 ...میگم اممم -
 شده؟ چی -
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 .کنممی اشاره مغازه به
 .بیام و مغازه برم من -
 رو بهناز کار یشده طراحی سرآستین یتیکه همون دست، مچ از باالتر کمی درست شم رد خواممی که کنارش از

 .گیرهمی
 خب؟ خوایمی چی وایسا، -
 .زنممی لبخند و نمیدم اهمیت میشه، رد رفته باال ابروی با کنارمون از که پیرزنی نگاه به
 .ساحل به بزنم زنگ بخرم برم نداره، شارژ گوشیم من -

 .رسونده جیب به دست اون و میشه رها داره، هنری هایطراحی که بهناز سازدست دوختِخوش مانتوی سرآستین
 ...خب بیا -

 .دارممی نگه ایشنقره گوشی با مماس رو دستم
 ...االن نیست، الزم -

 .میده تکون جلوم رو گوشیش و کنهمی رنگیکم اخم
 .نداره رمز بگیر، -
 .کنممی لمس رو گوشی من و میشه مغازه وارد. میشه راهی و ذارهمی دستم کف رو گوشیش زوربه

 .کشممی گوشی یصفحه روی رو دستم
 و پسربچه. بود بامزه کوچک یدوبچه اون با مهرپور عکس یخیره گیری، شماره قسمتِ جای به نگاهم

 و زدم لبخندی. بودن چسبونده مهرپور یگونه به رو هاشونگونه و بودن ایستاده مهرپور طرف دو ایدختربچه
 .رسید مهرپور صورت به هابچه گردن دور دست از نگاهم
 گذاشتم تماس قسمت روی رو انگشتم و کشیدم هوفی. کردم لمس رو هابچه صورت ارادهبی و شد ترعمیق لبخندم

 .گرفتم رو ساحل یشماره سریع و
 به و کردم تنگ رو چشمام کمی. کردم نگاه شده سِیو اسم به متعجب. شد ایجاد تماس حالت و کردم مکث کمی
 .دوختم چشم بود شده نوشته التین که «دراززبون» اسم

 .چسبوندم گوشم به رو گوشی و اومدم خودم به الوالو باصدای
 .سالم علیک -
 :گفت آهسته و خورد جا
 زنگ دُکی گوشی با چرا گذره؟می خوش نمیای؟ بهتره؟کجایی؟ ایمان خبر؟ چه خوبی؟ آبجی سالم! تویی عه -

 زدی؟
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 :گفتم جدی و زدم لبخندی
 .ونهخ میام دارم. نوشتمی فضول رو اسمت دراز،زبون جای باید مهرپور! فضول -

 :پرسید زده ذوق
 نوشته؟ دراز زبون رو من اسم خدایی -

 .کردم نگاه ساعت به و آوردم باال رو دستم مچ و چسبوندم گوشم به بیشتر رو گوشی و خندیدم
 دادی؟ بهش کی رو شمارت توسرت خاک. گذاشته اسمت کنار هم ستاره یه! بله -

 .داد ادامه و کشید هومی
 ...دونمنمی -

. کردمی نگاهم منتظر و بود زده تکیه فروشیبستنی ورودی قاب به که شدم مهرپور متوجه آوردم، باال که رو سرم
 :گفتم تندی گوشی توی و گزیدم لب
 .خونه میام نکردم، روشن زمین افتاد گوشیم برم، من ساحل -
 .باش خودت مواظب آبجی، باشه -

 قرمز لباس تاشونهرسه. نبود شدنیجمع لبخندم و دیدم رو جذاب گراندبک همون باز آوردم پایین که رو گوشی
 .زدمی دودو «مهرپور هایبچه» اسم به جایی یه من ذهن و کردنمی نگاه لبخند با مقابل به و بودن پوشیده

 ...از بود، زده دوربین به چشمکی که پسربچه صورت از رسیدم،می نتیجه این به دختر یالعادهفوق شباهت از
 هایچشم نگاه خط از چشمام و آوردم پایین رو گوشی. شدمی ترمسموم و مسموم هی فکرهام و شدم کالفه

 .رسید واقعیش خود به عکس درون مهرپور
 .گرفتم سمتش رو گوشی و برداشتم کوتاه قدم یه
 .ممنون -

 .گرفت دستم از رو گوشی و داد تکون سری
 .کنیا حساب بری نشی پا. بگیر چییه هم خونه برای. خوریمی چی ببین داخل بیا -

 توجهیبی و محلیبی بستنی پول کردن حساب نتیجه و رفتیم که پارکی اون به خورد تاب ذهنم و کردم نگاهش
 .زدم رنگیکم لبخند روز اون آوری یاد با. شد مهرپور

 .شده عبرتم نه، -
 .شد باز ششده کشیده درهم هایاخم و انداخت بهم عجیبی نگاه

 .خوبه -



 

 

337 

 

  آماج نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 ツبهزاد سدنا

 به و گذاشتم شیشه روی رو دستم. ایستادیم ایشیشه بزرگ یخچال مقابل و دادم ترتیب هامقدم به کنارش
 .کردم نگاه اینقره هایظرف داخل هایرنگی

 توپ سه هم ایمیوه بذارید، توپ سه هم شکالتی بستنی از. باشه ایخامه لطفاً. بستنی فالوده یه زحمتبی -
 ...رنگی

 :گفت داشتبرمی رو هاقالب و سینی کهدرحالی پوشیده، سفید روپوش مرد
 .بشینید جاهمین یا باشید؛ منتظر بیرون خواستید -

 :گفت که کردم نگاهش و برگشتم مهرپور سمت
 .میاد خوشم بستنی بوی از بشینیم، بیا -

 .رفت دیوار کنار قرمز صندلی و میز سمت اون و انداختم باال رو ابروهام
 و هازوج بیشتر و بود شلوغ. کردم نگاه اطراف به و چرخوندم چشم. نشستم صندلی روی و کشیدم عقب رو صندلی

 .اومدنمی چشم به کوچک هایبچه
 .بود مشهود تمیزی مغازه یتیکه هر از و زدنمی برق سفید نورهای انعکاس با زمین کف سفید براق هایکاشی
 .دادم تکون سر. شدم خودم به نگاهش و مهرپور متوجه چرخید که سرم

 شده؟ چیزی -
 .شکوند رو هاشانگشت هایمفصل و گذاشت میز روی رو هاشدست

 .نباشم من مخاطبت که کردی ردیف هم کنار جوری رو حرفات االن تا کنممی توجه دارم نه -
 :رفتم وَر میز روی چسب با و کَندَم رو لبم یگوشه پوست

 ...کنیمی... کنینمی توجه چیزایی به تو یعنی... شما -
 نگاه مچهره به و گذاشت شچونه زیر دست ـذت*لـ با و خندید. کشیدم هوفی و کردم خالی رو باد از شده پر لپ
 .کرد

 !بود وافری تالش واقعاً، نباشی خسته -
 .کشیدم زانوم روی رو دستم کف

 !سخته خب -
 .کرد نگاهم بامزه و انداخت باال ابرو

 .گرفتی سخت تو -
 .شدم دستم کف خیالبی و انداختم باال شونه

 .راحتی زیادی تو یعنی... شما نه -
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 .کرد اشاره خودش به و برداشت پالستیکی گرد میز روی از رو آرنجش و کرد جمع کمی رو ششده باز نیش
 من؟ -

 :گفتم مظلوم و کردم جمع رو هاملب
 .اوهوم -

 :گذاشت گردنش پشت رو دستش دو و کشید عمیقی نفس
 .زنممی حرف بخواد دلم هرجور کنم، راحتی احساس اگه من ثانیاً بله، و نه اوهوم اوالً -

 .پروندم ایتیکه
 .مشخصه کامالً بله، -

 .رفت وَر مچیش ساعت بند با و کرد اخمی
 داری؟ مشکل -

 .گذروندم نظر از رو درهمش صورت و زدم تکیه صندلی به راحت
 ! باش... باشید راحت نه، -
  

 شتیره کت االن اما نداشت؛ تن کت اومد من دنبال که زمانی. بست رو شتیره کت یدکمهتک و داد تکون سری
 !جدی و تیپخوش دانشگاه استاد یه کامل ینمونه. دادمی نشونش رسمی بیشتر

 .گرفتم ضرب میز روی کناریم و اشاره انگشت با
 بودید؟ دانشگاه ایمان، به راجع گرفتن تماس باهاتون -
 آقای این اخم موجب که نکردم پیدا توش چیزی و کردم فکر حرفم به. نداد رو جوابم و کرد نگاهم اخم با

 .باشه کالسهای
 :گفتم سریع باشم، راحت باهاش بود گفته اینکه یادآوری با
 ...خدا به نبود حواسم! ببخشید -

 .بردمی ـذت*لـ عجیب یهویی هایشدن مفرد و جمع این از من، حواسیبی این از انگار و شد ـنه*سیـبهدست
 !بگو مفرد فعل با رو حرفت دیگه باریه خب -

 .زد بینیم زیر بستنی خنک بوی و کشیدم نفسی
 ...خیالبی رو باراین حاال -

 به رنگیکم اخم با. کنم نگاه کرد،می نگاه که جایی به و برگردم هم من شد باعث و بود سرم پشت به نگاهش
 .کردمی نگاه دَخل پشت دختر
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 .کرد نگاهم باال از و ایستاد که بود نگذشته کمی
 ...سارا بهتره بیرون بریم -

 .کردم نگاه شایستاده قامت به متعجب
 چرا؟! عه -

 .کشید و گرفت رو مانتوم گوشه و کشید پوفی
 ...دیگه پاشو دِ -
 نگاهش گیج کمی هنوز من و رسیدیم ورودی در به اومده عقب هایصندلی زدن کنار با و افتادم راه دنبالش به

 .کرد نگاه هاآدم و رنگی هایمغازه به حرفیبی و ایستاد مغازه در جلوی. کردممی
 :گفتم کردم،می نگاه دختر اون صدالبته و مغازه داخل به مغازه یشیشه داخل از کهدرحالی و انداختم باال ابرو

 ست؟دختره اون خاطربه -
 :میشه جمع شـنه*سیـ درون هاشدست و ایستهمی کنارم

 !شاید -
 .اندازممی چشم گذارا خیابون هایجدول مقابل شده متوقف ماشین به
 نمیفته؟ مگه اتفاقاتی چنین دانشگاه توی -

 .اندازهمی باال شونه
. عمومیه مکان یه اینجا ولی کنه؛ نگاهم جوریاین نخواد کسی که کردم رفتار جوری من و دانشگاهه اونجا -

 سعی و نداشتم وقتهیچ راحتی احساس زیاد خانوما با. هستم کارممحل یا خونه تو بیشتر و نمیام بیرون اصوالً
 خودم دارم عادت. نکنم قبول رو بخوریم چیزی ایقهوه اینکه برای دیگه خانوم استادای پیشنهاد وقتهیچ کردممی

 ...فقط باشم
 .زنهمی زل چشمام به و چرخهمی سمتم کمی

 چی؟ تو -
 اطرافم ایغریبه کالً واقع در. اومدمی بدم مرد یه مستقیم خیلی هم اون زدنزل از و ندارم دوست رو نگاهش
 .ریخت بهم رو هامفرضیه و هاقانون تمام مرد این اما کنه؛ ایجاد خودش و من بین نزدیکی حس بخواد که نداشتم

 .ندارم مخالف جنس ایمان جز کسی که من -
 :گفت دادمی تکون سر کهدرحالی و کشید هومی

 بقیه با نفر یه از بیشتر مجبوری گاهی وگرنه نیستی؛ مختلف هایجمع بین زیاد و زنینمی حرف کسی با هم تو -
 .باشی ارتباط در
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 :میگم جورهمون و بشه مغازه وارد مردی تا میرم کنارتر کمی
 .دارم دوست رو بودن جورهمین -
 .زنهمی تکیه مغازه طویل چهارچوب به
 زنی؟می حرف باهاش که مذکری آدم دومین میشم من پس خب -

 .دادم سرتکون کردم،می نگاه کتش یشمی هایسرآستین به کهدرحالی
 .اصالً دونمنمی... حدودی تا! شاید -
 صفحه به لبخندی. گیرهمی هامچشم هایمویرگ کردن زیرورو و کنکاش از دست گوشیش زنگ صدای با

 :رسونهمی گوشش به رو گوشی من به نگاهبی و زنهمی گوشیش
 .من خانوم خوشگل سالم -

 میشه رفتنم عقب متوجه. کنه صحبت ترراحت تا میرم ترعقب و میشم جاجابه کمی ش،بـرده کار به لفظ از متعجب
 .اندازهمی باال برام ابرویی و

 .کنهمی نجوا گوشی توی آروم
 .خوشگلم دستت گوشی آرام -

 سمتم رو ایشقهوه یساده پولکیف و کنهمی جاجابه گوشش کنار رو گوشی و کنهمی پر رو بینمون قدم سه
 :گیرهمی
 ...بگیر برو حاضره، ما بستنیای کنم فکر -

 .کنممی نگاه پولکیف به خاصی طور و گزممی لب
 .کنممی حساب خودم -

 .زنهمی دستم به ایضربه پول کیف با و کنهمی اخمی
 !سارا -

 .ذارهمی جا هامدست بین رو پول کیف اون و اندازممی پایین رو سرم زدهخجالت
 برداشته؟ سرم از دست لعنتی میگرن چندوقته راستی. کنهمی نصیبم سردرد تنها مرد این با بحث دونستممی
 .گذرممی مهرپور کنار از و دارمبرمی بلند هایقدم

 مشغول خنده با که مهرپور به رسهمی نگاهش رد. زنممی پرتحواس دختر به لبخندی رسم،می که صندوق به
 .تلفنشه با صحبت

 حاضره؟ ما برای -
 .کشهمی مشکیش یمقنعه دور دستی و کنهمی نگاهم



 

 

341 

 

  آماج نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 ツبهزاد سدنا

 شما؟ برای بود چی -
 .ایمیوه و بستنی فالوده یه و شکالتی بستنی -

 .زنممی پیشونیم به ایضربه. نبودم مهرپور فکر اصالً میاد یادم و کنممی اخمی
 .کنید اضافه هم فالوده یه -

 و وانیلی و کرم هایرنگ. کنممی نگاه ترسمت اون هایشیرینی به و ذارممی صندوق میز یلبه روی رو دستم
 .ایخامه هایکاکائویی این برای میره ضعف دلم و نخوردم شیرینی وقته خیلی کنممی احساس... و کاکائو

 .رسهمی سر بستنی حاوی پالستیک با فروشیبستنی آرم و سفید فُرم با شده پوشیده دختر چنددقیقه بعد
 ...هست پالستیک داخل هم قاشق گذاشتیم هاروظرف از هرکدوم در -

 دست مهرپور پول کیف به کهدرحالی و برم بیرون اینجا از اگر که نیست خیالم عین و برممی کیفم سمت دست
 .داشتم بدی حس و نبود مردم کیف به زدندست مرامم توی البته. بشه چی ممکنه نزدم
 .کنممی باز رو کیفم زیپ

 کنم؟ تقدیم چقدر -
 .کنهمی باز لب طنازی با داده، گردن به قری و میده عقب رو حالتشخوش فر موهای دختر

 ... تومن25 -
  

 .ذارممی میز روی تومنیپنج تاسه و کنممی جاجابه دستم داخل رو مهرپور پولکیف. کشممی رو پولمکیف زیپ
 .ممنون -

 .میشه خم سمتم کمی دختر و دارمبرمی رو پالستیک
 بپرسم؟ الٔ  سو یه میشه -
 .عزیزم بفرما -

 .کنهمی باز لب آهسته اندازه،می مغازه در به کوتاهی نگاه کهدرحالی
 کرده؟ ازدواج آقا اون -
 .میشه گرد هامچشم. رسممی مهرپور قامت به و گیرممی رو انگشتش رد
 ببخشید؟ -

 .رسهمی هاشچشم برق به فردارش پشتکم هایمژه از تعجبم غرق نگاه و کنهمی لمس رو دستم
 .میدن درس ایشون که هستم دانشگاهی پایینی سال دانشجوهای از یکی من خانوم، ببین -

 .کردم جاجابه کمی هابستنی پالستیک یدسته. ایستادم صاف و کشیدم کنار رو دستم
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 خب؟ -
 :گفت چشمکی با و گذاشت میز روی رو آرنجش دو
 بدید؟ بهم رو ایشون یشماره میشه ببینم خواستممی -

 موند مخفی نطفه درون مخنده داشت؟ رو مهرپور یشماره انتظار من از اون و نداشتم رو مهرپور یشماره خودم من
 .کردم دخترک نثار ایخیره نگاه و
 .ندارم ایاجازه همچین شرمنده، -

. کنممی تند قدم خروجی در سمت ایدیگه حرف از جلوگیر برای و کنممی جاجابه دستم درون رو بستنی پالستیک
 .رسهمی خودم گوش به فقط لبیم زیر تشکر و زنممی مردی به ایتنه
 و چرخممی. بینمنمی رو مهرپور و کنممی روروبه یشده چیده هایصندلی به نگاهی میام، بیرون که مغازه از

 .میاد بیرون پر دست بود، فروشیدیسی که فروشیبستنی کنار یمغازه از موقعهمون مهرپور
 .کنهمی نگاهم اون و کنممی طی رو فاصله قدم چند من و اندازهمی دستش پالستیک داخل رو دیسی هایپاکت

 گرفتی؟ -
 .میدم تکون و میارم باال هاشچشم باال تا رو پالستیک و زنممی لبخندی

 .بله -
 .میشه فشرده هم روی من هایلب و میفته پولشکیف به بستنی از نگاهش

 .گیرممی سمتش رو پولشکیف
 .ممنون -

 با و کرد باز رو پولشکیف داد،می جا ـغـلش*بـ زیر رو دیسی پالستیک کهدرحالی و کنهمی نامحسوسی اخم
 .زنهمی زل من به نکشیده، انتها تا رو زیپ اخم همون

 ...نگفتم مگه! سارا -
 .پرممی حرفش میون زده هول

 !شو... شید خیالبی رو باراین کنممی خواهش -
 دوشم روی رو مکوله و گیرممی راه سرش پشت من و میشه رد رنگی هایجدول روی از و زنهمی پس رو من
 :اندازممی
 .نشو ناراحت -

 یلحظه رو شده قرمز چراغ تنها و نمیدم اهمیت هاماشین تیز بوق به و کنممی تند قدم سرش پشت خیابون میون
 .بینممی کوتاهی
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 .درمیاره کتش جیب از رو ماشینش سوئیچ و کنهمی من به کوتاهی نگاه
 .کنهمی سد رو راهش جلوی راه، میون تنم ینیمه و کشممی جلوتر رو خودم کمی

 !کنید باور. بزنم شما کیف به دست نداشتم دوست من خدا به -
 .کنهمی نگاهم پوزخندی با و ایستهمی راننده در سمت و گذرهمی ماشین کاپوت جلوی از و زنهمی دور رو من
 .کردم باور -

 .زنممی زل بهش ماشین سمت این از و میرم شاگرد در سمت
 .بزنم کسی کیف به دست نمیاد خوشم کنید باور نکنید، اذیت -
 .زنهمی ماشین سقف به ایضربه پولشکیف با
 میاد؟ بدم کار این از دونستینمی مگه -

 :گفتم فرستادممی عقب رو موهام دست پشت با کهدرحالی
 .نکن رفتار اما جوریاین باشه؟ بدید، بهم رو کردم بستنی خرج که پولی مقدار همین شما ببینید -

 .بشه راضی خودخواه آقای این تا شدنمی ردیف کلمات و بودن رفته در دستم از افعالم. نبودم هامحرف متوجه
 تاسه رسونده، پول کیف به دست اون و ذارممی صندلی روی رو هابستنی و کوله و کنممی باز رو ماشین در
 .چسبونهمی عصبانیت با ماشین سقف روی تومنیده
 !بردار -

 .کنهمی اشاره هاتومنیده به اخم با اون و کنممی هامادرمُرده از بدتر رو مقیافه
 نه؟ یا داریبرمی -

 .ذارممی روشون رو دستم کف و میشم خم هاپول سمت ایستم،می پا نوک روی کهدرحالی و کشممی هوفی
 .کنهمی وارد بهش خفیفی فشار و گیرهمی رو دستم مچ که بکشم خودم سمت رو هاپول خواستممی
 .کنم پیشمونت تکرده از تا کن رو کار این دیگه باریه -

 .رسهمی خالیش جای به من مات نگاه و میده سوق سمتم بیشتر رو هاپول
 .میشه خشک ماشین سقف روی من دست و کوبهمی رو ماشین در

 و ذارممی دستگیره روی رو دستم. شنوممی رو خودم سمت در شدن باز تق صدای و کنممی حواله لب زیر ایلعنتی
 .رسهمی بستنی پالستیک به بود، افتاده ماشین از فاصله با که سیگار مونده ته پس از نگاهم
 .بشم سوار تا دارهمی نگه دنده خالی جای بین رو مکوله و ذارهمی داشبرد روی و دارهبرمی رو بستنی

 .ذارممی پاهام روی رو هابستنی پالستیک و کشممی دستش از رو مکوله تقریباً صورتش به نگاهبی
 .بینهنمی رو چیزی روروبه غیر هامچشم و دارم دوست رو بستنی خنکای
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 ...شاید و عصبی شاید و مکالفه کمی شاید
 .میده ادامه بینمون سکوت به حرفبی اون و کنممی بازی مکوله زنجیر با

 !مختلط زیادی کمی اتفاقاتش و تنده تَبِش زیاد کمی امروز
*** 
 .رسهمی زانوهام سر تا شالم یدنباله و کشممی جلوتر رو شالم

 .کنهمی پا رو هاشکتونی ساحل
 گذشت؟ خوش دُکی با دیروز -

 .کنممی براندازش پراخم بودم درگیر شالم طرف دو با کهدرحالی
 !پررو -

 .زنهمی چشمکی پرخنده
 نزن؟ حرف رسمی باهاش گفته بهت -

 .بنده می رو هاشکتونی یدیگه بند
 مسخره رو تو افکارش توی چقدر دکی کن باور. زدیمی تپق و نباشی رسمی خواستیمی هی. بود خوب خیلی -

 .کرده
 .زنممی پهلوش به ایضربه من و زنهمی زل ورودی در کنار یآیینه به و ایستهمی کنارم

 .بمیریا زنممی -
 .انداخت گردنم دور دست و خندید

 .سرش باال زدی غُر چقد گفتمی ایمان. رسهمی بهت بدجور دُکی زور فعالً عزیزم -
 :گفتم کنم، باز گردنم از رو ساحل کردممی سعی کهدرحالی

 .مونهنمی خیس بشر این دهن تو آلو -
 دوبندِ ساحل. آییممی بیرون خونه از.میده تکون پاگرده در جلوی که بهناز برای دستی.کنهمی باز رو حیاط در

 .اندازهمی رو شکوله
 .بودم دانشجوهاش از یکی هم من کاش! شدم دُکی عاشق من ولی -
 .بندممی سرم پشت رو در
 .نیستا هم اخالقخوش همچین -

 :گفت من سمت چشمکی با و میده سالمی لبی زیر همسایه زن به و کنهمی نگاهم
 .حله نکنی اذیتش اگه. اخالقهخوش خیلی چرا -
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 :گفتم قروچهدندون و کنممی چاک نیش
 .داره هم شمارت که همونه -

 .اندازهمی بازوم دور دست ذوق با و میشه باز نیشش
 چی؟ رو تو اسم بود؟ گذاشته دراز زبون رو من اسم -

 .کشممی جلو رو شمقنعه و کنممی دور ازش رو خودم با و میشه درهم صورتم
 .نداریم رو هم یشماره -

 .خندهمی ریزریز و گذارهمی دهنش روی دست متعجب
 .نداری هم گرفتن شماره یه یعرضه که متأسفم تو برای چقدر -
 !آخه واردی تو -
 .میده تکون سر پرویی و خنده با
 .میگی راست -

 .گیرهمی ازم رو و میشه سرخ خنده از که کنممی نگاهش چپچپ
 تا کنممی دستهدسته رو هامفکر من و کنهمی نگاه اطراف به ساحل و کنیممی حرکت بلوار قسمت ترینکنار از

 .بشه آروم کمییه ذهنم
 شاید. برم نداشتم تصمیم شب خود تا شاید. بگیرم ازش خبری و بریم سایه یخونه به ساحل با گرفتم تصمیم امروز

 .کردمی نصیبم خودآزاری سایه عکس و حضور اما رسید؛نمی جاهیچ به فکرم ایمان و مهرپور حضور و شب خود تا
 .کنممی کرده بساط هندونه که رنگیآبی نیسان و هاماشین گذر به نگاهی

 .فرستادمی پاییز خنکی سمت به رو گرما و داشت سازگاری کمی امروز هوا
 هامکفش صدای و ریممی باال رو هوایی پل هایپله. اومدمی چشم به هاآدم رنگکم حضور و وزیدمی کمی باد

 .کنهمی پریشون رو هامفکر و میره اعصابم رو کمی هوایی، پل فلزی سطح روی
 .شدیم تاکسی اولین سوار ایستادیم، که خیابون جلوی

 فکرهام دونستمنمی و داشتم دلهره. بودم داده راه جونم به بدی ترس. کردم نگاه ماشین از تهی و خلوت یجاده به
 .ندم اهمیت چیزی به کالً یا درسته هامفرضیه و

 و خوردمی صورتم به خنکی نسبتاً تند باد. شدمی پخش صورتم توی اومده پایین نیمه تا یپنجره بین از کمی باد
 .رفتمی طرف هر به موهام
 صورتم روی دستی. بود گذاشته ثیرٔ  تا روم بدجور کنه رفتار باهامون ادبیبی با امید ممکنه اینکه استرس و نگرانی
 .رسید ساحل به راننده کچل یکله پس از من نگاه و گرفت رو مدیگه دست ساحل دست که کشیدم
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 .کرد آزاد بود، کرده پر هوا که رو هاشلپ
 چی؟ نداد راهمون اگه آبجی -

 .زدم ششده آرایش صورت به لبخندی و کشیدم عمیق نفسی
 .شناختمنمی رو سایه دیگه اواخر این. هست امکانش. دونمنمی -

 .فشرد بیشتر رو دستم هایانگشت و کشید هوفی
 .بود فرماحکم ماشین بین سکوتی نظر مورد محل به رسیدن تا

 دست اوایل که ایدیرینه یار. کشیدم ششکسته یشیشه روی دستی و کردم جاجابه دستم داخل رو موبایلم گوشی
 .رسید من به بعد و بود سامان
 .اومد چشمم به مهرپور کادویی صورتی گوشی خورد، تکون که ساحل دست

 .دادم چینی بینیم به
 میدی؟ من به رو قبلیت گوشی ساحل -

 .گذارهمی جیبش توی رو هنذفری
 خودت خوبه حاال. ندارم تو مال به نیاز بگی خوایمی گَندِت اخالق این با گفتم! بگم بهت خواستممی اتفاقاً -

 .برام خریدیش
 .رفتم بهش ایغرهچشم

 .کنیمی کِیف جدیده گوشی این با عالیجناب که فعالً -
 .اومد من سمت و شد پیاده ماشین از کردمی حساب رو ماشین یکرایه کهدرحالی

 .درمیاره چشم! المصب هست هم ایگوشی عجب -
 .کردم خیابون طرف دو به نگاهی و کردم ریز چشم

 خبریه؟ مهرپور و تو بین نکنه -
 .کنهمی نگاهم متعجب

 .شدیا بدبین چیهمه به نسبت تو -
 .زدم کتفش به کوتاهی یضربه و خندیدم

 .نیست بعید هیچی تو از مرض، -
 .فرستاد باال رو رنگشخوش یکشیده ابروهای

 .گرفت رو بهناز یا رو تو شاید حاال. منه برادر جای دُکی سارا وا، -
 .گرفتیم پیش رو عریض نسبتاً کوچه راه خیابون، سمت این از گذر بعد
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 :گفتم کردم،می نگاه کوچه انتهای به کهدرحالی و رسونده جیبم به دست
 .ترهبزرگ مهرپور از بهناز! ها نگو چرت -

 .انداخت باال شونه
 .اخالقه مالک -

 طالیی هایطراحی که رنگمشکی در مقابل نگذشته خونه چند. پیچیممی اول یکوچه داخل و کشممی هومی
 .کنهمی نگاهم ساحل و کنممی خالص هامدندون حصار از رو لبم. شیممی متوقف داره،

 بزنم؟ زنگ -
 جلوی کوتاهنیمه هاینرده به رو دستم و کشممی هوفی. کنهمی الٔ  سو که دیده رو ترس کمی و تردید انگار

 .گیرممی در یشیشه
 .اینجا اومدیم کار همین واسه -

 انداختن با رو شکوله دیگه بند و میده باال رو کثیفش صورتی مانتوی هایسرآستین باشیم، اومده رزم که انگار
 .میده فشار رو سفید چرک یدکمه اون باالخره و اندازهمی دوشش روی شکوله داخل گوشیش

 .میاد امید صدای بعد چنددقیقه و کردممی نگاه اول دکمه زیر سفید یدکمه سه به
 بله؟ -

 .کشهمی جلو رو خودش ساحل
 .ببینیم رو خواهرم اومدیم -

 :میاد دوباره امید دارخش صدای و سکوت دقیقه چند
 شما؟ -

 .زنممی در به محکمی یضربه و کنممی اخمی
 .امید کن باز رو در -

 در مقابل ـنه*سیـبهدست و میام پایین رو رفته باال پله یه. گزهمی لب ساحل و میاد آیفون گذاشتن صدای
 .زنهمی زل من به بـرده جیبش داخل دست و ایستهمی در ستون کنار ساحل. ایستممی

 .زنممی زل امید به و کنممی باز رو هامدست امید، مهیب هیکل و در تق با
 تکیه در چهارچوب به. اومدمی چشمم به شمردونه بازوهای و پوشیده سبز یخونه شلوار و لیمویی یساده تیشرت

 .زنهمی زل من به جذابش مثالً هایاخم با و زده
 یادش چیزی یه و بیاید دیدنش به شما از کدوم هیچ ندارم دوست هم من. منه زن خواهرت که شده دوهفته -

 .بدید
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 :میاد بیرون ستون کنار از کنم، باز دهن من اینکه از زودتر ساحل
 خراب زندگیش خوادنمی دلمون چون دیم؛نمی یادش چیزی باش مطمئن دوماً مفهومه؟! منه خواهر تو زن اوالً -

 .بشه
 .زنهمی پلکی و ذارهمی در یدستگیره روی دست امید

 .ببینه رو زنم بیاد کسی ندارم خوش من. نیست مهم -
 .داشتم فاصله امید شدن ـنه*سیـبهـنه*سیـ با پله یه تنها و میرم باال پله یه بحث، و نگاه دوئل این از حوصلهبی

 .میارم باال زدنش کنار برای رو دستم
 .ندارم شَنگهالَم حوصله کنار برو -
 .کنهمی نماییقدرت و میاد پایین پله یه
 ...تعیین من برای تو ندار، هیچی یدختره ببین -
 از دستم کف. مونهمی من مبهوت و کنهمی جوننوش تودهنی و برسونه ذارمنمی ساحل گوش به رو شادامه و

 .میاد فرود مشتم و میشه جمع هامانگشت یکییکی و کنهمی گزگز درد، هجوم
 گُنده مردهای ادای من واسه گذشته پُل از خرت چیه. بود حلقت توی زبونت کردیمی موسموس که موقع اون -
 درمیاری؟ رو

 .کنهمی روشن رو خطر آالرم من برای گردنش یبرجسته رگ و میاد باال هامچشم از شتیره یمونده مات نگاه
 .زنهمی مـنه*سیـ تختمحکمی ضربه

 .پلیس به نزدم زنگ تا زندگیت، پِی برو گمشو -
 .اندازممی باال محکم رو مشونه و اندازممی سرم توی رو صدام اومدم، رزم واقعاً انگار

 .ندارم رو شعوربی آدم یه با بحث یحوصله من! شو خفه -
 .کنهمی اشاره تاریک راهروی به
 .بذاری شعوربی آدم همین یخونه تو پا نداری حق -

 ترسمت اون در قالب از پام. میره کنار خورده بهم تعادلش اون و فرستمشمی عقب دستم دو با و زنممی پوزخندی
 .زنممی فریاد با و میره

 سایه؟ سایه؟ -
 .میشه بلند ساحل جیغ نرسیده دوم به اول قدم

 ...سارا -
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 به مشده تا آرنج و خورممی بازنیمه در به محکم. میاد فرود شکمم توی سنگینی جسم و گردهبرمی تنم تمام
 خرد هاشیشه دیوار به در شدید برخورد نامتعادلی و شکمم به امید شدید یضربه خاطربه و خورهمی در هایشیشه
 .میفته شده خرد ریزریزبه هایشیشه روی تنم تمام من و میشه
 تمام و زده تکیه پله راه هایپله روی دستم یه. کنهمی نگاه من به زده بُهت امید و میدم فشار هم روی رو هامچشم

 .کشهمی درد هاشیشهخرده روی تنم
 یصحنه دیدن. کردمی خودنمایی دستم مچ از باالتر کمی داخل بزرگی نسبت یشیشه و رفته باال سرآستینم
 کمرم و کتف به زمین کف هاشیشهخرده هجوم و لرزیدم خودم به که ترسوند رو من قدری به شیشه فرورفتگی

 .شد حس بیشتر
. رسونهمی کنارم به رو خودش ریزوناشک ساحل و کنهمی بازنیمه رو هامچشم کمی هراسونی هایقدم صدای
 .خورهمی دیوار به شدتبه سرم و کشممی بلندی جیغ که کنه بلندم جا از کنهمی سعی و انداخته مشونه دور دست
 از جونم تمام و نمیده بهم هامچشم کردن باز برای رَمَقی حتی امید زده بهت صدای و ساحل یگریه صدای زنگ
 .کنم لمس رو هاشیشهخرده زخم از قسمت هر و بزنم چنبره خودم دور خواستمی دلم. پیچیدمی خودش به درد

 .دادمی آزارم باالتر کمی و دستم مچ روی کسی دست گرمی
 چپ سمت. بود گرفته ازم رو وحالحس که بود شده شدیدی نسبت لرزش باعث کتفم و کمرم شدن سوزنسوزن
 ... رفتمی یغما به درد کورسوی و شدمی رنگکم صداها و چسبیده دیوار به سرم

  
*** 
 .بشه کمتر هامچشم پشت سنگینی تا هم پشت پلک چند و زنممی پلکی
 .میشه تردیدنی برام اطراف زدن، پلک هر با و گردونممی چشم. کنممی خشکی یسرفه و میفته سوزش به گلوم

 چشمام. میفته ذارهمی نمایش به صورتی هایپرده میون رو شب تاریکی که بزرگی یپنجره به همه از اول نگاهم
 لبخندی با و کنممی نگاهش بیشتر دقت با. میفته شده، رها مبل روی رفته وا و شُل که مردی به و میاد ترپایین

 رو هامچشم هامدست از یکی دور سفید باند که بیارم باالتر خواممی رو دستم. کنممی حس صورتم روی رو درد
 .دارهمی نگه ساکن دستم، از قسمتی خون تیرگی روی دقایقی

 رو سالمم دست. میشم دارن ایپنبه حالت که کمرم پشت هایبرجستگی متوجه بشم، جاجابه خواممی که کمی
 .میشم پنبه با شده پیچیده باندهای متوجه و رسونممی پشتم به سختیبه
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 باال کمی رو خودم مشقت با و گیرممی گاز رو هاملب. میدم فشار رو تخت کنار یمیله و سابممی هم روی دندون
 اختیاربی هامچشم باز و کنممی نگاه پاهام روی آبی یملحفه به و کشممی کالفگی سر از بلندی هوف. کشممی

 .میرن اون پِی و میشن
 روی دستی و کنهمی باز چشم گوشیش افتادن با. میفته پاهاش روی و خورهمی سُر دستش بین از گوشیش
 .کنهمی نگاه و گردونهبرمی رو ساعتش صفحه و اندازهمی جیبش داخل رو گوشی. کشهمی چشماش

 پنجره یشیشه داخل. دوزممی چشم پنجره کنار کوچیک مبل روی کُتِش کردن مرتب و ایستادنش به سکوت توی
 .میفته بهش زده زل منِ به شیشه داخل از نگاهش و کنهمی درست رو رنگشکرم دارخط پیراهن ییقه
 شمردونه پیراهن پایین انتهای به هادکمه از گذر بعد و ترپایین شیقه از کمکم دستش و اندازهمی باال ابرو
 .دارهبرمی قدم سمتم شمرده و کوتاه هایقدم با ترآروم و چرخهمی آهسته. رسهمی

 با و میده عقب رو چهارپایه کوتاه صندلی. کنهمی براندازم نگاهش ترینپوچ با باال از کمی تخت چپ سمت
 .شینهمی صندلی روی سردیخون

 سرم، باالی چپش دست. داره همراه به رو ریشته از هاییموندهته همیشه شمردونه صورت و کنهمی نگاهم دوباره
 .میشه صورتم نزدیک قبل از ترفاصلهبی کمی صورتش و میشه گذاشته پهن، سفید بالشت روی درست

 خوبی؟ -
 من که چیزیه دنبال انگار و زده زل چشمام به بادقت اون و کنممی دادنم تکون سر این چاشنی پردردی لبخند

 .خبرمبی
 رو هاملب. میدم تشخیص رو چرکه سبز که بیمارستان بدریخت لباس تازه و ذارممی شکمم روی رو سالمم دست

 :پرسهمی کوتاه مهرپور مالم،می بهم که
 نیستی؟ تشنه -
 .ندارم رو چندسانتی زبون این دادن تکون حال انگار و میدم تکون سر هم باز

. کنهمی آب پر رو نسکافه هایدونه با شده طراحی کاغذی لیوان و رسیده آب پارچ به دستش و چرخهمی تنش
 تخت، باالی ینیمه و کنهمی لمس رو برباال یدکمه تخت، پایین به کردن نگاه کمی با و چرخهمی سمتم دوباره
 .میاد باال کمی
 رفته، داخل کمی کاغذی لیوان با دستم لمس بعد و اندکی شدن خم با اون و کنممی دراز دستش سمت رو دستم
 .سپارهمی بهم رو لیوان
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 کنهمی القا بهم تازگی حس شده، چسبیده بهم هاینای و حلق و هاملب شدن تر و چسبونده لبم به رو لیوان یلبه
 من به همچنان که اون به و دارممی نگه دستم بین رو لیوان. کنممی پاک رو لبم کنار یقطره آستین یکناره با و

 .کنممی نگاه زده، زل
 :پرسهمی کوتاه دوباره تنها و کنهمی نگاهم جدی اما حالتبی
 نداری؟ درد -
 و کنممی لمس رو کاغذی لیوان. خانم بندازی راه رو زبونت بهتره که کنهمی یادآوری من مخروب ذهن این تهته

 .کنممی حس رو رنگشکم خنکای
 .نه -

 و داره بریدگی هاییقسمت یه و خورده مشکی الک که دستی گرفتن میشه کاغذی، لیوان سمت شدرازشده دست
 .رسهمی نظربه آروم زیادی اون نگاه و شورهمی چرک رخت من دل
 دست و خورده الک هایانگشت به رسیده هامچشم مسیر و کنممی نگاه اول پیراهنش پایین ایقهوه دوخت به

 .میده یکی من به رو کوتاه هرچند همدردی حس همون شونآهسته فشردن با که ایمردونه
 .کنهمی لمس رو دستم روی برآمدگی

 چیزیش جونش بفهمه و جونته بند ایمان که دونیمی. ایمانه کنار هم خانم مژگان. مونده بهنازخانم پیش ساحل -
 موندنم، برای مژگان و خودم اصرار با. اینجا بیاد خواستمی هاکوفتگی اون با. رو آدم کنهمی جون به جون شده،

 جوریشهمین. بیان بیمارستان نبود خوب پسرش و بهنازخانم واسه... جاش از نخوره تکون کنم راضیش تونستم
 .نه یا اومدی هوش به بفهمن تا گرفتن تماس من با چندبار از بیشتر کنم فکر

 تونمنمی دنیا جای هیچ نباشن اگه من یخانواده و کنهمی رفع یکییکی رو هامنگرانی که شناخته رو من خوب
 .بکشم نفس
 این از امان و کنهمی حولی به حالی رو المصب دل این هی من، خون گرم جریان و میشه خیالبی رو دستم لمس
 .مقدمهبی و یهویی هایشدن سرد و گرم

 :میدم رو جوابش و کنممی نگاه رو پیراهنش خطوط بین شاید جایی یه
 .بمونید هم شما نبود نیاز -

 .حالمه معروفِ که زیرزیرکی هاینگاه مدل همون از. بینممی رو هاشاخم
 .کنهمی پیدا لمس دستش به باراین دستم مچ و کنهمی نگاه هامچشم به
 !نباش من نگران تو -
 !زیادی بودن، من کنار برای زیادی. کمه بشم یکی تو نگران بگذرم، جهان تموم از
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 هاشچشم توی ناراحتی اوج به زده زل من به که االن همین. ریختمی بهم رو جذرومد هایقانون تموم مرد این
 .بینمشمی نشریه توی خشکش پرستیژ اون با هابعد چه و میشم جذب
 سری و کنهمی فوکوس هامچشم روی دستم کوچیک هایزخم از نگاهش سوی کنم،می نگاهش که خیرهخیره
 :پرسممی آهسته من و میده تکون

 شده؟ چی -
 میشه هامانگشت مسیر که من االنِ مثل کنه؛می علم قد جا همین آدم ذاتی شعوریبی این و زنهمی لبخند رنگکم

 توی یکی بینممی که وقتی درکبه دنیا هایقانون تموم و کنهمی ذُقذُق ریشته هجوم از دستم کف که ایگونه
 .کنهمی نگاهم ناراحتی با هامنفس هوای چند توی نه، که چندقدمیم

 مهمه؛ من برای وجودش االن. بکنه هست فکر هرچه بذار و بخشهـذت*لـ برام هاشچشم مردمک شدن تنگ
 همین تره،مهم خیلی بود داده لم چرک خشک مبل اون روی گوشه همین اینکه مهمه، من برای اینجاست اینکه

 .میده رو مبل اون روی نشستنش ساعت چند از بیشتر نشون پیراهن تایتابه چروک
 :پرسممی باز طمأنینه با
 شده؟ چی -

 .شده خیره هامزخم کوچیک یتوده اندرونی به پرسکوت تنها اون که کنهنمی کمکی هامقانون شکست انگار
 !بزن حرفی الاقل ناراحتم، من اینکه از نشون یه میشه آوردنش پایین آهسته و دستم شدن سِر گیرم،نمی که جوابی
 من نگاه و کنهمی نگاهم. گیرهمی قرار قبلی جای همون میره و میشه گرفته نیومده لباسش ییقه از ترپایین دستم
 .شده پنهون دستش زیر دستم ظرافت و گرفته قرار دستم روی که دستیه مات هنوز
 .میشه جاجابهکمی

 .نشده چیزی -
 .باش صادق و بیا تو دادنت، لو هاچشم همین نگو، دروغ یعنی چشماش به من زدنزل

 .میره درهم من ابروهای و زنهمی پلکی
 !دروغ -

 .کنهمی بسنده هاشدندون شدن دیده به لبخندش انحنای
 .نیومده پیش مشکلی تو یخانواده برای خودمه؛ به راجع -

 میشه؟ تلقی شعوریبی خنده، اون به چسبیدمی همش لعنتی چشمِ این بگم اگه و کنممی ریز رو چشمام
 .کشممی هوفی

 خصوصیه؟ خیلی -
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 .کنهمی لمس رو دستم پشت و اندازهمی باال شونه
 .احتماالً -

 و بود همه این. دارمبرنمی دست اون هایچشم میون غم از بردارم دست هرچی از. بود نخواهم او بردار دست من
 !هست و باشه و هست شاید و بود و بود

 ...و بمونم و بمونم شاید و باشم و باشم من باراین حاال
 .کنممی تر لبی

 بگی؟ بهم داری دوست -
 .میده تکون نفی به سری

 .نه االن -
 گفت خودش. نیست مهم االن الاقل. نیست مهم اما میشه؛ ریسیده اینوازنده دست به قلبم تار به تار و میشم تیره

 .بگیرم وحسابیدرست جواب موقع یه شاید و نه
 .نبود جدی خیلی اما رسید؛می مشامم به... و آمپول از رنگیکم بوی. بود نشیندل و رنگکم اتاق نور

 وجود اتاق توی بیشتر بود، من تخت همون که تخت یه که دادم تشخیص رو این تنها و نبود دیدم توی اتاق فضای
 .نداشت
 .کنهمی نگاه دستم کف به و گردونهبرمی رو دستم میاد، پایین که دستم
 حرکت دستم عمیقنیمه زخم روی شاشاره انگشت اون و گزممی لب. میشم دستم کف به خیره و زنممی پلکی

 .کنهمی
 کردی؟ کارچی خودت با -
 .رسونهمی چشمام سوی تا رو درد کنه،می لمسش که اون انگشت و میشم خیره دستم زخم به
 .کار همه زندگیم، مهم آدمای برای اما کار؛هیچ خودم با -

 زیر گوشم پشت رو موهام کوتاه یدسته و کشممی بیرون دستش زیر از رو دستم و میفته پایین موهام از ایطره
 .کنممی پنهون بیمارستان زخیم روسری

 ...هستی جورییه -
 .ذارهمی تخت روی رو آرنجش دو
 ...ناجور جوریه -

 .زنممی زل هاشچشم یتیره یرنگینه به دقیق و کنممی کج سمتش رو سرم
 شده؟ بودنت... بودنتون ناجور باعث چی -
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 .میشه دیده چالش از کمی عمق و زنهمی شیرینی لبخند
 .نیست مهم -

 :گفتم اخم با و برممی ترعقب رو مشده پیچی باند دست
 من زندگی اتفاقات از خیلی درگیر نبوده، مهمی چیز اگه هرچند دونی،می رو من زندگی از نیمی از بیشتر شما -

 ...هم من... بودید
 .کنهمی پاره رو حرفم و ذارهمی تخت طویل یدسته روی رو دستش

 .بگم چیزی بخواه ازم بزنی حرف مفرد گرفتی یاد هروقت -
 .کنممی نگاه موهاش پریشونی به چشمی زیر
 کنی؟ اذیت خوایمی -

 نیست درستی جای اینجا. نخنده قدراین بگه اون به یکی کاش و باشه تونهمی ترملس جنسش جدیدش لبخند
 با دنیا کجای. دادمی آزار خندید،می. دادمی آزار زد،نمی حرف. خودش از دور یخاطره یه شاید ساختن واسه

 شدم؟ من که میشه اذیت یکی خندیدن،
 .کشهمی هاشلب روی دستی

 .خانوادگیه مشکل یه -
 .کنممی کج گردن

 بگی؟ خواینمی یعنی -
 .کنممی لمس رو مگونه دستش مسیر لمس واسه و میشم لوس اما گیره؛نمی دردم کشه،می که رو منداشته لپ

 :کنهمی باز لب نشسته، ـنه*سیـبهدست کهدرحالی
 سنگین زیادی ماشین بار جاده، مسیر توی و بود کامیون راننده شوهرش. آرزوعه اسمش که دارم خواهر یه من -

 .میشه زندگیش و خودش و بار رفتن دست از باعث و میشه کج ماشین بار خودش، انگاریسهل با و بوده
 من هایاخم و کنهمی نگاه بدجنسی با حرفشم یادامه منتظر که مسکوت من به و کنهمی باز هم از رو هاشدست
 .میره درهم

 تقریباً هاتازگی! نیست بیاد من پیش اینکه به راضی و هاشهبچه با کنه،می زندگی خودش یخونه تو خواهرم -
 بین از رو تومور تونننمی گفتن دکترا. میدن تشخیص تومور یه سرش توی دکترا و میره اسکنتیسی تیرماه اواخر
 داره،؛ رو تومور کردن جدا قابلیت که شناسهمی رو دکتری انگلستان توی قدیمیم دوستای از یکی. کنن جدا هالَخته
 و کنه زندگی خوادمی رو مونهمی زنده گفتن بهش که چندماهی همین. کنه عمل بیاد خوادنمی میگه خواهرم ولی
 ...حرفا جوراین و باشه هاشبچه کنار
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 :کنممی باز لب دردیهم سان به و کشممی هومی
 عمر به هرچیزی از بیشتر خواهرت اما. هاتخواهرزاده هم داری، عالقه خواهرت به هم تو. هردوتون به میدم حق -

 کَمِت ذرهذره جونت به بیفته بده، خیلی ترس. ترسهمی اما کنه؛ بیشترش تونهمی که کنهمی فکر ایمونده باقی
 .کنهمی

 بزرگ پنجره جلوی و کنممی دنبال رو هاشقدم. میشه بلند جا از صدایی ترینکوچیک و کشهمی عقب رو صندلی
 .میشم سیگارش زدن آتیش متوجه سیگار، پاکت دادن تکون و فندک برق از و میشم خم کمی. کنهمی توقف

 نکشی؟ من روی جلوی که من به ندادی... ندادید قول مگه -
 :گفت کوتاهی نگاهی با و چرخهمی سمتم کمی تنش تموم و میشه متوقف دستش

 .دارم احتیاج بهش فعالً -
 خیلی رسیدنش که خواممی خواب میون آرامشی یه آماج این ته و آرامش کمی من، احتیاج و سیگاره اون احتیاج
 .باشه سخت ممکنه
 .گیرممی سیگارش دود از رو غلیظی اخم با و کشممی باال رو ملحفه

 بگم؟ بهش باید من هم رو این اینجاست، سالمنیمه بیمار یه سرش خیر
 دود وفرت،فرت جوراون و بشه کوفتی اون خیالبی تا کنه شحواله تذکر دوتا و بیاد چیزی پرستاری یه کنه خدا

 .نکنه پراکنده اتاق توی مضر
 .نمیدم روسریم رفتن عقب به اهمیتی و کوبممی بالشت به تقریباً رو سرم

 .ندم مدیده آسیب دست به حرکتی تا کنممی جمع رو حواسم و کنممی اون به رو پشتم و چرخممی سختیبه
 کفشیه یپاشنه اندک تقِتق صدای اون فرمانِبهگوش هامگوش و کشونممی سرم باالی تا بال و زوربه رو ملحفه

 .شده ایجاد زمین کف که
 به اینکه و اون از هستم، عصبی من و میشن نزدیک انگار که هاییقدم حتی و کنممی حس رو شلوارش سایش
 .نکرد وفا عهدش

 سارا؟ -
 بخوام، هم من که کرد گوش نکش، گفتم که من انگار. چسبوندممی کردنش صدا تنگ درکبه یه و شنیدممی سارا

 .کنم مرد این خرج گوشی
 .توأما با سارا -
 ...من و داشت احتیاج سیگار به اون و نداد گوش حرفم به اینه مهم. نیست مهم نبودش و بود من با

 .بده ادامه دادنت آزار به من، خیالِبی
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 .کشمشمی باال باز من که کشهمی پایین کمی رو ملحفه
 .بدم گوش حرفت هب هم من داری انتظار و میگی «دارم احتیاج بهش» یه راحت خیلی که نبوده مهم حرفم -

 کنی؟ خوایمی کارچی ببینم تا نمیدم گوش تو به... چرا رو ندادن گوش اما بودم؛ نگرفته یاد رو شدن لوس من
 ملحفه و کشهمی رخ به قدرت من، از ترلجباز اون و کشممی بیرون دستش از رو کرده مشت یملحفه خشونت با
 .کشهمی بیرون چنگم از رو
 .کردم اشتباه سارا، نکن قهر -

 درون رو سرم. کنم محو رو لبخندم شدنمی کردممی هرکاری و بود گرفته مخنده مسخره، جدال این وسط
 :گفتم اخم با و بردم فرو مـنه*سیـ

 .نزن حرف من با -
 رو پاهاش حرکت صدای و زنهمی مشونه به کوتاهی یضربه ایستاده پشتم که اون و کشممی دستش از رو ملحفه

 .شنوممی
 باال ملحفه شدن کشیده تا مگرفته برق موهای و میشه برداشته سرم از مقدمهبی ملحفه که خندممی ریز اخم، با

 .میشه گرد هامچشم و میره
 .زنهمی ملحفه باالی قسمت به کوچیکی تای کوچیکی لبخند با و کشهمی روم آهسته رو ملحفه

 سارا؟ -
 .نمیارم باال رو سرم

 بله؟ -
 :کشهمی ایخمیازه

 .ستبازداشتگاه االن امید! شده دعوات امید با سایه دیدن سر گفتمی ساحل -
 .کنممی نگاهش و میارم باال سر متعجب

  چی؟ -
  

 .میده فشار دستش میون رو ملحفه یگوشه
 !بازداشتگاه بره باید امید گفت هم ساحل. بدی رضایت تا نبودی هوش به -
 :پرسیدم و زدم زل هاشلب به
 چی؟ سایه -
 .بگیره رضایت ازت تا اینجا اومد -
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 .گرفت رو مشونه اخم با که شدم خیزنیم تخت روی زدههیجان
 بود؟ خوب حالش -

 :گفت گردوند،برمی اولم جای سر رو من دوباره کهدرحالی
 الغر کمییه بودمش دیده اراک تو که روزی از من. بود آشفته اوضاعش، نبود جور زیاد. دونممی یعنی دونم،نمی -

 .بود شده
 .میدم ماساژ نرم و رسونممی پیشونیم به سختیبه رو سالمم دست. جوممی رو لبم پوست و کشممی درهم اخم

 :پرسممی آهسته
 چنده؟ ساعت -

 .گردونهبرمی رو ساعت گرد یصفحه و رسهمی دستش مچ به اتاق، در به شخیره نگاه

 ...شبنصفه 2-
 .کشممی ایکالفه پوف

 کارکنم؟چی ببینم رو خواهرم نذاره اگه -
 .میشه شلوارش یپاچه کردن پاک مشغول چپش دست با
 .کارشه همه شوهرش!نیستی سایه قیّم تو االن. کنی کاری تونینمی تو -

 .رسونهمی اتاق در به رو خودش کوتاه چندقدم با اون و کشممی آهی
 .برممی باال کمی رو صدام نرسیده، دو به قدمیه و کنهمی باز صدایی ترینکوچیکبی رو در
 !وایسا -

 .میدم تذکر اخم با من و کنهمی نگاهم در کنار از و گردهبرمی عقب شتنهنیم
 ...بکشیا سیگار بری درنیاری بازیزرنگ -

 رو هاشدست لبخند با و میشه اتاق داخل خارونه،می رو ابروش یگوشه کهدرحالی و میره باال شمردونه ابروهای
 .برهمی جلو هایجیب داخل

 .نیست شلوارم جیب تو چیزی ببین -
 ایخندهته با و میشه شلوارش پشت جیب به بردن دست مشغول اون و کنممی براندازش شده ریز هایچشم با

 .میده نشونم رو پولش کیف
 !ببین گوشیم، و پولمهکیف فقط هم اینجا -

 رها توگلویی یخنده من و گیرهمی باال رو خالیش هایدست و میده سُر جیبش داخل رو موبایلش و پولکیف
 .کنممی
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 .برو پاکی خب -
 .چرخهمی گردون چرخ من ذهن توی حرف سرییه و مونهمی جا عطری میره، بیرون که اتاق از
 رو سایه و ترجری رو امید دادن، رضایت دیر با. بدم باید که رضایتی و سایه به کنممی فکر و زنممی زل در به

 .کردممی تربیچاره
 .بوده زندان وجرحضرب جرم به کوتاه خیلی مدت یه و داره هم بزنی دست که شدم متوجه ازدواجشون بعد

 کاش. بینممی رو مهرپور رنگمشکی کت افتاده، مبل روی که رنگیکم نور از چرخونم،می که سر و کشممی آهی
 هاییعرضه چنین وقتهیچ من البته. بشه کاش... چیزی حرفی خواهرش، به کمکی کنم، بهش کمکی شدمی

 .ندارم
 یه با دونمنمی اصالً و بودم مدیونش. یهوییش هایجمعیحواس و دلیلبی هایبودن مدیون بودم، مرد این مدیون
 نه؟ یا کنم پُر تونممی رو دِین این جای کمی همیشگیم پاتوق به دعوت
 ایناله و بسته درد شدت از چشمام و کنممی حس شدیدی درد که میدم تکون کمی رو مشده باندپیچی دست

 .کنممی
 حس رو هاشیشهخُرده تموم انگار و سوختمی شدتبه پشتم اما بزنم؛ زل سقف به و بکشم دراز خواستمی دلم
 .شدمی حس بدتر درد این با که بود اومده سراغم مفرطی خوابیبی سمتی از و سوختمی ممعده. کنممی

 این و کردمی درد تنم تموم. خورمنمی تکونی حتی و شینممی شده، خیزنیم همون و زنممی تخت یدسته به چنگ
 .شدنمی حس بودم، کشیده دراز که زمانی درد

 شدنِ روشن اتاق تاریکی توی. چرخونممی سر و میشه فعال گوشم رادارهای آشنایی، کوتاه بوق تک صدای با
 .زیاده خیلی من با شفاصله که میزی اون به میدم فحش و بینممی رو موبایلم صفحه

 این و شبینصفه. کنممی رها سنگینی نفس و کشممی ترچپ سمت رو پاهام از کمی سختیبه و گیرممی شورهدل
 .ترسوندمی رو من المصب، تماس
 و رسونممی تخت یدسته سمت یکی اون به رو دستم. ترسوندمی رو من خوردن زنگ هم پشت این و شبینصفه

 .بردارم رو لعنتی گوشی و بکشم ترکنار رو خودم کمی تا نبود تنم به جون. کنممی خفیفی یناله
 میگم بلندی آخ. میشه کشیده بالشت روی و کنممی فراموش رو مشده باندپیچی دست کشممی که رو پا یکی اون

 .میشه باز اتاق در موقعهمون و
 خالی تخت یمسخره یدسته این سر رو دارم درد هرچی و ندارم رو سرم پشت به کردن نگاه و برگشتن توان
 .کنممی
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 با رو بازوهام طرف دو آروم. کنهمی خاطرآسوده رو من کمی میشه، نزدیک که عطرش و تندش هایقدم صدای
 با انگار من درد تموم و گیرهمی رو سالمم دست و رسونده بالشت به رو من روم، شدن خم کمی با و گیرهمی دقت

 .میشه خالی دستش به زدن چنگ
 .گزممی لب
 .خوبم خوبم، -
 .کنهمی نگاهم اخم با
 بری؟ خواستیمی کجا -
 .گیرهمی رو نگاهم خط گوشیم، صدای یدوباره شدن بلند با
 تماس؟ و گوشی یه خاطربه -

 .میدم فشار هم رو لب
 ...شبینصفه که شده چیزیه -

 .میره لعنتی موبایل گوشی سمت دستم، کردن رها با و کنهمی تخت رو بالشتم قبل از بیشتر اون و کنممی ایناله
 ...فقط کنیمی نگران الکی رو خودت. باش مطمئن نشده چیزی -

 رو ششماره سریع و کنممی نگاه ساحل اسم به تعجب با و میشم هاتماس بخش وارد نرسیده دستم به گوشی
 .گیرممی
 :شنوممی رو رنگشکم نازک خیلی صدای نخورده بوق چند

 ...الو -
 :گفتم عمیق نفس با و کشممی هوفی

 دیدی؟ رو ساعت کنی؟ ول رو من نداری قصد خوشگلم،چشم سالم علیک -
 کنار رو خودش و کنهمی طی رو کوتاه قدم چند ـنه*سیـبهدست مهرپور و میشه گرد چشمام شگریه باصدای

 .رسونهمی تختم
 .ذارممی مگونه روی رو سالمم دست

 شده؟ چی عزیزدلم -
 :گفت ایودورگه خفه باصدای

 بیام ندادی جواب اگه ببینم زدم زنگ. ترسیدم شبینصفه. کننمی مخفی ازم دارن بقیه کردی تموم کردم فکر -
 .میگه چاخان مهرپور کردممی حس... شده خراب بیمارستان

 .کنممی رها ایآسوده نفس لبخندی با
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 .داره زاپاس جون تاشیش بم بادمجون. بگردم دورت نکن گریه -
 :پرسهمی طمأنینه و مکث با و سکوت کمی

 خوبی؟ االن -
 .خوبم عزیزم، آره -

 :گفت وارپچپچ گوشی توی
 پیشته؟ دُکی -
 چطورن؟ امیرحسین و بهناز بله، -
 .بذاره امیرحسین اگه خوابن خوبن، -

 .سوزهمی بدتر ممعده که جوری کشممی ترعمیق رو دوم نفس
 .بشم فدات نکن فکر هم چیزی به. شدم بیدار تازه من بخواب، توهم -
 :گفت استرس با
 ...توروخدا نکنین مخفی من از شد چیزی اگه آجی -

 این واسه من لبخند نصف شاید و کنممی نگاه رو مهرپور جانببهحق قدوباالی زیرچشمی نگاه با و زنممی لبخند
 .باشه مرد این واطفارهایادا
 .خوش شبت ســمت،*بـومی بخواب، برو خوبم، من -
 .خیربه شبت خداحافظ، -

 .گزممی لب خجالت با من و کنهمی نگاهم شده زیر هایچشم با مهرپور
 .ترسیدم فقط -

 .میشه ترباز ششده جمع ـنه*سیـ درون هایدست گره
 .بترس خودت به توجهیبی از هم کمیه -

 چِرک مبل همون سمت کوتاهی هایقدم با و میده تکون برام سری تأسف با اون و زنممی رنگیکم لبخند
 در همچنان من نگاه و میشه گوشی سرگرم شینه،می که مبل روی. کنممی تماشاش من و میره رنگطوسی
 نگاه هامهتابی و سفید دیوارهای به و چرخونممی سر گوشی، با سرگرمیش از خسته. اونه حرکات وگریزتعقیب

 بوی یه همیشه اومدممی بیمارستان داخل که هاییزمان کالً. کردممی حس بدی بوی اما بود؛ خوبی اتاق. کنممی
 پنهون رو مخمیازه صدای دهانم، روی دستم پشت گذاشتن با و کشممی باال رو ملحفه. کردممی حس نامطبوعی

 .کنممی
 سارا؟ -
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 .کنممی نگاهش و چرخهمی سمتش به سرم
 بله؟ -

 .کشهمی مبل یدسته روی رو دستش
 .هیچی -

 :گفتم تعجب پر و انداخته باال ابرو
 .دیگه بگو خب -

 .شینهمی صندلی روی صاف
 .نبود مهمی چیز -

. میشه پالتر و پخش مبل روی و ذارهمی چشماش روی رو دستش مچ اون و کنممی نگاهش کرده ریز چشم
 .کشممی هومی و چرخونممی کاسه داخل رو چشمام

 :پرسممی حوصله سررفتن رفع و عریضه نبودن خالی برای
 دانشگاه؟ برید باید فردا -

 .کنهمی نگاهم و میده باال رو دستش مچ کمی
 .آخرسر نکردم دق تو زدنحرف جوراین دست از اگه من -

 رنگیکم نور و کنهمی لمس رو کوتاه کمد کنار کلید. میاد سمت این به و میشه بلند جا از دوباره اون و خندممی
 .میاد تختم کنار صندلی سمت که میشم خیره بهش و گرفته کلید از نگاه. میشه پخش اتاق توی
 .کنممی نگاهش باالرفته ابروی یه با شینهمی که صندلی روی

 کارکنی؟چی خوایمی -
 :میشم خم جلو به کمی معذب من و گذاشته زانوهاش سر روی دست

 چیو؟ -
 :گفت خوابوند،می بالشت روی دوباره رو من کهدرحالی

 .دیگه رو امید -
 .میدم رضایت -

 .کنهمی جمع ـنه**سیـ درون دست
 .میدی رضایت ببینی رو سایه اینکه درقبال بگو بهش -

 .کشممی جلو رو روسریم
 .کنهنمی عمل داده که قولی به و گذرهمی ازپل خرش بیاد، بیرون که بازداشگاه از -
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 .ببینیش بری بزنه زنگ بهت نیست امید که هاییزمان. بزن حرف سایه با -
 .زنممی تلخی لبخند

 .باشه اوهوم، -
 :کنهمی ایمصلحتی یسرفه

 اما تره؛ نزدیک درسته من از راهش امید. ببرمتون بیام بزن زنگ من به بری امید یخونه باز خواستی درضمن -
 .رسهمی دیر و نداره ماشین

 جواب خط یه میشه جوابشون. کافیه بمونه الٔ  سو همون هامالٔ  سو. کنهنمی که هاچه دلم هایچرا با داره اون
 .کنم شدیکته فردا از باید خودم که منطقی

 :کنممی نگاه آرنج تا تاخورده هایآستین سر به لبخند با
 .میرم خودم. نیست نیاز -

 .کنهمی اخم
 نزنی؟ حرف من حرف روی شده باریه -
 .آره -
 دریا به دل استرس با آخر حرفی، میون دودل من و کنهمی نصیبم ایغرهچشم اون و کنممی نگاهش خنده با

 :زنممی
 ...خواهرت یعنی خواهرتون ببخشید -

 .کنممی مکثی
 کنه؟ زندگی تونهمی مدت چه! شرمنده -
 .ماهسه -

*** 
 .خوبم. بیرون مهرنوش با برو بودی، من دل ور همش تو اومدم خونه روزه چند من. بچه خوبم هی -

 .ذارهمی زمین روی رو چای سینی بهناز
 .بودی وپادست توی که بس از سارا جای به شدم خسته من وضعشه؟ چه. خب میگه راست -

 :کنهمی ایکجیدهن ساحل
 .لیاقتبی -

 .شونمشمی سرجاش دوباره و گیرممی رو دستش بشه بلند اینکه از قبل
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 نکردند، باندپیچی منو بیمارستان اون توی کم. برم سرکار خواممی که هم فردا. خوبم دیگه من عزیزم. نشو لوس -
 .رو هاباندپیچی کن چک نیا هی هم تو

 .اندازهمی دهنش داخل قندی و خندهمی
 .چشم -

 خدا هزارم بار برای و کنممی نگاه امیرحسین به. میشه هالباس اتوکردن مشغول و میده دستم رو امیرحسین بهناز
 و گذشتمی شدنممرخص از روزی شش. دارم رو خانواده این هنوز و نیفتاده برام جدی اتفاق که کنممی شکر رو

 کنارم مدام مژگان و ساحل و ندیدمش دیگه بود، کنارم مهرپور که روز همون جز بودم، بیمارستان که مدتی طی
 دلیل همین به ساحل و بود ترسونده هازخم عفونت از منو شدتبه دکتر و بودند شده خوب سطحیم هایزخم. بودند

 قبل از بهتر حالم و اومد دیدنم ایمان بودم، بیمارستان داخل که روزی چهار. کردمی چک رو هاباندپیچی روز هر
 یکی و کردندمی نگاهمون لبخند با پرستارا گاهی. بمونه کنارم کسهیچ خودش جز گذاشتنمی هاشب و بود شده

 .میایم بهم خیلی ایمان و من بود گفته بهم پرستارها از
 .کنهمی نگام چپکی و میشه اتاق داخل کثیفش دستای با ایمان

 .هاگذشته خوش زیادی بهت مدت این -
 ضربه. برداره رو چای پرلب لیوان تا کرده دراز دست ایمان. کنممی نگاه امیرحسین به و اندازممی باال شونه

 .زنممی دستش به محکمی
 .بشور رو دستت برو! کثیف -

 بهناز سمت. میده پاسخ چشمک با رو من یغرهچشم و گیرهمی رو چای لیوان یدسته و کنه می ایکجیدهن
 .ایستهمی هاست،لباس اتوکشیدن درگیر بهناز که دیواری کنار و میره

 .داره خرگوشی دندونای کنه،می زندگی سرکوچه که مادرش هست دختره این! بهناز -
 .کنهمی زیرش یپایه بندِ رو اتو بهناز

 شیما؟ دختر -
 :گفت حین همین و دارهمیبر رو ویتی کنترل ساحل

 .خانم عظمت دختر! نه -
 .زنهمی بشکَنی و گیرهمی ساحل سمت رو انگشتش ایمان

 .همین آره! آهان -
 .زنهمی تا رو ساحل مانتوی بهناز

 خب؟ -
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 .دارهبرمی دیوار از تکیه ایمان
 .کنید درست هم رو ما یخونه در میشه میگه من به اومده -

 و گیرهمی ازم رو چشمش اون و کنممی نگاه تعمیرکاریش سرهمی لباس اون به لبخند با من و خندهمی بلند ساحل
 :میده ادامه

 .گرفت رو مپاچه. هاداره سگ چشماش المصب -
 .کنهمی باز جدیدی لباس بهناز

 !خوشگله -
 .اندازهمی باال ابرو ایمان

 .هعی -
 .کنهمی روشن رو ویتی ساحل

 اومده؟ خوشت ازش نکنه -
 .میشه گشاد من چشمای و زنهمی نیشخندی ایمان

 .نگو -
 :پرسهمی زدهذوق بهناز و خندهمی ایمان

 ایمان؟ خدا رو تو وای میگه؟ راست -
 .ذارهمی تلویزیون روی رو چای لیوان و میشه لباسش بند درگیر ایمان

 زدم؟ حرفی مگه من! بهناز وای -
 :کنهمی نطق دوباره ساحل

 .رضاست عالمت سکوت -
 هایمدل و هاشخنده .خوامنمی رو ایدیگه کس با شدنششریک. خوامنمی رو ایمان رفتن وجودم، میون من

 کسی واسه رو مختلفش قروقاتی عطرهای اون. خوامنمی کسی واسه رو هاشپوشیدن لباس گاهی سوسولی
 خودخواه شاید. خوامنمی کسی واسه رو جانماز الی انداختنش و رو جدیدش هایآوردن گل دستهدسته. خوامنمی
 میشه؟ چیزی نخوام کسی واسه رو ایمان حداقل اما بسته؛ چشمام و باشم
. نره من روزگار سردوگرم رفیق اما بره؛ رفت هرکی. میشه ناراحتیم و حالت تغییر متوجه ایمان و کنممی اخمی
 دستم که من. بگیرم رو ایمان رفتن جلوی بتونم کاش. نره خورم،می سرما خورهمی باد تا پشتم که االن الاقل
 شسته،دست ایمان. نمونه کوتاه دستم االن حداقل موند؛ کوتاه دستم همیشه. کنم جلوگیری سامان رفتن از تا نرسید
 همیشه مادرم. رفته همسایه دختر خوشگلی پِی چشماش. شکسته عشق از دلش من، رفیق و میشه جاگیر کنارم
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 قبل نکنه کردممی شک گاهی و ستدیگه چیز یه ازدواج قبل عشق حس اما داره؛ ثبات ازدواج بعد عشق گفتمی
 خاطراتم قدراون. گیرهنمی کسهیچ رو جاش بیاد، زمستون بره بهار که آدماست دست اون از ایمان. بود کسی پدرم

 .هست اونجا وجودش از تیکه یه برم هرجا که شده قفل باهاش
 .بشه چیزی نیست قرار -

 .کشممی دستاش روی رو امیرحسین پتوی و زنممی لبخندی
 .بشه شاید ولی -

 اخمی. رسهمی شتیره چشمای به ایسرمه-قرمز سرهمی مسخره لباس اون از من نگاه و گیرهمی رو دستم
 .کنهمی
 .نمیشم زندگی مرد هم باز باال، بکشم زانو تا هم رو شلوارم که وپاسمآس یه من االن خبریه؟ االن -

 .زنممی پلکی
 چی؟ بعد سال نه، امسال -

 .میده تکون سر
 .ندارم بعدم سال. نداشتم هم قبل سال. نداشتم هیچی امسال -
 .میشی پیر داری -

 .کنهمی چاک نیش
 .نباش من نگران. گیرممی ترشیده دختر میرم -

. کنهمی نگاه ساحل رفتن به و میده تکیه پشتی به ایمان. میده دستم و میاره رو امیرحسین شیر شیشه ساحل
 .دروازه یکیش و بود در ساحل گوش یه و بپوش مناسب لباسای بودم گفته ساحل به همیشه

 سرکار؟ میری فردا -
 .بودم نکرده حسش مدتی که گاهیتکیه میشه ششونه و میدم تکیه پشتی به ـنه*سیـ به دست

 !ایمان کردمی اخراج رو من بود، زارع آقای جز هرکسی اگر. رفت سر محوصله. میرم -
 .خوبیه مرد -
 .بابام عین -
 .فرقشه خیلی بودنآدم تا بودنانسان. بود انسان بابات -

 طوری عاشقانه مدل این با من و کشیدمی اتو بهناز. کنممی نگاه امیرحسین بازهنیمه چشمای به و زنممی لبخندی
 میشه کمبود این دنیا ته تا. مادر نه دارم پدر نه سوخته؛ سو دو هر و بود نیمهنصفه من خانواده و زدم تکیه ایمان به

 .سخته کردنشفراموش و زندگیم داغنقره
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 تمام با سایه و ساحل و بود برادر یه تعصبای تمام با مرد یه من برای سامان و کنممی نگاه عکس قاب به
 ساحل و فروخت رو من سایه و رفت ایمان اگه حتی کنم؛ زندگی باید و بودن ترنزدیک گردن رگ از بودنناتنی
 مغز تا فکرش روزیه چند اون این و نباشه اون اگه کرد، زندگی باید. باشه سرم سایه بهناز و کنه بازی نقش

 .میده هشدار و میره استخونم
*** 

 .میشه باز من نیش و میده جواب کردناآویزون لوچ و ریختنزبون این باالخره
 .زارع آقای دونممی -

 .کنهمی باز رو خودکارش در خوریدل با و کنهمی اخمی
 .میشه ناراحت -

 .میشم خم میز روی کمی کرده، تر لبی
 .نگه چیزی سپارممی -

 :گفت کَنده، سررسید از ایبرگه
 .نیست بلد کاریپنهون -

 .کنممی وارد میز یلبه به فشاری
 میارین؟ بهونه -

 .کنهمی پخش جوهر آدرس، آخر گوشه مشکی، خودکار و زنهمی لبخند مردونه
 دخترجان؟ بهانه و پیرمرد منِ -
. میشه دخترجان تنها رو مرد این کنار چندساعت همین عمریه که تنی به چسبهمی و گوشت میشه دخترجانش و

 .زنممی ایمهربونونه لبخند. سوزونهمی رو قلب جای یه همیشه نبودنا
 .کنم کمک خواممی فقط -

 .میده سوق سمتم رو سررسید کاغذ
 .کنهمی حل خودش رو مشکالت همیشه اون اما ندارم؛ شک تو بودنخوب توی -

 .کنممی لمس رو کاغذ روی هاینوشته
 .رسهنمی تنهایی مشکالتمون، به زورمون کنی،گاهی حل رو مشکالتت تنهایی نکن سعی گفتن باریه بهم -

 نگام خاصی نگاه با. کنهمی جمع ـنه*سیـ درون دست و میشه گذاشته جا میز روی ظریفش اینقره فرم عینک
 .کنهمی
 !سارا شناسممی خوب رو تو اما بشناسمش؛ کم شاید -
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 .کنممی تا رو کاغذ و گیرممی فاصله میز از
 .دارم دوست رو شما سمت از شناختنم خوب این -

 .زنهمی مطمئنی لبخند
 .بتونی تو امیدوارم -
 .کنممی نگاه کاغذ به
 .کنممی رو تالشم -
 دو به یکی روز چند. کنممی طی پرواز با رو خودم اتاق به رسیدن تا و زده بیرون اتاق در از کوتاهی خداحافظی با

 گفتمی همیشه پدرم. بود کرده ریشه من مرام توی کردن جبران و میده نتیجه چرخیدن زارع آقای دور و کردن
 اول بار برای مادرم که زمان اون گفتمی. نشی پشیمون بعد که بکن رو تالشت اما نمیشی؛ موفق دونیمی اگه

 سرکار از پدرم وقتی همیشه مادرم. چرا بدونه خواستمی اما بود؛ نشده مهم براش. نبود مهم براش کرد، ردش
 اومد که اول همون از. نداشتم دوست رو بابات گفتمی. بود کاریکثیف لباسای اون به کردننگاه عاشق گشتبرمی

. کنهمی رو کوچیکی نونوایی یه شاگردی دیدم مدرسه از برگشتن میونِ روز یه اما نَنِشست؛ دلم به اصالً خواستگاری
 رو پدرت وقتی من ولی باشه؛ هاشخنده یا خواب زمان عاشقی، که مردی دیدن یلحظه زیباترین بقیه برای شاید
 یمغازه داشتن به شعالقه تموم با پدرم که خندیدممی همیشه. شدم کارکردنش عاشق کنه،می شاگردی دیدم

 خسته یچهره عاشق قبل از بیشتر هربار مادرم و نرسید آرزوش به وقتهیچ دلش و آهن بُرش به رسید نونوایی
 .شدمی پدرم کار از برگشته
 پدرم کاش که موند من دل به و بدن نشون نارضایتی کدومهیچ ندیدم وقتهیچ. شدند اما نبودند؛ معشوق و عاشق

 :زدنحرف به کرد شروع دهن، داخل بیسکویت مژگان شدم، که اتاق وارد. گرفتنمی دومی زن
 داد؟ -

 :گفتم ایخودکامه ژست با ریزکرده چشم
 .دادنمی فکرکن -

 .ریزهمی بیرون دهنش از بیسکوییت هایخُرده و کنهمی ایکجیدهن
 .مشکوکم مهرپور این به من -
 .شینممی میز پشت تعجب با
 چرا؟-
 .دونمنمی -
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 گوشی و کجا لمسی گوشی که برممی پی این به رسونده گوشی به دست و گیرممی ازش نگاه گوشیم باصدای
 : خونممی رو پیام دوباره باتعجب و دوزممی چشم ناشناس شماره به. کجا دارخودمدکمه

 ‹سارا؟ سرکاری»
 «شما؟ ببخشید»: نویسممی و کنممی جاجابه دستم توی رو گوشی

 : میاد پیام که نگذشته چنددقیقه
 «.آژمانم»

 :نویسممی و شکنهمی مرز داره من جنبگیایبی و میشه پررنگ هاملب روی لبخندی
 «.سرکارم بله. سالمعلیک»

 تهران هایکتابخونه از که جدیدی ایمیالی وارد. دوزممی چشم مانیتور یصفحه به. ذارممی دستم کنار رو گوشی
 دل. کنممی سِند زارع آقای برای رو پرسیدنالٔ  سو که کسایی از غیر به رو مهم ایمیالی همه. میشم هست،

 نباید که جایییه به رسممی کرده، لمس رو موس یقرقره و ترپایین کشونهمی منو دست خودکار طوربه المروت
 مسخره رو خودم دارم کافی حد به شاید. بخونمش دوباره و دوباره و بچرخونم چشم نباید. کنم فکر نباید. برسم

 دارم من و ترکونهمی خرسی آدامس حاال پرصدا که مژگانی با همیشگی مانیتور پشت. نشستم اینجا. کنممی
 تاب ذهنم توی وارسرگیجه اسمش از تعجبمون و مژگان و خودم هایخنده صدای. رو ایمیلش اولین خونممی
 . خورهمی

  
 این بیناین هم شاید چهار، شاید بار،سه شاید خونممی اما داره؛ن جذابی چیزهیچ چهارخط این و خونممی هرخط
 یه هایتوجه فشار از که فانتزیه سوءتفاهم یه اینا همه اما بیاره؛ یادم به رو اون و کنه رویابافی دخترونگی هایتوهم

 نکته چند از حاوی آچهار برگه اون و هاتعجب و هاخنده غلیظ مِه انگار لرزه،می که گوشیم. آورده هجوم سمتم نفر
 :خونم می رو پیامش. میشن محو مهرپور، دفتر توی موقعش به حضور و رمانش

 «.دارم کارت. رسونمتمی خونه خودم منتظرباش کارت بعدِ»
 شاید و کنهنمی وصل مرد این به مغزی سِرُم یه من زندگی جای هیچ. هستن ربطبی من به اون هایدارم کارت
 :نویسممی و کشممی گوشی صفحه روی دستی. ستزاده حالل گفت بشه

 «.پیشمونه هم ایمان. خونمون بیای تا کنممی خبرت شد، تموم خریدم. خرید برم باید»
 :پرسممی تعجب با. کرده بغض گوشی، به زدهزل که مژگان به و چرخونممی سر
 تو؟ چته -
 ! شده تنگ دلم -
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 .میده تکون جام توی رو من کمی کالمش صراحت این و
 کی؟ برای -

 .میشه کامپیوتر کیبورد درگیر من به نگاهبی
 .آدم یه -

 .کنممی حرفش نامفهومی از اخمی
 بهش کنممی حس که شخصی اون بپرسم ازت خواممی هربار چیه؟ مشکلت بگی درست میشه! عجب. جالبه -

 .کنیمی حواله من به پالوپرت رو حرفا و پیچیمی کیه، شدی مندعالقه
 :میگه ناراحت و کنهمی نگاهم

 برسونه؟ فراموشی به تا داره حلی راه باشه، قدیمش عشق عاشق هنوز یکی اگه -
 .کشممی شده، روشن که گوشیم صفحه روی دستی و شینممی صاف

 کنی؟ هرکاری که برات داره ارزش پسره قدراون. اینه قضیه پس -
 :خونممی رو مهرپور پیام زیرچشمی من و ذارهمی کامیپوتر کیبورد روی رو سرش

 «.خرید ریممی باهم»
 .کرده تر لبی

 .بگیری درست تصمیم کنم کمکت تا بگو شناسمشمی اگه. مژگان بده جوابمو -
 :نویسم می مهرپور برای بامکث

. کردم ریزیبرنامه تنهاییم برای رو امروز و باشم تنها دارم نیاز بدی؟ گوش من حرف به و ندی دستور باریه میشه»
 «.شو من زندگی و من خیالبی رو امروز
 دوستی و دوری معروف قول به و زنهمی دامن بهش استرس که ترس یه. ترسممی شاید و میرم تند چرا دونمنمی

 .خودمه منفور هایبافیخیال برای روش بهترین
 :گفت آهسته مژگان

 .محتاط و پراحساس و ساده مهربون،. شناسمشمی دستم کف عین بچگی از عاشقشم، که اونی -
 بلندمدتم حافظه. کنم پیدا رو آدمی همچین بودم، شریک مژگان با که بچگی در تا آوردم فشار ذهنم به بااخم

 .دادمی آزارم مدتطوالنی ندونستن این و داد نشون میلبی گذشته یادآوری به نسبت رو خودش
 .کنه تغییری پسر اون شد باعث من کمک شاید کیه؟ بگو خب! مژگان -

 :زنهمی لب اون و میره گوشیم به من نگاه و شینهمی درست صندلی روی
 .ایمان -
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 مژگان سمت کامالً متعجب و میشه جدید پیامک بازکردن از من برداشتندست باعث تعجب عظیم موج و
 .چرخممی
 چی؟ -

 .میشه صندلی داخل شدنش جمع و اون ترس و هیجانی بلندشدن باعث من تعجب و گزهمی لب و کنهمی نگاهم
 دیگه؟ میگی دروغ -

 .میده سرتکون
 .ببخشید -

 :کنممی باز لب خمیده هایشونه با و کنممی میز یلبه گیر رو دستم
 .کن نگاه من به مطمئنی؟ -

 :میشه بلند مکث با و کنهمی لمس رو دارشچرخ صندلی یدسته
 اشتباهه؟ -

 ایمان؟ چرا فهممنمی کنم،می فکر که هرجور و میده ارور بستگیدل این مغزم جاییه و کنممی نگاهش مات
 همیشه و رسیدنمی نتیجه به مژگان بی هامونرفتنبیرون و گذشتمی من کنار زندگیش روزهای نصف که ایمانی

 مردی تنگدل اونم. تنگهدل که بینممی رو مژگانی ایمان، بازگشت مدتِ بعد اینجا حاال. بود مسائل همه جریان در
 .گیرهبرمی در رو زندگیم تموم حجم که
 ذهنم و ترخم من شونه میره که بیرون. کنهمی منع اضافی حرف از منو سری دادنتکون با تنها و میشه بلند جا از

 سیاه چادر با دختری و گذشته از نخی درگیر. بود درگیر ایمان و داشت دوستش او. نبود حرفی به نیاز. میشه ترخالی
 این خونمون توی رنگشکم بودن و کردمی پیدا معنا تازه من برای هانگاه این و مژگان این. کردمی خیاطی که

 شعر بیت هر و ایمان میشه؟ فراموش خوب حس همه این و ایمان کنه؟ فراموش خوادمی بود این نشون مدت،
 قدراون فکرام. داشت دوسش تا آورد ایمان باید ایمان به و چی؟ مختلف عطر چند و ایمان میشه؟ فراموش حافظ
 و نشستم نارنجی هایطراحی با تیره سبز نیمکت روی االن من و رفت ایمرخصی با مژگان نفهمیدم که شد زیاد

 مقنعه. گرفته رو چشمام جلوی که ـان*عـریـ ایدسته موهای و بینممی رو خودم عکس. زدم زل گوشی صفحه به
 کردم تنبلی صبحی سر که خودمه تقصیر البته و خورهمی سر باز کنممی درست هرچی رو کتابخونه آرم با ایمسرمه

 و لباس هایمغازه از پر خیابون یه. بود خیابون یه به مشرف که نشستم صندلی روی. ندوختم رو چاکش کمی و
 موفرفری پسرک ترسمت اون کمی. میاد ویولن صدای. کرده پخش زمین روی رو بازیگری هایمجله که ایدکه

 رو ساحل و سایه عکس و کنممی روشن باز رو گوشی صفحه. شدمی جاجابه نُت هر با من فکرای و زدمی ویولن
 .شدشون ست لباسای و دوشون هر قشنگ لبخند اون برای میرممی. کنممی نگاه
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 .حالتمبی همیشه یتیره هایتیله اون تنگدل عجیب و ندیدم رو سایه روی شده مدتی االن که میرممی
 ساختم؟ که بود ایزندگی چه این و کنهمی قفل سایه روی رو خونه در المروت امید فهمیدم که بمیرم باید

 :گفتمی هیاهو با که ایهمسایه زن صدای و کشیدم عمیق نفس یه. بود خودم تقصیر سطرشبهسطر تمومش،
 «.خانمش به داد هم خوراکی سرییه. رفت و کرد قفله شش رو در امید آقا صبحی سر»

 کوچه به منتهی دیوار گوشه زدنقدم. تنگه براش دلم فقط و قفس توی گنجشک شده که سایه برای بمیرم من
 رو نگاهم سواردوچرخه بلند بوق. بگیره قرار دلم و ببینم رو سایه چیزی، ای،اتفاقی تا نداد نتیجه اینا ساحل خونه

 پاشیآب رو هاگل برگ عشق با که راستی سمت فروشی گل هایشمعدونی به چسبونهمی میاره، کشونکشون
 دختر به دادن شماره پِی مزاحم پسرک که پارکی یبحبوحه وسط نشستم تنها و تک که گیرهمی دلم. کنهمی

 و گوشم ـلقه*حـ شده خونهصاحب حرفای که میشه مشت ترسخت دلم. زنهمی لیس قیفیبستنی که دبیرستانیه
 میشه خونه میام، چپ میرم، راست که من میاریم؟ آبروییبی چرا! میاریم؟ آبروییبی ما. میشه مرور میرم که هرجا
 که سایه اسم میشه آبروییبی این ته میاریم؟ آبروییبی خونه، و نشریه راه یه شده چشمام که من. همیشگیم مأمن

 ترداشتنی دوست ابرهاش و آبیه آسمون. کشممی عمیقی آهی. محل نمای انگشت شدیم و کرده ازدواج امید با
 اونام کرده خودکشی چون من، بدبخت خواهر یعنی دختره این که بود انداخته چو هرخونه بین امید خواهر. شدن
 این که نیست باالسرشون پدرمادر» گفتنمی غرهچشم با همسایه زنای وقتی اینا ازهمه بدتر. گرفتتش اومده
 چال و بگیرم اندازخاک به غلظت همون با رو حرفا این و کنم حفاری کمی قلبم قسمت کدوم دقیقاً باید« .شدن
 مهمون پیامی و بود کرده غرور حفظ بودم، داده بهش شکنیدندون جواب من که آخرش پیام بعد مهرپور کنم؟
 می هی اشکا این نکرده، بغض و کردم نگاه کوچک هایآشغال به و انداختم نیمکت گاهتکیه پشت دست. بود نکرده
 !شد؟می شخونه خیالبی خونهصاحب اشک با مگه. بشه خالی خواد
 وسط همین شدمی کاش! میشه؟ کمتر حرفا و بیشتر من حقوق زنم، می زل آسمون به و نشستم اینجا مگه
 کم بهناز مگه. کنهمی بازی آدم دل با که شد موزیکاش عمیق هایتیکه اون ـت*مسـ و داد گوش آذر رضاعلی
 . کرده سخت رو ما کار و نیست بیش سرباری خودش که گفتمی و کردمی گریه

  
 :نوشتم ساحل برای تنها و کنهمی لمس رو گوشی لمس دستم

 «.دیرمیام کمی»
. بودم درگیر... . و امیرحسین بهناز، هایمادرانه ساحل، یآینده سایه، خونه، درگیر من و بودن خرید درگیر مردم

 .بودند حاشیه دنبال که آدما این با باخودم،
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 چشمام روی دستی. بشم متالشی تا بود کافی هُل یه. زدمی لَق دره تیز لبه روی سامان مرگ بعد من زندگی
 .میدم ماساژ رو مخسته چشمای زدنپلک چندبار با و کشممی
 سارا؟ -
 . کنممی نگاهش و چرخهمی صدا سمت سرم تعجب با
 اومدی؟ کِی -

 :پرسهمی متفکر و کنهمی کج سمتم بیشتر رو شتنهنیم
 .نبودی ممتوجه اصالً ولی اینجا؛ نشستم وقته خیلی شده؟ چی -

 . زنممی حالیبی لبخند بامکث
 خوبی؟. نشده چیزی -

 . میاد ترنزدیک آلوداخم و میده تکون سری
 .نداری گفتن که توهم ست،حوصلهبی هم بهناز نمیده، تلفن جواب ساحل شده؟ چی سارا -
 .نشده چیزی -

 . کنهمی آنالیز رو چشمم هایماهیچه جزبهجز و کنهمی نگاهم وارعبوس
 کنی؟ مخفی ازم قراره -

 . بخونم رو دکه مقابل زمین روی مجله اون تیتر تا فشارممی هم روی چشم انداخته، باال شونه
 .مربوطه خودم زندگی به -

 پوفی. گیرهمی محکم رو دستم مچ دستش و کنهمی ایقروچهدندون که نمیاد خوش مذاقش به حرفم این انگار
 .بود زندگیم «میم» تا «ز» تموم. نبود کسی اون و بشه باخبر مشکالت از کسی خوادنمی دلم و کشممی
 بزنیم؟ قدم -

 خیلی داره انگار دستام گره تالقی تا مردم نگاه. گیرهمی جا دستش میون دستم و دارهبرمی رو من کیف و میشه بلند
 نگاه یه با خاص او و کشممی بیرون دستش از رو دستم آهسته. مژگان دادگیدل خاطربه هم شاید. میشه مهم

 شاید و شده مهم زیادی مردم حرف روزا این بشه؟ چی که میدم لو رو خودم دارم خودم و کنهمی براندازم عجیب
 .اندازهمی سنگ مردم، حرف اسم به هاییکلوخه قدمام میون میرم که راست و چپ. بوده مهم هم
 نمیگی؟ که مغریبه مگه بری؟خب دَر اینجوری کِی تا قراره سارا -
 .میشم درگیر مشکیم-سفید خورده الک ناخنای گوشه با
 داره؟ گفتن بد خبر ایمان -

 !برهمی سفیدش-سبز تابستانه سویشرت داخل دست
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 !عزیزم داره گفتن آره باشه، تو ازسمت اگه -
 ناخنام روی الک پررنگ رنگ،کم هایلکه خراشیدن از دست و دوزممی چشم فروشیسمبوسه مغازه به بامکث
 . فرستممی مشامم به رو پخته زمینیسیب و فلفل تندوتیز بوی. دارمبرمی

 برم؟ کجا کرده، جوابم خونهصاحب! ایمان -
 زندگیم آدمای سرییه نبودنای همه این برای. سوزهمی حرفم مظلومی این برای. سوزهمی خودم برای دلم
 .سوزهمی فقط دلم آخ. سوزهمی سروتهَمبی زندگی برای دلم. سوزهمی

 . کنهمی نگاهم زدهشوک
 .بود راضی تو از که اون چی؟ -

 چشمای. دادمی نشون تربامزه رو گندمیش صورت و اومدمی زیادی اون به سبزتیره رنگ و کشممی عمیقی نفس
 .منه سمت از حرفی منتظر و شده گشاد هیجان با شتیره

 سربازی زمان که بود این ایمان؟ بود چی دونیمی من آبروییبی ته. بریم خوادمی که آوردیم براش آبروییبی -
 آبروییبی. میشه خالصه قبلم چندسال توی من آبروییبی ته. کردم نگاهش قایمکی بوم پشت از اشکان رفتن

 ازدواج بعد میگه و چپونهمی حرفش پیش و پس دخترم دخترم، یه و کنهمی نگاه چشمام توی صاف که آوردیم
 سر اسمشون محل کل که باشه کسی دست مخونه خوامنمی من و زننمی حرف سرتون پشت خیلی خواهرت،

 .سیاهدرکبه. روش هم یکی این خوردم، رو ساحل چوب همه این. شیممی معروف داریم الکیالکی بینی؟می. زبونه
 . ایستممی فروشیپیراشکی کوچک مغازه مقابل

 .بخریم پیراشکی بریم -
 .پره دلم بِکِشه خیابون این که هرجایی تا اینجا از. پره من دل و دارهمیبر شکری و کاکائویی حرفبی ایمان

 . میشه شروع حرفام میشه، زده که اول گاز
 بشینم صبح تا شب ماهیه کنه؟ نصیبم نقلی خونه یه تِلِپی خدا یهو بلکه تا بزنم در اون و در این باید کِی تا ایمان -
 بسه؟ سجاده، پا

 . میشه قاتی پیراشکی شیرین کاکائوی با که اشکی قطره اون میشه دوم گاز
 .بهنازه دست زیر که مامانم قدیمی خیاطیچرخ میشه موسیله ترینگرون کنم، جمع رو زندگیم کل اگه من -

 :کنهمی جدا هم از رو پیراشکی ایدایرهنیم چپ تیکه ایمان
 .بگیرم زن که شده پیچمسه بابا -

 . کنممی نگاهش بغض با و میشم لبخند
 بزنم؟ حرف کی با من بری تو -
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 . میده بهم رو خودش دست شکری ینیمه و گیرهمی رو دستم کاکائویی-شکری ینیمه
 سرش از چادرش روز یه که بینممی رو دختره اون خواب خوابم،می شب هنوز که من آخه؟ میده زن من به کی -

 شدم؟ موهاش عاشق بودم گفته. دیدم رو فندوقیش بلند موهای و زد گولم شیطون من و افتاد
 . کنممی پاک رو لبام گوشه متیره خردلی مانتوی آستین سر یگوشه با و کشممی باال پرصدا رو بینیم

 .خوبی زیاد. خوبی تو -
 . کنهمی مچاله رو پیراشکیش پالستیک

 .دستم از بری ترسممی کنم،می فکر فقط تو به االن من -
 . کشممی عقب رو ممقنعه و زنممی لبخندی

 .دنیا از نرم ناکام من بگیر زن قبلش حداقل -
 . زنهمی مشونه به ایضربه

 منم و کنی گریه تو. بخورم پیراشکی و باقالی. اینجا بیام غروب دم تو با که همینم. همینم نگیرم، بگیرم، زن من -
 .کنیمی گریه میشی زشت راستی. باشم داشته دوستت هنوز
 . خندممی تلخ

 .کنم ازدواج تو با روز یه که نبودم این فکر وقتهیچ -
 . اندازهمی آشغالیسطل داخل رو هامونپیراشکی پالستیک و اندازهمی رو شکوله دیگه بند
 کنه شروع میام سرکار از تا که زِرزِروها زن این از. باشه زنم تو مثل یکی داشتم دوست اما نیستم؛ بلد دروغ من -

 ندارم؟ رو دوریت طاقت دونیمی بود؛ شده تنگ برات دلم آقا که زدن غر
 . خندممی بلند

 زِرزِروام؟ من -
 . کنهمی نگام چپکی

 و کتلت و کرده سرخ پیاز بوی روز هر زنم بعد. گفتممی داشتم. داخلشه غر عالم یه زدنت پیام خط هر نیستی؟ -
 شعر براش دستم، ـل*بغـ بشینه بعد. بیاد کوچه سر تا غذاش بوی نرسیده خونه در جلو که اینا از. بده سبزی کوکو
 میگی؟ شعرا این از کی واسه من غیر بگه و کنه ناز. کنه ناز برام و بگم

 :زنهمی لبخند چشمکی با
 چون رو تو ضعیفه اصالً. کنمنمی پیدا شبیهش یکی بگردم رو دنیا کل. ماهه و تک. نداره دارا دارم، سارا یه بگم -

 .گرفتم بودی، من سارای شبیه
 . کنممی پاک رو اشکام دست پشت با
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 .بیرون خونه از میندازتت -
 . کنهمی پاک رو اشکام شاشاره انگشت با و اندازهمی دورم دست

 .سارا اولم زن پیش میام هستی؟ چی پس تو -
 . کنهمی پاک هوا توی رو اشک بعدی قطره

 .کنیمی گریه که ضعیفی کننمی فکر بقیه. کن گریه من پیش فقط -
 . کنممی لمس رو دستش روی

 نگفتی؟ شعر -
 . میشه خیره روبهرو به
 .نمیاد -
 آدمش؟ یا خودش -

 :میگه من سمت و میاره در گذره،می که کوچولو دخترک برای زبانی و زنهمی لبخندی
 .بنویسیم شعر تا هستیم فردی حضور نیازمند ثانویه اطالع تا. هردوش -
 دارم؟ دوستت من دونیمی -

 . کنهمی نگاهم
 رفته که سایه دونیمی زده؟ مفت حرف دونهمی خودش میارید، آبروییبی گفت خونهصاحب اگه دونیمی چی؟ تو -

 میشه؟ تنگ بندازم، گردنم دور تا داشتممیبر رو سراش شال همیشه که منی حتی و ساحل تو، برای دلش مطمئنم
 کنی؟ کارچی باید بگیره دلم اگه کیَم؟ چیَم؟ دونیمی دونی؟می منو تو چی؟ من بودنته؟ وابسته چقدر بهناز دونیمی
 بگم خونه، بریم نرسیم و بشه شب که بزنم حرف برات قدراون یا دیگه؟ دونیمی کارکنی؟چی باید شدم عصبی اگه

 برات؟
 .میدم تکون سر
 کنیم؟ گَز رو جا این شب خود تا میاد من با کی نباشی اگه -
 .کنهمی نگاه ماشینا عبور به احتیاط با
 مخ این. باشم زن فکر حرفا این با کنم غلط من. بگیرم زن برم کنم، ول رو تو کنم غلط من. نباشم کنم غلط من -

 داخلشه؟ چی ببین بیا من،
 .زنممی لبخندی من و زنهمی سَرش به ایضربه

 نه؟ شیممی عشقوالنه داریم زیادی -
 .دید نتوان که آن بسوزد تا -
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 ببینه رو ایمان و من یکی شاید. لبشه رژ رنگ و مانتو فکر که باشه مونثی اون از بهتر مذکر جنس یه بودن شاید
 سامان، قبل چه زندگیم روزای سرییه. هستم که بودم همین من اما جلف؛ چقدر عاشقانه، چقدر لوس، چقدر بگه
 .آورد ایمان باید ایمان به میگم هم باز و ایمان بود شده سامان، بعد چه

 *** 
  
 توی ظهر سر. بودم شده عصبی. نداشت بازشدن خیال در اما لرزید؛ هاشیشه. زدم در به محکم چندبار دستم کف با

 محکم ضربه دوتا پام با و شدم دست خیالبی باراین. زدمی فواره آتش هایگذاره سرم از انگار تابستون گرمای این
 زدم

 .پنجره دم بیا سایه -
 به و میرم عقب. زنممی ترمحکم رو بعدی یضربه و کشممی هوفی. اندازهمی باال شونه و زنهمی پوزخندی ساحل
. زدیم هاحرف چه و دیدمش کِی بار آخرین میره یادم. بینمشمی باالخره و میره کنار هاپرده. دوزممی چشم پنجره

 اخمی. بخوابم درست تونستمنمی هفتهیه تا و خونه در یشیشه داخل شدم پرت خونه همین جلوی که میره یادم
 . کنممی تر لبی من و ایستهمی کنارم. دارهمیبر دیوار از تکیه ساحل و کنممی
 کرده؟ قفل درو -

 صمیمی دوست. بود گریزیاجتماع آدم سایه، شناسممی رو شده سیب که بغض این شناختممی رو دختر این من
 نتونستم من که خوادمی چیزهایی شاید زناشویی، زندگی این توی االن اما موند؛می خونه توی همیشه و نداشت
 . خورهمی سُر سرش از شالش. کنم فراهم

 .بیارن در برام حرف و زندان بیفته شوهرم دوباره خوادنمی دلم. اینجا نیا -
 ... .اما بود؛ جزوش هم اون نقش که داشتم قالی دارِ یه دنیا دارِ توی و

 موهای و شده اصالح صورت اون از گیرمدل چقدر و زدمی شوهر حرف. بود شده انصافبی اون. بود شده انصافبی

 میده؟ کی رو گرفتگیدل همه این جواب و گیرمدل بدتر. سالگی16 سن توی شدنش زن از گیرمدل. شده شکالتی
 گفتمی اون و میشن فروغبی چشام. میاد پایین دیوار یگوشه هایسنگ خرده تا من نگاه میشه، بسته که پنجره

 لمس رو مشونه ساحل. کشممی آهی نبودم؟ مهم نبودناش، از حجم این با من و بیفته زندان شوهرش خوادنمی
. شکست که دلی. هاشیشه خُرده مأمن میشه قلبم متروکه ترینگوشه شد، که مچاله. میشه مچاله من دل و کنهمی

 روی از رو مشکیم کیف. میشه خراشگوش صدای از پر سنگینی کامیون ماشین ورود با آمدورفت از خالی یکوچه
 هایتوت و شیممی رد توت درخت زیر از. کنممی کامیون راننده اومدن پایین به گذرایی نگاه و دارمبرمی هاپله
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 با. چینممی سفید توت یه درخت بعدی یشاخه از و کنممی دراز دست راه میون. میشن له پام زیر یکییکی سفید
 .کنممی تعارف ساحل به یکی بغض با و میدم قورت رو توت غصه

 داره؟ دوستش -
 . کنممی نگاهش

 .داره -
 قرمز هایتوت چیدن مشغول جلوتر ساحل. اشتباهه اینا همه که دونهمی خودم منطق و نداره که دونهمی خودم دل

 کردن،می بازی فوتبال تیکهچهل توپ با که هاییبچه سروکله کوچه، سَر به شدننزدیک با و میشه پربارتر درخت
 و میاد کنارم ساحل. میدم ادامه راهم به و برممی فرو رنگم کرم تابستونی مانتوی داخل رو هامدست. میشه پیدا

 با و میارم بیرون رو ماشین سوئیچ رسیم،می که اصلی کوچه خروجی به. گوشیشه داخل چیزی تایپ سرگرم
 و خواهش با امروز. میشم ماشین سوار و اندازممی عقب صندلی روی رو کیفم. میشه آزاد ماشین در قفل بوقیتک
 و دارم نکرده کارهای سرییه. جایی رفتممی باید. گرفتم رو بود مادرش دست بیشتر که رو مژگان ماشین تمنا
 کسی به ضرری هیچ کردنکمک اما بیاد؛ پیش خوریدل شاید و نباشه خوبی زمان شاید. نگفته هایحرف سرییه

 .زنهنمی
 مژگان که بودم پرایدی سوار من و خوردمی دردمبه االن بود، رسیده بهم مژگان مدد به که مخوردهخاک نامهگواهی

 هایخش و تاکتیک جفنگیات حوصله من و میشه پخش دستگاه از ایمسخره موزیک. زده تیرآهن به صاف بارسه
 که برگردون دور به. کنهمی عقب جلو آهنگ هِی و نیست ماجرا وِلکُن ساحل. ندارم االن الاقل رو صداش داخل

 اطالعات چندتا همون با. کنممی ردیف رو هاحرف ذهنم توی. میشم اصلی یجاده وارد و زنممی دور رسم،می
 ریتم موزیک یه باالخره. خورد دردمبه زیادی اینجا ،کارههمه گوگل طریق از کوتاه شناخت و زارع آقای از اندک
 فکر سایه به بیناین. میره باال قبل از بیشتر ظهر خلوتی این توی من سرعت و میشه ماشین سکوت باعث آروم
 بیشتر شاید یا ساعتیه. کردمی بیداد دخترونگی که ایشده اصالح صورت اون به شکالتیش، موهای به. کنممی
 ماشین. مونهمی دور مقصد از ذهنم و میده فکر یاجازه ساحل سکوت. شده کوتاه برام انگار مقصد و کنممی فکر
 نگاه بلندقامت هایساختمون به تعجب با ساحل. کنممی دستم داخل کاغذ به کوتاهی نگاه میشه، متوقف که
 .کنهمی
 سارا؟ کجاست اینجا -

 .خارونممی ممقنعه روی از رو سرم
 .مهرپور خواهر یخونه کنم فکر -
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 فشار با رو در دستگیره. کنممی نگاه نوشته، بزرگ رو کوچه اسم که تابلویی به و برممی بیرون یپنجره از رو سرم
 :دارممیبر سمتش قدمی قدی،کوتاه مرد شدننزدیک با. کنممی باز کوتاهی

 آقا؟ ببخشید -
 .گردهبرمی بااستفهام مرد

 بله؟ -
 .زنممی لبخندی

 میشه؟ کدوم جنوبی هفتم بستبن -
 .میاره باال رو شاشاره انگشت و گیرهمی رو کاغذنیمه

 یه سرش که بزرگه یکوچه یه بپیچی کوچه داخل. فروشیهدوچرخه مغازه یه نبش سر باالتر، برو مستقیم -
 .جنوبیه هفتم بستبن کوچه اون. ستکارهنیمه ساختمون

 .زنممی لبخندی قدردانی با
 .کشیدید زحمت! ممنونم -

 . زنممی استارت دوباره من و میشه ماشین سوار ساحل. میرم ماشین سمت من و میده تکون احترام برای سری
  

 ساحل رسیدیم، ترپایین که چندکوچه. اندازهمی نگاه کوچه هر سر تابلوهای به و گیرهمی دستم از رو آدرس ساحل
 . برد عقب سر
 نیست؟ ایکوچه همچین یا کوریم ما -

 . کنممی نگاه کوچه در سر به گرفته عقبدنده و میدم دماغم به چینی
 نیست؟ این مگه -

 . برهمی بیرون پنجره از سر ساحل
 .ندیدم کن باور. عه -
 . چرخونممی رو فرمون و میدم تکون سری تأسف با
 .فروشیهدوچرخه مغازه اشکوچه سر گفتم بهت خوبه -

 . انداخت باال شونه
 .دیگه ندیدم خب -
 :پرسهمی ساحل که کنممی پارک کوچه سر رو ماشین و رسممی داره کارهنیمه ساختمون که ایکوچه اون به
 .دیگه برو خب -
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 . کشممی بیرون رو سوئیچ کنم،می نگاهش که جورهمون
 .بیرون بیام کوچه از عقبدنده با ندارم حال -

 کوچه داخل یکارهنیمه و بلند هایساختمون. کنیممی حرکت 20 پالک سمت و شیممی پیاده ماشین از هردو
 تا ماسه و شن کلی و آجر و فرغون و سوختهآفتاب کارگرهای. شدمی دیده خونه توکوتک. بود تصورم از بیشتر
 یدکمه. رسیممی بیست پالک به نوزده عدد از بعد و کنممی نگاه هاخونه پالک به. بود کرده پیدا راه کوچه وسط
 داغِ آفتاب این دست از بلکه تا میشه جاگیر خونه کوتاه شیروانی زیر ساحل و میدم فشار رو سه زنگ ایِنقره

 . میشه پخش ایبچه دختر صدای که گذرهنمی چنددقیقه. بشه خالص تابستانی
 الو؟ -

 :پرسهمی دوباره زدهخجالت دخترک و خندممی
 دارید؟ کاری -

 :بزنم عمیق لبخند یه میشه باعث تصویریآیفون دوربین
 ست؟خونه آرزوت مامان! کوچولو خانوم سالم -
 شما؟ -

 . شنوممی رو ایدیگه فرد صدای که بدم جواب تا کنممی باز دهن
 اومده؟ پیش مشکلی. سالم -

 :رفته عقب چندسانت که کشممی ممقنعه به دست پراسترس
 .هستم دکتر آقای ازدوستان یکی. میشم مزاحم اطلس ینشریه از بنده! خانوم سالم -
 زن صدای. کنهمی نگاهم وارمشکوک کمی ریزشده، چشمای اون با و انداخته باال ابرو ساحل در، تقِ صدای با

 :میشه خاکستری هایطراحی با آهنی در بازشدن زمینهپیش
 .باال بفرمایید. بله بله -

 و کنهمی خودنمایی پارکینگ داخل ماشینی اندک. میشم پارکینگ وارد من سرش، پشت و میده هُل رو در ساحل
 چوبی در جلوی. میاد باال سر پشت ساحل و ریممی اصلی هایپله سمت. داره ادامه هم اینجا به تا ظهر سر سکوت

 . کنممی نگاه سه شماره به طالیی پالک به و ایستممی داره سنتی ساده هایکاریمنبت که
 .اینه -

 در بازشدن منتظر موقر هایخانم مثل و ریممی عقب کمی هردو. میده فشار رو زنگ و کنهمی رها نفسی ساحل
 جوان زن دیدن با خودخودبه من ابروی. میشه باز کوتاهی صدای با آهسته در و گذرهمی چندثانیه. شیممی ایقهوه

 فرقه یه زن این اما باشه؛ بوده مهرپور شبیه چیزییه افکارم تموم زمینهپیش شاید. میره باال مقابلش یدختربچه و
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 کرد،می تالش هرچقدر که شدمی چیزی یادآور ذهنم درون جایییه دختربچه اون شد؛ولیمی دیده مهرپور از جدا
 :زنهمی لبخند زن. کردنمی تداعی رو چیزی

 .بفرمایید -
. دارمبرمی قدم مهرپور خصوصی زندگی به کمکم دارم من و مهرپورِ خواهر که زنی دست فشردن و جلو به قدمیه

 که چشماش خوانایی محو اول یلحظه همون از که هست منی با دادندست منتظر ایطلبکارانه قیافه با دختربچه
 رو دختر کوچولوی هایدست کهدرحالی من و خندهمی دخترش آویزون هایلب به زن. شدم داییشه به شبیه زیادی
 :گفتم خودش به کنممی لمس

 .شدیم مزاحم ببخشید! مهرپور خانوم سالم -
 با ساحل هایپرسیاحوال پایان منتظر من و کشهمی زمین روی رو نارنجی هایخال با سفید عروسک دختربچه

 کمی هست فرش از خالی که زمینی کف به چوبیش هایصندل تقتق صدای و افتهمی راه ما از جلوتر. هستم اون
 . گردونهبرمی من سمت رو رخشنیم. میره اعصابم روی

 .سرکالسه احتماالً. نداد جواب ولی زدم؛ زنگ آژمان به -
 به و بشم خیالبی رو استرس کنممی سعی. نداده جواب مهرپور که بهتر چه و بودم نکرده رو اینجا فکر من

 :میشه گفته حرفم زده هول کمی و ستفایدهبی اما بشم؛ خیره طالیی هایـتگی*برجسـ با کرم هایدیواریکاغذ
 زدید؟ زنگ بهشون چرا! بابا ای -
 :کنهمی اشاره هامبل به. میشه پاشیده صورتم تموم به خنک باد از عظیمی موج پذیرایی به ورود با
 زدم؟می زنگ نباید -

 هایمیوه اون با قراره انگار و میشه کریستالی هایدستیپیش برداشتن مشغول اون و شینممی مبل اولین روی
 قاچ سریعاً خوادمی دلم و مونده قرمز سیب اون به چشمم که بگم نباشه بد شاید بشیم؛ پذیرایی رنگخوش زیادی

 من دست اسیر لعنتی سیب اون باالخره میشه، خم که سمتمون. بخورمش بخشذت*ل خنکی این توی و بگیرمش
 . کنممی کج بیراهه سمت به رو هامحرف سوق کمی و میشه

 .شرمنده. نیومدیم پذیرایی برای ما نیست نیاز. ممنون -
 که کنهمی کاری یه لعنتی استرس این و میده نشون رو خودش محض خیالِبی پرتقالش کندنپوست با ساحل
 طالیی و میره ترعقب رنگشخوش ساتن روسری خوره،می تکون که مبل روی. بشه فراموشم پیش و پس کلمات

 . زنهمی تکیه صندلی گاهتکیه به و کنهمی محکم رو روسریش گره. میاد چشم به موهاش
 بده؟ حالش اومده؟ پیش آژمان واسه موردی. پرسممی سریع قدراین ببخشید -
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 مطمئنی لبخند. برسم مثبتی جواب یه به حداقل و بشکافم رو قضیه طناب جایییه از و بشم سیب خیالبی باید
 .زنممی
 آشنایید؟ ما نشریه با. کاملن سالمت در مهرپور آقای. خانوم نه -

 . کنهمی رها نفسی
 مخلفاتش بقیه و کتاب افتتاحیه روز به شد موجب بیماریم و جسمی مشکل. رسید چاپ به اونجا آژمان رمان. بله -

 . نرسم
 حرفم صریح و کنممی جمع هم داخل رو دستام. کرد هموار من زدنحرف برای ایجاده یه مستقیم الاقل. بود خوب

 :میارم زبان به رو
 .شدم مزاحمتون بیماریتون همین درمورد من -

 بلند آستین زنونه پیراهن اون داخل زن. کنهمی براندازم چشمی زیر و کشهمی گیریپوست از دست کمی ساحل
 . میشه خم جلو به کمی. اومدمی عجیب پوستش سفیدی به قرمز ترکیب و گرفته خودش به زیباتری یچهره قرمز

 دونید؟می چیزی مگه شما -
 . ذارممی کنار رو دستم چاقوی

 .بود زارع آقای کمک با بیشتر البته دونم؛می چیزایی یه-
 خشک کمی لحنش. بدم تشخیص تونممی راحتیبه رو صورتش به کالفگی موج و میشم نامحسوسش اخم متوجه
 :میشه

 شناسید؟می دکتری دکترید؟یا هم شما نکنه -
 . میدم تکون نفی به سری

 .هستم شما برادر مدیون شدتبه و هستم نشریه کارکنان از یکی من. خیر -
 .میاد خیلی مشکیش درشت چشمای به ابروهاش کوتاهی گفت میشه و اندازهمی باال ابرو بااستفهام

 برمیاد؟ من ازدست کاری -
 . زنممی شباهت این از لبخندی. اندازهمی مهرپور یاد منو حاالش ژست و اندازهمی پا رو پا
 دارید؟ عالقه هاتونبچه به چقدر! خانوم -

 با و میده دست از رو ژست اون زن. کنهمی نگاه منو تعلل با کمی و مونهمی جا پرتقال داخل دستش چاقوی ساحل
 . کنهمی براندازم اخم

 چیه؟ منظورتون -
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. برم بیرون خونه این از مثبت جواب یه با داشتم دوست و بودم اومده حرف کلی با که منی منظور شروع میشه اینجا
 پسر اون میشه من منظور. ترراحت زندگی و میده دست بهش عمل بعد که بهتری حال لیست میشه من منظور

 به برسه منظورم ته شاید خورد؛می کورنپاپ کوچولو دختر کنار و دیدمی کارتون تلویزیون جلوی که کوچولویی
 زیاد احتمال به شهمه من منظور و بود بخشـذت*لـ عجیب من برای موندنش بیمارستان شب اون که مردی
 .شد خواهد مرد اون تموم

 *** 
  

. بود کم کتاب این عمر. کنممی لمس رو کتاب از چندبرگ لبخند با و کنممی دزیره کتاب به کوتاهی نگاه
 تا بخونمش باید حتماً بشه، که وقت. بودم گرفته قرض روزی چند زارع آقای از. شدمی پیدا سختی به اصلیشنسخه

... . و دزیره عشق، و ناپلئون بود؛ خوب هایحس از پر و بخشذت*ل بسیار داستانش. برم دومش جلد سراغ بعد
 که فرصتی اون تا کنه قانعم بود نتونسته هنوز و انداختمی نگاه رو شعر هایکتاب ترسمت اون کمی مژگان

 .چرخیدیممی اینجا بیکاری سر از ما و بودند هامشتری درگیر نگار و میترا. کنم جور براش رو خوادمی
 .کنیمی نگاه جوریاون که خوامنمی سختی کار ببینم؟ رو ایمان کنیمی جور -
 مژگان به ایغرهچشم و کردم نگاه کرد،می برانداز رو فلسفی هایکتاب دقت با ما از کوتاهی فاصله با که مردی به

 . رفتم
 !چه من به -

 . زنهمی ورق برگ چند رو «مرموز مرد» شعر کتاب و میده دماغش به چینی
 !مژی جان -

 به شروع مژگان و ذارممی میز روی رو دزیره کتاب. میرم کتابخونه گوشه ایقهوه چوبی میز سمت و کنممی اخمی
 :کنهمی غر
 .بزنی حرف قوارهبی دراز مردک اون خواهر با و کرج بری تا دادم رو ماشین تو به پریروز که توسرمن خاک -

 روی و گرفتش حوصلگیبی با که کردم پرت سمتش. رفت میز روی هایمجله سمت دستم و شد ترغلیظ اخمم
 :نشست مقابلم صندلی

 .بودی خورودل گرفته سرکار اومدی که دیروز راستی -
 . انداختم پا روی پا. کردم نگاه رو هاشچاپ تعداد و برداشتم رو دزیره کتاب. زدم تکیه صندلی به بدعُنُقی با
 ایبیماری بخون، مطلب همه اون زارع، آقای از التماس همه اون. کنم خواهرش کمک خواممی که احمقم من -

 که نکردم حفظ خوب قدراین رو ممدرسه هایدرس. کرد باید کارچی و هست چی توموره به شبیه ـتی*لخـتوده که
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. میرهمی بعد هفته همین که انگار باشم هامبچه پیش خواممی گفت جوریه. دادم جا ذهنم توی رو المصبا این
 کنه عمل نره اگر که زمانی نگو بودنشه، زنده زمان کردم فکر من. دوماه اِلی ماهیه حداقل گفت من به مهرپور
 .بود گذاشته پنبه گوشش تو اون زدم،می حرف من. کنهمی سرایت بدنش دیگه اجزای به و میشه تروخیم تومور

 :داد تکیه صندلیش به و کشید پوفی مژگان
 .نزن هم غر. نذار منت زدی، حرف رفتی که حاال -

 :گفتم ایغره چشم با و انداختم باال شونه
 .منی اعصاب روی که هم تو -

 . داد سوق سمتم رو عابربانکی کارت و برد سرخابیش مانتوی جیب به دست
. میشه نیازت خونه پیش پول برای. بودم کنارگذاشته مبادا روز برای. هست کارت این توی ایوخردهمیلیونیه -

 . بشه دومیلیون تا داخل ریزممی هم ماه این حقوق
 . افتاد مژگان تفاوتبی صورت به تجارت بانک آرم با آبی کارت از رو مگشادشده چشمای

 نکردم قبول رو دستشه بهناز که ایدیه حتی و بدن خواستنمی دایی و ایمان که پولی. مونده فقط چی؟همینم -
 !که واقعاً کنم؟ قبول رو میدی تو که پولی بعد

 . فرستاد عقب رو مشکیش یمقنعه و فرستاد دستم زیر رو کارت
 از اگه نیستم مژگان شد، وجورجفت مالیت وضع که هروقت. کنی حل رو مشکالتت تنهایی نباید همیشه! سارا -

 .نگیرم رو پول این سودش با حُلقومت
 هاییشیطنت از پر همیشه من برای روشنش ایقهوه رنگخوش چشمای و کردم کوتاهی نگاه چتریش موهای به
 بستنی زمستون یچله توی راه سر و مدرسه بریم دیر صبح که هاییشیطنت مدل اون از. بود مهربونی جنس از

 و بود مژگان. ببریم فیضی یه دونفرمون هر تا کشتمی رو خودش کردنتقلب سر که هاییاون از. بخوریم یخی
 ولی داشت؛ زیادی دوستای همیشه بودنش معمولی تموم با. جذاب و معمولی کامالً قیافه یه با بلند فردار هایمژه

 پولی هیچ به دلم. نبود رضا دلم و کردم نگاه کارت به دوباره. بود بقیه از بیشتر من زندگی به و من به حواسش تموم
 .نبود راضی آدم هیچ سمت از
 .بدهکارم بهت هنوز سیسمونی سر من. کنممی خواهش! مژگان نه -

 :گفت وارزمزمه و رسوند دستم به رو دستش
 تا اینجایی صبح تو و گرفته رو تو تفریح تموم که کاری فکر به نه سارا، باشی خودت فکر خوادمی دلم من -

 درسته؟ این. نمیای هم نزدیک پارکای همین به من با دیگه حتی و خونه میری بعد. بعدازظهر
 :زنممی لب آهسته. بودند کمانیرنگین که ایدایره چوبی هاینباتآب اون از میشه لبخندش رنگ و زنهمی لبخند
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 .کنیمی خودت مدیون داری منو. مژگان مرسی -
*** 

 نفس دوتا و زدنقدم همین با کنممی سعی. باشم آروم کنممی سعی و کنممی پرت اتاق وسط رو دفترچه عصبی
 «.داره ادامه هنوز زندگی» کنم تکرار عمیق
 گشاد هایچشم با امیرحسین و دارهبرمی رو دفترچه دارم سراغ ازش که حالتی ترینناراحت با بهناز و کنممی تکرار
 دست و میده امیرحسین دست شیر یشیشه بهناز. کنهمی نگاه شبیچاره یعمه عصبانیت اوج به رنگخوش شده
 .نداره تأثیری دونممی البته که خنک آب پرلب لیوان یه من
 . باش آروم -

 من. بدبختم من. بصار من فالنم، من آقاجان»: بگو ماهیه بیا، برو ماهیه. سخت دادنشانجام و بود راحت گفتنش
 قهر به لعنت. هانداری همه این به لعنت. مسخره قانون همه این به لعنت« .جوریماون من. جوریماین من. مآواره

 که کشیدمی رخ به رو نداشتنام جنون پیش و پس داشت دستیدستی زندگی. شچندروزه هایتوجهیبی و ایمان
 منتظر. کنهمی اشاره لیوان به بهناز و کشممی آهی. برداره من سر از دست الاقل بیشتر، زندگی زور باشه بشه؟ چی

 و ندارم ازش خبری مدتی که باشه یکی انتظارم ترینعصبی شاید و بودم چیزها خیلی منتظر. بودیم کنکور جواب
 درخت پر کوچه اون سر تا میون در خط یه میشه آرامشم ته و میشم عصبی بهش فکر با که شدم دیوونه هم شاید
 حال م،خسته چون زنم؛می پس رو همه من و داره باهام صحبت برای عجیبی میل که اشکانی دیدن و زدنقدم

 .داغونم ندارم،
 :کشممی سر انتها تا رو آب لیوان

 منم از بدتر دونمنمی مگه عوضی منه. هست هم تو از بدتر میگه خندهمی بهم. ماهیه گفتی مرتیکه،تو میگم -
 .بنداز راه رو یکی من کار. سیاهدرکبه هست، که هست هست؟

 . میده فشار رو مشونه بهناز
 .کنیمی سکته االن! دختر آروم -

 . میدم تکیه پشتی به و ذارممی سرم روی رو دستم کف
 برم بدی؟ قد فالن من به داری دایی بگم کنم دراز داییم جلوی رو دستم برم. شدم خسته که وهلل به. شدم خسته -
 باشه روم فشار قدراون باید درسته؟ این آخه بهم؟ بدی قرون یه داری چی؟ پاسی و آس خودت که تو بگم ایمان به
 آخه. بگیره دستم تومنسه تهش بگردم رو جیبم ته که خودم داده، دومیلیون مژگان کنم؟ رو فامیلم گدایی برم که

  کنم؟ جور آقام قبر سر از میلیونبیست
 . گزهمی لب بهناز و میارم سرم به محکمی فشار
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 ...تصادف یدیه بیا میگم که من -
 رو ماشاره انگشت تهدیدوار و میارم باال رو دستم. اندازهمی پایین سر و گیرهمی کام به زبون که کنممی نگاهش بد

 :میدم تکون جلوش
 از! بسه توروخدا. بهناز بشی راضی مُردَنم به که کنممی کاری یه دیه، پول بگی ببینم دیگه باریه سامان روح به -

 کنکورو دونیمنمی که ساحل از این. نیست ازش خبری که سایه از اون بکشم؟ باید هم تو از کشم،می آدما تموم
 پوچ. نیست هیچی سروتهم که بدبخت من از این. شدناتاذیت چشم و کردناتخیاطی و تو از این و کرده کارچی

 .پوچ شدم،
 اندازهمی سرش روی رو افتاده گردنش دور که روسری و اندازهمی باال ابرو بهناز میاد، که خونه در شدنبسته صدای

. بود دردام از یکی هم اون و میاد اتاق تا تنش عطر تموم نشده، خونه وارد خودش. میره بیرون اتاق از عجله با و
 نابسامان اوضاع دقیق آمار نشون بهناز ریز هایپچپچ و بهناز با پرسیشاحوال صدای. بود مصیبتام از یکی هم اون
 یکی اون از دلم و نشستم سکولهوکج هایکارتون از پر داخلش که قدیمی پشتی به اتاق گوشه لَش که هست منی

 و کنمنمی قبول رو باباش پول که کردمی قهر. شکوندمی منو دل و کردمی قهر. بود کرده قهر. پره خیلی
 یتقه. کنم دراز جلوش رو دستم برم نمیشه روم باشه هرچی دایی. نبود میلیون دو میلیون، یک من درد فهمیدنمی

 نخی کوتاه آستین تیشرت و تنم از اومده در نیمه مانتوی. نمیدم دست از رو خودم حالت من و زنهمی در به کوتاهی
 کش و ندیدند خودشون به بُرس روزه سه کنم فکر که شلخته موهای. تنمه بود، تولدم برای بهناز کادوی که قرمز
 به تکیه گاهمگیج و گیره می رو سرم دستش حرفبی شینه،می که کنارم. شده گم هاگِره اون بین که مویی
 که ایشونه. خواستمی شونه من دل و کنه رفع رو دلخوری بود اومده. میشه جمع شکمم داخل پاهام و ششونه
. خوامنمی کوه من. بود شده بزرگ خیلی من برای بودن این. باشه فقط و نده خاصی عطر بوی نلرزه، نخوره، تکون

 .بسه هامغصه تموم رفع برای مترچندسانتی عرض با شونه یه
 داغونم؟ من انگارانگارنه و کرده قهر دراز مردک این میگی -

 .بندممی رو هامچشم و میدم فشار هم روی لب
 کنی؟می هم قهر بعد فهمینمی منو هیچیِ تو! برسر خاک ایمان میگی -

 :کنهمی لمس رو پیشونیم دورانی حالت به دستش
 باش؟ کنارم حسابی درست. باش آدم حداقل تو دارم، میگرن من میگی -

 . میده ماساژ رو پیشونیم آهسته
 و میام جاهمین چهارم روز ندم، اما بدم؛ جواب بره دستم و بخونم پیامک روز سه ندم، تلفن جواب روز سه اگه من -
 کرده؟ قهر شده فالن ایمان که کردی گریه نشستی دیشب که نشناختی منو هنوز. میفتم کردنغلط به
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 :میشه بیشتر چپم سمت گاهگیج روی دستش انگشت فشار و کشممی عمیقی نفس
 شده صاحببی خونه این سر از دست که کنم غلطی چه چیه؟ برای گریه همه این. ندو همه این! کن بس -

 به. محله این به چسبیدی چون میاری؛ نه رو نَودتاش تو بخونم، آیه صدتا من کنی؟ زندگی بابا پیش بری برداری
 . نشریه به خونه، به مژگان، اون

  
 درگیر دستش هنوز و زده زل چشمام به. بود کرده رسوخ جونم عمق تا که خستگی یه با حوصلهبی کردم؛ نگاهش
 . اومد پایین ششونه کمی. شدنمی فراموش دردش هم ماساژ با که بود دردی پر پیشونی

 بزنی؟ حرف نیست قرار -
 .دایی یخونه نمیرم من -

 .رسید صورتم توی مو چندتار افتادن به شکالفه پوف
 .جاگیرشد بود، هردومون گاهتکیه که پشتی روی دستش و شده صاف ششونه و کردم صاف رو سرم

 سارا؟ کِی تا که کنممی فکر دارم -
 . چرخممی سمتش کمی. شده موهام خیالبی و کشممی آهی

 .کنممی جورش -
 . رسهمی عصبی یخنده به شخنده تک

 راستی؟ بود چقدر شده؟ که هرجور حتماً -
 . کوبونممی پشتی به رو سرم

 .میشم خسته. نکن اذیتم -
 پس تو شاید جایی یه من دل و کنهمی سکوت. میشم خونه به ساحل برگشت متوجه من و کنهمی سکوت
 .بود نخواهد حرف سرییه و شونه یه ختم من ناراحتی عمق و کنهمی سکوت. زنهمی قدم پولیبی هایکوچه
 ناخنکی هم ساحل زیبایی به من فکر و کنهمی تماشاش ایمان. میره و دارهبرمی رو بُرس کوتاه سالم با ساحل

 .بود خاطرات شدن تداعی جزو بهناز برای سامان از بعد که چشمایی و موهاش رنگیخوش به. زنهمی
 !سارا ببین -

 دودو خیره اندک یفاصله با صورتش و بینمشمی. زندگیم و من هایکلیشه از پر. بود حرف از پر انگار ببینش
 .بود تنش قبل روزهای تکراری تیشرت. طلبهمی بدجور رو پتو یه و بالشت یه االن که شده چشمایی

 .شده هک لباس نه*سی وسط بسکتبال توپ بزرگ آرم که سفیدی همون
 بگذریم؟! ایمان -
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 چشماش رو محکم رو دستش کف. شکسته استخوون کمی هم شاید داشت؛ سکوت داشت، خفگی بگذریمم و
 . کشهمی
 که داداشیزن و خواهر یه و سقفه یه همین زندگیت. نشد که نشد خیال،بی خیال،بی گفتم هی گذشته روز چند -

 امالکی؟ به رفتن و خونه اومدن دیر تاکی استرس؟ کی تا. داره نوزاد
 کالمبی موزیک کاش و کنممی فیکس بالشت روی رو سرم. کشممی جلوتر رو دستم کنار بالشت. میشم خیالشبی

 .برسونم نگرفته وام و خونه به فکر جای رو هیاهو پر جنگل یه تصور و بشه گذاشته پریا یقصه
 . ذارهمی بالشت روی سر کنارم ایمان

 کنم؟نمی که کاراچه خندیدنت کمیه برای دونیمی -
 . زنممی لبخند

 !جونم به رو درد این ننداز. داره درد نبودنت. کنممی فکر هست، بودنت چقدر اینکه به روز هر و هرشب من -
 . کنهمی لمس رو گردنش دور زنجیرِ دستم و زده پلکی

 . تفاوتیبی همه این نیست عادالنه. بده پیاممو جواب حداقل کنی، می قهر باهام -
  درگیرتم؟ دونیمی -
 .نکن اذیتمم اما نباش؛ درگیرم -
 .میشه خیره سقف به من مثل هم ایمان. ذارممی شکمم روی رو هام دست و میشم خیره سقف به
 .فهمیدم که مهمه برات حرفم چقدر بدونم خواستممی فقط -
 .کنممی نگاه دیوار گوشه عنکبوت تارهای به
 .فهمیشنمی تو که داره اما کُلی پشتش من هایحرف تموم اما مهمه؛ -
 .بفهمم تا بگو -

 .بود مونده هایطراح از ایتکه تنها و بودن رفته بین از دیوار چهارطرف تزئینی هایبریگچ
 ...این با تنها دختر به میلیونی۲۰ وام. پول شده االن دردم -

 :اندازممی صورتم روی. کشممی رو کمد کنار نشده تا نماز چادر و کشممی آهی
 . بشم آروم کاش. ترکممی دارم. نکنم فکر کمیه بذار. بخوابم خواممی -
  

*** 
 با کلنجار. بود خودم با کلنجار نبود، فکر ولی کردم؛می فکر. خارونممی رو سرم و برممی فرو ممقعنه داخل رو دستم
 تنگیدل همون بارزش نمونه میشه. بودند کرده گشاییعقده مقدمهبی که مختلف هایحس این و هامنداری
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 خط چهار شاید که سیستم داخل انتهایی ایمیل اون میشه... . و برهمی زدنپیامک پای تا منو که باشه ایمسخره
. نشده پر هاشسفیدی وقته خیلی که ایمان شعر دفتر زدنورق میشه حس این هم شاید... . من واسه اما باشه؛
 آهنگ هرازچندگاهی و خونهمی کتاب من از فاصله با که حاال. داره میون این جایی هم مژگان کنم، فکر بخوام

 که کنممی فکر هم ایمان به. میاد من پیش تا صداش و گوششه توی هنذفری. کنهمی نِکست و بَک رو گوشیش
 فرط از ابروهاش. کنهمی نگاهم مژگان ای؟خامه پنیر با سنگک نون یه همون باز یا خورهمی ناهار فروشیهگل االن

 .رفته باال تعجب
 خوبی؟ -

 .درمیاره گوشش از رو هنذفری گوش یکی اون
 .نداری تن به جون ماهه یه مرگته؟ چه -

 صندلیش روی از و بندهمی رو کتاب. نیست ماجرا کن ول صبح سر از تهوعحالت و کشممی صورتم روی رو دستم
 با و میشه بیشتر تهوعم رسهمی که نزدیکم. رسهمی نظر به ترشاداب صورتش و شده بلندتر هاش چتری. میشه بلند
 .میرم بیرون اتاق از زدنش کنار

 کمی کردممی احساس. میشه خالی ممعده محتویات تموم نذاشته، داخل رو پام و کنممی باز رو دستشویی در
 قابل برام مژگان هایکفش تقتق صدای. بودم شده حالبی و رفتمی ضعف دلم. سوزهمی مکلیه به نزدیک

 کاسه کنار از دستمالکاغذی یه و کنهمی باز رو شیرآب. برد داخل به منو آهسته و گرفت رو دستم. بود تشخیص
 .کنهمی متعجبش کمی اشکم قطرهقطره شدنچکیده و گیرهمی باال رو صورتم. کَنهمی روشویی
 .زنهمی آب رو صورتم

 .که نشده چیزی. بسه. آروم -
 بیرون دستشویی از ششونه به تکیه. شنوممی رو دیگه نفر سه-دو صدای و ذارهمی شکمم روی محکم رو دستم
 صبر مژگان. ایستممی قبل از ترصاف و کشممی باال رو خودم کمی. میشم نگار و زارع آقای حضور متوجه. میام
 .میشه ترنزدیک نگران زارع آقای و کنهمی
 ها؟بچه شده چی -

 .کنممی خشکی یسرفه بزنه، حرفی مژگان اینکه قبل
 .شدم مسموم کمی. خوبم -

 تاثیر ممعده روی اتفاقات عصبی هجوم و خالی معده. شدم مسموم نخورده چیزی. مسمومیتی عجب هم اون
 از اتاق و شدم وِلوتر صندلی روی. کرد ترخوش رو حالم کمی کنارش شکالت و بود آورده قندآب نگار. بود گذاشته
 . شد خالی نگار و زارع آقای حضور
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 .نشست کنارم و کشوند رو صندلی مژگان
 مسموم چی از نخوردی؟ چیزی چای جز روزه دو. بخوری بدمت زوربه ناهار داد پیام بهم صبحی ایمان مسموم؟ -

 قندش؟ یا چایی شدی؟
 .چسبونممی صندلی گاهتکیه به رو سرم

 .همین عصبیم، فقط. نشده چیزی! مژگان -
 .برهمی فرو هم داخل رو هاشدست

 خونه؟ یه سر خونه؟ چرا؟. بده توضیح بهم -
 .کنممی اخمی

 .ذارممی رو مرگم کپه داخلش شب من که ستخونه همون خونه؟ یه -
 ... .یخونه برو میگه هی ایمان -

 .رفتم بهش ایغرهچشم
 قبرستونی کدوم من اینجاست، سایه. نیستن راحت اونجا بهناز و ساحل. سالیه بگو اصالً دوماه؟ ماه؟ یه کی؟ تا -

 برم؟
 .میده فشار هم روی چشم

 بشه که نیست چیزی هم اینجا حقوق کمه، که هم پولت نمیری، که هم داییت خونه نشد، جور که وام چی؟ پس -
 .باشی خونه فکر به

 .میدم فشار شکمم روی بیشتر رو هامدست و کشممی آهی
 .هرچی. غلطی هر -

 .کنهمی نگاهم متفکر
 داری؟ چقدر -

 .کنممی فکر کمی
 .دیگه تومن پنج. دارم تومن سه خودمم. تو دوتومن داده، ایمان تومن یه -
 .میشه سرگرم گوشیش قاب با
 .بیفتی مخمصه توی خوامنمی. کنمنمی تضمینش جوره هیچ چون بدم؛ رو پیشنهاد این نباید من. سارا ببین -

 .کنممی نگاهش مستقیم و میشم جاجابه صندلی روی کمی
 .داییم کشهمی منو وای نزول؟ هست؟ چی -

 .میشه خم جلو به کمی و کنهمی اخمی
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 تا کردمی ازدواج زودتر باید نامزدش فشار و شخانواده مشکالت سمتی از نداشت، جهیزیه دوستام از یکی قبالً -
 ازت سفته خوایمی که پولی برابر چهار داره سراغ رو مردی یه نامزدش. بوده حامله نامزدی قبل نفهمه هم کسی

 اما شناسم؛نمی رو مرد این من. باشه حیووناش خوراک و خورد به حواست و کارکنی دامداریش توی باید و گیرهمی
 توی روز نصف باید و میده قرض پول ضمانت همین به تنها و ذارهمی اجرا رو سفته ندی موقع سر رو پولت اگه

 هم دوستم، اون. میده قرض پول جوریاین خوانمی پول که کسایی به کالً. باشی چشمش جلوی دامداری
 زمان و بزنه قرارداد اگه ترسممی. کنمنمی تضمین سارا. کردنمی کار اونجا باهم هردو همسرش، هم خودش،
 .کنی پرداخت نتونی برسه، پول تحویل

 فکر بیشتر همشون از پول به. پول به مرد، اون به مژگان، دوست نامزد به دامداری، به حرفاش، به کنممی فکر
 چیز همه به کنم کار دامداری توی برم اینکه شرف و کنهمی کارها خیلی به وادار منو که چیزی به. کنممی
 کنه نمی تضمینش که کنهمی تکرار باز هم رفتن دم و میشه خونه راهی من از زودتر مژگان. ارزیدمی

 و ذارممی سرم روی رو دستام... . تضمین نمیده؟ پول اینکه تضمین شم؟ پاگیر من اینکه تضمین چی؟ تضمین و
. زدمی جیغ درد از بدنم تموم انگار. بودم خسته خیلی و اومدمی خوابم. کنممی وارد سرم به شدیدی فشار
 به تموم دوساعت که بشه ختم جاهمین خودم به حواسیمبی اوج شاید و رفتم حموم کِی بار آخرین حتی دونستمنمی

. نداشتمش که بود پول اسم به چیزی من حاضر درحال درگیری تنها. کنم فکر پول به و کنم نگاه سیستم یصفحه
 که ریجکتی میشه ساحل تماس جواب. باورنکن تو اما «خوبم» معنی به تلگرافی کلمه یه میشه ایمان پیامک جواب
 که ندارم حال قدراون« .ندارم حال» معنی به خطینیم میشه بهناز نگرانی جواب« .ندارم رو ات حوصله اصال» یعنی
 تقتق صدای و آمدهاورفت و شده کم کتابخونه شلوغی صدای. کردم گم رو خودم و شده دور ازم اتاق در انگار

 چی همه به حواسم روزا این و کنممی درست حواسبی رو ممقنعه و دارممیبر رو کیفم. شده قطع هاپچپچ و کفش
 اِال هست امیرحسین شدنبزرگ به حواسم. خودم اِال هست ساحل زیادی رفتنای بیرون به حواسم. خودم اِال هست
 . خودم اِال هست بهناز شدنعینکی به حواسم. خودم

 و انداختن گیرم منگنه یه بین انگار. میشم لِه دارم که خودم اِال. خودم اِال هست ایمان زدن دو سگ به حواسم
. میشه تاتابه ششونه میشه، خم میشه، تا میاره، کم خانواده پدر که مدال اون از بودم شده. مُرد باید و «بمیر» میگن
 برخورد چیزی به محکم مشونه و میرم عقب حواسبی میشه، قفل که اتاق در. خودم غیر چیزی یه بودم شده
 میون که چتری به. افتهمی کتابخونه ورودی در به چشمام که کنم خواهیمعذرت یه حوصلهبی تا چرخممی. کنهمی

 فرش و کفشش کف گِل با که کسی به شایدم. کنهمی چکه ازش بارون قطرهقطره که چتری به. میشه جمع دستی
 توجه اما بخوام؛ معذرت کنارم زن یا مرد از رفته یادم دونممی خودم و درگیره کتابخونه درب جلوی دایرهنیم

 دارم. کنممی توجه دارم زیادی فهمممی گذره،می ازکنارم کوتاهی عذرخواهی با که زنی ظریف صدای با. کنمنمی
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 شایدم. کنممی توجه داره، شکل مربع رنگکم طرحای که مشکی چتر به لباسش، نوع به دارم. کنممی توجه اون به
 اون متوجه و گیرهمی میترا از کاغذیدستمال که هاییخنده به و چسبیده صورتش به که شده خیسنیمه موهای به

. میترسم اون به خودم نگاه از. ترسممی اون به توجهم از و کنممی توجه بهش دارم. میشم هم آرومش کوتاه تشکر
 .ترسممی بعدها از. ترسممی چشمام از

 دلم و کنممی مخفی سیاهی داخل ستون پشت رو خودم. ترسممی عجیب بشه، داده ربط اون به که چیهمه از من
. بینممی تگرگ کتابخونه در هایپنجره از که درکبه. کنم پرواز بیرون به اینجا از من تا بره کنار در جلو از خوادمی
 هاپله. خوادمی فرار دلم و ظرف ته رسیده من ظرفیت. نیست تکمیل اون دیدن برای من ظرفیت. برم خوادمی دلم
 که خودم دل از امان. خودم دل از من و شده کولهوکج که میره ایمقنعه سمت دستم راه میون و میرم پایین رو

. کنهمی میزون رو تاتابه یِخورده تا آستینای. فرستهمی داخل رو شلخته موی چندتار و رسونهمی مقنعه به دست
 دست لبخند با میترا حواسی؟بی یعنی نباشه خودم دست هاقدم اگه و رسونهمی چپ دست به رو ورنیم ساده کیف
 اون اسم به ازدحامی دلم درون و میرم سمتش آهسته. گردهبرمی من سمت به نگاهش زارع آقای و میده تکون

 شده، که هم کج بالبخند باترس، باهراس،. جلو برو» میگه قرمز چراغ به توجهبی که ترافیکی. انداخته راه ترافیک
 :پرسهمی بالبخند و میده جا دستش درون کتاب بین رو جدیدش فِرِم خوش عینک اون زارع آقای« .جلو برو
 پریده؟ چرا رنگت بهتری؟! خانم سالم -

. نشم تنقاض همه این درگیر تا کنمنمی نگاهش. نیست چیزی که صورت رنگ. پرهمی اون عمیق نگاه با دلم رنگ
 زنه؟می داد رحمانهبی رو «تنگیدل» اسم به چیزی یه که رفته کجا من وجدان و کنمنمی نگاهش

 . میدم تکون سری
 .باشم داشته علیکی و سالم باهاتون نشد صبحی. خوبم ممنون، -

 صندلی اون. کنهنمی خوش دل دیگه فرار به من دل میشه، کشیده عقب که کنارش ایدایره میز پیش صندلی
 و ممنونم بفهمونه بهش شاید کوتاهم نگاه تنها. بشین که اینه معنی به من به شاشاره و کشهمی کنار ایدیگه
 .لعنتی طاقتم میشه طاق. نکن نگاهم قدراین

 . کنهمی روونه سمتم رو کتابخونه اسم طالیی آرم با سفید فنجون زارع آقای و شینممی صندلی روی
 .میره سر شحوصله فروشیگل توی گفتمی. بُرد کتاب چندتا یه اینجا اومد ایمان روز اون -

 زنگ که زارع آقای موبایل. کنمنمی نگاه فنجون داخل محتوای به حتی کشم؛نمی فنجون یلبه دور دست
 آهسته. بُرده فرو گوشم کنار سر و نشسته کنارم. زنمنمی رو حرفم من و دارهمیبر رو موبایل لبخند با خوره،می
 :پرسهمی علیکی بی و سالمبی
 خوبی؟ -
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 . کنممی نگاهش
 . خوبم -
  

 .ذارهمی میز روی رو گوشی زارع آقای. کردم ادا آروم و کوتاه سؤالش مثل رو بودمم خوب
 حواسش بگی بهش بگم خواستممی. چکه سرییه کتاب الی. دادم بهش هم رو صادق ولگرد سگ کتابام بین -

 .زحمتبی بهشون باشه
 .فرستممی کناری رو فنجون میلبی
 .ایرانی ترجیحاً بخونم؟ من ندارید حسابی درست چیز. حتماً چشم -

 .میشه میز روی کتابای جاییجابه درگیر
 خوندیش؟. هستم تابان خورشید هزار درگیر خودم که فعالً. دخترم قدیمین کتابام تمام من -

 .کنممی نگاه زنه،می برگ رو مقابلش کتاب از ورقی که اون دست و کتابا به. چرخهمی سمتم سرش
 .نیست خوندن حوصله. واهلل نه -

 روشن»: گفتمی همیشه. زدمی تن به روشن همیشه و اومدمی گندمیش صورت به رنگشکرم یمردونه پیراهن
 .زنهمی چشم به رو عینک« .نمیشه کم شما از چیزی بپوشین

 .بعیده تو از حالیبی. درگیری بینممی دختر؟ چته -
 سری شده، گرفته سمتم که بیسکویتایی تعارف به نیست؟ معلوم. میدم باد به رو خودم دارم. بعیده چیز همه من از

 .میدم تکون
 .ندارم میل -

 .کنهمی نگاهم ریزبینی با زارع آقای و میره کناری بیسکویت ظرف
 کنی؟ استراحت خوایمی. نیستی خوب الاقل االن یا نیستی خوب -

 .کشممی عقب رو صندلی کمی
 رو بوخوش جدید خوشگل گالی اون بینم،می رو کتابا میام اینجا. میاره برام حوصلگیبی و تنبلی بدتر استراحت -

 صفر از بکشم بخوام رو زندگیم محور. افتاده بدبختی دوره. کنم فکر کمیه زندگیم به باید. بینممی رو آدما بینم،می
 .میره نهایتبی منفی سمت به

 .زنهمی ایبامزه لبخند
 .تعجبیه کمی برام آژمان سکوت -

 .اندازهمی باال شونه. چرخهمی مهرپور سمت سرم و میره باال ابروهام
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 برم؟ -
 .رسهمی کوتاهی یخنده به لبخندش زارع آقای

 !پسر بگیری اجازه که نه رفتیمی زودتر بری خواستیمی اگه -
 .دارمبرمی رو کیفم کشیده، ترعقب رو صندلی من و کنهمی نگاهم چپکی مهرپور

 .شده وقت دیر. برم من -
 .کَنهمی اسلیمی هایطراحی با تراشخوش چوبی صندلی از دل مهرپور ایسته،می که زارع آقای

 .رسونمتمی -
 .دارممیبر قدمی زارع آقای سمت به نگاهبی
 .خیربه شبتون -

 .میده تکون سری
 هم شبت. بهتره باشه همراهت تاجایی تاریکه، االن. مونده راه توی. نداره ماشین هم خودش. رسونتتمی آژمان -
 .خودت یعنی زندگی. کن فکر هم خودت به کمی. خوشی و خیربه

 .میدم تکون سری احترام ینشونه به و زنممی لبخندی
 چتر همراه آویزه لباسیچوب روی ورودی در کنار که بارونیش. گیرهمی راه من پِی و ذارهمی کنار رو کتاب مهرپور

 تبدیل بارون به تگرگ حاال و میده دستم رو چتر. میره بیرون اول خودش و کنهمی باز رو کتابخونه در و دارهبرمی
  دیوونه؟ و خل آدم دوتا و خیس چتر یه و دونفره هوای مثالً بشه؟ چی که شده

 پوشهمی سفیدش پیراهن روی رو مشکیش بلند بارونی. بکنیم رو زندگیمون بذار. خیالشبی اما خدا؛ شکر، رو نعمتت
 .کنممی باز من رو چتر و
 .بهتره بگیری خودت بلندتره، قدت -

 با و برممی فرو جیبم داخل دست. افتممی راه کنارش سفید هایمربع با شده طراحی چتر اون زیر و گیرهمی رو چتر
 .میشه پِلی آهنگ هنذفری روی دکمه فشردن

 .میاد خوشم کوتاها قد از -
 بدم شدنخیس از. بودم متنفر بارون از همیشه یادمه. ندارم دوست رو بارون بوی. زنممی پلکی و نمیدم جوابی

 .اومدمی
  کنم؟ فکر سکوتت به باید -

 .کنممی نگاهش
 .نزنیم حرف -
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 .کشهمی عمیقی نفس
 .بزنم حرف دارم دوست من -

 .اندازممی باال شونه
 .نمیدم رو جوابت اما بزن؛ -

 .میده جا چتر زیر بیشتر منو مانتوم گوشه کشیدن با و خندهمی
 .نیست کارم توی کشیدن ناز -

 .کنممی نگاه پوزخند با و چپکی
 .کنهنمی باز سر تو کنار کشیدنم، ناز عقده کشیده، رو نازم پدرم بوده تا -
 .شیممی خارج کوچه از
 .زنیمی حرف طعنه و تیکه با -

 .میاره پایین رو آهنگ ولوم
 .نیست خودم دست زندگیم هیچیِ. االن نیست خودم دست شنیدم، تیکه همش -
 کمک؟ -

 .میدم تکون دوسمت به رو سرم
 .کسهیچ از. ممنونم نه تو؟ از -
 .بده حالت -
 .نیست خوبی خبر -
 کارکنم؟چی -
 .هیچی -

 .رسیممی خیابون دیگه سمتبه. کنندمی عبور ماشینا و کشتممی عقب کمی
 .میشی خوب بزنیم حرف کمیه بیا -
 .بود خوب آدما یهمه حال بود، حرف به اگه -
 بزنی؟ حرف خواینمی یعنی -
 .صبح و ظهر و شب خواب از ترغیرطبیعی کمیه. بخوابم خواممی -

 .میده تکون و میاره پایین رو چتر و ایستهمی جلوم
 .دونستنش مشکالت مثل بدونم؟ چیزی نباید -

 .برممی رو حرف
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 کنار؟ بری میشه. خوامنمی تو از هیچی من. خوامشوننمی کردنت؟ کمک و دونستنت -
 روی تا موهام از بارون از قطره چند گیره،می قرار سرم روی که چتر. شده ریز چشمای با و عمیق. کنهمی نگاهم
 .کنهمی چکه لبام و صورتم

 .کناره همین پارک -
 .نمیشه خوب تو با زدنحرف با حالم. نباش باهام زدنحرف برای بهونه دنبال -
 .کردی گریه اگه نکنم نگات میدم قول -

 .کنممی نگاهش و زنممی تلخی لبخند
 میره؟ چی؟ یادت -
  بخریم؟ ایفالوده بستنی بریم بعدش -
  
 .نشدم راضی هنوز من -
 .کنهمی پاک صورتم روی از رو بارون بعدی هایقطره ممقنعه گوشه با
 سارا؟ نیست جوراین. ایراضی یعنی بگیری تاکسی تا زنینمی کنارم که همین -

 .گزممی لب و میدم تکون رو سرم
 .کنممی اشتباه دارم -

 .گیرهمی دستش رو شده تا چتر و گیرهمی رو مانتوم آستین سر
 .ببینم بیا -

 .گیرهمی قرار من کیف داخل مهرپور دست توی شده تا چتر و میشه محو بارون و افتممی راه سرشپشت
 دستم رو آب بطری اون و ذارممی پاهام روی رو هامدست. میشه اون و من جای کاج، درخت پشت نیمکت یه

 .میده
 .شد قطع -
 .بمونم خواستمی کنم فکر -

 .خندید
 بمونی؟ تو خواستمی دلم من میگی من به غیرمستقیم داری تو یعنی االن -

 .خورممی رو آب از قلوپی و میدم تکون سر
 .نزدم تو دل از حرفی من -

 .شینهمی کنارم و زنهمی چشمکی بامزه
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 ...خب -
 بهش؟ راجع نزنیم حرف -
 .نزنیم حرف -
 .ذارهمی نیمکت گاهتکیه روی رو دستش اون و کنممی نگاهش لبخند با
 پوشی؟می بد قدراین رو تمقنعه همیشه -

 .خندهمی بلند اون و کنممی نگاه ممقنعه به سریع
 !دختر هی -

 .کشهمی بیرون گوشم از رو هنذفری اون و کنممی نگاهش
 .کردی خرابش اما کردی؛ درست رو تمقنعه اومدیمی پایین که هاپله از دیدمت -

 .میده ترعقب کمی و کنهمی میزون رو ممقنعه خط تکون کمی با رسونده مقنعه به دست
 نیست؟ سردت -
 .خنک. خوبه هوا. نه -

 .میشم خیره روبهرو به خودش مثل هم من و شینهمی ـنه*سیـ به دست
 خوبی؟ خودت -

 .دارهبرمی چشماش روی از رو عینکش
 .نیستی تو ولی آره؛ -
 .وقته خیلی -

 .میاد حرفم میون
 .نبودم -
 بود؟ شده چیزی -

 .زد بارونیش هایسرشونه به دستی
 نه؟ یا هست خیس کردیممی چک اول باید نیمکت روی نشستن قبل کنم فکر -

 .کرد نگاهم ریلکس و خندید. شد رها دستم از کیفم و شدم بلند سریع
 ....تو اما بشم؛ خیس نذاشته بارونیم -
 .کرد اشاره مانتوم پایین به
 .نباش نگران -

 .کنممی کج سر و میره هم توی مچهره
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 داغونه؟ -
 .نمیشه دیده زیاد بنفشه، مانتوت -
 .کرد اشاره نیمکت یلبه و گاهتکیه به
 .بشین باال این بیا -

 .دارهمیبر زمین روی از رو کیفم و میشه خم
 .بیا -

 .میشم خم جلو به کمی و شینممی روش. میرم گاهتکیه یلبه سمت من و میره کنارتر کمی
 .کیفم -

 .میده دستم رو کیفم
 خب؟ -
 نبودی؟ چرا نگفتی -
 !نبودم؟ چرا! آهان -
 .کرد نگاهم باالرفته ابروی با
 ...باهم نیام گفتی من به روز اون چرا! تو هی -

 :گفتم کجیدهن با و خندیدم.بود داده پیامک من به باراولین برای که افتادم روزی یاد
 .نداشتم حوصله -
 منو؟ یحوصله -

 .کشممی هامناخن روی دستی و اندازممی باال شونه
 !کالً -

 .کشید هومی
 خونه؟ بری باید چند ساعت -

 انگشت با ایضربه و آورد باال رو دستش مچ که کنم نگاه رو ساعت و بردارم رو گوشیم کیفم از تا کردم دراز دست
 :گفتم من و زد صفحه روی شسبابه

 برگردم؟ نیموهفت تا نیمهوشیش که االن -
 .کرد نگاهم

 پرسی؟می من از -
 .بزنیم حرف باهم خواستیمی تو -
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 .خندید
 !بدجنس -

 .داد ادامه و زد بود، شده جمع پام جلوی که زانوهام به ایضربه
 بخوری؟ ایفالوده بستنی خوایمی یعنی -
 .کردم نگاه گذشتمی خیابون از شدوچرخه با که ایبچهپسر به
 .موندم جنس اصل خاطر به -

 .کنهمی نگاهم پایین از و ذارهمی زانو از باالتر کمی روی رو آرنجش و خندهمی دوباره
 جنس؟ اصل شد هم بستنی -

 «باشه؟ جنس اصل بستنی یه میشه نظرت به» بگه تا نرفت حرفش پِی حرف و شد خورده من لبخند
 :کشهمی عمیقی هاینفس و کنهمی باز هم از رو هاشدست

 .بستنی سویبه پیش! پاشو -
 .برهمی فرو جیبش داخل رو هاشدست و میده دستم رو کیفم اون و میام پایین نیمکت از
 .نزدیم حرف -
 .نزنیم گفتم -
 شدی؟ خوب -

 خیابون جلوی پیش یچنددقیقه تا بود رفته یادم« .نمیاد یادم بدم حال از چیزی» که نگفتم و زدم رنگیکم لبخند
 .قرار و آروم مثل چیزی یه االن و خواستمی فرار دلم کتابخونه هایپله باالی بود رفته یادم. بودم کرده بغض

 هاینفس. شدیم پارک هایریزهسنگ قسمت وارد و گذشتیم کردند،می بازی پارک وسایل با که هاییبچه کنار از
 قرار توی انگار اومد، در تنش از که بارونیش. مزد ضربه پاش جلوی هایسنگ به باریه هرچند و کشیدمی عمیق

 . داد دستم رو شده ترِ ونیبار لبخند، با اون و رفت سمتش گرفتنش برای دستم اینانوشته
 ولی نیست؛ بد حالم اما نزدیم؛ حرف کردم فکر این به کردم، نگاه زمین کف درشت و ریز هایسنگ به که کنارش

 که صورتش به چشمی زیر گاهبهگاه من که همین. داده نتیجه تالشش یعنی بود متوسط که همین. نیست خوبم
 ساعت اینکه برای قراری هیچ اصالً و اینجام که راضیم من آره یعنی زدم،می ناخنکی کرد،می نگاه رو مقابل
 رنگی هایچراغ و رفتیم باال رو فروشیبستنی هایپله. ندارم و نداشتم کسی با خونه برگردم ونیمهفت

 .شد روشنخاموش فروشیبستنی
 بخوریم؟ داخل -
 .نه -
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 کم آلودگیمخواب از کمی بلکه تا میدم فشار هم روی چشم. رفت دخل پشت مرد سمت اون و ایستممی گوشه
 رو هاپله. رسهمی سر بستنی فالوده با شده پر پالستیکی ظرف دوتا آخرسر و میشم منتظر دقیقهده از بیشتر. بشه

 .میدم جا بستنی داخل رو پالستیکی چنگال. بود خلوتی فروشیبستنی عجب و میایم پایین دوباره
 .ممنون -
 .رو بارونی من بده -

 .میدم سرتکون
 .کنهنمی اذیتم -

 و هالباس تا گرفته ویترین طرح از. کنیممی نقد رو خیابون این باز وتوکتک های مغازه و کنیممی گَز رو روپیاده
 .بودند گرون زیادی که داخلش مانتوهای

 همه اون ریختن با من هایاخم و دارهبرمی سهمی منم بستنی از بازور اون و کنهمی یخ فالوده سرمای از دستم
 .گیرهمی رو کیفم و بارونی چشمکی با اون و خندممی. میشه باز بستنیم داخل رنگی اسمارتیز

 .باش راحت -
 بهناز هایچشم شدنضعیف از و زنممی قدم. میگم هم ایمان از و زنممی قدم. زنممی حرف ساحل از و زنممی قدم
 قدم. میگه هاشخواهرزاده از کمی و زنیممی قدم. میگه شبامزه دانشجوهای از اون و زنیممی قدم. بگم باید هم
 برق که من هایچشم و شده راضی که خواهری وخیم حال از. میگه شچندهفته این نبودن از اون و زنیممی
 دوره رو منه حرفای تکتک که خواهرش هایدلیل و زنهمی حرف برام. کنهمی نگاهم مشکوک کمی زنه،می
 مُردن خیالبی و گرفته پیشی شیطون خر از که مهرپور خواهر از میشم حالخوش و میشه زدهذوق لبخندم. کنهمی

 چشم. کشهمی ته درد هجوم از سرم. کشهمی ته نگاهم. کشهمی ته حرفام و شیممی ماشین سوار. شده نبودن و
 .کنهمی رد رو خیابون مالیم ریتم با آروم تاکسی و میدم فشار هم روی

 .رفتیم راه زیاد -
 .کشممی شده، باز خمیازه برای که دهنی روی و میارم باال رو دستم

 .زده تاول انگار پاهام -
 .برهمی جلو شاگرد و راننده صندلی بین بریدگی از رو سرش و میشه خم جلو به کمی

 .کنممی حساب رو شکرایه خونه؟ دمِ تا ببرید؟ میشه دربست -
 .زنهمی لبخند راننده

 .نیست موردی -
 .من نه رفتمی مهرپور جیب از چون نبود؛ موردی
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 .چسبونممی صندلی به رو سرم و خندممی افکارم به
 .مرسی -

 .میشه ناخنش کنار پوست کَندَن خیالبی و چرخهمی سمتم سرش
 ی؟واسه -
 .بودنت خوب -

 رو چشمام آبروی که ندارم رو هاچال اون یحوصله. پیراهنشه ییقه به فقط من نگاه و زنهمی رنگیکم لبخند
 .برنمی
 .کننمی زیاد کارااین از دوستا. نکردم کاری -

 .فرستممی عقب رو ممقنعه
 .بودم بد زیاد -
 .بخوابی راحت رو امشب که االنه مهم -
 .خوابممی -
 .نیست خوب بخوابی غیرطبیعی. بخواب طبیعی -

 .خندممی
 .بخوابم غیرطبیعی نمیشه. سرکار بیام باید فردا -

 .برهمی بارونیش جیب به دست و میده تکون سر
 .خوبه همینش -

 فشار هم روی رو چشمام. گفت خودش بود؟ من دوست. خوبه خیلی بگم که نیست بد اون بودن یکنارگوشه همین
 .میشه اون آروم لبخند باعث بلندم یخمیازه و میدم

 .بخواب -
 .خوابممی -

 کردنمسخره یمزه و هامونقدم یمزه. کنممی حس یکییکی رو اسمارتیزها کاکائویی یمزه بندم،می که چشم
 هم شاید و نبود مهمً اصال که رو مردم دوتای یکی هاینگاه یمزه. بود سوسول زیادی که ایمردونه هایلباس

 .باشم داشته دوست همشون از بیشتر رو بودن اون کنار یمزه
*** 
 .ایستهمی آیینه جلوی زدهذوق و پوشهمی رو خریده براش ایمان که جدیدی مانتوی ساحل

 .تنمه فیکس! وای -
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 کوچولوی پسر برای که ایبچگونه هایلباس دستیه اون برای میره غنج من دل و کنهمی فراوانی تشکرهای
. ذارهمی دونه چندتا کدوممون هر برای و میاره بیرون کارتونش داخل از رو هاایخامه شیرینی بهناز. خریده خانواده

 من هایروسری-شال بین ساحل. میاره در مختلفی هایصدا و رفته هاایخامه شیرینی پِی چشماش امیرحسین
 کارشده، روش سنتی شلوغ هایطرح که رنگیخوش نارنجی مانتوی. کنهمی انتخاب رو بیاد مانتوش به که چیزییه

 .زنهمی سیب از گازی ایمان. میده نشون ترخانومانه رو شچهره و هیکل
 .هست گرم کافی یاندازه به هوا. خورمنمی چایی! نرو بهناز -

 .ایستهمی پذیرایی چارچوب جلوی بهناز
 .میارم شربت -

 .میده دستم رو زارع آقای چک برگ چند کنه،می باز رو پولش کیف و میده تکون سری ایمان
 .خودشون به بده رو اینا. نباشم خوبی دارِامانت ترسممی -

 .ذارممی داخلش رو هاچک و دارمبرمی پشتی کنار از رو کیفم
 باید. ستبسته نشریه کالً و ترکیده آب یلوله که زدنزنگ برم، بیدارشدم صبحی. سرکار برم ندارم حوصله -

 . بود بهتر که نیاید گفتنمی خب. سرکار بریم ظهر دوازده
  

 خونه در صدای که برداره آلبالویی شربت تا کرده دراز دست بهناز ورود با ایمان و میدم تکیه پشتی به حوصلهبی
 ایمان. میره در سمت و میشه مانتو خیالبی ساحل. میدم تکیه پشتی به ترخیالبی و اندازممی باال ابرو. میشه بلند

 ـل*بغـ رو امیرحسین بهناز،. کنممی نگاه ششده پر دهان به اخم با من و میشه بیسکوییت خوردن مشغول
 اونم کرد؟می کارچی اینجا! اوه. میشم مژگان متوجه میره کنار که پرده. میره پذیرایی یپنجره سمت و گیرهمی

 میون همون ورود محض به و میشه داخل ساحل جیغ صدای درآوردن و خنده با. اینجاست ایمان که االن
 باال ابرو. میده تکون «سالم» معنی به من برای سری و کنهمی نگاه ایمان به پوزخند با. ایستهمی در چهارچوب

 .میشه جیببهدست. نشسته چهارزانو ایمان. میشه باز هم از امیرحسین گرفتن برای هاشدست و اندازممی
 .برم بهتره کنم فکر -
 با و میشه حسینامیر شیر یشیشه مشغول ترخیالبی مژگان. خورهمی چرخ هردوشون بین نگاهم تعجب فرط از

 .میره جاروبرقی سمت و کنهمی معناداری یخنده بهناز. میره امیرحسین ینداشته هایدندون یصدقهقربون لبخند
 . کن جمع رو هاتلباس بیا. بکشم جارو خواممی رو اتاق! سارا -

 از ساحل. ندارم کردنجمع برای لباسی هیچ من نگفت؛چون دلیلبی رو «کن جمع رو هات لباس بیا» انگار
 .افتهمی راه من سر پشت و گیرهمی فاصله در چهارچوب



 

 

402 

 

  آماج نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 ツبهزاد سدنا

 .رسهمی نظربه زرد وضعیت -
 سرهام شال سمت ساحل. میشم اتاق وارد بهناز پِی و دارممیبر رو افتاده کنار چادر راه میون و اندازممی باال شونه
 پاروکش قسمت کهدرحالی و زنهمی برق به رو دوشاخه بهناز. کنهمی اکتفا مشکی متریسه شال به باالخره و میره

 .میده تکون سر تأسف با کنه،می متصل دسته به رو
 .ستضایع خیلی مژگان -

 .زنممی تا رو دارگل چادر و خندممی
 .ایمان این دل شود رام شاید. نیست مهم -

 .کشهمی آیینه رو دستش دستمال با و کشهمی هومی
 .بود اینجا مهرپور آقای دیروز -

 .زنهمی چرخینیم تنم و مونهمی چادر روی دستم
 چرا؟! اوه -
 .زنهمی اشاره اتاق یگوشه هایپالستیک به
 .داشتیم هم شام. بمونه نشد راضی. بود کرده خرید -

 و بچگونه هایلباس. اندازهمی راه رو جاروبرقی صدای بهناز. میرم هاپالستیک سمت و بندممی رو جانمازها کِشوی
 دستی. بود نوزاد یه نیاز مورد وسایل تمومش. کنممی خالی قدیآیینه کنار کوچیک میز روی رو هاشپرتوخرت
 فرش یگوشه جاروکشیدن مشغول و زنهمی لبخندی. کنممی نگاه بهناز به و کشممی نوزاد کوچیک کاله روی
 دستم و فقیر شدم کوچه؟ سر گدای شدم لباس؟ خاطربه بیاد؟ باید چرا. اومدنش به کنم،می فکر بهش. میشه

 داره ماست؟ شبیه زندگیش کجای بیاره؟ دارمارک پرتوخرت و نوزادی لباس پالستیک دوتا باید چرا دراز؟ جلوش
 کبکبهدبدبه اون با پوزیشن، همه اون با مرد اون کنه؟ کمک خوادمی کنه؟می کارچی داره. زنهمی گند تصوراتم به
 همون رو هاپالستیک! لعنتی. میاد بدم من و میشه داره نزدیک چقدر... اون با عصایی، به دست هایژست اون با

 وول ذهنم توی چیه هااین. میشه خراب داره. میشه نزدیک داره چرا؟. ببینمشون خوامنمی. میدم جا مچاله گوشه
 درشت اسمارتیزهای و بستنی هارو،ریزهسنگ رو، هاقدم من ذهن توی یکی و کشهمی جاروبرقی بهناز خوره؟می

 .کنهمی مرور رو رنگی
 اتاق المپ. وایسا دورتر کمکنی؟یهمی عصبیم داری بگم برم بده؟ نکن، محبت بگم رک برم. بشه دور کاش

 نق همش و شده حوصلهبی مژگان. میشه زیاد امیرحسین گریه صدای میشه، قطع جاروبرقی صدای میشه، خاموش
 برای رو جدیدش مانتوی ساحل و کنهمی نگاهم در چهارچوب ایمان. سرکار بریم بپوشم لباس زودتر من تا زنهمی



 

 

403 

 

  آماج نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 ツبهزاد سدنا

 به و بندممی رو مانتو یدکمه. میده صدا ونگونگ سرم توی آونگ. شدم مستأصل و گیج. میده توضیح مهرنوش
 .میشم دیوانه بشم، بدعادت. نشم بدعادت بشه، بریده وابستگی طناب کاش. کنممی فکر بودنشخوب

 .پا رنگ پارازین هایجوراب اون با پوشممی کتونی
 .زنهمی حرف مژگان و بیرون زنیممی
 اللی؟ -

 .کنممی نگاهش
 .داریم نیاز کمکش به کنهمی فکر -

 .کنهمی رها رو کیفش بند
 میگی؟ وکی -

 .میره تحلیل صدام
 .میگم رو مهرپور! داده پرتوخرت و نوزادی لباس بهناز به اینجا اومده -

 .فرستاد معمول حد از ترعقب رو ایشسرمه مقنعه
 کجاست؟ حساسش قسمت خب؟ -

 .کشیدم آهی
 .جاهیچ -

 .انداخت باال ابرو
 .کرد سالم تمام درتعجب. کرد سالم من به. دیدم رو تونخونهصاحب راه سرِ -

 .زدم پوزخندی
 .کنممی قبول -

 .کرد نگاهم گنگ
 .نه -

 .کرد کردنپچپچ به شروع و کرد تند قدم مژگان. کردم طی رو بلوار و دادم تکون هوا تو رو دستم
. کردم قالب گوشم داخل رو تضمین. دادم جا گوشم داخل رو تکرار من و کرد تکرار. آخر تا اول از. زد حرف

 اومدنم کوتاه برای حتی و زد حرف. نکردنتضمین این از ترسیدممی من و کردنمی تضمین. کردنمی «تضمین»
 و آوارگی دیگه یکی و بود پول خرخره روی پام لنگه یه. موندم لنگ من و بود خودش پیشنهاد اما کرد؛ تالش

 شرف بیشتر ـرز*هـ هاینگاه از. داشت شرف بیشتر خالف کارای از. ارزیدمی من برای الاقل! ارزیدمی. مخانواده
 چندساعت رفتن آخر دم و دادم زارع آقای به رو هاچک. رسیدیم نشریه به. نیست کارعیب! دیگه بود کار. داشت
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. راحت خواب کمییه. خواستممی قرار کمییه. شدمی عملی زودتر هرچی باید. گرفتم مژگان و خودم برای مرخصی
 و بود گذاشته موزیک مژگان. هست معُرضهبی خود مشکل نرسیدنش و خواستممی چیزها خیلی من... . کمییه

 دوتا این صبح رفتار. داشتم سؤال یه. کردمی همراهی ترانه با باریه هرچند و دادمی تکون موزیک ریتم با رو سرش
. چرخوندم کردن،کم سمت رو سیستمش کنار اسپیکر ولوم چرخ و شدم خم میزش روی. بود مشکوک زیادی کمی

 .گذاشت دستی پیش روی رو دهنش داخل ینیمه بیسکوییت
 هوم؟ -

 .زدم کمر به دست
 ...صبحی تو و ایمان چیه؟ قضیه -

 .کرد کجیدهن
 .داشت دوسش که دختره همون سر. کردیم دعوا. هیچی -
 .تو میدی گاف چقدر -

 .انداخت باال شونه
 .بمیره بره -
 و میشه جدی داره قضیه کنممی حس. میشه حل مشکل کنه خواهیمعذرت ایمان احیاناً اگه یعنی بمیره بره و

 .گرفتمی رو احساست مچ. بود زرنگ احساسات توی. بود زرنگ ایمان. بود زیاد خیلی ایمان زدنپس امکان
 چشه؛ که داد نشون کامالً هاشتعصب این با هم مژگان

 . نگرانشه تنها مژگان کنه برداشت ایمان شایدم البته
 .شینممی خودم سرجای و اندازممی باال شونه
*** 

 نگاه کشیدمی خاک روی رو شپوزه که در جلوی سگ به. زد خاکستری بزرگ آهنی در به محکمی یضربه مژگان
 با در. برداشت در روی از رو گوشش مژگان. اومدمی هاییقدم صدای. زدم در به ایضربه دست کف با باز و کردم

 بوی با گوسفند و گاو صدای. رفت داخل به در یگوشه از و ایستاد پا روی سریع سگ. شد باز زنجیری آزادشدن
 .کرد نگاهمون قدکوتاه مرد. اومدمی کود

 دارید؟ کار کی با -
 .کرد باز رو شده مچاله کاغذ مژگان

 .شاهی آقای -
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 مسیر اون گذروندن از بعد. بود گرفته خاک رو راه تموم. رفتیم داخل و کشید منو دست مژگان و شد باز کمکم در
 .رسیدیم شکللوزی هایفرشسنگ به خاکی
 با کوتاهقد مرد. زدمی سیلی صورتم به هاشونبرگ و شدندمی پریشون باد وزش با مجنون بید بلندقامت هایدرخت
 .زد ایاشاره و برگشت. کرد باز رو کوچیک ساختمون در کاریجوش هایدستکش و مردونه یساده هایلباس

 .کثیفه کفشام کف چون بیام؛ تونمنمی داخل من! بفرمایید -
 .زدم لبخندی

 بریم؟ باید کجا! ممنون -
 .کرد اشاره داخل به
 .دارن تشریف اونجا شاهی آقای. انتهاشه دفتر یه کفهم یطبقه همین -

 با و زد چرخی مژگان. بستم رو ساختمون در مژگان پشت و کردم مرد از تشکری. رفت داخل من از جلوتر مژگان
 .کوبید زمین روی رو هاشکفش یپاشنه صداتر

 .گرفتم بازوش از نیشگونی
 چیه؟ بازیا ندیدپدید -

 .کشید کوتاهی سوت
 .شدیممی سوار آسانسور بود، باال یطبقه کاش. پیچهمی صدات! خلوته چه -

 .کرد اشاره دیوار به چسبیده پوسترهای به اون و رفتم بهش ایغرهچشم
 .کنی کار اینا با قراره -
 .زدم مژگان کتف به محکمی یضربه و کردم نگاه پوستر روی حیوانات عکس به
 !عنتر -

 .کرد نگاه شد، خارج دفتر همون از سفیدرنگ روپوش با که مردی به و خندید
 .خودشه کنم فکر -

 .شد قدمپیش مژگان. ایستاد راه میون و کشید بیرون دستش توی یمجله از سر مرد و کردیم تند قدم
 شاهی؟ آقای. سالم -

 .داد تکون سر لبخند با مرد و کردم سالمی منم
 .نیستم شاهی آقای من! نه اوه. سالم -

 . بود شده نوشته اسمش جیبش کنار کوچیک کارت روی. کردم نگاه کچلش نیمه سر به و دادم بینیم به چینی
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 ابروی با من و کنهمی نگاهم مژگان. شیممی چوبی سفیدرنگ در نزدیک و گذریممی تشکری با مرد کنار از
 نمیاد، که صدایی. زنهمی در به آرومی یضربه و کنهمی تا رو شاشاره انگشت. زنممی اشاره اون به باالرفته

 .کنممی کجیدهن
 چیه؟ بازیا سوسول! ترمحکم. شکنهنمی که دستت -

 کاسه در چشم. میشه باز مقدمهبی در نرسیده، در به دوم ضربه. زنممی ایضربه و ذارممی در روی رو دستم کف
 .کنهمی صاف گلویی مژگان. کنهمی نگاهمون اخم با و پیراهنشه یقه درگیر. کنممی نگاه مرد به چرخونده

 شاهی؟ آقای! ببخشید -
 عقب. کنهمی نگاهمون بِروبِر کمی. کرجه-تهران مخصوص یجاده یاندازه به اخم یه که نیست شاهی این
 به من توجه تموم و میشم اتاق وارد مژگان پشت. کنهمی نگاه من به باالرفته هایابرو با مژگان و کشهمی

 ـذتی*لـ هیچ که روحبی سفیدیِ یه. سفید آزمایشی هایوسایل با دستیه سفید اتاق تموم. میشه جلب دکوراسیون
 :میشه بلند مرد صدای. نداشت

 .بشینید -
 به محکمی یضربه. میشه بسته بازشنیمه دهن مژگان و شینممی سفید چرم هایمبل روی مژگان از زودتر

 رنگش سفید میز سمت کششی و کُند هایقدم با مرد. میره مرد پِی حواسش و زنممی مبله یدسته روی که دستش
 .میره داشت، سفید چرخشی صندلی حتی که
 .گزممی لب
 .شدیم مزاحمتون ببخشید -

 .اندازممی پایین رو سرم. زنه می زل چشمام به روحبی و زنهنمی لبخند
 ...بابت شدیم مزاحمتون -

 .گیرهمی راه حرفم میون
 هستید؟ فدکی خانم دوست -

 .کشهمی جلوتر رو خودش و کنهمی «اهمی اهم» مژگان
 .بنده دوست هم خانم این و هستم فدکی خانم دوست بنده -
 اتاق در که بزنه حرفی تا کنهمی باز دهن مرد. مژگانه روی حاال مزخرفش نگاه مرد و زنهمی اشاره من به دست با

. کنممی نگاه میشه، اتاق وارد ایبامزه اخم و خرمایی بلند تقریباً موهای با که پسربچه به تعجب با. میشه باز تقیبی
 .کنهمی چاک نیش مژگان

 .داره موهایی چه -
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 .زنهمی میز کنار به ایضربه ما به توجهبی و میره مرد سمت کوبان پا علیکیوسالمبی پسربچه
 .بشم سهیل سوار ذارهنمی -

 .گیرممی بازوش از جانانی نیشگون من و خندهمی نخودی مژگان
 !شو الل -

 به و زنهمی چونه زیر دست مرد. میشه مالشش مشغول و ذارهمی بازوش روی دست و میده دماغش به چینی
 .میشه خیره هااخم همون با پسربچه

 بزنی؟ در نبود قرار ـ
 رو اتاق در و گردهبرمی رو اومده که مسیری بـرده فرو ـنه*سیـ در دست. کنهمی نگاه اخم با دونفر ما به پسربچه
. میاد صدا به در تقتق که نگذشته چندثانیه. کنهمی نگاه زدهمات من به شده گرد چشمای با مژگان. بندهمی محکم

 .میشه بلند جا از خودش و زنهمی لبخند کمی مرد
 !شرمنده. باشید منتظر لطفاً لحظه چند هاخانم -

. میشه پسربچه با زدن حرف مشغول نشسته دوپا روی و کنهمی باز آرامش با رو در مرد و میدیم تکون سر هردو
 .زنهمی لب گوشم کنار مژگان

 پسرشه؟ -
 .اندازممی باال ندونستن معنی به رو هامدست و اندازممی باال شونه

 .بدونمچه -
 چیزی و ذارهمی پسربچه یشونه روی دست. نمیشه دیده صورتش توی حالتی هیچ هنوز مرد و زنهمی نق پسربچه

. میشه اتاق وارد کامالً و گذرهمی مرد کنار از حوصلهبی پسربچه و میشه بلند جا از. کنهمی نجوا پسر گوش درون
 .گیرهمی راه بچه پسر پِی مرد

 من و میشه خم جلو به کمی مرد. شینهمی ما رویبهرو هایمبل از یکی روی پسربچه و شینهمی خودش میز پشت
 که شدهاصالح یمردونه کامالً صورت و اومده جلو کمی فک به. کنممی فکر مشکیش ابروهای بودنکمانی به

 .نذاشته جابه هم رو ریشیته هیچ
 خب؟ -

 میز به دستش توی خودکار با مرد. شیممی اون رفتارهای خیالبی مژگان منو و گردونهبرمی رو هاشلب پسربچه
 .زنهمی ضربه

 دادند؟ توضیح شما به منو شرایط -
 .زنهمی لبخندی مژگان
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 .نداره مشکلی من دوست. بله -
 .کنهمی نگاه من به مرد

 چقدر؟ -
 تحقیر به منو کمی و کشیدمی باال رو اون کمی. کشوند اینجا تا منو که انگیزیهرقت کثافت یه پول و پول
 با که تارهایی گیر. موهاشه بین هایسفیدی گیر من نگاه و پرسهمی دوباره رو سؤالش مرد. رسوندمی

 عمیق بازدم یه با و نمیدم افکارم به مجالی. است شده پیر زود زیادی اون انگار و شده ادغام تیره هایخاکستری
 .گفتم

 .تومن بیست -
 این به. کنممی حسودی اون حساب در خوابیده هایپول به لغزهمی که چک برگ روی اینقره نویسخوش

 از. میشم متنفر پوله هرچی از بیناین و کنممی حسودی باشه، اون پسر شاید که ایپسربچه به هیچ که ودستگاهدم
 .میشم متنفر رنگی هایتراول و هاهزارتومنی

 اختیار در ایـلقه*حـ هیچ که ایمردونه دست پِی من نگاه و میشه کَنده چک دسته از برگ یه نکشیده، کشیده آه
. مجرده اون یعنی این و نداره ـلقه*حـ واقعاً میشم متوجه و میده جواب ممذبوحانه تالش. میشه گم نداره،
 .میشه بلند جا از پسربچه و میشه داده سُر سمتم چکدسته

 برم؟ من بابا -
 .کنهمی اشاره چکدسته به مرد. کنهمی نگاه پسربچه به بهت کمی با و میشه تنگ مژگان چشمای بابا؟

 .بدید تماس یشماره -
 .کنهمی نگاه پسر به
 .عزیزم برو -

-سفید یچهارخونه یمردونه پیراهن. بود مشهود شقیافه تو خالص حسیبی یه. زدمی روحبی زیادی عزیزمش
 . میشه دیده طالیی به چپ سمت یـنه*سیـ روی پیراهن بزرگ مارک و داره تن به مشکی

  
 که نیست مهم من برای و میشه پاشیده جوهر موبایلم آخر یشماره روی و میده دستم به دستخوش نویسخوش

 و میشم جاجابه کمی. کنهمی نگاه میده، سُر سمتش رو کاغذ که هاییدست و مشماره به تموم جسارت با اون
 :کنهمی صحبت به شروع مژگان

 ...فقط -
 .میشه مژگان درگیر مرد نگاه
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 ...تا گاهاً و شاغله سارا -
 .میاره باال سکوت معنی به رو دستش مرد

 .میدن توضیح خودشون -
 .کنممی نگاه ایشقهوه منتظر چشمای به و بلعممی هوا
 پنج تا هفت از. داره منزلمون با اندکی فاصله که مشغولم اینشریه توی. نه یا بگم بهتون شغلم از نیازه دونمنمی -
 .بگیرم هم مرخصی باید کنم کار شما برای بخوام اگه دونممی. مشغولم اونجا شب نُه تا تهش کاریاضافه اگه یا

 .میده تکون سر
 یا چهار ساعت. مسائل طوراین و کنم تماشا اینجا مدام رو شما اینکه به ندارم بارزی نیاز واقع در خب. خوبه -

 اینجا از شما خونه راه که شرایط این با اما باشید؛ اینجا شب دَه تا گاهی شاید شب نُه همون تا باشید اینجا نیموسه
 .برید خونه به بفرستمون زودتر کنممی سعی دوره

 اطالعاتش که سفیدرنگی کارت. افتهمی درشتش نه و ریز نه هایچشم به ایشقهوه باریک هایلب از نگاهم
 .فرستهمی من سمت شده، نوشته طالیی

 .باشم جریان در دارم دوست حتماً اومد پیش موردی. من تماس شماره -
 .کنهمی رفتن قصد مژگان و دارمبرمی رو کارت

 .زنهمی اشاره مژگان به مرد
 کنم؟ صحبت خصوصی چندلحظه تونممی -

 .کنهمی نگاهم مشکوک مژگان و اندازممی باال ابرو
 !البته. بله -

 .چرخونممی مرد سمت تن میشه، بسته که در. میره در سمت انداخته، دوش روی کیف
 .منتظرم -

 .کشید جلوتر رو میزش روی تقویم
 !بیارید برام دلیل -

 .پرسممی حرکاتش به نگاهبی و خورممی تکونی دوباره معذب
 خوام؟می پول چرا -

 .میدم فشار هم روی لب من و میده تکون سری
 .دارم نیاز چون -

 .زنهمی ورقی رو تقویم
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 !دلیلش. دارن نیاز همه -
 .کنممی اخمی

 بدونید؟ رو زندگیمم هایسنبه سوراخ باید بدید، پول من به قراره شما -
 .کنهمی نگاهم مستقیم و دارهبرمی تقویم از دست

 خوایمی شاید چیه؛ برای بدونم خواممی. میدم پول دارم. نیستی هم بچه. ندارم کلکل حوصله! دخترخانم ببین -
 .کنی هرکاری یا بخوابونی حسابت به رو چک وقتی میشه گیر منم پای کنی، خالف
 .جُنبونممی لب حوصلهبی و میشه مشت کاناپه یدسته روی دستم

 من برای. کرایه همچنین و بدم باال رو پیش پول باید نکنن بیرونمون اینکه برای کنم،می زندگی که ایخونه -
 .باشم ایدیگه جای دنبال که سخته کمی

 .کنهمی نگاهم خیره دوباره
 .چیزی فامیلی پدر؟ -

 .پرسممی عصبی
 .کنمنمی درک واقعاً نیازه؟ -

 .بُرهمی رو حرفم
 .بندازی راه هیاهو قدراین نیست نیاز. باش آروم! هیهی -

 .میشه ترغلیظ اخمم
 برم؟ تونممی -

 .میاد صداش. کنممی بهش پشت و دارمبرمی رو کیفم شتاب پر من و ایستهمی
 خانومه؟ -

 .رسونهمی من به رو خودش کوتاه چندقدم با اون و ایستممی راه میون
 چی؟ سارای -
 .رضایی -

 .کنممی نگاهش سوءظن با رسیده، دستگیره به دستم
 بکنید؟ هم تحقیق تا بدم آدرس خواییدمی -
 .باشم داشته نمیاد بدم -

 بند دور دست. کوبممی بهم سردنخو چشمای جلوی رو اتاق در توانم تموم با و زنممی زل چشماش به حریصانه
 .گزممی لب پرخاشگرانه و کنممی نگاه رو میاد سمتم تندتند که مژگانی و میدم فشار حرص پر و انداخته کیفم
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 .شعوربی القبای یه مرتیکه. احمق -
*** 
 .کنهمی باز لب اخم پر و میشه جاجابه صندلی روی مقابل به زده زل و کشهمی جلو رو خودش کمی

 به شباهتبی که موهایت بیمارپریشانیِ صدایت، نُت به نُت بیمار! اشتیره ورنگ چشمانت بیمار. بیمارم من -
 تجویز برایم را خودت. بگو من به تو حاال. مالکیتش حس و قدرت همان با دستانت بیمار. نیست دریا هایموج
 شوی؟ پرستارم شاید تا شوم بیمار باز یا کنیمی
. اندازممی کنار صندلی دور دست و رسونممی کنار صندلی سمتبه دست شده، کج کمی و میدم تکیه صندلی به

 بندش پشت و زنهمی دست کنارش دختر و کشه می هاشلب روی دستی. میشم خیره اون به و زنممی لبخندی
 .کنهمی نگاه ایمان به باذوق کنارش موفرفری دختر. کنممی تحسینش نگاهی با تنها من و زننمی دست بقیه

 بگید؟ من برای دونهیه میشه -
 .میده رو دختر جواب تعجب با کرده مخنده به نگاه اون و خندممی
 بگم؟ شما برای چیزیچه من چی؟خب -

 .خندید سرخوش دختر
 .بگید مچهره از مثالً. دیگه قشنگ نوشتهدل بند یه. شعر یه -

 .زد ایمان یشونه به دستی دختر برادر
 .کُشتَمِت بشکنی، رو آبجیم دل -

 قسمت هر و شده مخلوط کاکائو پودر با شیر کریستال، لیوان. کنمنمی توجه بحثشون به و میشم ـنه*سیـبهدست
. کنممی نگاه اطراف زرد-قرمز نورکم المپ به و کشممی نفس رو مژگان دارچینی چای بوی. کشیده نقاشی به رو

 خورده، گیره دیوار بندهای روی که ایعاشقانه هایعکس و ایروزنامه هایطراحی با چوب طرح هایکاغذدیواری
 .کوبهمی مشونه به شونه مژگان. زده رقم خوش خاطره یه هرکدومش

 هم؟ با ایمان و من عکسا این از یکی میشه مثالً -
 مانعم ایمان صدای که بدم جوابی خواممی. کنممی نگاه دونفره کوچک هایعکس به ـذت*لـ با و زنممی لبخند
 .میشه

 دیگری سیب من تا بخندی باز شودمی. امگذاشته جا لبانت روی بر را چید درخت از آدم که سیبی شیرینی من -
 بچینم؟
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 نقش با ایمان. بسته من دوست دل لرزوندن به کمر هاشمشغله تموم با مرد این ها روز این و شد ترعمیق لبخندم
 ایدوستانه جمع توی راحت کمی خیال با جاهمین شاید نبود اگه که ایمهربونه هاینگاه با خودش، نگارهای و

 .دادمنمی گوش رو کوتاهش هایدلبرانه و شدمنمی جمع
 .تویی ضعفمنقطه اندفهمیده همه که شودمی ضعیف قدریبه کنارت تکلمم قدرت -

 گوش ایمان صدای به شچونه زیر دست با دختر. بود انداخته کناریش دختر دور دست که بود پسری به نگاهم
 .زدمی لبخند پسر به گاهیهرازچند. دادمی

 به تقدیمی ترانه و شده گره هایدست. خواستمی مژگان کنار رو ایمان من دل و کردندمی نگاه اشتیاق با دخترها
 لبی. بود قشنگ بازم اما نشه؛ شاید دیگه هایعشق قشنگی به ایمان کنار بودنش من دوست. خواستمی رو مژگان

 .کنهمی نگاه من به و زنهمی چونه زیر دست مژگان و زنممی لیوان به
 مهربون قدراین ایمان کاش! سارا ،کن نگاه رو موفرفری دختر اون. کنندمی نگاه ایمان به جوریچه کن نگاه -

 .نبود
 تنها منو کافه در باال یزنگوله دادن صدا و برداشته کوله باناراحتی که بدم داریدل کمی و کنم باز خواممی لب
 هاشدست و دارهبرمی قدم. رسهمی کنارم بزرگ پنجره به نگاهم رد. کنممی نگاه خالیش جای به بهت با. ذارهمی

 .شدند جمع شـنه*سیـ توی
 و کنندمی نگاه او و من چشمی جدال به همه. فرستهمی من سمت رو دارشطرح چرمی دفتر و کرد نگاهم ایمان

 با. دارهبرمی رو شده چیندست هایگلدسته و وسایل و کشهمی پوفی. زنممی اشاره خروجی در به چونه با من
 .ـوسه*بـمی رو من یگونه رفتن قبل و کنهمی خداحافظی هابچه از لبخندی

 .ترسونهمی منو این و میشه جدی داره چیزا سرییه -
 .ذارممی دستش روی دست

 .بکن صالحه هرکاری -
 ایمان چشمای مقابل و میشه بلند مکث با. چرخهمی حمید. گردهبرمی عادیش حالت به جو زنه،می بیرون که در از
 .انداخت ـلم*بغـ داخل رو دفتر. اومد سمتم ایمان که برداشتم رو مکوله. زنهمی بیرون خلوتنیمه کافه از
 .بمون تو میرم، من -

 :گفت بیتا. دوختم چشم پسرها دختر جمع به و ایستادم سرجام
 .بنوازیم کمیه بخون ترانه. بخون تو بیا -
 .زد لبخند که دوختم چشم بود، نشسته پیانو پشت که حمید به
 .نیست ایمان از بدتر صدات! بخون تو خب. میگه راست -
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 اندازممی باال شونه. بخونم رو ایمان هایترانه از یکی تا کردندمی تشویق پرخنده هابچه و رفتم بهش ایغرهچشم
 .فرستممی عمران سمت رو دفتر حوصلهبی و
 . بخونید خودتون. ندارم حال -

 هرخط مشکی به رنگ خودکار، آبیِ قالب در که ایمان خوانای خط به و دفتر انتهای رفتم. گذاشتم میز روی رو دفتر
 .دادم بیتا دست رو دفتر و کشیدم ایمان هاینوشته روی دستی من و نشست کنارم بیتا. شدم خیره بود، داده

 .بخون تو -
 اشتباهی توی بودم غرق. گرفتممی که حقوقی و فردا فکر تو بودم غرق من. خوندن به کرد شروع و داد تکون سری

 کارها به خودش جای همکارش و بود شده رنگکم زارع آقای روزها این. خواستمنمی وقتهیچ رو تکرارش که
 از پر هایآدم غم،بی هایآدم. گرفتمی اوج سنتی موسیقی و هاخنده و شدمی شلوغ کمکم کافه. کردمی رسیدگی

 من برای هازوج ها،این تموم بین و شدندمی جمع شونهمه... . هایآدم خنثی، و حسبی هایآدم خوب، حس
 سمتم رو ایمیوه بستنی. گیرممی رومیزی ایرگه هایخط از نگاه کنارم حمید نشستن با. بودند تربخشـذت*لـ

 .فرستهمی
 خیلی... تو اما نبوده؛ تهران اصالً ایمان دونممی. نیومدید اینجا مژگان و ایمان با وقته خیلی! هستا بهت حواسم -

 !دختر معرفتیبی
 .میدم رو جوابش زنم،می قاشق به مکی کهدرحالی و کنممی شاتوت یمزه از پر رو قاشق

 .بینمنمی خونه توی رو خودم حتی که قدراون. حمید درگیرم -
 .میده تکون سر
 افتاده؟ اتفاقی -

 .کنممی تر لبی
 !پسر تعجبیه که نیفته اگه -

 .ذارهمی ایشیشه میز روی رو آرنجش
 پولی؟بی تنهایی؟ خیانتی؟ عشقی؟ خانوادگی؟ شده؟ چی خب -

 .کنممی تمیز رو دستم کاغذیدستمال با و خندممی
 .آخری -

 زنجیر اخم با و بینهمی زنجیر روی منو نگاه. میاد بیرون لباسش ییقه بین از زنجیرش و میده هاششونه به تکونی
 .زنممی لبخندی نیمچه. فرستهمی داخل رو
 .کنیمی فکر بهش تو داریش؟ هنوزم -
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 .خورهمی بستنیش بِه یگلوله قسمت از کمی قاشق انتهای با و اندازهمی باال شونه
 .کنم فکر بهش دستمه یادگاریاش از یکی چون نیست قرار -

 .اندازممی کریستالی گلدون داخل گل برگ روی دستی
 شده؟ عاشق دونی می -

 .کنهمی بازی روسریم یریشه با و زنهمی مهربونی لبخند
 .ایمان از بهتر کی.آره -

 .کنممی نگاهش غمگین
 ...تونستیمی. شد عوض مژگان برگشت که ایمان. گفتیمی بهش -

 .پرهمی حرفم میون

 چی که بکشمش لجن به بیام. بود زالل اون! سارا دارم رنگی my friend صدتا من. خوریمنمی هم دردبه -
 بشه؟
 .رسونممی زنجیر به رو دستم

 میشه؟ چی تو نگاه بشن زوج ایمان و مژگان اگه! کن فراموشش -
 .کشید زنجیر روی دستی

 .جمعه حواسم. نگو من به رو اینا. بچرخه بلده من نگاه -
 .کردم ایخیره نگاه شد،می منظور کافه خدمه جورییه که عمران عبور به
. تازونممی خر عین هی. چرخممی الکی میدون یه دور هی دارم انگار. شدم تُهی خودم! حمید خالیه دستم -

 .کردم گیر پِرس دستگاه بین. مخسته
 .ذارهمی سرش زیر دست. میشه برداشته موننخورده نیم هایبستنی و کنهمی سیامند به ایاشاره

 .فرستممی برات بده، کارت شماره! مامانم دادم رو اندازهامپس انداختم، راه رو کافه وقتی -
 .زنممی لبخندی

 .نیست نیاز دیگه. رو مشکل کردم حل -
 شدم خیابونی راهی همه از خداحافظی با من و داد صدا کافه داخل بزرگ ساعت بعدازظهر شش ساعت بعد کمی

 من خیالبی و نگیر تماس که بود این نشون جایی، به رفتنم بر مبنی ایمان پیامک. داره ادامه کِی تا دونستمنمی که
 از بعد و میدم تکون نگهبان برای دستی. کنممی تماشا رو هاماشین تموم کنار از ماشین گذر و گیرممی تاکسی. شو

 .کنهمی تعارف چای لبخندی با. میرم داخل سفیدرنگ، باالبر رفتن
 !دخترجان بزن چای یه بیا -
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 .بردم کانیکس داخل سر لبخند با
 .خوردم هم چای اومدم، کافه از تازه! ممنون. نباشید خسته. سالم -

 .داد جا دهنش داخل قندی
 !دخترجان باشی سالمت -

 .دادم تکون دستی
 .اجازه با -
 و مانتو و میرم کوچک اتاقک سمت به. رسممی اصلی قسمت به کوتاهی رویپیاده با و گذرممی کانیکس کنار از

 .زنممی تن ایساده مشکی مانتوی و پوشممی رو پالستیکی بلند هایچکمه. میارم در رو کفشم
 عذراخانم اما نبودند؛ مهمی هایآدم البته شونبقیه. دارمبرمی رو جارو بقیه به نگاهبی و کنممی خانم عذرا به سالمی

 و بود شده اینجا برای کارکردن به مجبور دخترش یجهیزیه برای که سالهایوخردهپنجاه زن یه. بود مادرم جای
 بد از که داشتم رو روستایی زن یه حس و شدم هاعلوفه کردنجمع مشغول حوصلهبی. من از بدتر بدبختی یه شاید

 زندگی بشه؟ چیزی اگه اصالً مهمه میشه؟ چیزی میشه؟ چی بفهمه اگه ایمان موندم. شده نصیبش کلفتی روزگار
 هم پشت که جالبه خوبم؟ خیلی شانس یا روزگاره رسم پول،بی یکی پولداره، یکی. هاشبدبختی و بود من
 از و کشممی آهی... . االن اما نیست؛ عیب رکا گفتممی که جاستهمین من روزگار بدِ. میاد باال داره هامبیاریبد

 به خوش. دارممیبر در کنار ینرده از دستمالی. گذرممی منه، از تربدبخت یکی شاید اونم که مرتضی آقای کنار
 آقای این عین یکی اینکه مخصوصاً. کشننمی پولیبی ندارن، بدبختی همه این حداقل. گوسفندها و گاو حال

 رو دامداری این و دامپزشکه شاهی پدر بودم فهمیده عذراخانم هایحرف از. داده ترتیب جایی چنین براشون شاهی
 کمک بقیه به چرا مثالً داشتم؛ هم دیگه سوال چندتا. هست هم شریفی شغل عجب. چرخونهمی بزرگش پسر
 داره؟ براش سودی کنه؟می

 آقای اتاق داخل روز اون که پسری همون به رسهمی نگاهم تیررس و اندازممی باال شونه دامپزشکه؟ هم خودش
 تو پدرشه؟ شاهی یعنی داشت؛ ایقهوه درشت چشمای با ایقهوه بلندنیمه موهای که پسری همون. اومد شاهی

 خواب قبل گاهی. کردمی کار اینجا دیه خرج برای که منیر. کردمی باز توپ مُنیر پسر با هااسب اسطبل کنار فضا
 .کنندمی کار جایه میرن زندان پول برای که شدم هاییآدم دست اون شبیه کنممی فکر

*** 
 پخش ویتی از فوتبال و بازنیمه نگهبان اتاقک در. شدم بیرون راهی گوشیم یقوه چراغ نور با و بستم رو اتاقک در

 کمی اینجا خلوت خیابون و کردم نگاه اطراف به. رفتم بیرون کنار کوچیک در از و برداشتم آروم هایقدم. شدمی
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 سمت این و شد پیاده ماشین از عجله با شاهی. شدم پسرش و شاهی متوجه و کشیدم ایخمیازه. زدمی ترسناک
 :اومد صداش نرسیده، دوم به اول قدم. برم و کنم کج راه ایپرسیاحوال سالم قبل دیدم بهتر. اومدمی
 رضایی؟ خانم -

 .کردم نگاهش و برگشتم
 بله؟. بخیر شب. سالم -

 .رسوند کتش جیب به دست بعد و برد شلوارش جیب داخل دست
 .گذاشتم جا خودم. خواستممی رو اتاقک کلیدای من -

 رو مشدهمشت دست. ذاشتممی داخلش رو وسایلم و هالباس من که گفتمی رو متروکه انبار همون نه، که اتاقک
 .اومد بیرون بینش از کلید و گرفتم سمتش

 .بفرمایید -
 .داد تکون سری و گرفت رو کلید

 .خیربه شبتون. میدم بهتون فردا -
 خیابون سمت و اندازممی باال شونه. رفت نگهبان کوچیک کانیکس سمت بده، حرفی یاجازه من به اینکه بدون
 باالخره بود، جوون راننده هایماشین داخل من نشدن سوار بر مبنی که نافرجام بوق چهارتا-سه بعد. میرم اصلی

 با هم راننده. زدمی هم به رو ممعده ماشین بنزین بوی. شدم قراضه پراید ماشین یه سوار و دادم رضایت

 راه بین ماشین. کردممی تحمل رو مزخرف بوی این باید دیگه دقیقه45 تا. کردمی بدترش هی سیگارکشیدن
 .شدند سوار هم ایدیگه مسافرهای و کرد توقف چندبار

 ماشین یشیشه به رو سرم و کشممی هوفی. میشم جنازه خستگی از من یعنی این و رسیدممی خونه شب9 حداقل
 مواجه ایشده جفت هایکفش با و رسیدم خونه به شب ونیمنُه ساعت مزخرفم بندیزمان برعکس. چسبونممی

 لباس چوب روی کلید ودستهکیف. میرم داخل و کنممی باز رو خونه کوچیک پاگرد در. بودند ناآشنا خیلی که شدم
 گل به اتاق هایقسمت تموم از نگاهم. میشم پذیرایی وارد تعجب با و ذارممی بود، خریده ایمان که جدیدی کمدی

 تعجب با. گزیدمی لب عصبی که ساحلی و نشسته ایگوشه که بهنازی. دادنمی خوبی بوی که رسهمی شیرینی و
 با دماغیش تو صدای اون با زن. دادم بهتی پر سالم بودند، نشسته هم کنار که زنی و مرد به و رفتم جلوتر
 هم ساحل شینم،می که بهناز کنار. نشنیدم اصالً رو مرد سالم صدای برعکس و کرد استقبال ازم تموم روییخوش

 .کنهمی تر لبی زن. گیرهمی جا کنارم دستپاچه
 ساراجان؟ خوبی -
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 بهناز به و کرد کوتاهی خنده که اومد نظر به هازدهغرب مثل مچهره انگار چطور؟ کجا؟ از دونست؟می منو اسم
 .دوخت چشم

 .رسیدیم خدمت مقدمهبی خیلی کنممی فکر -
 .گزید لب بهناز

 .متعجبم هنوز خودم من. دارید اختیار -
 زن باشه؟ تونستمی چی گل و شیرینی اون ربط اصالً و هستن کی نبود معلوم که آدم دوتا این از چی؟ از متعجب؟
 .کنهمی بسته و باز رو ایشقهوه براق روسری

 .آدرسو همین فقط و نداشتم رو شما شماره من کنید باور اما فهمم؛می -
 اَد هست، خوب زمان و ساعت همه این. اومدیمی فرداپس اومدی،می فردا که داشتی آدرس. گفتمی منطقبی
 .کشید جوگندمیش هایریش به دستی معذب مرد بشه؟ چی که اومدن م،کوفته یکوفته من که شب موقع این

 . شدیم مزاحمتون شب موقع این که سفمٔ  متا! شرمنده -
  

 
 .دوخت من به رو شتیره چشمای

 .بیارید تشریف که بودیم شما منتظر راستش -
 .انداختم باال ابرو

 بله؟ -
 حرفم؟ یا داره خنده مقیافه نکردم درک اصالً و خندید زن

 .نشستم زانو دو روی
 .منتظرم خبره؟ چه بگید میشه -

 .شد پرتقال پوست با بازی خیالبی و نشست چهارزانو مرد
 .اومدم خانم بهناز خواستگاری من راستش -
 شاید. نه دوبار، بار،یه. زدم پلک. افتاد جریان به رگام درون یخ به شبیه چیزی و شد کم نفس. شد گم هوا انگار و

 بگم و باشم منطقی باید. دونممی دونم،می میشه؟ چی داره! من خدای االن؟ بهناز؟ برای خواستگار؟. بارهفت-شش
 دستم ساحل و کشید جلو رو طالییش-ایقهوه دارگل چادر چشمی زیر. رسید بهناز به نگاهم. داره زندگی حق بهناز

 رو اینجاهاش فکر. اومد بزرگ زیادی چشمم پیش دنیا و ریختند سرم روی یخ کمه یخ آب سطل یه. فشرد رو
! نه بگم بگم؟ چی براشون من بود منتظر لبخند با زن. بودم نکرده رو تعجب این وسط، این اینجا، فکر. بودم نکرده
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! من خدای بیارم؟ چایی برم و کنم رفتار خانومانه. نیستم بزرگترش اصالً من بگم نداره؟ زندگی حق برادرم زن
 :گفت آهسته بهناز بهناز؟

 !ساراجان -
 گرفته نبض مقدمهبی یهو میگرنم هایعصب کجاست؟ حواست هیهی. نمیشه چیزی. باش آروم یعنی ساراجان

 کنه؟ پدری امیرحسین برای خوادمی مرد این و داشت رو 42 شچهره ته. کردم نگاه مرد به و کشیدم آهی. بودند
 ترسیدمی همیشه. شد داربچه هم دیر و کرد ازدواج دیر سامان پسرم؟ امیرحسین، بگه شدمی روش ببینم اصالً

 رو اینجا فکر! لعنتی... مرد این و نبود خودش حاال اما کنه؛ ترشسخت شدنشون داربچه و نجوشه دخلش با خرجش
 رو این مثل مهمی چیز چطور. کردممی فکر باید روز هر و شب هر. کردممی باید رو اینجا فکر من. کردممی باید
 باید مرد چرا اصالً بودن؟ سرپرستبی کِی تا تنهایی؟ کِی تا. کنه ازدواج باید روز یه بهناز. آره بود؟ رفته یادم

 .کنممی تر لبی باشه؟ سرپرست
 خودش که هست فهمیده قدراون. کرده پر مادرمم جای که بزرگمه خواهر جای بهناز و ترکوچیک بهناز از من -

 .پشتشم قد تمام بگیره هرتصمیمی. بگیره تصمیم
 بردارم، رو خودم هایبدبختی برسه من قد. میشه کَنده خاک از شریشه داره. میشه خم داره قد؟ کدوم اما بودم؛ آره

. گرمه که گرمه. گرمه خونتون یعنی این و کرد باز رو روسریش یگیره لبخند با زن بذارم؟ دلم کجای رو این. بسه
 باعث خوردنمحرص بکشی؟ رخ به توباید. باشیم داشته حسابی درست یپنکه یه یا و بخریم کولر نداریم پول ما

 .برداشت چشماش از رو عینکش لبخندش همون با. بود شده سرم شدنداغ
 .تویی حرفش یهمه بهنازجان اما فهمم؛می -

 چنگال سیب و بگیرید پوست پرتقال که اینجا نه باشید خونه این بیرون شماها باید االن که منم حرفش یهمه اگه
 .میدم تکون سر. بزنید

 .هستم پسرش یعمه و بودم خواهرشوهرش تنها من. خودشه خصوصی زندگی. خودشه با تصمیم -
 کردن نگاه سر از دست بهناز و کرد نگاه بهناز به مرد میشی؟ من امیرحسین یعمه و مردی این خواهر تو راستی

 روی دستی داره؟ چی؟ لیاقت میشه؟ خوبی پدر اینکه جز. امیرحسین جز نبودم هیچی فکر من. داشتبرنمی من به
 نبود؟ سنگین کمی جایه فشار همه این و کشیدم چشمام

*** 
 به و بود زده تکیه آشپزخونه قاب چهارچوب به ساحل. گذاشت کنار رو قوری بهناز و زد مشونه به ایضربه ایمان

 اون بهناز و بود گذشته روز سه. اومد ابرویی و چشم ایمان و فشردم رو دستم توی قند. کردمی نگاه نفرمون سه
 از چیزی من بده؟ جوابی چه که کنهمی فکر داره یعنی اینکه به کردممی فکر. بود نداده جوابی خواستگارش به شب
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 بهناز. نبود بره، ما پیش از بهناز اینکه به راضی. نبود راضی من دل. بدونم نداشتم میلی. دونستمنمی خواستگارش
  نشست میز پشت

 .دونهمی ایمان -
 .داد بینیش به چینی ایمان

 .گرفت رو خواستگار جلوی که نمیشه! سارا! اوپس -
 .نشست میز روی ساحل

 .بره بهناز ندارم دوست من -
 .زدم موهام به چنگی

 ! بهناز کنی کارچی باید دونیمی خودت -
  

 .کرد نوازش رو دستم لبخند با بهناز
 .نبود ایجدی چیز بود، خواستگار یه اینم. برم جایی نیست قرار من. باش آروم -

 .کشید هوفی ایمان
 ؟دربیای تنهایی از کمی نداری قصد پس -

 .غرید اخم با ساحل
 .تو نکن شیرش -

 .آورد باال تسلیم حالت با رو هاشدست ایمان
 خودش و شده فوت همسرش. سالشه۴۲ مرد اون. بگیره تصمیم زندگیش برای باید خودش اما تسلیمم؛! بابا ای -

. فروشیگل اومد زیادی هایگل خریدن برای بهناز. نداره هم بچه عقیمه چون پرورشه؛آموزش یبازنشسته
 .کرد کمکش مرده این ببره، رو گل همه اون تا نبود ماشین. بره سامان سرخاک خواستمی

 .کرد لمس رو دستم کنار دستش شست انگشت با و گرفت ایمان از نگاه بهناز
 ازدواج فکر من. خوادنمی رو درگیرشدنت دلم. برام مهمه هم شماها تصمیم پس منید؛ خانواده که دونیدمی -

 .نیستم
 .انداخت بهناز دور دست ساحل و زدم پیشونیم به چنگی آزادم دست با
 .نرو -

 .زد زل من به لبخند با و زد ساحل یگونه به ایـوسه*بـ بهناز
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 اگه. شنیدمنمی رو صدا این دیگه رفتمی اگه. رسیدمی گوشم به قلشقل صدای و شبارگذاشته سبزیقرمه بوی
 کسی با تونستمنمی هاجمعه رفتمی اگه. کردنمی بیدارم خواب از سامان رفتن کابوسِ وسط شب رفتمی

 زدم، تن که مانتو. شده عجین زندگیمون با. داره درد رفتنش. نره وقتهیچ کاش... . رفتمی اگه. برم کوه رویپیاده
 هایگل بوی که همون. من غار و یار شد دوباره ایمان و ـوسید*بـ هاشمادرانه رسم به رو موهام حرفبی
 تکون و بود هاشلب اون دل ور همیشه که لبخندش. بود هاشآستین سر روی اکلیل رد. دادمی فروشیگل
 و گَل هایدمپایی اون و پوشیدم راحتی هایکفش. باشه غمگین مرد این کردینمی فکر وقتهیچ و خوردنمی

 امیر مختص فقط بهناز مادربودن. برداشت قدم صدابی کنارم او و برداشتم قدم خاکیجاده سمت. کرد پا به گشاد
 ما با سامان کرد، فوت دومش همسر با تصادف توی بابا وقتی از. بودم جونش بند همه از بیشتر لعنتی من شد،نمی
 قصد خوره عین چیزییه... . نگاهامون هامون،خندیدن. شد یکی هامونغذاخوردن. شد یکی هامونصبح. شد یکی
 .زد پاش جلوی سنگ به ایضربه و انداخت دورم دست ایمان. کنه متالشی رو مغزم داره

 .بره میشی ناراحت تو -
 .کردم لمس رو شمردونه دست و زدم لبخندی

 .باشه حق به اگه حتی میشم؛ ناراحت همیشه زندگیم های آدم رفتن از من -
 .داد جا دوخطش شلوار جیب درون و برداشت رو هاشدست

 .گذراست همه. نباش وابسته قدراین -
 .افتادم دروغم فکر و کشیدم آهی. خونه. کردم نگاه شده، ساختهنیمه هایخونه به و انداختم باال شونه خیالبی

 ارزیدمی اما روز؛یه رفتممی لو. دادم رو خونه پول و گرفتم وام اینکه. گفتم همه به مژگان غیر به که همونی. دروغ
 بود اینجا دلم اما دامداری؛ برم خواستم اومدم سرکار از که پنج ساعت از. میون در یکی هایخواب و االن آرامش به
 .شدمی مشخص تکلیف باید. برم شدنمی و

 .انداخت راه گردوخاک و گذشت کنارمون از شتاب با ماشینی
 شد؟ چی رفتم، مژگان با روز اون که نپرسیدی -

 :گفتم کردم،می جمع مـنه*سیـ درون رو هامدست کهدرحالی
 .بگو خب -

 .داد تکون سر
 .رفتم راه کنارش فقط. نزدیم حرفی هیچ اما نیست؛ عجیب -

 .انداختم باال ابرو
 چیزی؟ نگاهی؟ همین؟ -
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 .خندید
 .بود آورتعجب کمی سکوتش. هیچی -

 فهمیدن واسه هم تالشی و فهمیدمشنمی. کنه کارچی خواستمی نبود معلوم. کردم فکر مژگان به و کشیدم هومی
 طی خیالیبی ایمان و نشه شاید که لرزیدمی دلم هست، وسط این ایعالقه یه دونستممی که همین. کردمنمی
 .کنه

*** 
 شهمه صبح از. سنگینن قدراین چرا نیست معلوم. کنممی جاجابه رو گوشه هایکاه عصبانیت با و کشممی پوفی

 .خوردممی جایییه به دقیقه هر و داشتم دردسر
 داخل رو پام. اومدمنمی بیرون ابهام از زدنمی داد اگه. بخوره کانیکس در به سرم نگهبان جلوی بود نزدیک

 اون. شد داغون دماغم و گرفت درد خیلی سرم که بماند و صورتم وسط خورد شاهی پسر توپ نگذشته، دامداری
 جلوی کوچیک صندلی روی خانم عذرا. کرد آسفالتم شعورشبی پسر که کنه خواهیمعذرت یه نیومد احمقشم بابای

 .نشست اسطبل
 مادر؟ خوبی -
 .ریختم پالستیک داخل رو طالیی هایزنگوله لبخند با
 .فقط مخسته. نیستم بد -
 .کنهمی بازوبسته رو روسریش یگره لبخند با
 .میاد هم خوب روزای -

 لبخند. کنم فکر بهش ندارم حس دیگه من که میاد زمانی یه. ندارم نیاز بهش و شدم لِه من که میاد وقتی یه. آره
 .چرخوندم راست و چپ به رو کمرم و نزدم

 شده کالً. مخسته کنم، هم تفریح. مخسته باشم، هم خواب. مخسته همیشه. مخسته کالً من. خانمعذرا دونیمی -
 . من برای امسال مُد

 .برد سفیدش روپوش جیب به دست
 .تره مهم تخانواده. بهش نکن فکر. همیشه باشی سالمت! دخترم نگو -

 که نبودن مهم. کردمنمی جمع رو هاشونموندهپس و چرخیدمنمی ول حیوون مشتیه بین اینجا من که نبودن مهم
 یه از کنم جمع رو خودم میام تا جوری؟این باشم؟ سالمت. کردمنمی رو اینجا حمالی نزار حال با نشریه از مستقیم

 بهش کردن کمک راهی منیر هایصدازدن با و نگفتم چیزی. اضافی چربی مثل شده. بیرون زنهمی بدبختی وَرم
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! بچه بده شفات خدا. دادمی تکون دستم براشون کرد،می نگاه ها شترمرغ به فلزی حصارهای پشت از پسرش. شدم
 .زدم اشاره پسرش به چشم با و خوردم رو مخنده. زنندمی باالنس این برای انگار کاریه؟ چه آخه این

 .بابا کن جمعش -
 .انداخت باال شونه خیالبی و خندید

 .کنهمی بازی پویا با و خوشه دلش حداقل اینجا. بیرون بره بچه ذارهنمی مفنگی مردک که خونه. کن ولش -
 بود اسمش پویا. گفتمی رو شاهی پسر. رسید منیر پسر دست کنار پسر به نگاهم خط و کردم نگاهش بااستفهام

 .دارهبرمی رو هایونجه کردنریشه چنگک او و اندازممی را ابرو. پس
 .کردم دعوا دیشب -

 هاشبدبختی و موندمی اینجا نقلی خونه گرفتن و طالق خرج برای دونستممی و بود طالق سر همش دعواهاشون
 به حوصلهبی پویا و کردمی تشویق و زدمی جیغ منیر پسر. بودم من ترینشونخوشبخت انگار و نبود دوتا یکی

 ازش درکل ولی شناختم؛نمی درست رو شاهی آقای من البته. بدعنقه باباش مثل هم پسر. کردمی نگاه هاشترمرغ
 خوشم دیدمشمی تا اما میده؛ قرض پول و کنهمی رو کاراین چرا که اومدمی زبونم نوک تا هی. اومدنمی خوشم

 .بشم کالمهم باهاش حتی اومدنمی
 نچسبی مدل یه کالً اما بود؛ کرده کمک من به اینکه با خب. اومدنمی خوشم ازش. دونمنمی بود، چی جُرمش
 اینجا، بود حیوون هرچی از وجودم تموم با من و بود گوسفندها حصارِ قالب درگیر ترسمت اون کمی منصور. داشت
 خط اون با منصور. بود نشدنیپاک رفتم،می حموم که هم هرشب و موندمی تنم توی انگار کود بوی. شدم متنفر
 چندباری. حرف کم شدتبه و بود بد حس از پر هاشنگاه. ترسوندمی منو ششکسته گوش و چپش ابروی روی

 تا الم کارش شوک از روز اون. رفت و مالید من به رو خودش واضح خیلی باریه و خوردمی من به ششونه اتفاقی
 چه توی من دونستنمی اون و باشه حواست که زد غر کلی کردم، تعریف که بهناز برای شب و شدم الل کام

 و ـلقش*حـ ته تا من و خندیدمی همیشه که بود ایفربه مرد ها،حیوون اصلی پزشک. کردممی کار ایشده خراب
 سر از کثافت. دادمی نخ منیر به کمتر و شدمی شل کمتر نیشش اگه بود خوبی مرد. دیدممی رو طالش دندون اون

 عزم و کشیده مانتو روی هامئدست کف و زدم جدید علوفه به گره اخم پر. ترسوندمی منو و باریدمی اینجا روی و
 .افتهمی راه سرم پشت مادرش، گفته به منیر پسر. کنممی رفتن

 کنم؟ بازی پویا دوچرخه با نظرت به! خاله -
 .فشردم هم روی چشم. بود درخت یتنه به زدهتکیه که ایهدوچرخه و حیاط وسط تبریزی درخت به نگاهش

 .بگیری اجازه باید پویا از -
 .برگردوند رو هاشلب
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 .چیزا این واسه مبچه هنوز من میگه اون -
 .میرم غرهچشم داده، بینی به چینی

 .چندسالشه انگار حاال -
 .میشه کج راهم

 .سواری دوچرخه بریم -
 صاف رو چرخ هایکمکی. کنهمی نگاه هاکمکی به ذوق با رسیده دوچرخه به او و کنممی دنبالش کشانجیغ
 .کشممی خوردهخاک صندلی روی مانتوم آستین با و کنممی
 .بشین بدو -

. کنم حرکت تندتر خواستمی ازم و خندیدمی. میدمش هُل پشت از من و زنهمی پا خنده با نشسته، صندلی روی
 .گردهبرمی اخم پر او و کنممی صاف رو کمرم و زنممی نفسنفس

 !خاله -
 .کشممی رو خودم و ذارممی کمرم روی رو دستم

 .عزیزم کنهمی درد کمرم -
 .کنهمی جمع شـنه*سیـ درون قهر ینشونه به رو هاشدست و کنهمی نگاهم خیره

 . کنممی کمکش خودم بپوشید، رو لباساتون برید شما -
  

 دوچرخه از خوادمی منیر پسر شاهرخ. اومدمی ما سمت دست، به پویا. کنممی نگاه صدا صاحب به و گردمبرمی
 .میاد سمتمون کرده، تند قدم شاهی که بیاد پایین

 .نداره سواریتدوچرخه با مشکلی پویا! پسر بشین -
 نگاه من به دوباره شاهی. نیاد بار ننر و لوس پویا این عین امیرحسین کنممی دعا من و میده تکون سر اخم با پویا
 .کنهمی
 !خانم بفرمایید -

 .سپارممی دستش رو شاهرخ تشکری با و دادم سرتکون
 که بندممی رو انباری در و میام بیرون دیوار یگوشه شده گلوله کارم هایلباس و زنممی تن مانتو کمتر، دقیقه ده

 .افتاده گیر در بین شنلیم مانتوی نصف میشم متوجه
 در به مشتی. میشه پاره مانتوم هایلبه هاینخ کمی. تکون ذره یه از امان ولی کشم؛می رو مانتو یدنباله حرص با

 اطراف به. برنگردوند بهم و بود شاهی دست بارآخرین میاد یادم و گردممی کلید پِی کیفم توی و زنم می انبار آهنی
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 یشماره هام،شماره تهی انبار از و کشممی بیرون رو گوشی. میشم هم نگهبان خالی جای یمتوجه و کنممی نگاه
 .میده جواب سوم بوق با. چسبونممی گوشم به رو گوشی. کنممی پیدا رو شاهی

 بله؟ -
 .گیرممی در یشیشه حفاظ یمیله به رو دستم

 بیاید؟ انبار سمت چندلحظه میشه شاهی آقای -
 .رسهمی گوشم به دارشخش صدای و هابچه جیغ صدای

 .میام خانم، منیر بدم رو شاهرخ! حتماً -
 کشیدن با و میدم هُل رو در. ستفایده بی مانتوم کشیدن بیرون برای تالشم و کنممی قطع تشکری با رو گوشی
 .میره بین از کامالً مانتوم پایین دوخت مانتوم

 کنم؟ کمکتون خواینمی -
 .میشم خیره او به و میره کنار مانتوم روی از دستم

 .شما بفرمایید. میان شاهی آقای ممنون -
 به نشست مانتوم پارچه روی که دستش. میشه انبار سردِ آهنی در به چسبیدن من مأمن و دارهبرمی سمتم قدمی
 .پریدم عقب

 .کنید کمکم شما خوامنمی من آقا -
 .افتهمی ابروش روی خط مُردگیخون جون به نگاهم من و کنهمی براندازم تعجب با کمی

 دخترجان؟ ترسیمی چرا من از -
 کنترل صدای با و کردممی مهار لبم پوست جوییدن با رو حرصم. بود شدنفرسوده درحال دستم درون کیفم بند

 :گفتم ایشده
 .آقا عقب برید -

 دهانم روی دست که کردم باز دهن. کشیدم کنارتر رو خودم و بردم عقب رو پاهام من اومد، باالتر که دستش
 .گذاشت

 .میای داری بگو شاهی به بزن زنگ! پاپتی یدختره آوردم رو دخلت جا همین بزنی جیغ -
 چشم با و گیرهمی سمتم رو گوشیم و رسونهمی مانتوم جیب به دست وقیحانه او و دادم تکون تندی رو سرم
 دستم هوا توی که برممی گوشی سمت و کنممی جدا مانتوم پایین از رو هامدست و کنممی تر لبی. میشه شخیره

 مزدهوحشت نگاه. افتهمی زمین به دستش از زنانلق گوشی و کشممی عقب رو خودم زدهوحشت من و گیرهمی رو
 .افتهمی حریصش چشمای به گوشی از
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 او و میشه یکی دستش گازگرفتن با جیغم. میشم آماده جیغی برای من و کشهمی رو دستم مچ مقدمهبی
 .رسهمی گوشم به شاهی یزدهبهت صدای و میره عقب کشانعربده

 شده؟ چی -
 :زنممی فریاد مرتعشی صدای با و ذارممی مانتو یگوشه روی رو لرزونم هایدست زناننفس

 .کنممی خواهش! خدا رو تو -
 با بقیه و زنهمی صدا رو نگهبان بلند صدای با کرده تند قدم. افتهمی لرزون منِ به منصور از شاهی متعجب نگاه

 قفل به او دست و کشممی رو مانتوم زدهخجالت. میان بیرون حیوانات نگهداری هایقسمت و اسطبل از او صدای
 هاشگوش که فراری. کنممی فرار شده، آزاد یپرنده مثل همه، به اهمیتبی و کشممی کنار تندی رو مانتو رسیده،
 چی. کنم فراموش که بشم دور اینجا از قدری به خوادمی دلم تنها من و مونهمی جا انباری مقابل خورد و زد میون

 در محکم شدنبسته یمتوجه و میدم تکون تاکسی برای رو دستم. کنه غلطی چه خواستمی مرد اون و شد
 لرزش و ذارممی زانوهام روی دست. میدم جواب فروان عذرخواهی با رو راننده یخیره نگاه و میشم تاکسی

 آب بغض با. زنممی زانوم به چنگی و کنممی تر لبی. کنممی کم زانوهام یکاسه به دستم فشردن با رو محسوس
 زیرلب ایلعنتی. افتاد زمین روی انباری مقابل موبایلم گوشی میره یادم اصالً و میدم قورت چندم بار برای رو دهنم
. نمیدم اهمیت راننده مرد یخیره هاینگاه به باز به و کشم می پردردم پیشونی به دست استرس پر و کنممی زمزمه
. میشه پریده نازکش چرم هایپوسته که میدم فشار قدراون رو کیفم بند و چسبونممی در یگوشه به رو خودم
 شیشه کمی. کنممی نگاه کیپ تا کیپ ترافیک به و کشممی پنجره یشیشه روی رو مخورده الکنیمه هایناخن

 به هاشنفس هوای منصور بره یادم تا کشممی نفس قدراون. بارسه دوبار، بار،یه. کشممی نفس و میدم پایین رو
 عروس لباس یدختربچه به من و میشه جاگیر تاکسی کنار ایسورمه وششدویست ماشین. خورده پخش صورتم
 من و میده تکون دست برام. اندازهمی خنده به منو که میاره بیرون برام زبانی خیالبی اون و میشم خیره پوشیده

 به. میشه همراه ماشین دورشدن تا نگاهم کنه،می حرکت که تاکسی. زنممی چشمکی و داده تکون دست براش هم
 از غافل و کنممی نگاه تنها ایمدرسه هایبچه دست، به عصا پیر مردِ رنگ،آبی اتوبوس تابلوها، و هاخیابون

 دو! اون. بود ترسناک که انداختمی چیزی یاد منو که میشه بزرگ هایکتابخونه درگیر مموندهمات نگاه جا،همه
 قند شدنآب همون انگار و افتهمی لغزش به درونم چیزی. انداختمی پا از رو حروف تمام تخریبش و بود حرف
 که چندمه بار برای دونمنمی و ترسممی افراطی تابیبی این از. شده تاببی جوراین اون یادآوری با که دلمه توی

 برای خواستنم حس به و میرم روپیاده به کرده، حساب کرایه. ترسممی برسه، اون به که هرچیزی از من میگم
 رو خون شوری آخر و کردممی رو کار این همیشه گرفتممی که استرس. نمیدم اهمیت هامناخن یگوشه کَندَن

 سایه. هانبودن این از امان! آه. بزنم انگشتام روی زخم چسب تا کردمی وادارم همیشه سایه بود یادم. مکیدممی
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 روز همون ذوق با رو موهاش هنوزم باشه؟ تونه می چطوری شده قفل درهای با آروم زندگی کرد؟می کارچی االن
 هایآدم از خیلی نبودن و میشه خارج مانند آه نفسم و کشممی پوفی زنه؟می جیغ قرمز رژلب یا کنهمی دکلره عقد

 بزرگی بنر به راه میون و میرم باال رو هوایی پل هایپله گذشته، فروشی روزنامه یدکه جلوی از. داشت آه زندگیم
 پل فلزی سطح به هامکفش تخت یپاشنه صدای. اندازممی گذرایی نگاه بانوانه، فوتسال شدنبرنده تبریک که

 صدای ها،ماشین دارجیغ هایبوق. کنهمی تشدید رو سردردم کمی سرم پشت نفر چند هایقدم و هوایی
 .میام پایین رو هاپله و میدم ماساژ رو پیشونیم شست، و اشاره انگشت با... و کلفت سیبیل فروشهندونه

 همون همراه دختربچه و خورممی سُر رو آخر پله خورانتلو من و خورهمی پهلوم به آرنجش بازیگوشی یپسربچه
 و رسهمی ترس به حاال تعجبش. کنهمی نگاه گرفتم، رو پله آهنی یدسته که منی به تعجب با. گردهبرمی پسربچه

 .کنممی نگاه تاسش یکله به آرومی بالبخند. گردهبرمی که میشه دختر نبود یمتوجه پسر انگار
 .نشده چیزیم -

 .گیرهمی رو دستم دختربچه
 رضا؟. نبود حواسش! ببخشید -

 .میاد جلو پسربچه
 .میخوام معذرت -
 .میشه سوزن سوزن موهاش هایتیغ از دستم کف و کنم می لمس رو تاسش یکله لبخند با
 سارا؟ -
 ندیدنش از طوالنی مدت و خورممی یکه. کنممی نگاه ایستاده، باالتر پله یه که اون به و چرخممی سرعتبه

 بفهمه امیدوارم و میدم تکون سر حوصلهبی. خونشون در جلوی شدهپارک پراید ماشین و هاحرف از. گذشتمی
 اسپری بوی. کنهمی دنبال رو تاسیکله پسر و دختربچه دورشدن من چشمای و گیرهمی راه من پی. منظورمه سالم

 .افتممی اون یاد به برسه مشامم به بوش هم ایدیگه جای اگه که آشناست برام قدری به مخصوصش
 روز اون. بودمشون زده الک خودم که بود قرمزی هایـستگی*برجـ با رنگ آبی اسپری یادمه اما نیست؛ یادم دقیقاً
 . کردم شخورده الک و زدم دست شخریده نو اسپری به که کرد دعوام کلی ایمان

  
 بود قرار اشکان نگم دروغ. کشیدممی بو رو مخصوص عطرهای اون از. میشم عاشق منم کردممی فکر همیشه

 همون قد و نبود دوسال. زدمی دامن مبچگونه حس به رفت نمی سربازی اگه. باشه داشته دستی مآینده توی
 مادرش از... و کردیممی بازی والیبال رفتیم،می کوه هم با که مدتی تموم قد و نبود دوسال. شدم بزرگ من دوسال
 .نیستم دوسال اون شبیه سارایی. نیستم سارا دیگه دوسال همون اندازه من حاال و نبود دوسال. خوردم حرف
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 .کنممی فکر بهت من -
 .کنه ترمداغون خوادمی اینم. داغونم من. کنممی محکم دوشم روی رو کیفم و زنممی پوزخندی

 .بدیم فرصت همبه کمیه بذار -
 .اومد کنارم اشکان. رفتم ایغرهچشم کرد،می نگاهمون بد که زنی به و کشیدم عمیق نفسی

 ...و ناراحتی دونممی من! سارا -
 .برگردوندم سمتش رو صورتم و پریدم حرفش میون

 من! برس زندگیت به. نگیر تصمیم کورکورانه. نبود هیچی تو و من بین. کنیممی درست رو قسمت خودمون ما -
 . نمیشم برات نون و آب. نیستم زندگیت

 به من. بود شده شسوخته مهره اشکان که هاییبچگی تموم برای سوخت دلم و گذشتم نگاهیبی و کردم تند قدم
 .بودم پدرومادربی. بودم نسب و اصلبی مادرش قول
 روی ساحل. بود حیاط جاروکشیدن مشغول بهناز. برممی قفل درون کلید و کشممی آهی. نبودم حدش در کالً من

 .خوندمی کتاب حیاط یگوشه چوبی صندلی
 .سالم -

 .شد بلند صندلی روی از ساحل. کرد صاف رو کمرش بهناز
 .کاشت مگونه رو ایـوسـه*بـ و کشید رنگشخوش بلند موهای بین دستی

 .آبجی نباشی خسته -
 .زدم رنگیکم لبخند

 .خانم باشی سالمت -
 .گذاشت ایگوشه رو جارو بهناز

 !ساراجان نباشی خسته -
 :گفتم آوردم،درمی پام از رو هامکفش کهدرحالی

 .کردمی گریه داشت صبحی خوبه؟ امیرحسین عزیزم؟ چطوری -
 .کرد باز سرش از رو روسریش بهناز. شدم خونه وارد بهناز پشت من و شد خونه وارد من از جلوتر ساحل

 .خوابوندیش که مرسی. شد بیدار گریه با صبحی همین خاطر به. داره ادرار سوزش کمی -
 .کنممی نگاه خوابیده امیرحسین به و کشممی اتاق داخل سرکی لبخند با
 .خوشگلم کوچولوی این یعمه منم باالخره. کنممی خواهش -
 .برداشتم خونه لباس دستیه و کردم باز رو هالباس کمد. رفتم ساحل اتاق سمت و بستم رو اتاق در
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 .لطفاً نده جواب خورد زنگ گوشیم. بگیرم دوش میرم! ساحل -
 دارمبرمی رو شامپو کهدرحالی ایستم،می که دوش زیر. میشم حموم وارد حوله برداشتن با من و میده تکون سری

 پیش ساعت یه اتفاق یاد و کنممی لمس رو تیره هایکبودی تعجب با. میشم دستم مچ دور کبودی یمتوجه
 از و کنممی کم رو آب فشار کنم؟ غلطی چه اومده پیش وضع این با کنممی فکر و گیرممی دیوار به دست. افتممی
 . برگردم کارم به من و بشه اخراج اونجا از مردک اون حداقل که خواممی خدا

  
 کاشای به که داشتم اگه مشتیه همیشه. کردمی پرت جلو به منو که داشت شیب پر اندازدست یه زندگیم همیشه

 و چکنهمی لمس رو آیینه روی هایقطره ماشاره انگشت. کنممی نگاه آیینه بخار به و بندممی رو آب شیر. رسیدمی
 به رسیدممی شمردم،می که چی هر و زدمی سرخی به چشمام. کنممی بخار از خالی رو آیینه کل دستم کف با بعد

 نداشتم، خواب. نبودم عادی خودم اما بود؛ عادی زندگیم درسته. نخوابیدم عادی آدم یه عین که مدتیه من اینکه
 خواب هامسطوسط این. منه بدبختی پول. نداشتم رو میگن که دستی کف چرک این لعنتی پول، نداشتم، خوراک

 یمتوجه نیومده، بیرون و کنممی باز رو حموم در. دارمبرمی رو شده آویز یحوله و کشممی نفسی کار؟چی خواممی
 روی برداشته، در کنار لباسیچوب از کوچیکی یحوله و دارمبرمی جلو به قدمی. میشم امیرحسین و ساحل حضور

 امیرحسین ایغنچه هایلب روی رو شاشاره انگشت که ساحلی به لبخند با. میرم دو اون سمت و اندازممی سرم
. کنممی لمس رو نازکش موهای تار به تار نرمی و رسونممی امیرحسین سر به رو دستم. کنممی نگاه کشید،می

 لباس، پوشیدن با. میشه زدههیجان زنان پا و دست امیرحسین و میاره در امیرحسین برای شکلکی خنده، با ساحل
 قندون از نقلی کهدرحالی. کرده خوش جا آشپزخونه داخل خدا یهمیشه که میشم بهنازی به کمک راهی
 .کنممی کردنصحبت به شروع دارم،برمی

 خبر؟ چه امروز! بهناز -
 .کشهمی هندونه کردنقاچ از دست لبخند با
 خوبه؟ مژگان خبر؟ چه نشریه از. ندارم خبری! عزیزم مخونه همیشه که من -
 .ریزممی آب لیوانی دستم کنار پارچ از
 .خوبه هم مژگان. نیست خبری -

 .ذارهمی میز روی رو خیارها و هاگوجه
 .زد زنگ مهرپور آقای امروز -
 .میده ادامه اون و کنممی نگاهش اخم با
 .مسائل جوراین و نداریم نیاز چیزی. واحوالحال -
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 اصالً بهناز حتی یا و ساحل به هاشزدنزنگ به خوبی حس نزد؟ زنگ خودم به چرا که میدم فحش و گزممی لب
 .میده دستم به خیار کوچیکی قاچ. نداشتم

 .بود خوب هم خودش. پرسید تو حال از کلی -
 .زنممی خیار به گازی و انداختم باال ابرو

 نزد؟ زنگ ایمان. ندیدمش مدتیه! خوب چه -
 .انداخت باال شونه

 !واهلل نه -
*** 

 زیر مژگان باراین و لرزید دوباره گوشی. زدم ورق رو کتاب و انداختم پا روی پا گوشیم، روی تماس به اهمیتبی
 .انداخت باال شونه که دادم تکون سری «چیه» ینشونه به و اومدم ابرویی چشم،. کرد نگاهم مشکوک و چشمی

 رد هم پشت منم و گرفتمی تماس هم پشت شاهی آقای بعد به ظهر از. زنممی زل کتاب به و کشممی پوفی
 اما نبود؛ الکی نازکردن. بدم تماس رد حتی کشیدنمی دستم دیگه که گرفت تماس قدری به. دادممی تماس

 بلکه تا صلوات پشت صلوات هی خوابیدم که دیشب. بخواد رو پولش و بچسبونه پیشونیم به اخراج مهر ترسیدممی
 .میاد داخل متیرا سر و میشه باز تقی با اتاق در. کنه گم رو گورش اونجا از منصور، مردک، اون و بشه فرجی

 !بچه سالم -
 .کنه می نگاه من به
 .داره کارت پایین شاهی تیرداد اسم به آقایی! جان سارا -

 :کنهمی زمزمه مژگان و میره باال تعجب فرط از ابروهام
 بشه؟ چی که اومده این سارا -
 اتاق از مژگان سوال به جواببی و کشممی گوشیم یصفحه روی دست پراسترس من و میره میترا تشکری با

 و تمیز واقع در. کنمنمی مشکیم یمقنعه کج خط به توجهی اصالً و میام پایین زدههیجان رو هاپله. میام بیرون
 لمس رو دستگیره. کشممی عمیقی نفس و ایستممی کتابخونه در جلوی. نبود مهم اصالً مرد این جلوی بودن خوب

 .کنممی باز رو در ایطوالنی زدنپلک با و کنممی
 توی رو موبایلش گوشی و ماشینه یپنجره از بیرون آرنجش و نشسته ماشین داخل. کنممی نگاه ماشینش به

 لحظهیه چشمام از شتیره هایچشم. کنممی نگاه و ایستممی ماشین کاپوت جلوی جاهمون. میده تکون دستش
 رو گوشیش مکث با. بشه مسخره چشمی ارتباط این خیالبی بلکه تا کنممی تماشاش حوصلهبی. نمیشه جدا هم

 .کنهمی پرت داشبورد روی
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 !شو سوار -
 باعث آخر در و کشونهمی ماشین در سمت به میلبی منو که بود نهفته داخلش افراطی زوریه و زمخته صداش
 اشاره دستم توی موبایل گوشی به کردن تر لب مدتی از بعد و کنهمی نگاهم طوالنی. میشه ماشین در بستن محکم

 .زنهمی
 .بلدی خوبی به رو زدن تماس رد و ندادن جواب -

 بوی همون دنبال هاوسط این و کشممی بو کمی. میدم قورت رو دهنم آب و رسهمی موبایلم به چشماش از نگاهم
 .موند ایشسورمه ماشین روی بو این اومدنش بعد از که هستم مشهوری پرسیل تاید

 چی دلیلت. بدی جواب و بکشی گوشی روی رو مبارک دست جنابعالی بلکه زنم؛می زنگ دارم هی روزه دو -
 نیاد؟ سرکار به کارگرم کنه قانع منو که باشه تونهمی

 .اندازممی جیبم داخل رو گوشیم و چرخممی سمتش
 پرسید؟می من از! جالبه! کننده؟ قانع -

 .کنهمی صاف رو آجریش پیراهن ییقه شادامه در و کشید هاشریش به دستی
 چیه؟ بازیخاله با نظرت بازی؟بچه یا کنی کار اومدی -

 .بچسبونم پُزش و دک به «پررو» یه که مونهمی ـقم*حلـ توی
 .نباشه مهم داده که پولی اون ابداً برام و کنم بندش رکیک هایفحش بود حقش

 رید؟می کارگرهاتون یهمه دنبال همیشه -
 .میاره داخل به رو آرنجش پوزخندی با و میشه گشاد چشماش هایمردمک

  نیستی مالی همچین که خودت وگرنه دستته؛ پولم -
 گزممی لب. نشم پشیمون بعدترها که خرممی جون به رو هاحرف این تموم من و کنه می فوران عصبانیت و حرص

 .کنممی گذرایی نگاه میره، ماشین زدناستارت سمت که هاشدست به و
 .کنیدمی فکر بهش انگار شما اما نکردم؛ هستم، مالی اینکه برای ادعا من -

 .زنممی زل صورتش به پوزخندی با و کشممی جلو به رو در گیرهدست
 .ندارم جایی اونجا و برگردونم بهتون رو پولتون باید انگار -

 شینممی صندلی روی دوباره و کشهمی قدرتمند رو مشونه دستش که برم بیرون ماشین از تا کشممی جلو رو خودم
 با اون اما میشم؛ آماده اساسی غریدن برای و کنممی تندی اخم کمکم. کنممی نگاه دستش مسیر به تعجب با و

 .کنه می پرت سمتم کلیدی تموم، جدیت
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 کارت به و کنیمی کج راه آدم یبچه عین خودت. بزنم زنگ گوشیت به ندارم حوصله. سرکارت گردیبرمی فردا -
 کنم؟ بازش بیشتر یا مفهومه. رسیمی

 یه باید.  کردم نثار عوضیش خود به دلم توی بود حرف هرچی و زدم بیرون ماشین از حرفیبی من که بود مفهوم و
 دست من به دلیلبی اون ولی نبودم؛ لوس من. زد دست مشونه به اینکه برای. گفتمی خالیوخشک «ببخشید»
. شدم نشریه و باال یطبقه وارد نگار نگاه دادنِ جواب و کتابخونه از گذر از بعد و چرخوندم دستم توی رو کلید. زد

 .کنهمی نگاهم ریزشده هایچشم با و گیرهمی فاصله پنجره از مژگان
 !شاهی -

 .اندازممی میز روی رو کلید
 زدیمون؟می دید -

 .میده سرش به تابی و اندازهمی باال شونه اهمیتبی
 بزنم؟ دید شدمی نظرت به. بودید ماشین توی دوتا شما -

 .کشم می عقب رو صندلیم
 .شاید -
 .میشه خم روم و رسهمی پشتم به
 خب؟ -

 .کنممی براندازش چشم گوشه
 .نبود چیزی -
 .خارونهمی رو دماغش و کشهمی «هومی»
 .رسهمی دماغش به خوبی بوی من دماغ این اما -

 .کنممی نگاه متفکرش یقیافه به و کنممی کج رو صورتم
 .نشو احمق. دور بریز رو زائدت افکار اون! مژگان هی -
 .شینهمی سرجاش خنده با
 .کنممی فکر من که کنیمی فکر چیزی اون به که نگو -

 .میدم حرکت رو موس
 .داره بچه و زن اون. شناسممی رو تو اما نیست؛ زائد افکارم من -

 .میده تکون سر سرخوش
 دوم؟ زن -
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 .میده تکون سر خنده با اون و کنممی نگاهش شده گشاد چشمای با
 .توام خب -

 .کنممی جلفش هایخنده اون نثار «مرضی» و چرخونممی کاسه توی رو چشمام عصبانی
*** 

 در از و کنممی خداحافظی بقیه از. کنهمی محواله «سالمتی به» و زنهمی پیشونیم به ایـوسه*بـ لبخند با عذراخانم
 خونه به دیگه ساعت یه» حاوی پیامکی ساحل به میونش و گیرممی راه خیابون سمت. زنممی بیرون دامداری

. میشه پخش کالمیبی موزیک بعد کمی و کنممی گوشی بند هنذفری و میشم جیب به دست. فرستممی «رسممی
 یدکه صاحب که اکبر حاج به. ذارممی هم روی پلک طوالنی مدت باریه چند هر و میدم تکون سر ـذت*لـ با

 شکالت خریدن خیالبی باراین. میده تکون من برای دستی اون و کنممی سالمی سر با بود، کوچه سر کوچیک
 تماس خودکار طوربه آهنگ شدنقطع با. رسممی خیابون به رو خودم پیاده و میشم ساحل یموردعالقه نارگیلی

 .شده برقرار تماسش که کیه بشم متوجه تا کشممی بیرون رو گوشی زده هول من و میشه برقرار
 .میشه بیشتر گوشیم روی یشماره دیدن با من تعجب و رسهمی گوشم به آرومی هاینفس صدای

 شناختی؟ -
 رد بینمون گویان مگو بگو رازهایی عمریه انگار که میدم گوش صدایی به تنها پرسکوت، و کنهمی ذقذق هامگوش

 .شده بدل و
 ناراحتی؟ -
 .کنممی زیاد رو گوشی ولوم لبخند با
 .وقت هیچ! نه تو؟ از -
 .میده ادامه و کشهمی «هومی»
 .زدممی زنگ باید زودتر -
 .کشممی دست دارم تب هایگونه به
 .باشم هاتآخرین جزو اگه حتی من؛ به زدن زنگ برای نیست دیر وقتهیچ -

 :اومدم حرف به من شد، طوالنی زیادی سکوتش که اون. کردم تر لبی
 چطوری؟ -
 .خوب -

 .دادم تکون ماشینی برای دستی و زدم لبخندی
 .شکر رو خدا -
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 اومد، پایین که ماشین دودی یشیشه. کشیدم عقب رو خودم و کردم نگاه سانتافه به تعجب با ماشین، توقف با
 .کرد اشاره شاگرد صندلیِ به. بود ماشینش همین فیت که ایخودخواهانه ژست اون و شدم شاهی متوجه

 .دارم کار سمت اون. برسونمت بیا -
 .میارم باال آروم رو گوشی. سوزوندمی رو مگونه داغیش که بودم فشرده مگونه به قدراون رو گوشی

 بزنی؟ زنگ دیگه ساعتنیم میشه -
 .باشه -
 شاهی به گشادشده چشمای با شنیده؟ رو شاهی صدای نکنه که اومد دلم به ترس. شد قطع گوشی خداحافظیبی و

 کاغذی دستمال قدراون و برنداشتم قدم از قدم. کردم نگاه کرد، باز رو ماشینش در و شد خم شاگرد در سمت که
 .بود رسیده پودرشدن به که فشردم رو جیبم داخل

 کنی؟ می استخاره -
 .کردم نگاهش اخم با
 .بفرمایید. مونخونه برم خودم میدم ترجیح -

 .برداشت چشماش از خشونت با رو دودیش عینک
 .کنممی لطف بهت دارم من -

 .زدم پوزخندی
 .خونه برم که دارم پول. نیست تشریفات همه این به نیاز اما مرسی؛ -

 .بستمش فشاری با و گذاشتم ماشین در روی رو دستم
 .نباشید خسته -
 مرد این به کمی تا رفتنمی کَتَم توی جورههیچ. گذشتم تاکسی جایگاه به رسیدن برای ماشینش کنار از و

 مسیری هرکدوم که هاییراننده صدای. کردمی کِیف تحقیرکردن از کالً که بود هاییخرپول اون از. باشم بینخوش
 باالخره. رسیدنمی گوشم به شدمی پخش که کالمیبی موزیک صدای که بود بلند قدریبه کشیدن،می عربده رو

 به. بودم شمسخره پرستیژ اون با شاهی بودن یمتوجه سوارشدنم تا و شدم تاکسی یه سوار ماشین همه اون بین
 و کشممی آهی. کنممی نگاه بود، زده زنگ اون که وجقیعجق یشماره به و میشم خیره گوشیم توی هایتماس
 راه و نشریه به منتهی که اصلی خیابون به بعد ساعتنیم. رسید سر موقعبی که شاهی جدوآباد به فرستممی فحش
 چشم، گوشه و گذرممی خیابون از احتیاط با. میشم پیاده ماشین از و کنممی حساب رو کرایه. رسممی شد،می خونه

 مخفی بزرگی کاج پشت درست و رسونممی پارک هایصندلی از یکی به رو خودم. میشم موبایلم زنگ یمتوجه
 .کشممی عمیقی نفس. مونممی
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 .سالم -
 :پرسهمی اون و میده بهم اخمی خیابون توی ماشین شدید بوق صدای

 بیرونی؟ هنوز -
  کجام؟ گفتی اگه. آره -

 :پرسهمی اون و شنوممی رو چیزی جاییجابه صدای
 دارم؟ غیب علم بدونم؟ کجا از من -

 .خندممی
 .کن فکر. بودیم اینجا هم با آخه -

 .خندهمی آروم
 .حاال تا نرفتم بیرون تو با اصالً من آخه -

 .میدم دماغم به چینی
 .فروشیبستنی. کاج درخت پشت. بده خیلی تحافظه -

 :کنهمی زمزمه آرومی تُن با همیشه مثل و سکوت چندثانیه
 .پس اینشریه هنوز. کرده تعطیل زود رو همه زارعه، دختر تولد که امروز کردممی فکر کنی؟ می کارچی اونجا -

 :گفتم ذت*ل با. میدم تکیه نیمکت به و دادم تکون سر
 !عجب چه خب،. خونه میرم دارم. نه -
 .نیار روم به تو حداقل. معرفتمبی دونممی -
 پخش صدای که کجاست! کجاست؟ اون بدونم خوادمی دلم و کنجکاوم کمی شاید تنها. نیاوردم روش به من و

 میگه؟ رو مترو ایستگاه خارجی، عجیب یلهجه با زنی
 رو هرچی باد به داده که من دل از امان. من از امان. رفته نبودنش پِی حواسم ایطوالنی نسبتاً مدت که کجاست

 .نداشت که
 .ترنداشتنیدوست برام معرفتابی -

 مُرده؟ حال به تا کسی کنجکاوی از و شنوممی رو هاشقدم صدای
 .توام مدیون رو شهمه که هستم جایی یه -

 .زنممی چنگ افتهمی زمین روی و خورهمی سُر که رو کیفم و کنممی گرد چشم
 .مهرپورجان آقای باالها باال رفتی. نیستی اینجا رسهمی نظربه من؟ -
 .خندهمی مبامزه لحن به
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 .نیست باال همچینم ببینی تا برممی هم رو تو بیام، که اینجاست اگه باالها باال! دخترجون -
 .میشم خواببی قطعاً هاش،دیالوگ تموم هجوم از امشب من و ببره؟ رو من خوادمی اون. گزممی لب
 !انگلستان -

 .میشه گره ابروهام
 جناب؟ مربوطه من به کجاش بعد، -
 .میشی عزیز زیادی داری. آخرش تا اول از -

 .باشم تو عزیز کاش اما دونم؛نمی... . یا تو برای عزیزشدن
 .فهممنمی -

 و باشه؟ اون که جایی یا انگلستانه همین باالباال کنممی فکر و شنوممی رو راننده مرد با کوتاهش یمکالمه صدای
 .رونهمی رو حواسم شدنهوایی این. شدم هوایی که سرم به زده

 مخفی ازم. تو از بیشتر چیزی یه. زد حرف تو از برام. گرفته انگستان بلیط آرزو شدم متوجه پیش روزنُه حدود -
 رو؟ رفتنت کردیمی

 .گزممی لب زدهخجالت
 که کرد ناامیدم قدراون خواهرت البته. اومدبرمی دستم از کمکات جبران برای کاریه همین فقط کن باور! وای ای -

 .کرده قبول واقعاً که نمیشه باورم االن
 .ساخت مرد این رو من امشب! من امشب حال به وای. ببلعم رو حرفاش تموم تا بودم کرده تیز رو هامگوش

 !من عزیز زدی حرف خواهرم با ماجازهبی که کشممی رو گوشات جفت ایران، بیام بذار -
 و باشم من طرفش یه که طوالنی یمکالمه یه بعد. چشید میشه رو ـذت*لـ. آخر محبت به نه و اول تهدید به نه
 .کنم می زمزمه نگران. تو طرفش یه
 میره؟ پیش خوب چیزهمه افتاد؟ اتفاقی چه -
 یه تماسی، یه رفتنم قبل نشد اصالً و بودیم اون درگیر چندروز نداشت، تمدید آرام و آرمان هایپاسپورت. آره -

 تصمیم دیگه بعد! پر گوشیم، و زدن رو آرزو و من کیف که بزنم زنگ بهت داشتم قصد پرواز روز. بگیرم پیامی
 .آرزو عمل تا مونده دوساعت االن و شد عوض
 .زنممی عمیقی لبخند

 !آقا بدهکارمی شیرینی بره پیش خوب. کرد قبول خواهرت که شدم حالخوش خیلی -
 .بدهکارتم چیزا خیلی من -
 .بود اون پیش هامگوش حواس ولی پایید؛می رو جاهمه چشمام. شیرین بدهکاری، این و بود بدهکار من به او
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. قلبم حیاییبی همه این از کشممی خجالت نیست؟ کم اون با صحبت برای دقیقهسی کردم فکر و زدم لبخندی
 تاکسی. شده حک انتظار من، مرام توی کالً و باشم منتظر خواست ازم. هست وقت اون به راجع اعتراف برای هنوز

 زیادی هاحرف سرییه تکرار راستش دونی،می. کردم تکرار رو اون هایحرف صادقی رضا آهنگ جای اما گرفتم؛
 رو چیزی و کرده پیدا مورد من هایگوش و محاله باورش که «دارم دوست» مثل باشه؛ ایکلیشه اگه حتی. قشنگه

. نمیاره چشمم به خواب امشبش که میشم ایخونه راهی کرده، حساب تاکسی پول. انگیزهشگفت زیادی که خوادمی
 و مشکی دامن با بهناز. کشهنمی دیگه عقلم اما باشه؛ کم فکرکردن تو به برای حرف خط چند و شماره یه شاید

. بردتش بیرون ناهار برای رفیقش فهمممی تهش و کنمنمی پیدا رو ساحل. میاد استقابلم به دارطرح یزنونه پیراهن
 انگشت امیرحسین. پُره تو از خِرخِره تا کافی قدر به من این امشب چون نگرفت؛ اجازه ازم که کنمنمی فکر این به

 .خندونهمی رو من کوچیکش هایلثه و گیرهمی گاز رو ماشاره
 .برگردم شه، تموم زود خوادمی دلم اما دونم؛می -»
 .شده تکراری تهران نیست، بد گذرونیخوش کمیه -
 «!نه تویی، یکیش که آدماش -

 زیادی پسر یه معمولی، یساده دختر یه. بود چشمم به تخیل عینک ببینم؟ گیالس بچینم؟ خیال داشتم اجازه
. کشهمی دستمال رو ماشینش خودش بود گفته ولی زد؛می برق روز هر ماشینش که بود دارمایه دار؟مایه جنتلمن

 ترینمعمولی جزو و نیست مارک شلواراشکت بودم شنیده ولی زد؛می تن شلوارکت ست همیشه که بود دارمایه
 رد. کردمی صحبت ویتی داخل آشپزِ زن به راجع که میدم گوش بهناز به و اندازممی باال شونه. شلواراست کت
 رؤیا عمر یه. افتادمدرمی حیوون مشت یه با خونه همین سر من و افتهمی سقف عمیق ترک به ویتی از من نگاه

 .شد تربدبخت هیچ، که نشد دارا اما میشه؛ دارا سارا، که ساختم
 خوبه؟ حالت -

 .کنممی نگاهش
 میاد؟ کی نگفت ساحل. خوبم -

 .میده تکون ندونستن ینشونه به سری
 .شنیدممی فقط نفس صدای. تلفنی. شد مزاحمم یکی امروز! سارا. نه -

 .اندازممی باال ابرو
 زدی؟ زنگ -
 .نزد حرف اما زد؛ زنگ تو پای پیش باز بعد. بود خاموش. آره -

 .میدم دستش رو امیرحسین
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 .الکیه دردسر. نده جواب دیگه -
 .گردهبرمی صداش و ویتی سمت من سر و میگه ای«باشه»
 .کننمی گریه خیلی آرام و آرمان -»
 .قرارنبی. دارن حق -
 .نخوابیدم که ساعته۱۲ و روز سه کنم فکر -
 .ترهمهم آرزو االن. خوابیمی راحت خیال با بعد -
 .بزنم که دارم غر سال یه قد اما نمیاد؛ بهم غرزدن -
 .شنوممی خب، -
 :کنهمی زمزمه آرومی لحن با و خندهمی. شینممی ترراحت نیمکت روی و
 و زننمی غر خونه میایم. دارن دوسش خیلی آرمان و آرام. خوبیه زن خیلی آرزو پرستار اینجا. نیست خاصی چیز -

 اذیت هاشنگاه که ایرانی پرستار یه و غریب شهر. نیست راحتی چیزِ این و بزنم زنگ خانم اون به مجبورم منم
 .کنهمی

 .زنممی تندی هایپلک و پرهمی لبخندم
 .فهمممنمی -

 .کشهمی هوفی
 نفس به اعتماد که خوشگله زیادی و مسیح هم دختره این. راحتیَن هایآدم خیلی که جوریهاین اینجا شرایط -

 «.میاد دردسر بوی. داره باالیی
 بود مهرپور اون، و نگفته حرف کلی و بودم سارا من چون کن؛ دوری زیبایی اون به دردسری از بگم نشد روم بهش

 « .محدودیت» نام به شده کشیده قرمز خط یه و
 
  

 باعث در شدنبسته صدای. کنهمی نگاهم استفهام با بهناز. کوبممی پشتی به سر و کنممی رها کالفه رو نفسم
 دراز رو دستم. کردمی باز کتونی بند و داشتبرمی سر از شال خونه، به نرسیده که بود ساحلی دیدن و کشیدنمگردن

 خودش کهدرحالی و میشه خونه وارد سروصدا با ساحل. کنممی لمس رو امیرحسین کوچیک هایانگشت و کنممی
. وسه*بمی آبدار رو مگونه و میاد من سمت. میده سالم جواب لبخند با بهناز. کنهمی بلندی سالم زنه،می باد رو

 .فرستممی ریه به رو شیرینش عطر بوی و کشممی نفس عمیق
 !نباشی خسته -
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 .باشی سالمت -
 .کنهمی باز یکییکی رو مانتوش هایدکمه

 زنگ نشد. کرد عجله خیلی مهرنوش و بود هابچه از یکی تولد. شد یهویی خیلی اما گرفتم؛می اجازه باید دونممی -
 .دادم پیام بهت ولی بزنم؛

 .میدم تکون سر
 .گفتیمی باید بهناز به باید هرحال به اما ندیدم؛ پیامی -
 .کنه می نگاه بهناز به
 .میگم بعد به این از. باشه -

 وصورتمدست شستن برای و کشممی آهی. کنممی حس بدجور رو سایه خالی جای که گیرهمی دلم و نمیگم چیزی
 خوردن،شام بدون. زنممی آب رو صورتم چندباری و کنممی باز رو آب شیر حوصلهبی و کسل. میشم بلند جا از

 .میشم آماده خواب برای نشده شب هشت ساعت
 .کنهمی نگاهم تعجب با بهناز

 !نیست؟ زود -
 :گفت رفت،می حموم سمت دست به حوله کهدرحالی ساحل. خورممی چیزی یه بیدارشدم اگه شب. مخسته -
 سارا؟ خوبی مطمئنی -

 .زنممی رنگیکم لبخند
 .پیگیرید جوراین که نشده چیزی -

 .کنهمی جابهجا غلش*ب داخل رو امیرحسین و میاد سمتم بهناز. میشه حموم وارد و میده تکون سری
 .هانمیای نظر به خوب! عزیزم سارا -

 .زنهمی کنار رو مشلخته موهای
 شده؟ چیزی -

 .میدم تکون سر
 .نه -

 .میشه قه*حل من دور دستش و میده جا ششونه چپ سمت رو امیرحسین
 نیست طوراین. شده چیزیش یه بخوابه زود شب که سارایی فهمیدم چندماهه از بیشتر اما نیستم؛ مادرت جای -

 قربونت؟
 .ذارممی ششونه روی رو سرم و خندممی
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 .میشی خوشمزه میشی، مامانی -
 .کشهمی موهام بین دستی

 !هرچی عمه، خاله، خواهر، مادر،. هستم چیهمه تو برای امیرحسین، غیر به -
 .نیستی برام این غیر -
 شده؟ چی پس -
 .کنممی بازی امیرحسین یبچگونه لباس بند با
 .زیاده خستگیِ. واقعاً نیست چیزی -
 به و گذاشتم بالشت روی سر. کرد درک اون و خواستم خودم. نشد غمناک منِ این پیگیر هاشباورنکردن تموم با و

 .دوختم چشم سفید سقف
 .بگم چی دونمنمی -»

 .خندهمی
 .پیری یآستانه در چندساله مرد یه غرهای -
 پیری؟ -
 نمیاد؟ بهم -
 «.نه تو اما پیربشم؛ زود شاید من. پیرشدنت واسه هست جا هنوز. اصالً -

 مواظب» یه. زدم لبخند و شد نگران. کردم فکر و خندید. کشیدم نفس و نزد حرف. کردم سکوت و کرد سکوت
 کجا. کرد قیچی باید رو پرها این و زد پر دلش دیدنی برای که همونی. کرد خلق راپونزلی و گفت «باش خودت

 مزخرف دینگدینگ باصدای شب هاینیمه. ترسونهمی رو من بدجور قصه این ته. بدونه شاید خدا میرم، دارم
 جا توی. کنممی پیدا سختی به رو گوشی و چرخوندم دست. شد باز م،گریهبی یشدهچسبیده چشمای گوشی،

 باز رو اتاق در محتاط و آهسته ولی هراسون، و پریدم جا از سریع. دوختم گوشی به چشم سختی به و میشم خیزنیم
. کشیدم کوتاهمنیمه موهای روی دست ترحواسبی و کردم صبر دقیقه چند آینه جلوی. اومدم بیرون اتاق از و کردم

 آهسته رو دستم. کردم روشن رو باغچه باالی گوشه رنگکم المشب راه میون و شدم حیاط وارد دست به موبایل
 .اومد صداش نکشیده نفس و کشیدم گوشی روی

 .بفهم تونممی من که اینو! بودی خواب -
 .زنممی لبخندی

 .شد کج چشمام زدم، زل سقف به قدراون متأسفانه -
 بگیرم؟ تصویری تماس -
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 چرا؟ -
 .جوریهمین -
 .باشه -

 ...بارسه دوبار، بار،یه ؛کشممی نفس. میشه حد از بیش من هیجان و گیرهمی تصویری تماس بعد، دقیقه چند
 کوتاهِآستین تیشرت با خواب یخسته چشمای و ژولیده موهای با رو مرد یه فقط چشمام. کنهمی نگاهم لبخند با

 .میشه خم جلو به. دیدمی اومد،می بهش زیادی که قرمز
 !خانم اومدینمی نظربه آماده -
 .کنممی نگاهش سؤالی و اخم با
 چرا؟ -

 .زنهمی رنگیکم لبخند
 خوبی؟. هیچی -

 .کشممی تونیکم ییقه روی دستی
 کشیدی؟ خوابیبی چقدر تو. خوبم -

 .نشستم روش و رفتم باغچه کنار کوچیک صندلی سمت
 .نشستم ترراحت و گذاشتم پام زیر رو باغچه کنار آهنی سطل

 .نشد اما بخوابم؛ خواستم هی. کشیدم راحت نفس شد، تموم عمل که صبح از. خوابممی راحت امشب. راحتم االن -
 .زنممی کنار رو انگور درخت هایبرگ و میدم تکیه سرم پشت دیوار به
 .بزنی زنگ نبود قرار -

 .اندازهمی باال ابرو
 با بدیه زمانی اختالف هرحال به. بزنم زنگ موقع اون نشد وقت. بزن زنگ شد، تموم عمل گفتی خودت! اوه -

 بخوابی؟ نیست بهتر. ایخسته هم تو. زدم زنگ بدموقع که شرمنده. ایران
 :گفتم عجله با و میدم تکون سر
 .دیگه زدی زنگ حاال! نه! نه -

 .ذارهمی روشبهرو میز روی و زنهمی شچونه زیر دست اون و گزممی لب
 .شده بلند موهات -
 بلند اون یخنده صدای و چرخونممی سریع رو گوشی. میگم بلندی «وای» و کشممی موهام روی دست تعجب با

 .میشه بلند صداش. زنممی دهنم به ایضربه محکم و ذارممی ممونده باز دهان روی دست. میشه
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 !سارا -
 :گفت خنده با. افتهمی براش انگور درخت تصویر و گیرممی کنار رو گوشی

 .نیست حالل دیگه. باره دومین این اما حالله؛ نگاه یه درسته -
 .میشه کمتر شخنده صدای. نمیگم چیزی و زنممی مشلخته موهای به چنگی و گیرممی گاز محکم رو هاملب
 .کنی خودخوری االن نیست نیاز. کن سرت چی یه برو -

 روی از و کنممی دراز دست. دوممی پذیرایی در سمت حرفبی و ذارممی زیرزمین دیوار ی لبه روی رو گوشی
 گوشی سمت دوباره و کنممی درست رو شال پنجره جلوی. کشممی رو ساحل بلند شال در جلوی لباسیِ چوب
 .کنممی باز لب. بندممی رو چشمام و دارمبرمی ایشدهسرخ صورت با رو گوشی. میرم

 !خدا وای! متأسفم -
 .ذارممی صورتم روی رو آزادم دست زدهخجالت

 .گرفتم تماس مقدمهبی من -
 یه پشتش فضای و بود دستش کنار حاال بزرگی چای لیوان. کنممی نگاهش هامانگشت بین از و میدم تکون سر

 .میارم پایین آهسته رو دستم. بود کرم-نارنجی دارگل هایکاغذدیواری با کوچیک اتاق
 .بگم چی دونمنمی! واقعاً ببخشید -

 .خارونهمی رو دماغش یکناره و زنهمی لبخند
 !نبود مهمی چیز. نشو درگیر -
 و هاشخواهرزاده از. شدمی بیشتر بعداً که تشکرهایی و آرزو از. گفت اونجا خوب هوای و شرایط از ربعی یه

 کتاب و زد حرف شلوغ بزرگ هایفروشیکتاب از. بود خریده هاشرفیق برای که هاییسوغاتی از. هاشونگریه
 و شدم ولو صندلی روی عمیقی نفس با کرد، که خداحافظی. خریده زارعه، آقای برای کادویی که اینشدهترجمه
 جا از. دادمی نشون رو شب سه گوشی ساعت. دادممی ترجیح رو جاهمین که اومدمی خوابم قدراون. بستم چشم
. بینممی رویا. خوابممی. کشممی دراز. اندازممی تونیک جیب درون رو مچسبیده ـینه*سـ به گوشیِ و شدم بلند

 .کنممی فکر اون به همه از بیشتر و شنوممی حرف
 ببین رو خبربی بدِ تقدیر! ببین»

  «ببین و ترچشمای طوفانی
  

 بیدار صبح اما کرد؛نمی کمکی هاروزمرگی گفتنِ. شدمی سپری ریتمبی و آروم زندگی، و گذشتمی روزی چند
 که دیدممی چشمی هایتماس سرییه روزها این... . بعد و نشستن کامپیوتر پشت پنچ ساعت تا و نشریه. شدممی
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 زنگ باید چرا پرسیدم صدبار. کردمی نگاهم بد گرفت،می تماس شاهی وقتی که دیدممی رو گانمژ. دادمی آزارم
 خطییه پیامک. ستفایدهبی درست، حرف و منطق. ستفایدهبی اینجا درازیزبون دادممی جواب خودم و بزنه

 باید رو دامداری طوالنی راه دیگه روزهای مثل امروزم. معنیبی و کوتاه ایچنددقیقه هایزنگ. مفهومبی و کوتاه
 من برای ولی نداشت؛ گفتن مفرط، خستگیِ. نگاه اون به نگاه این از ماشین، اون به ماشین این از. کردممی تحمل
 .طرفیه کمم، وزن و الغرشدنم به ایمان هاینگاه سمتی، از خوابیبی سنگینی حجم. داشت افراط زیادی
 ایمان. ترمسخره و دارترشاخ یکی از یکی گفتم؛ دروغ. شدنمی باورش ایمان بزنم، هم غاز یه صَدمَن حرف صدتا
 دروغاتم! دخترخانم» گفت. آورد دیگه جوریه روم به اما گرفت؛ رو دستم. کرد نگاهم. داد تکون سر. داد گوش

 از زد،می حرف پرسید،می سؤال بهناز« .خورهمی چیزا همین درد به فقط سر این. بمال شیره رو سرم. قشنگه
 و نگرفت تماس شب اون از بعد مهرپور. سرابه عالم یه پشتش که هاییشدنخانم و ساحل از گفت،می کارکردنش

. است عالم خدا بود، رفته کجا من حواس. شدممی عصبانی کردم،می فکر منداشته شال و شب اون به که هربار
 انباری در و درمیارم مانتوم جیب از دست. انداخت رو دامداری اصلی در ورودی زنجیر و داد تکون سر نگهبان
 رو لنگ و سطل و جارو. اندازممی کنارگوشه همون رو موبایلم و زنممی تن کار لباسِ. کنممی باز رو کوچیک

 سمتِ اون به که گاهی. نو از روزی نو، از روز. افتممی راه ممقنعه دور نخی روسری بستن با و دارمبرمی
 وقتهیچ. نبود حاال و کرد خِفتَم انباری در جلوی روزی که افتممی مردی یاد کنم،می نگاه شده،حصارکشی

 گوسفندها قسمت با عذراخانم. بدونم قضیه اون از چیزی خواستنمی دلم واقع در. کردید کارچی شد، چی نپرسیدم
 چند کمرش. داشت درد. آوردمی فشار دستش توی چوب به و شدمی کمر به دست بارهی دقیقه هرچند و بود درگیر
 و شرفتهزندان پسر از. گفتمی شنداشته پول از و نداد گوش برو، دکتر گفتم هرچی. کردمی اذیتش بود روزی
 نحیف قدوباالی قربون. سوزوندمی دل و ریختمی اشک زد،می حرف که پسرش از. شآورده باال هایبدهی

 .دونستمی اتفاق این مسبب رو خودش و گذاشته نزول به پا اون برای گفتمی. رفتمی پسرش
. دادمی بدی صدای شونزدهزنگ یزنگوله و رفتندمی در آقاعباس دست زیر از تموم فرزی با کوچیک هایبزغاله

. بود گذاشته موردنظر گوسفند اتاقک کنار ایصندلی االن از دامپزشک و بود شدنشفارغ وقت امروز ایماده گوسفند
. شدم دامداری یگوشه راهی عذراخانم به کمک برای و کرد کوتاهی سالم. زد لبخندی و داد تکون سری من برای

 کنار هاییکامیون و نیسان. اومدمی نظربه کثیف و بدریخت شده،اسپری شلوغ هاینوشته با سیمانی دیوارهای
 اخم با کمربهدست پویا. کردمی جمع خاک و کردمی بازی پویا یدوچرخه با شاهرخ. بودند متوقف ردیف به دیوارها

 .فهمیدم هاشلب خوردنِتکون تندتند و هااخم از رو این. زدمی نق و کردمی نگاه شاهرخ نمایشی حرکات به
 هاششونه روی هوابی رو دستم. کشیدمی خمیازه و بود نشسته حصارها در کنارِ چوبی صندلی روی عذراخانم
 .میارم در حرکت به هاشسرشونه روی دورانی حالت به رو دستم دو. کرد نگاهم چشمگوشه ترسیده اون و گذاشتم
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 !دختر نکن -
 .میدم جا ایشسورمه یمقنعه داخل رو شسفیدشده موهای و ـوسم*بّّّـمی رو شگونه باخنده. زنهمی پس رو دستم

 .کرد خوب رو حالت شاید ماساژدادن شونه کمیه. بارهمی وروتسر از خستگی -
 .گیرهمی رو دستم

 .بده ماساژ رو پیرزن منِ هایشونه که دستات حیف. جوونی تو -
 .میشم خم زانو دو روی

 داری؟ نداری، مادر از کم که شما کنم، ـوازش*نـ رو مامانم هایشونه نشد -
 و کنممی رها رو عذراخانم هایدست. میاد بیرون شدهخاکی لباس و ریختهبیرون موهای با هااسب اسطبل از منیر

 و میشه تازه دلش داغ من پرسیاحوال سالم با و گیرممی ازش بود کود از پر که رو بزرگی تشت. میرم منیر سمت
 تعجب. کاشته شکمش توی بچه که شوهری به دوتا و پدرش به یکی و شاهرخ به یکی. کنهمی جززدن به شروع

 با رو تشت. گردهبرمی تعجب با عذراخانم و اندازتشمی گریه به دوباره شکمش، به هردومون نگاه تالقی و کنممی
 .اندازممی ـغـل*بـ زیر دست و ذارممی زمین عجله

 .بکش عمیق نفس -
 .میده فشار شکمش روی رو دستش

 بکشم؟ چی نفس میده، مدفوع بوی هواش اینجا -
 وزنش بیشتر منیر. گیرهنمی جوابی و کنهمی سوال زناننفسنفس. میاد سمتمون ووَالهول با عذراخانم و گزممی لب
 دامداری باز فضای از پویا کنجکاو چشمای جلوی و کنیممی استفاده شاهرخ حواسیِبی از. اندازهمی مشونه روی رو

 .میره اصلی ساختمون سمت به قندیآب لیوانِ پیداکردن برای عذراخانم و ریممی رختکن سمت. میایم بیرون
 .میده تکیه سرش پشت کمد به رو سرش و میشه رختکن وارد

 داره؟ شکرکردن هم سومی این شکر، دوبار شکر، باریه اما شکر؛ رو عظمت خدا میگم هی -
 .گیرممی رو دستش هردو پریده، باال من و زنهمی ایضربه شکمش به
 .حسابی درست نفس نه و داره جون نه داری؟ کارچی طفلی اون به -
 .کنهمی پاک رو چشماش یگوشه زرشکیش، یمقنعه یگوشه با
 .شدم شدهخراب این صغیر و حقیر سن، این با که منم طفل. نکن طفلیطفلی الکی. نیستی من جای تو -

 .میشه کشیده در سمت هردومون نگاه خوره،می در به که ایتقه با و کشهمی بیرون دستم از محکم رو دستش
 .میاره داخل سر عذراخانم

 .بیفته اتفاقی که نگرانه خیلی شاهی آقای. بیمارستان بریم کنم عوض رو لباسش کن کمک! ساراجان -
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 .گیرهمی کمد یدیواره به دست سستی با منیر
 ...منو کارمصاحب مونده همینم آخه؟ گفتی اون به چرا! وای -
 باز بیشتر رو رختکن در شاهی. کوبهمی دهنش روی محکم رو دستش و میشه گشاد چشماش شاهی بلند صدای با

 :پرسهمی منیر به نگاهی با و کنهمی
 .سریع بپوش،. دونممی که من دونن،نمی رو مشکلت بقیه دکتر؟ ببرتت کارتصاحب که چیه مگه -

 مشکی چادر. میرم دیوار یگوشه آهنی لباسیچوب سمت و میشم بلند جا از. کنهمی اشاره من به چشم با عذراخانم
 .کنممی باز رو مانتوش سفید هایدکمه. میارم رو منیر مشکی مانتوی و
 .بینیمی آسیب خودت و میشی بدتر نده خودت به استرس. نکن فکر چیزی به االن! منیر -

 .برممی دستش سمت رو مانتو چپ آستین
 شوهربی منِ خدایا که ناله شهمه و نفرین شهمه. کرد گریه خیلی مبرادرزاده دنیااومدنبه برای باریه داداشمزن -
 دخترش انگار نه انگار و کشید عقب رو خودش برادرم با ازدواجش بعد از مادرش کار؟چی خواممی اضافی بار بیوه و

. نرفت باد به داداشم مردن با من زندگی بگم خواممی. شد فوت شده، بابا بدونه اینکه بدون داداشم. شده شوهربی
 اومد،نمی دنیا به امیرحسین اگه. میارم ایمان خدا حکمت به بینمشمی که روز هر. زندگیمونه وسط االن شبچه
 توی چه بدبختی، توی چه بچه. کردنمی تحمل رو سامان یادگاری و شدمی ترافسرده سامان نبود از داداشمزن شاید

 تموم روزی یه. خوابیدی گشنه و نداشتی شب نون اگه حتی باشه بذار. نداره فرق دخترش پسر،. برکته خوشی،
 .باشی درستی آدم اگه میشه جبران هاتبدبختی
 .ـوسم*بـمی آروم رو شگونه و کشممی جلو رو چادرش کش و زنممی لبخندی

 دوتا اما نبودم؛ مادر. میره ضعف براش دلت بزنه، هم آروم نبضش اگه حتی و مادری. کنیمی حسش دونممی -
 جزو هاشوننق و زد دستم زیر نبضشون. کردم نـوازش دستا همین با رو موهاشون تارتاربه که دارم خواهر
 .بریم بهتره زدم، حرف زیاد. هامهخاطره
 برای ـوش*آغـ و اندازهمی بازوم زیر دست بلندشدنم زمان و ذارممی پاش جلوی رو مشکیش یساده هایکفش
 و اشک. پابرجاست هنوزم گرفت، بازیش به ساحل و ندونست سایه رو قدرش اگه که کنهمی خرج هاییمادرانه تموم
 مونهمه زندگی تا بخواد خدا کافیه. خواممی براش صالحه که هرچی. کشممی نفس یه جاش و کنمنمی بغض
 دستم رو پویا و شاهرخ. میدم گوش شاهی آقای حرف به و سپارممی عذراخانم دستِ رو منیر. برگردونه ورق
 ماشین چرخ و سوارشدنشون به. میره خداحافظیبی داده، تامونسه هر برای پیتزا سفارش اینکه گفتن با و سپارهمی

 .کنممی نگاه کوچه از خروج و
 خودم هوای توی بکشم نفس باید»
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  «خودم هایشونه روی بذارم سر که باید
  

*** 
 توی خودکار. بود درگیر کامیپوتر با و نشسته دارچرخ صندلی روی پویا. کردم نگاهش حرفبی و دادم تکون سری

. بشینم که فهموند بهم مبل به ایاشاره با که شدم بلند جا از بالطبع. شد بلند جا از مکثی با و چرخوند رو دستش
 .شدم خیره میز روی گلدان درون هایگلشاخه به و نشستم مبل روی

 .راضیم کارت از اما گذشته؛ زود شاید -
 .شدم خیره لباسش سرآستین یدکمه به و زدم بخشیرضایت لبخند

 .بشنوم ترساده جواب یه قراره و ستساده حرف یه. بزنم بهت حرفی کنی جور روزی یه خواستممی -
 .زدم زل چشماش به تعجب با
 !بدم؟ گوش شما یساده حرف به باید چرا -

 .ذارهمی کُتِش جیب داخل آروم رو خودکار
 ...هم نخواستی بده، گوش خواستی تو. زنممی حرفمو من. نیست کار در بایدی -

 .شدم بلند جا از. بود گفت،نمی من به چیزی که هراسونی چشمای گیر هنوز من نگاه و رفت پویا پِی نگاهش مسیر
 بود؟ همین مهمتون کار -

 .بست رو سفیدش کُت یدکمهتک و کرد صاف رو سفیدش پیراهن ییقه
 .بری تونیمی -

 «!گفتی شد خوب»: گفتم دلم توی و کردم کجیدهن
 .زدم در به محکمی مشت و بستم محکم رو دفترش در

 .کشیدم دستش از رو کیفم. کردمی نگاهم کنجکاو و بود ایستاده ورودی در جلوی تعجب با مژگان
 .بریم -

 .کشید رو بازوم
 شده؟ چی -
 .گذشتیم نگهبان کانکس جلوی از
 .افتاده فیل دماغ از انگار مردک. زد مفت زر. هیچی -

 .انداخت باال رو ششدهکاتخوش کمانی ابروهای
 فیل؟ دماغ -
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 محکمی یضربه و ایستادم راه وسط مقدمهبی. گشتم موبایلم گوشی دنبال و بردم کیفم توی دست و کردم اخمی
 .زدم پیشونیم به
 .میام زود بمون، جاهمین. مونده جا گوشیم! آخ -

 اتاقش در جلوی. میرم شاهی دفتر سمت و گردمبرمی رو قبل راه. دَوَممی دامداری سمت و میدم دستش رو کیفم
 توجهم صحبتش که بزنم در به خواممی ایضربه. ایستممی جاهمون و میشم کردنشصحبت یمتوجه رسم،می که
 .کنهمی جلب ور
 ...رضایی خانم. بله -

 آویز و گوششه کنار که موبایلم متوجه و چرخهمی آنی. کنممی باز رو اتاق در مقدمهبی و میشه بیشتر اخمم
 تموم با و دارمبرمی تندی هایقدم. کنهمی نگاه اتاقش باز در به او و کنممی نگاهش بد. میشم شکلشتاسی

 .کشممی بیرون دستش از لمسی هیچبی رو گوشیم عصبانیت
 ادا بلدید فقط. کشیده نم هم شعورتون افتادنتون، فیل دماغ از جز به کنم می فکر که حاال راستش چیه؟ دونیدمی -

 ...شخصیتِ یه کامالً وگرنه بیارید در رو هاخوب اطفار
 .سابممی هم روی رو هامدندون و نمیدم ادامه رو حرفم

 :گفت آهسته کرده، باز لب
 !سارا -

 :کنممی زمزمه حرص با صورتش قدمی یه توی و کشممی عمیقی نفس
 !براتون متأسفم -

. باالست لوالش دررفتن تخمین که کوبممی چنان رو اتاق در. میرم اتاق در سمت بلندی هایگام با و چرخممی
 کف و کنممی استپ راه میون شماره دیدن با و میشم تماس نشدنقطع یمتوجه میارم، باال که رو موبایل گوشی
 .کشممی صورتم روی رو دستم

 ...الو -
 :کنممی زمزمه دوباره و میشه گزیدنملب باعث بلندش نفس صدای

 !متأسفم واقعاً من... من... الو -
 چی؟ برای متأسف؟ -
 .میدم تکیه دیوار به
 شدی؟ ناراحت -

 .خندهمی
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 خبره؟ چه اونجا .کنهمی صدات مفرد! جالبه سارا؟ -
 .زنممی پیشونیم به مشتی

 .نیست خاصی خبر -
 باشه؟ خوردهسال خورهنمی بهش که مردی اونم آورده؟ خودش جای رو کسی زارع آقای -
 .نیست چون -

 :گفت او و گزممی لب
 تو؟ با نسبتش. شد ترجالب. خوبه -
 .گیرممی راه دیوار یکناره از
 ...اونجا هم تو اصالً ممکنه کنی؟می جوابم سؤال داری -

 .پرید جدیت با حرفم میون
 بشه؟ نزدیک بهم هرکسی بدم اجازه که نیستم خوددار کردی فکر اینجا؟ من؟ -

 .گذاشتم چشمام روی رو ماشاره و شست انگشت
 .باشه. باشه -

 :غرهمی عصبانی
 کردی؟ فکر چی من به راجع! ریلکس چه باشه؟ -
 .دادم جا گوشم کنار رو گوشی و کردم نگاه ایستاده مژگان به
 کردی؟ فکر چی من به راجع تو! فکری هیچ -

 .خندهمی عصبی
 ...و میده رو تو تلفن جواب ترریلکس خیلی. سارا میگه ریلکس خیلی مرد یه اینکه جز فکری هیچ -

 .نگرفت جوابی و «کیه؟» پرسید چشم با اون و گرفتم مژگان دست از رو کیفم و کردم تر لبی
 ...خاصی چیزهیچ االن! ببین -
 .پرید حرفم میون عجله با
 .گیرممی جدی دارم الکی. نیست حواسم. نشده هیچی. آره -

 .میده ادامه دوباره او و کشممی هوفی
 .فعالً! باش خودت مراقب -
 نگاه شدهمتوقف شمارِثانیه به تعجب با و مونممی مات. میشن پخش ممتد هابوق انتظاری، هیچبی جوابی، هیچبی و

 .گیرهمی رو مشونه مژگان. کنممی
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 بود؟ کی -
 .اندازممی جیبم داخل کالفگی با رو گوشی

 .مهرپور -
 ته «باش خودت مراقب» به. کردم فکر هاش،ساراگفتن به هاش،خوردنحرص تموم و حرفام به رسیدم، خونه وقتی

 تا رو چادرنماز. کردمی اذیت رو من این و بود شده ناراحت اون اما ود؛نب مهمی چیز. کردم فکر همه از بیشتر حرفش
 جز کنهنمی فکریهیچ گفت بهم. کردم نگاه رو رنگشخوش هایمهره و برداشتم رو بابا مخصوص تسبیح و کردم
. میشم بلند جا از مُهر به ایـوسه*بـ با و میدم جا مشتم درون رو تسبیح. سارا میگه ریلکس خیلی مرد یه اینکه

 منتظر یدیوونه. دیوونه. آره «هستی؟ چی منتظر دیوونه»: پرسممی خودم از و کنممی چک رو موبایلم گوشی
 و بزنه زنگ باز خوایمی تمسخره هایحرف و اتفاقات این تموم با که شدی خُل تو جدید؟ پیامک یا جدید تماس
 .کنهمی نگاهم اتاق در به تکیه بهناز. بخنده و بگه باهات

 !خانوم میای نظربه حوصلهبی و دمغ جوریه اومدی وقتی از -
 .گیرهمی قرار بهناز کنار ـغـل*بـ به امیرحسین ساحل، و کنممی نگاهش لبخند با
 آبجی؟ شده چیزی -
 .میرم بهناز سمت لبخند با
 .فقط مخسته. بابا نه -

 .اندازهمی دورم دست بهناز و میشه خیالمبی ساحل
 بعضیا؟ خانوم؟ درسته. برسونن گوشمون به دلی یه دردی، یه تا دونندنمی قابل رو ما دیگه بعضیا -

 زنهمی تکیه کابینت به بهناز. کنممی باز رو سماور شیر. دارمبرمی ناهارخوری میز از رو چای لیوان و زنمنمی حرفی
 .کنهمی نگاهم و
 .ایقیافه تو -

 .دارمبرمی رو قوری
 .ترسممی خیلی چیزی یه از -

 .ایستهمی صاف
 چی؟ -
 .قلبم -

 .کنهمی تعجب
 رفتی؟ دکتر! کنه؟می درد قلبت! بده؟ حالت -
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 .گیرهمی میره چای لیوان سمت که رو دستی و ذارهمی جلو قدمی
 کنی؟نمی پنهون چیزی که من از -

 .کنممی تر لبی
 .نه -

 .ذارهمی مچونه زیر دست
 .زنهمی تند نبضشون و منتظرن که مدال اون از. ایحالی یه -

 .زنهمی لبخندی
 .گفت چیزایی یه بهم و گرفت تماس مژگان اومدنت قبل -

 .کنممی گرد چشم
 !لقدهن لعنتی -

 .کنهمی پر ایدیگه چای لیوان
 .قراریبی قدراین که نشده بدی لقیه؟چیزدهن گفتن من به یعنی لق؟دهن -

  شینممی میز پشت و ارمدبرمی رو خودم چای لیوان
 .میارم کجا از رو خونه پول گفته بهت حتی مژگان که دونممی -

 :پرسهمی ذاره،می میز روی رو قندون کهدرحالی
 که چیه؟ دردت دونممی وقتی کنی پنهون چرا من از. نیست خونه این مادر از کمتر چیزی نقشم چون دونم؛می -

 .بفهمم باید تازه من که دردایی همون جزو شده هم باشخصیت ادبیات استاد یه حاال
 .ذارممی دستش روی دست و کنممی نگاه خورشدل چشمای به
 .من با بیا کنار تو. نیومدم کنار خودم با -

*** 
 .میده تکیه باالرفتهنیمه یپنجره یلبه به رو آرنجش. کنممی نگاهش منتظر و میشم خم و کشممی عقب رو خودم

 .حرفام -
 .حرفاتون برای ایدپایه هنوز پیشتون، یهفته کار از بعد جالبه -

 .کنهمی باز تقی با رو ماشین در و کشهمی جلو رو خودش
 .پیگیرم قدراین که واجبه حتماً -

 .انداختم دوشم روی رو کیفم
 .مهمه کارم فقط من برای! متأسفم -
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 .میشه پیاده ماشین از و کنهمی خاموش رو ماشین
 .کنینمی ضرر باش مطمئن -
 .کنممی نگاهش اخم با
 منظورتون؟ -
 .کنهمی اشاره ماشین بازنیمه در به
 .بفهمی شو سوار -

 .ذارممی در یلبه رو دستم
 .تاریکه هم االن هوا. باشم خونه هشت قبل باید من -

 که منه عمر توی باراولین این و میشم سوار مکث با و کشممی پوفی. بندهمی رو در و میشه ماشین سوار کالفه
 و کرد طی رو خونه مسیر سکوت، توی« .کنمنمی ضرر»: گفتمی که میشم مردی ماشین سوار ترس با و اجازهبی
 رو کیفم بند روی پوسیدگی ماشاره ناخن با. شد پودر که کردم تیکهتیکه رو دستم درون کاغذیدستمال قدراون من

 .کردم نگاهش و چرخوندم رو سرم. کردم لمس
 خب؟ -

 :گفت. زد رو چپ سمت راهنمای من به نگاهبی
 داری؟ استرس -

 .میشم خیره روروبه به و کشممی باال رو کیفم زیپ
 .هستم امیرحسین نگران و خونه برم باید. نه -

 .چرخید سمتم سرش
 !سارا -

 .فشارممی هم به چشم و گزممی لب
 !لعنتی -

 .کشممی عمیق نفسی و کنممی نگاهش
 !زنیدمی صدام مفرد و ندادم زدنحرف مفرد اجازه من که جالبه -

 .زنهمی لب خیره نگاهی با و کنهمی روشن رو ماشین داخل المپ
 .خواست پناه بودن، خورده کتک مرگ قصد به که نوزاد یه با زن یه و زدن رو دامداری درِ شب یه -

 .گذاشت پیشونیش روی بود، ماشین یرفتهپایین شیشه روی که رو چپش دست و ایستاد قرمزچراغ پشت
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. بود هم باردار نوزاد، اون غیر زن اون. دیدم رو زن اون که برم خواستممی تازه و بودم دامداری توی من شب اون -
 .داغون عجیب و بود سالشوششبیست فقط

 .کنمنمی توجه همهمه صدای و اطراف هایبوق به و زنممی زل رخشنیم به
 اون. بگیره زیر رو هااین ماشینش با بوده نزدیک که بوده باال مواد دوز قدراون و زده مواد شوهرش که فهمیدم -

 ازدواج بوده خرپول که شوهرش رفیق با اولش، شوهر فوت با شده مجبور و نداشته پول که کرد گریه خیلی برام زن
 از. کردیم ازدواج هم با و شدم مندعالقه بهش من کمکم و دامداری کارهای به دهندهکمک اومد روز اون از. کنه

 .دارن نیاز پول که کسایی به کمک برای کنم جایی رو دامداری گرفتم تصمیم دیدمش که شب همون
 .برهمی باال رو سرعتش و ذارهمی پدال روی پا
. منه پیش االن که موند پویا تنها و تنفسی هایلوله چسبیدگی همبه دلیل به کرد فوت همسرم، هانیه، نوزاد -

 .نموند پویا و من پیش دیگه بود، مقصر خودش که تصادفی توی. کرد فوت پیش سالسه هانیه
 به. میدم فشار هم روی رو هاملب. کنممی نگاه میره، المپ کردنخاموش برای که دستش مسیر به تعجب با

 .دوختم چشم شد،می خونه اصلی مسیر به منتهی که خلوتی خیابون به و میدم تکیه صندلی
 .ندارم عاشقی و عشق برای وقتی دیگه که مشخصه کامالً هم من و عاقلی خودت -
 .چرخممی سمتش تعجب با
 !چی؟ -

 .زنهمی کنار آهسته و کنهمی کم رو ماشین سرعت
 .فهمیدی پس -

 .گیرهمی سمتم کوچیکی یجعبه ثانیه چند از بعد و برهمی ماشین در کنار به دست
 چیه؟ اینم دونیمی -

 رو در یدستگیره. نزنه بیرون دهنم از فحشی وقت یه تا گیرممی گاز داخل از رو لبم و پرهمی چپم چشم پلک
 . گیرممی

  
 ندارید؟ عاشقی وقت ترازتونم؟هم قدتونم؟هم سنتونم؟هم من چی؟ من کمه؟ سنتون ندارید؟ بچه مجردید؟ -

 مهمه؟
 .برممی باال رو صدام کمی

 چنین کجا به واقعاً. فهمیدنمی هیچی هنوز بگم نیست دوسالتونم. ندارید تجربه بگم نیستید سالههیجده پسر -
 شتابان؟
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 راه دنبالم و بندهمی محکم رو ماشینش در. اندازممی دوشم روی حرص با رو سفیدم کیف و میشم پیاده ماشین از
 .گیرهمی
 سخته؟ قدراین سالشهوهشتسی که مردی با ازدواج -
 .چرخممی سمتش شتاب با
 چنین باشه، رویایی رمانای خوندن و وبلبلگل هایکافه به رفتن خالفش تنها باشه، مجرد باشی، داشته دختر -

 و بوده متأهل هم قبالً تازه کنه؟ ازدواج داره، سنی اختالف سالپونزده کمش کمِ که کسی با که میدی ایاجازه
 نکردم ضرر بود همین میشم؟ پولتون خرِ انگشتر یه با من کردید فکر داره؟ هم بچه یه حاال و کرده رو هاشخوشی

 .دونید می خسران جبران رو خودتون که جالبه کنم؟ ازدواج شما با که
 و بود ساحل برای که بود بلندیفاق سفید هایکتونی به تنها من نگاه و میاد دنبالم. افتممی راه و زنممی پوزخندی

 .بودم گرفته قرض ازش امروز
 .نگیرم پس رو پولت من با ازدواج با خواستممی من! بده گوش -

 .چرخممی عصبانیت با و میدم فشار هم روی رو چشمام و کشممی عمیقی نفس
 .کنیدمی لطف من به که بزرگوار مرسی! من خدای وای -

 .گیرهمی رو کیفم بند که بچرخم خواممی
 .بچه نکن جلزولز! هی -

 .کشممی محکم و ذارممی کیفم بند روی رو دستم
 شما چاه توی خودمو االن خودم که ننداخت هافوهاف پیرمرد به منو آقام موقع اون. خورننمی شما دردبه هابچه -

 .بندازم
 :زد فریاد که رفتم مستقیم پاکوبان و کردم کوتاهی نگاه زد،می کنار روشن چراغ که لوکسی ماشین به و چرخممی
 ...خیلی من! نباش احمق -

 قدرهمین. کشممی صورتم روی دست. شنومنمی رو حرفش یادامه و میشه بلند ماشین الستیک چرخش صدای
 بود قرار اگه« .شو رها! کن ازدواج» بگه و قلبت روی بذاره پا یکی میشه ساده قدرهمین. بشه له غرورت میشه ساده

 حد چه به تا آدم. شاهی تیرداد اسم به مردی با اونم شه؛ تکمیل خوامنمی عمراً بشه، کامل من دین نصف ازدواج با
 نندادی؟ یادشون یا نیستن بلد رو انسانیت رسم هاتآدم این! من خدای باشه؟ فکربی و وقیح تونستمی
 میری؟ کجا مستقیم داری کنی، وحشت خلوتی از باید که خیابونی وسط. خیابون وسط -
 .خوامشنمی نه، االن که بخوره رقم «تو» اسم به خوابی یه تونهمی هم حاال. کنممی نگاهش و چرخممی ترس با
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. اومد سرم اما نیست؛ حقم شدنله همه این االن. میاد سمت این عصبانیت و تند هایقدم با شاهی تیرداد که االن
 تو هااون از یکی باید چرا و گذشتندمی هاماشین. کنهنمی قشنگش تو ردپای که سکانسیه گندترین زندگیم اینجای

 عطر بوی که سفید رنگ با ماشین بهترین توی شد خواستگاری ازم من امشب. نیست خوبی شب امشب و باشی
 یه تونستممی. نکنم فکر تو به و بشم سنش خیالبی و بچه خیالبی و تأهلش خیالبی تونستممی. دادمی خوبی

 واسه نیست؟ دیر اومدنت واسه کمیه لعنتی؟ بودی کجا راستی. بشی خودت داماد، ساقدوش فرداش و بگم «باشه»
 شاهی تیرداد. زدمی بوق یکیشون-دوتا و گذشتمی ماشین. اومدینمی االن حداقل. اومدی که دیره االن من

 دختر به ایرانی مرد. دارم رو ایرانی مرد غیرت آره بگه که تازده آرنج تا آستین ایبادکرده رگ با و بود عصبانی
 پیشنهاد بگیره، یاد آشپزی کنارش تا نداره مادر و بکشه رو نازش که نداره پدر روزگار بدِ از که سالهوسهبیست مجرد

 رویروبه تعجب با که ایرانی مرد توی ببینم اصالً غلط؟ و غلطه شهمه موضوع، آخر تا «الف» از که میده ازدواجی
 کنم؟ تکرارت هی که فکرهام گوشه چپوند رو اسمت باید لعنتی زمین این کجای کنی،می براندازم و منی

 رژلب و درهم هایاخم و پریشون موهای و بلند مشکی مانتوی و بزرگی این به سفید کیف با خیابون وسط -
 کنم پرتت و بگیرم رو گوشت بیخ و گوشت تو بزنم تونممی کنی؟می کارچی شدهپخش ریمل و رنگکم صورتی

 ماشین؟ توی
 .میشه بلند شاهی تیرداد یعربده صدای که میاد جلو قدمی. اندازممی پایین رو سرم و گزممی لب
 .نشو مزاحم آقا -

 .زنهمی صداداری پوزخند
 !موضوع شد جالب -

 با شاهی تیرداد و اینجایی االن که اومدی کی. خیلیه نگیره مگریه امشب. چرخهمی آهسته و میشه جیب به دست
 میاد؟ پُر توپ

 آقا؟ خوایمی چی -
 .کنهمی معرفی رو خودش سردخون او که بفرسته خودش پشت رو من خوادمی و کشهمی من جلوی رو خودش

 .داره فرق تلفن پشت صداتون. شاهی آقای آشنام شماهم با. آشناییم -
 .ایستهمی صاف و افتهمی وتاتک از شاهی

 شما؟ -
 .میشه مخیره تفاوتبی. زنممی زل بهش شاهی یشونه پشت از بغض با و کنممی اخمی

 آوردید؟ جابه. مهرپور آژمان -
 .میاره پایین رو شمردونه تیشرت آستین آرامش، با شاهی
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 هست؟ امری. اومد یادم بله، -
 .بود آورچندش من برای شاهی بودنمحق همه این و
 .بیاد من با باید سارا. آره -
 یه تو و بدهکارم بهت تلنبارشده حرف مشت یه. شده شبی بد امشب. زدی رقم رو امشبش تو که بدبخت سارای و

 که گذشت چقدر. نکن تماشام سردخون و تفاوتبی قدراون و نزن زل چشمام به. بگیر نادیده رو تنگیدل مشت
 که آزادشده موهای و دارریشته صورت. میاد بهت تیره سبز نوارهای با لیمویی کوتاهآستین تیشرت نبودی؟

 .داشتن حالت خودشون
 .نشده تموم حرفام سارا با من -

 .میاد جلو قدم یه مهرپور
 .بشنوه رو حرفاتون ادامه تونهمی کوتاهی تماس با بعداً کنم فکر سارا. دارم عجله من -
 حد از جلوتر رو مشکیم مقنعه و میشم آب. کنهمی اشاره رهاشده، گوشه ماشین به و کشهمی ونشونخط نگاهش با

 .زنهمی غر شاهی نرسیده، دو به اول قدم. کشممی معمول
 .بشه روشن من تکلیف باید امشب -

 .کنهمی باز رو ماشین یراننده در کرده، تند قدم مهرپور
 !محترم آقای کنممی روشن تکلیف خودم فردا. نه امشب -
 .زنهمی صدا رو من ایفروریخته فریاد با و بندهمی محکم رو ماشین در

 یه حتی و میشم ماشین سوار. میشم ماشین سوار استرسه، از گرفتهنشئت که کوتاهی مکث و کشممی عمیقی نفس
 تفاتحه جون، دختر یعنی شدن ماشین سوار. کنم نگاه ششدهخشک هایقدم و شاهی به گردمبرنمی هم لحظه
 و میاد بدت تو که هاییسکوت اون از. کنهمی سکوت کنه،می نگاهت کم شاکی زنه،نمی غر مهرپور. است خونده
 لو داری رو چی. خورهمی پیچ کیفم بند دور هامدست و گیرممی گاز محکم رو هاملب. ایراضی فحش به حتی

 بهناز؟ یا ایمانه مگه بگی؟ دروغ باید تو و زنهمی حرف االن. پرسهمی سؤال االن احمق؟ میدی
 بپرسم؟ خودم -

 .کنهمی نگاهم و کنهمی وارد فرمون به فشاری. کنممی نگاهش
 سارا؟ -

 .کنممی رها رو کیف بند
 .همکارمه -
 .کشهمی فَکِش ریشته به دستی و میده تکون سر استفهام با
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 .کردیمی فرار ازش داشتی. نیست این بدونم باید من که چیزی -
 به دست. دادنمی هم رو چیدندروغ و فکرکردن فرصت که بود شده مشمئزکننده و گرم قدری به ماشین هوای
 .کردم رها کمی رو گلوگاه قسمت فشاری با و انداختم ممقنعه

 .نکنه پیدا ادامه بود بهتر که زد هاییحرف و همین بودم، همکارم ماشین سوار -
 :گفت چشمام به کوتاهی نگاه با و کرد ریز چشم

 صدا سارا رو تو نداره جرئت کسهیچ دخترها جز نشریه توی. گفته چیزهاییچه زنممی حدس خودم کنم فکر و -
 ...بعد بزنه
 .گیرهدربرمی رو صورتم کل کالفگی روی از من دست و میشه رها حرفش ادامه

 ...من که بود ازدواج پیشنهاد یه اون هایحرف اما بود؛ چی دونمنمی حدست -
 .کنهمی قطع پرشتاب رو حرفم ادامه

 .باشه دوستی تنها کردممی فکر چی؟ -
 .میدم تکون رو سرم

 .مسئله این بشه مسخره قدراین که نمیشه باورم. بود خریده هم انگشتر. نه -
 .کردم نگاهش و چرخیدم

 پول چیه؟ اساسیش رکن دونیمی. ترهبزرگ سالپونزده من از حداقل و بوده متأهل داره، بچه یه نیست؟ مسخره -
 !لعنتی. داره

 رو شیشه برپایین دکمه آزادم دست با دارم،می نگه چشمام روی رو دستم. کوبممی پیشونیم به رو مشدهمشت دست
 .خورهمی صورتم به تندی باد و کنممی لمس
 اینجا چندبار بگم؟ چی باید اینجا. ساکتی تو و بود پول فقط خوبش آپشن که میگم ازدواجی پیشنهاد از تو برای دارم

 ولی وبیسار؛فالن و «کرد غلط» بگی و بشی غیرتی تونیمی. بزن حرفی یه کردم؟ تجربه رو وضعیت این با و
 و گردمبرمی تاریکی توی. کنیمی خاموش رو ماشین داخل المپ و کنیمی سکوت. زنینمی حرف. نمیگی

 نگه رو ماشین هاکلوخه میون خیابون، کنار بعد دقیقه چند و زنهمی چراغ چپ، سمت راهنمای. کنممی نگاهش
 حرف انگار و دارهمی نگه رو ماشین برهوت وسط. نمیشم رختنیم از غافل هم لحظه یه. کنممی نگاهت. دارهمی
 کم نـوازش کلی من روزها، این. دارم کم «تو» کلی من روزها، این. دارم کم خوب حرف کلی من روزها، این. داره
 دستم. کنهمی گشاد رو چشمام شدنش بسته تق و ماشین در صدای. دارم کم همه از بیشتر رو «تو» روزها این. دارم

 پشت صندلی روی و گیرهمی رو کیفم. بشم پیاده ذارهنمی و میشه باز من سمت ماشینِ در نرسیده دستگیره به
 .میشه خم سمتم و گیرهمی سقف به رو دستش. ذارهمی
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 اونم چیزا؟ این و اومده کسی پرسیدم زارع از شنیدم، گوشی توی رو مردک این صدای که روز همون درست -
  سارا؟ باشیم روراست تونیممی. میگی دروغ یا کنیمی کار جایی تو یا که نیست سختی گیرینتیجه. نه گفت
 جلوم دوزانو. میشه بلند ریزهسنگ خرتخرت صدای و کشهمی عقب رو خودش کمی. اندازممی پایین رو سرم
 .کنهمی نگاهم صامت و شینهمی
 پشیمون بعد و بزنی حرف ندم اجازه و کنم قضاوتت خوامنمی. دروغه هم راسته هم فهمونهمی من به نگاه این -

 .بشم
 این جای بگم نمیگی؟ و میگی درست تو گفتممی گفتم؟می چی باید. کنممی مخفی ممقنعه پف داخل رو سرم

 تاریکی و گذشتندمی هاماشین نیست؟ رسمش نکن، نگام جوریاین بگم باش؟ من تنگیدل فکر کمیه هاحرف
 باال آهسته رو سرم و اومد مچونه سمت شاشاره انگشت. شدمی وصلوقطع هاماشین چراغ نور گذر با فقط مطلق

 .آورد
 !عزیزم -
 .گزیدم لب. فهمید کلمه همین «میم» تا «عین» از شدمی رو غوغا و گفت کلمه یه
 .شدم مجبور -

 .بود صورتم طرف دو محصور دستش دو حاال و شد رها مچونه زیر از دستش
 .بزن حرف و کن نگاه منو -

 .ذارهمی پاش روی رو هاشدست و میدم تکون رو سرم
 پیش پول که بود این تهش. کردمی گله هاحرف این و سایه بدنامی از و کردمی غرغر خونهصاحب بود چندماهی -
 ...و شدم اینجا یبنده منم و اراک برو گفتمی ایمان. ببره باال خوادمی رو کرایه و

 .کردم صاف رو گلوم« .آدماش» و کردم زمزمه دلم توی و شدم چشماش خیره
. میده اول خوایمی که رو پولی بهت اونجا کارصاحب و بشم کار مشغول جایی که بود دوستام از یکی پیشنهاد -

 کاراین همسرش خاطربه و خیره کارش انگار گفت که جوریاین و کنهمی کاری همچین چرا فهمیدم امشب درواقع
 . برگردونم بهش رو پولش اونجا کارکردن با خردخرد تا شدم مشغول اونجا رفتم. کنهمی رو

 :کنممی زمزمه خفه و کنممی تر لبی
 ... خواست ازم امشب که شاهیه تیرداد همین کارمصاحب -
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 ذارهمی سرم پشت روی دستش آروم. میاد جلو قدمی که بشم پیاده تا چرخممی. میره باال من سر و میشه بلند ازجا
 آدم االن من. نبود وقتش االن اما نداره؛ وقت کردن اعتراف. چسبونهمی شـینه*سـ از ترپایین کمی به منو سر و

 .ذارممی هم روی پلک. نبودم اعتراف
 بود؟ اشتباه کارم -

 .کشهمی عمیقی نفس
. کشممی هنوزم رو دردام! سارا نیستم مملکت این دردبی پولدار بچه من. فهممتمی. گذشته من سر از چیزا این -

 .فشارممی بیشتر رو سرم و کردم جمع مـینه*سـ درون رو حسمبی هایدست
 .اومدیمی نباید. بود بد زیادی امشب -

 .کنهمی تماشام باالرفته ابروی با و میده فاصله تنش از رو سرم
 .پولدارشو اونم. پروندم رو خواستگارت یه -

 .گیرممی رو منیومده اشک قطره و کنممی اخمی
 .نزن حرفشم -

 .کنهمی نگاهم عمیق و میشه خم
 هم تو. کننمی شتجربه دخترها همه که چیزی. باشی داشته باید. داری خواستگار که نیست بد. زنممی حرفشم -

 من باش مطمئن کنی، ازدواج باهاش بخوای تو اگه حتی و نیست تو شأن در مرد این اما نیستی؛ بقیه از تررنگین
 . باشم که خواممی. نیست خودم دست. نخوای چه بخوای، تو چه! سارا هستم جاهمه. ذاشتمنمی
 باد برام گردنش رگ و نمیشه غیرتی. رو چیزها این نه بگه باید رو حرفی دو کلمه یه او و میدم تکون رو سرم
 مشت یه با. خوبش و بد با گذشت، شب اون... . االن پس کنه؟می رو کار این عاشقته هرکی نمیگن مگه. کنهنمی

. گرمه شـوسـه*بـ از من پیشونی هنوز و گذشت شب اون. نزد اون که ایدوکلمه یجمله یه و زدم من که حرف
 از. شدم دارادامه انگار من و شد تموم شب اون. رسهنمی تو به شدنیلمس هیچی و کنممی لمس رو موهام هنوز
 که یکی. بینممی رو دونفر خونم،می کتاب هرچی شب اون از. زندگی تکرار. خط سر ستنقطه سه که هاادامه اون

 لباس به پیش شب سه مثل امشب و زنممی ورق رو جدید کتاب... که یکی و چسبیده ایـینه*سـ به سرش
 روی سنگی مشکی بندگردن و لباس روی رنگکم هایچین به. کنممی فکر آبش وراون سوغاتی و کادوییش

 پاشیده تو عطر خطش هر توی که لباس یتنهنیم روی شطرنجی هایخط به. اومدمی من به زیادی که لباسی
 جاجابه کمی رو بنفشم دارگل بالشت و زنممی چرخی. گذشتمی خوابیبی با دیگه هایشب مثل امشب. شده
. دوزممی چشم دوشب ساعت و شده روشن صفحه به و میارم باال رو موبایلم گوشی. کنممی رها رو کتاب و کنممی

 پاک« ...تنگ برات دلم»: کنممی باز رو تایپ یصفحه. کنممی کلیک اون اسم روی و میشه زیرورو که هامشماره
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 راستش» میدم فشار هم روی رو هاملب. زنممی پیامک خالی قسمت به ضربه چند ماشاره انگشت با و کنممی
. حقشه بیاد سرش هرچی که دل این به لعنت« ...برات دلم» نویسممی دوباره باراین و کنممی پاک« ...سر محوصله

 باز و کنممی نگاه کیبوردم هایشکلک به. برهنمی خوابم بخورم، هم دوغ پر پارچ یه. ندارم خواب که من به لعنت
 شب اون از بگی بگی؟ چی بری. بزنی حرف تونینمی نه. کنممی پاک و «بزنی؟ حرف تونیمی» کنممی تایپ
 غیرتی که ازت ترسیدم بگم. برگشتم و نرسیده دامداری به پام دیگه که ازت ترسیدم بگم شده؟ عوض چیزهمه

 تو اسم که حرف هر. کلمه هر از عاجزم من که آخه بهت بگم چی رفتی؟ پیش منطقی و کردی سکوت و نشدی
 این و بالشت این. نداره ربطی هیچ من به ببین. کنممی پاک کنم،می تایپ. کنممی پاک کنم،می تایپ. وصله بهش

 «.خوابمبی. خیربهشب» کنممی تایپ. میده رو تو بوی روز همون از ولی منه؛ مال پتو
 دریافت پیامک تا و زنممی سند. بده نجاتم تو بیا آقا بخوابم خب. بکنم پاک که شکنممی رو دستم قلم باراین و

 باز رو کتاب. سفید. زنممی پلک. سفید. زنممی زل سقف به و چرخممی. زنممی زل نمایش صفحه به شارژ کسری
 چیزی بدی جواب! لعنتی. بده جواب. بده جواب. میدم فشار دستم توی رو موبایل. ذارممی صورتم روی و کنممی
 هایانگشت بفرستم؟ جایه امشب تایپنجاه با رو قبل صلوات صدتا اون میدم قول من بده جواب میشه؟ کم ازت

 . بده جواب. میدم فشار صورتم به رو کتاب. بده جواب. شکنممی پرصدا رو دستم
  

 منبعش که آبی پررنگ نور. کنممی نگاه گوشی روشن صفحه به کتاب زیر از و میدم فشار رو گوشی وسط دکمه
 ... .موقع همون و زنهمی رو چشمم بود، موبایل آبی گراندبک

 «...و بوده خواب» گفته االن. آروم! باش آروم. بندممی چشم و شینممی چهارزانو زدههول و زنممی پس رو کتاب
 فهمی؟می. پیامکه یه! بهت لعنت. باش آروم! خدا وای

 باید هاشب که تو خوابی؟بی چرا. سالم علیک». کنممی لمس رو پیام و کنممی روشن رو گوشی صفحه دوباره
 چیز مشکلم یا م؟خسته یعنی بره؛نمی خوابم تو فکر از چندشبه که جاستهمین دقیقاً مشکل و« .باشی خسته
 نگاه با و میشم بلند جا از آهسته. میدم نخوردنمشام به فحش و کنممی حس رو ممعده ته عجیبی سوزش ایه؟دیگه

 باال رو گوشی کیبورد و میدم تکون آهسته رو در دستگیره. میام بیرون اتاق از بهناز، یکناررفته پتوی به کوتاهی
 در. تمامه پرروییِ این و تویی من، حلراه تنها و «داری؟ حلیراه. برهنمی خوابم چرا دونمنمی. سالم»: کشممی

 به گوشی دست با رو خرسی سس. کشممی بیرون رو الویه ساالد ایشیشه ظرف و کنممی باز صدابی رو یخچال
 هایسرانگشت با و کشممی نون از دست. میشه روشن گوشی صفحه. ذارممی میز روی و دارمبرمی دستم
 به« .بودم خواب خودمم االن بودم، بلد حلراه اگه من راستش خب»: کنممی باز رو پیامک یصفحه شده،سسی
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 با مشدهحبس نفس. گیرممی رو ششماره آنی، تصمیم یه تو و کنممی نگاه خنده با جمله انتهای لبخند شکلک
 .میشه آزاد صداش

 .خیربه شب ـ
 .خندهمی

 .زنیمی زنگ من به که بارهاولین ـ
 .اندازممی باال ابرو

 بده؟ این و ـ
 .کشهمی آرومی هوم

 .بزنی زنگ تا بشی خواببی باید فقط. جالبه. نه ـ
 .کشممی الویه ساالد روی رو ماشاره انگشت و زنممی شجمله یکنایه به پررنگی لبخند

 .بگم چی دونمنمی... اوم ـ
 :پرسهمی اون و زنممی میک رو انگشتم

 خوری؟می داری چیزی ـ
 نخورم؟. شد مگشنه یهو. آره ـ
 .بیرون بیا ـ
 :پرسممی تعجب با
 !چی؟ ـ
 .بیرون بیا ـ
 چی؟ یعنی چی؟ ـ
 .اینجا بیا. تونمخونه در جلوی ـ

 زنممی زل موبایل یصفحه به تعجب با. مونهمی جا دهنم داخل ماشاره انگشت و رسهمی گوشم به که بوق صدای
 سقوطش قبل و خورهمی خرسی سس به دستم حواسیبی با بیرونه؟ گفت. میره باال قلبم تپش خودخودبه و

 با رو نخیم جلوباز مانتوی و ذارممی مخونه شلوار جیب داخل رو گوشی. دوممی پذیرایی در سمت و گیرمشمی
 .میشم کوچه راهی پوشیده، کشیش بند بستن

 کف. میره سمتش حواسم ماشینی، چراغ شدنخاموش-روشن با. کنممی هم جفت کمی صدای با رو کوچه در
 هاییهواومدن. رسونممی بهش رو خودم بلندی هایقدم با و کشممی مانتوم روی رو مکردهعرق هایدست

 حس ترسِ. داشت ترس شونهمه. ضدونقیض هایپیامک اراده،بی هایزدنزنگ شب،نیمه قرارهای قایمکی،
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. نمیاد حرفم منم و زنهنمی حرف. میده گوش گیتار سوزش با کالمیبی موزیک و نشسته کنارم االن که خوبی
 .زنممی لبخندی. رسهمی چشماش به هاشدست از نگاهم. کنهمی حرکت رنگتیره چرم فرمون رو هاشدست

 کنی؟می کارچی اینجا خوبی؟ -
 .کنهمی روشن رو ماشین داخل المپ

 اینجایی؟ چرا تو. دونمنمی -
 .چرخممی سمتش کامالً و زنممی خندهتک

 .گفتی تو چون -
 .خارونهمی رو ابروش انتهایی گوشه شاشاره انگشت با و زنهمی عمیقی لبخند

 .خیابون زدم شبینصفه من که بفهمی تو نداشتم قصد من خب -
 .کنممی حفظ رو مشده کنترل لبخند و اندازممی باال رو ابروهام

 .خطرناکه جناب؟ خیابون زدی شبینصفه چرا -
 .کنهمی روشن رو ماشین و چرخونهمی رو سوئیچ آرومی به
 نخوابیدی چرا تو که همین مثل ندیم؛ رو چراهایی جواب هاوقت بعضی بهتره. دونمنمی هم رو چراش بگم بهتره -
 . شد کج راهم شما خونه سمت اَد خیابون همه این از چرا من اینکه و خوابیهبی غیر چیزی یه دلیل و

 و گفتمی مبهم او. بود جالب بودن اینجا. کنممی نگاهش هامانگشت بین از و ذارممی صورتم روی رو چپم دست
 شد، خارج کوچه از که ماشین. کردممی نگاهش خاص من و کردمی نگاه خاص اون. بودم خوشحال مبهم من

 :پرسیدم
 خوبه؟ خواهرت -

 .کرد رد رو بلوار تندی سرعت با و فشرد رو پدال
 چطوری؟ خودت خیال،بی رو خواهرم -
 حاال و خوندم رو رمانش که بود من کنار مردی. بودم شده عجیب هم من امشب. بود شده عجیب امشب مرد این و
 سکوت بوی آدم از خلوت هایخیابون. کنهمی محواله خواهرش خیالِبی و پرسهمی رو حالم صمیمتی حفظ با

 رو اصلی خیابون زردرنگ، نور با بلند هایتیربرق. زدمی چشم هاساختمان روشن وتوکتک هایالمپ. دادمی
 .زدمی هم به رو خلوتی تنها ماشین چند الستیکِ سایش صدای و بود کرده روشن

 .خوبم منم -
 کامالً. رسیدمی گوش به تنها الکترونیک گیتار رنگکم صدای که شد کمتر و کمتر قدریبه کالمبی موسیقی
 :پرسیدم استفهام با و چرخیدم سمتش
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 ریم؟می کجا -
 :گفت تفکر حالت با و کرد نگاهم

 نمیاد؟ خوابت بریم؟ جایی. بدونم کنمنمی فکر -
 .چرخوندم رو سرم و خندیدم

 کنی؟ رفع خوابیبی اومدی تو -
 .زد فرمون به ایضربه دستش هایانگشت با
 !خانم خورهنمی بر جایی به بگذرونی بد رو شب یه. نیست بدی چیز اینکه! شاید -
 و نکردم نگاهش. گفتمی گلو توی و کشیدمی رو خانم «ــُ». شدمی ادا ادبی لحن و غلیظ گفت،می که خانم و

 .کشیدم پایین رو ماشین یشیشه
 .میشن نگران شن، بیدار هابچه اگه -

. کردم نگاهش و چرخیدم. داشت نگه پارک جنب کانکس نزدیک خیابون کنار کمکم و شد کمتر ماشین سرعت
 .زد تکیه در به و کرد خاموش رو ماشین

 .بزنیم حرف باید -
 و شی نگرانم خوایمی بگی؟ خوایمی چی بزنیم؟ حرف. خوردمی وول من ذهن توی شب سر از جمله یه این و

 چیهمه ته از اومدمی یادم کردم،می که نگاهت. بود خوب حالم. خواستمنمی منطق االن من بری؟ پیش منطقی
 پیری زوج از. ترسممی کانکیس شاگرد یواشکی نگاه از. ترسممی نگاهت اون تهِ تهِ از. ترسممی تو ته از. ترسممی
 من هستی، تو وقتی. نگو منطق از بزنی، خوایمی که حرف. ترسممی هم نشستن رنگنارنجی نیمکت روی که

 حتماً و بود جدی. کردم نگاهش دقیق. کشیدم جلوتر کمی و کردم کاریدست رو رنگمآبی شال. نیست حالیم منطق
 .بود خواهد جدی هم هاشحرف
 .شد رها عمیقم نفس

 خب؟ -
 .کشید پایین کمی رو شمردونه کوتاهآستین تیشرت ییقه
 .کارکردنت به راجع -
. بشه من قلب به منتهی فکرهاش از یکی کاش و کردمی فکر زیادی. بود یکی من نگران زیادی اون. همین و

 از بیا گفتمی کاش چی؟ تو دارم، خاصی هایحس یه من. نره یادت رو قلم یه این اما کنم؛نمی خودخواهی
 تو. بشه سرخ سر تکونِ این از هامگونه و بدم تکون سر من و داری؟ دوست منو تو مثالً بزنیم؛ حرف هامونحس
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 من به کمی شده، خرج که پولی و شاهی تیرداد و نشریه خیالبی ها،آدم این خیالبی. طورهمین منم بگی و بخندی
 .کردم جمع مـینه*سـ داخل رو هامدست. کن فکر

 .مونخونه دم میاد شاهی باالخره. ندادم تلفن جواب. نرفتم کار سرِ دوروزه من -
 .کنممی ـمس*لـ رو بازوهام و کنممی آزاد کمی رو دستم

 نمیگم. شدمی نباید که شد این تهش ولی بود؛ خیر کارش قولیبه. نیست خوب من برای اما نیست؛ بدی مرد -
 .بود اشتباه نمیگمم بود، درست کارم
 .میده تکون سری

 قرار. شخونه دم بریم فردا. توئه دست اون پول االن و دادی رد جواب تو. کنیم فکری یه باید. فهممتمی -
 .گذاشتم

 .کردم گرد چشم
 !بلدی؟ رو شخونه تو مگه چی؟ -

 .چرخونهمی هاشانگشت بین رو ضبط ریموت
 !دخترجون باشم نگرفته آمارشو کن فکر -

 .کردم تنگ رو چشمام
 گذاشتی؟ قرار چرا و -

 .خارونهمی رو سرش پس
 !سارا ندارم جبران به نیاز من و توئه نفع به که چیزی -
 باالی از و کردم باز رو در و چرخیدم. شد پیاده و کشید رو در دستگیره. کردم فکر شجمله نامفهومی به اخمی با

 .کردم نگاهش ماشین سقف
 کنی؟می کاری من نظربی داری -

 .گذاشت ماشین سقف روی رو دستش و برگشت
 .بیاری نباید «نه» تو و ممطئنم ازش که کنممی رو کاری دارم -

 .کنم نگاهش بهتر تا کشیدم باال رو خودم کمی و انداختم باال شونه
 .شو خیالبی -

 رو ماشین در. رفت پارک هایفرشسنگ سمت و برگشت خیالیبی با و شد هماهنگ چشمکش با نیشخندش
 :گفتم شدم،می نزدیک که جورهمون. دویدم سمتش و بستم پرصدا

 !آژمان -
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 :گفت. کرد قفل رو ماشین و آورد باال رو ماشین سوئیچ و چرخید
 !سارا -
 :گفتم خنده با
 ! نکن اذیت -
  

 
 .رفت راه عقبعقب جورهمون و برد فرو خونگیش شلوار جیب توی رو هاشدست

 .ستبامزه کردنتاذیت -
 .رسونممی بهش رو خودم. میره راه آرومی هایقدم با و گردهبرمی

 پیچونی؟می منو داری هی االن که کنی کارچی قراره -
 .کرد نگاهم بامزه و کرد کج سر
 .خوب کارِ -
 .میدی انجام همیشه که اینو -

 :دادم ادامه من و کرد گشاد رو چشماش
 .بوده همین همیشه من برای الاقل -

 :گفت و آورد پایین بینیم نوک تا و کشید رو شالم جلوی
 .وفلکچرخ بریم -

 چشم رفت،می شدهکاریچمن فضای یگوشه یبچگونه بازی وسایلِ سمت که اون به و دادم عقب رو شالم
 صندلی روی و بستم محکم رو شالم. بده لو رو من خواستمی امشب انگار. نبود ماجرا کنول لبخند این. دوختم
 .نشستم کوچیک وفلکچرخ آهنی

 !شدی بچه -
 .گذاشت وسط چرخ روی دست

 .چسبهمی چون میشم؛ همیشه تو با -
 رو خودم و گرفتمنمی رو نخ این که بود بخشلـذت. میده نخ مستقیم داره بدبخت گفتمی بود، اینجا مژگان اگه و

 من سر دور اون با دنیا. چرخید سرم دور دنیا و چرخوند رو چرخ محکم اون و خندیدم. زدممی چپعلی یکوچه به
 به و ـغلش*بـ توی بشم پرت که بچرخه قدراون. بچرخه من سر دور باهاش دنیا همیشه کاش و چرخیدمی
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 اهمیت شده، بلندم جیغ متوجه آشغالی سطل گوشه که پاکوتاهی سگ به. ندم اهمیت سوار،تاب یبچه دو هاینگاه
 :زنممی داد. چرخونهمی بیشتر سرعت با و کنهمی رها وفلکچرخ داخل وتنهاتک رو من اون و کشیدممی جیغ. ندم

 ...خودت که تو. میشه بد داره حالم -
 :پرسهمی بلند اون و افتهمی تعویق به ایسکسکه با نفسم

 چی؟ من -
 .زنممی جیغ

 بشه؟ چی که چرخونیمی اینجا منو شدی، پیاده خودت نامرد -
 و کرد نگاهم باال از. گرفت قرار گاه،تکیه یمیله روی کـمرم پشت درست دستش و داشت نگه رو وفلکچرخ یهو
 .زنهمی لبخندی «شده؟ چی» پرسیدم سر با من
 بچرخونی؟ منو تو چیه نظرت -

 .چرخونممی شکاسه داخل رو چشمام
 .منفیه نظرم -

 .میارم باال سازیبدن ورزشکارهای حالت به رو دستم
 .حالشو نه و دارم بازو و زور نه -

 .کشید بیرونم وفلکچرخ از و گرفت رو دستم
 .تاب پس -
 :گفتم تعجب با
 !بشی جا تو که نیست بزرگ قدراون -

 .کرد اخمی
 .گوشه اون. هست بزرگشم ـ

 دندون به رو ماشاره انگشت. کرد نگاهم منتظر و کرد اشاره داشت، قرار بزرگ تاب چهارتا که پارک یگوشه به
 .گرفتم

 .میاد خوابم من میگم راستش اوم -
 درخت کنار و میشم رد هاریزهسنگ روی از. میده هُل جلو به رو من م،شونه به ایضربه با و کنهمی رها رو دستم

 .ذارهمی هاتاب کنار چوبی کوچیک میز روی رو سوئیچش و موبایل گوشی. ایستممی مجنون بید
 .بدو -
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 قطره چند وسط این و دادم هُل. کرد سکوت اون و دادم هُل. کرد لـمس رو تنش دستم که دویدم قدراون دویدم؛ و
 فهمید فهمید؛ اون و دادم هُل. ترسیدم و دادم هُل. گرفت بغضم کردم، فکر که نرسیدن به و دادم هُل. ریختم اشک

 گرفت، رو دستم مچ که دستش به. نکردم هم فکر حتی چشماش به. نزدم حرف کرد، که نگاهم. کرد نگاهم و
 دروغ همیشه کاش. ارزیدمی تو کنار باختن این. بازممی باراین که محضم دروغ یه همیشه من. ندادم اهمیت
 رو خودم و بشینم تاب روی گوشه همین و بیام پارک این به باز که عقب قدراون عقب؛ برم کاش. بمونم محض

 که خودت میشه هاتسؤال همه جواب و کنیمی سؤال ازم تعجب با و میدی دستم آب بطری پارک وسط. بدم هُل
 و گرفته رو دامنم که العالجیه درد چه این. ترسممی بدتر بری، که تو از. ترسممی هاندونستن یهمه از. دونینمی

 رو «خوبم من» تنها. کشممی نفس رو هاچمن ترشدن بوی. نشوندی رو من چوبی نیمکت روی. فهمیشنمی تو
 هم ستاره آسمون. بودی تو. بود شب. شدم احساساتی همه این یهو من چرا که تعجبی پرِ هنوز تو. کنممی زمزمه
 رفتنم یاد از من راستش. بره یادت رو من یهو. بری یهو. نباشی یهو که بودم تو نگران. بودم نگران من ولی داشت؛
 و گیریمی رو من دست درندشت پارک وسط. مَرد کنار بکش که نزدم پس گرفتی، که رو دستم. ترسممی خیلی
 زدی زل که تو از. میاد بدم یادگاری، بشه که خاطره هرچی از من بشه؟ چی که چسبونیمی مشونه به رو تشونه

 رو دستم. باشیم ترعاشقونه کمیه بیا. میاد بدم ای،خیره صورتم روی موهام شدنپخش به حرفی هیچبی و من به
 سر نکن، بازی دستم توی انگشتر با ایمان مثل کن؛ لـمس رو هامانگشت بندبند دستم، مچ جای. گیریمی محکم
 .کنهمی مشت رو دستم اون و میدم جا هاشانگشت بین حسبی رو دستم. کن حس رو هامانگشت

 زنی؟نمی حرف -
 .زنممی عقب رو موهام آزادم دست با و میارم باال رو سرم

 داری؟ سراغ چیزا این تجویز برای چیزی. بده حالم هم کمیه. ترسممی کمیه. نگرانم کمیه -
 .کشهمی جلو رو شالم آزادش دست با. بکنی تونیمی خودت که تجویزه بهترین این. رو خودت مثالً. آره
 .بودی خوب که تو -

 .خندممی
 .خوبم همیشه -
 :پرسهمی تعجب با
 !کنم؟ ـغلت*بـ چته؟ االن -
 بود؟ قشنگ زیادی سؤالش یا دادمی تجربگیبی بوی و

 .کردم فکر بیشتر پیش شب چند به. کرد آزاد رو دستش. فشردم ترمحکم رو دستش و دادم تکون رو سرم
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 روزسه دیگه. کنهمی مافسرده کنی، ـغلم*بـ اینکه اما نیست؛ عاشقونه زیادی تـینه*سـ کنج بچسبه سرم اینکه
 خاطرآسوده انگار شـینه*سـ به چسبیده من تن و گرفت رو هامشونه. میاد کم بهت فکرکردن روزسه و نخوابیدن

. کرد نگاه اشکم خیس صورت به تعجب با. برگشت نوجوان دختر و گذشت کنارم از پدرش با نوجوانی دختر. شد
 .داد جا مشتش بین و گرفت رو دستم. کردم پاک رو مگونه و آوردم باال رو دستم

 !سارا -
 دقیقاً امشب بود؟ شده چم امشب من. کنممی گریه پرصداتر شسـینه درون و چرخونممی رو سرم و بندممی چشم

 و میگی لب زیر ای«لعنتی». بود شده چیزیم یه زیادی من امشب خواستم؟می تو جون از چی امشب بود؟ مرگم چه
 همین با عطر، همین با نیمکت، همین روی کنار، همین. خوادمی خواب دلش که قدراون آرومه؛ تپشش من قلب

 .تویی مسببش که شدهخیس صورت
 وفلکچرخ. بودی خوب اومدی بیرون خونه از تو. کنیمی گریه جوریاین که شده چی فهممنمی! سارا باش آروم -

 !منو ببین شد؟ چت یهو. بودی خوب شدم تاب سوار من. بودی خوب شدی، سوار
 .دادم تکون شدت به رو سرم

 .خدابه خوبم -
 امیرحسین؟ بده؟ حالش ساحل شده؟ چیزی. نترسون قدراین منو شبینصفه کنی؟می گریه هی چته خوبته؟ این -

 ایمان؟ بهنازخانم؟ سایه؟
 .شد جیب به دست عجله با اون و نگفتم چیزی

 نه؟ شده، چیزیش یه ایمان -
 و ترسیده مرد این دونستممی. نگرفتم رو جلوش و زنهمی زنگ ایمان به دونستممی من و شد روشن گوشی صفحه
 .شنیدم رو ایمان آلودخواب صدای و فشردم محکم رو پام زیر یریزهسنگ. نگرفتم رو جلوش

 بودی؟ خواب -
 .رسونهمی بود، ترنزدیک من به که راستش گوش به رو موبایل

 خوبه؟ چی؟ حالت -
 قبل مثل ریششته. اومدمی بهش سفید نوارهای با تیره گلبهی تیشرت. بود ترقشنگ پایین از. زدم زل صورتش به

 .شد قطع صحبتش شد، که نگاهم متوجه. بود خیره روروبه به چشماش و خوردمی تکون هاشلب. بود
 خوبی؟ -

 :گفت گوشی داخل او و دادم تکون سری
 ...گوشی. خوبه. نه -
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 .کردم امتناع زدنحرف از من و گرفت سمتم رو گوشی
 ..صدام. نه -

 :شد بلند تعجب با ایمان صدای. چسبوند گوشم کنار رو گوشی و کرد اخمی
 !سارا؟ -

 .کردم ایسرفه
 .خوبم من. ایمان سالم -

 .کشید عمیقی نفس
 خوبه؟ بقیه حال کنی؟می کارچی آژمان پیش تو -
 اون و دادم فاصله رو گرمام از شدهکرخت تن شد، قطع که تلفن باالخره و گذشت ایمان کردنقانع صرف ربعییه

 .گرفت محکم رو مشونه. نگذاشت
 میدی؟ توضیح بعداً رو امشب بگی؟ بهم شد هرچی میدی قول سارا -

 .کردم تمیز رو مگونه شالم، انتهای با و زدم لبخندی
 .نیست چیزی -
 تو و خندیدم امشب من ولی نبود؛ چیزی. شد نصیبم ـغل*بـ یه و دادم نشون خودی امشب من اما نبود؛ چیزی و

 تنگ برات خیلی دلم ولی ها؛نیست چیزی. بودی شده مهربون زیادی امشب تو اما نبود؛ چیزی. گرفتی رو دستم
 .بود شده

 من کسهمه شدی نیست حواسم»
  «من دلواپس تویی نیست حواسم

  
 نگاه بود، درگیر موبایلش با ماشینش، به زدهتکیه که مهرپور به و زدم کوچه سر هایجدول به ایضربه چپم پای با

 و زدی هق من ـغل*بـ توی دیشب دخترجون، که نیاورد. نیاورد روم به رو دیشب اومد، سراغم که صبح از. کردم
 رو سرم. کرده تغییر انگار اومد، که صبح از. نزد حرفی سالم جز اومد، سراغم که صبح از. کردم پاک من رو اشکات
 کنارم از و ذارهمی کنار رو موبایلش گوشی مهرپور و چرخممی کناری، یخونه جلوی ماشین توقف با و میدم تکون

 دقیقاً دونستمنمی و داشتم استرس. بودند درگیر دستم کف با دستم هایانگشت و افتادم راه سرش پشت. میشه رد
 کُتش هایکناره و گذاشت ماشینش سقف روی رو دستیش چرم کیف. بست شدتبه رو ماشینش در. بشه چی قراره

 کت. برد فرو به طوسیش-مشکی ایپارچه دارخط شلوار جیب داخل ایمغرورانه ژست با رو هاشدست و زد کنار رو
 بند. کرد نگاهم چشم گوشه از مهرپور. دادمی نشونش ترجدی و بود نشسته تنش به مشکیش-طوسی چهارخونه
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 پایین سر با و مسکوت که بود منی به مهرپور از بیشتر اون نگاه. ایستادم ترعقب کمی و فشردم ترمحکم رو کیفم
 درون رو هامدست. نبود خوبی چیز اصالً این و شدممی شخیره نگاهِ متوجه. کردممی نگاه مهرپور هایقدم به

 .آوردم باال رو سرم کمی و کردم جمع مسـینه
 خب؟ -

 انگشت بین رو بَرگه. کرد جدا ایبرگه. کرد باز رو چکدسته. رسوند اورکتش جیب به دست و چرخوند چشم مهرپور
 .داد تکون کناریش و اشاره

 .زدم حرف مسئله این به راجع باهاتون دیروز -
 هایماشین که هاییساختمون از پر بست،بن کوچه. شدم گوشیم لرزش متوجه و فشردم رو کیف بند قبل از بیشتر

 پارکینگ برقی کرکره. داشت گرانیتی نمایی که بود ایطبقهسه آپارتمان مقابل ماشینش شاهی. شدمی دیده لوکس
 .دیدممی رو باال مدل ماشین چند و بود رفته باال

 .مهمه برام تصمیم این دلیل. بزنم حرف جدا خودش با خواممی -
 .داد قرار شاهی کت جلوی کوچیک جیب درون و کرد تا رو چک یبرگه مهرپور

 .شو هابازیسوسول این خیالبی بیا -
 .زد پس رو مهرپور دستِ اخمی با شاهی

 .نگرفتم هم درستی جواب و کردم خواستگاری خانم این از -
 .انداختم باال ایشونه. خورد تفاوتشبی نگاه به چشمم چرخشش، با. برگشت و زد پوزخند مهرپور

 .حقمه کردنسماجت -
 .زد پوزخندی مهرپور

 .نمیاد نظربه مناسب زیاد ذارهمی سالگیچهل یدهه به پا که مردی برای سماجت -

 .ترمبزرگ ازت سال6 فقط -
 .داد ادامه اون و کرد نگاهش استفهام با مهرپور

 .بود اونجا کتابت که بودم ایکتابخونه توی اتفاقی پریروز -
 .کرد تماشاش و شد ـینه*سـبهدست سردخون مهرپور

 تأهل؟ مهر یه و بچه یه با نیست؟ زیاد سال6 خب؟ -
 .شد خیره من به اطراف به نگاهی با شاهی

 برات؟ بدم من اینکه از بگو تو -
 .دادم تکون رو سرم
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 .بشه تکرار خوادنمی دلم. زدم رو حرفام پیش شب چند -
 دلم اومد،می که جدال بوی. رسونهمی من به رو خودش کوتاهی هایقدم با هم شاهی و میاد من سمت مهرپور

 نگاهی با. میشه چیده تو با که دارم اینچیده هایگیالس آلبالو. بشم خوشدل و بزنه حرکتی یه مهرپور خواستمی
 .کردم نگاهش و چرخیدم شاهی سمت مهرپور به
 کمک شما. دارمفهوم خیلی و ساده. هست نه جوابم. راحته خیلی من برای مسئله این توی گفتن «نه» دونیدمی -

 .نمیشم ابداً کردنتونکمک منکر کردید، من به بزرگی
 .دارمبرمی سمتش قدم یه
 امیدوارم ولی دونم؛نمی. داشته برتون هوا شما و گذاشتم کج پامو من هم شاید. نبودید بلد رو کارکردن رسم اما -

 .بشه نصیبتون خوبی همسر و باشید موفق
 حاال و شد تموم شاهی نام به فصلی اینجا و رفتم مهرپور ماشین سمت هردوشون به پشت و رفتم عقب به قدمی
 اون از بعد. دونستممی مقصر رو خودم و نزدی حرف من با هم کلمه یه االن تا که تویی. شدمی آغاز تو از تیتری

 شب اون از بعد. کردمی داغونم که دیدممی چیزی یه شهمه کردم،می فکر تو به که هربار اما خوابیدم؛ شب
 فکر رمانت، به حست، به رسمت، به اسمت، به شب اون از بعد. ندیدم که هست هاییخوبی فهموند بهم زندگی
 دیگه زنی اسم و خوندم. خوردم غبطه و خوندم. خوندم دوباره رو رمانت خط هر که کردم فکر قدراون. کردم
 سر. شدم ماشین سوار. باشه سخت من برای باید این و گفتی عشقش از من پیش خودت که کسی. کرد حالمآشفته

 تیرداد. شاهی. کردم نگاه مهرپور یاومده هایگام و شاهی یرفته هایقدم به ماشین دودی یشیشه از و چرخوندم
 آخر هاشسکوت تموم با که مردی. کردممی زندگی داخلش که ایخونه مدیون. کرد خودش مدیون رو من شاهی

 .بود ماشینش حرکت و شاهی به من نگاه هنوز و شد باز ماشین در. شکست رو باورهام تموم سر
 .کرد نگاه رو سمت این و داشت نگه پارکینگ دم
 .کنیمی فکر بهش داری -

 .کردم نگاهش و چرخیدم
 زدی؟نمی حرف صبح از من با چرا -

 خیال کلی صبح از من و زدنمی حرف من با صبح از اون. غم کمی شاید و حسرت کمی داشت؛ بغض کمی صدام
 سایش صدای من جواب و روشن ماشین. کردم فکرهایی من و نزد زل چشمم به هم ثانیه یک صبح از اون. بافتم

 .فهممنمی دونیمی اگه حتی کن؛ فکر من به گاهی. چرخوندم رو سرم و زدم لبخندی. شد ماشین الستیک
 .کنهمی رفع رو هامخوریدل نگاهت که کن نگاهم گاهی. نیستم آرزوهات قدهم اینکه با بده، فرصت من به گاهی

 .کردممی فکر داشتم -
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 .دادم پایین رو ماشین شیشه
 چی؟ به -
 .کنیمی مقاومت داری زیادی سارا میگم کنم،می فکر که تو به -

 .ذارممی ماشین یپنجره یلبه روی رو دستم و کشممی آهی
 زدی؟نمی حرف من با صبح از چرا -

 شخیره قدرناو کردم، نگاهش قدراون. داشتم دوستش باراین که تمامی وقاحت با. خیره یخیره کردم؛ نگاهش
 ... که زدم زل بهش قدراون شدم،

 .بخوابم نتونستم من شب اون از بعد! سارا. شده عوض چیزایی یه کنممی حس شب اون از بعد -
*** 

. بود زدهذوق ساحل. شد برداشته دوشم از سنگینی بار انگار هنر، دولتی دانشگاه بهترین توی ساحل قبولی خبر با
 سایه. کردممی فکر سایه به کرد،می ذوق که ساحل. گفتمی شنکشیده هاینقاشی از آرزوهاش، از شببهشب برام

 انقضا تاریخ مرامش که هستم کوچیکم خواهر تنگدل فهمیدمی ساحل. شدنمی دیده که بود رسیده ایسایه به
 روزها این. گذاشتمی طاقچه روی و ـوسید*بـمی باید رو هرکدوم که کردمی خرج هاییمادرانه بهناز. داشت

 تیرداد شبنیمه حوالی دیشب و پرسیدمی رو حالم کوتاهی پیامک با روزها این. بود اون ندیدن زندگیم اتفاق بدترین
 پر هردو مهرنوش و ساحل. بگیرم تماس باهاش بود خواسته عذراخانم. داد عذراخانم یشماره حاوی پیامکی شاهی

 از بدتر که زدنندمی رقم من برای هاییترس و گذاشتندمی تهران مرکز به پا که دانشجویی دو. بودند شده خوشی از
 به بیشتری کارکنان و بود اومده جدیدی هایدستگاه. بود دیگه روزهای از ترشلوغ روزها این نشریه. بود تو ندیدن
 صبح هر ایمان. دادمی شکالتی کیک و کردهدم یقهوه بوی شب هر کتابخونه. بودند شده اضافه چاپ بخش
 کوچیکی کافه کتابخونه، گوشه تازگی به. گرفتمی رو پولش و فرستادمی زارع آقای برای تازه هایگل دستهدسته

. داشت ایبامزه تپل هیکل و بود کرده نامزد تازگی به که پسری. چرخوندمی ایمان رفیق که ایکافه. بود افتاده راه
 نشریه به رو ایمان بهونه،بی بابهونه، تا کردمی کار من مخ روی هرروزش به هرروز روزها این که نگم مژگان از

 دستش کار کردنش،نگاه قایمکی این. کردمی نگاهش قایمکی و قدیم یدوره بود شده. کنه تازه دیداری و بکشونم
 کم رو ایمان و کرد خوشبختی آرزوی براش. خندید بهش آرامش کمال در و گرفت زارع آقای رو نگاهش مچ و داد
 از پر لیوان دو و دوصندلی با کتابخونه در جلوی که بود مطبوع و خنک قدری به هوا امروز. ندونست پسرش از

 .رویاباف دخترهای بودیم شده باهم مژگان و من. بودیم نشسته پرتقال،آب
. کردیممی مزهمزه پرتقالآب و بود چسبیده همبه صندلیمون شدیم، تایپ کارهای بودنکم متوجه که صبح هشت از

 .کردمی اخم اون و کشیدممی آه من. خندیدممی من و کشیدمی آه اون
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 !خوبیه پسر -
 .خودم مثل -

 .زنهمی بازوم به مشتی
 کردیم؟می شمسخره چقدر یادته -

 .میدم تکون سر
 .دامش به افتادم -
 .چیزیه بد. المصب ماهیگیریه تور که نیست دام -

 .انداخته دورم رو دستش. میرم خندونش نگاه به غرهچشم
 .کنن خوب رو حالت بلدن خوب چقدر مردا این وقتابعضی دونینمی! سارا -

 .کشهمی عمیقی نفس
 این از و نیستی من دختر دیگه پیشش بری اگه که کرد لج مامان. بود شده تنگ بابام برای دلم پیش روز چند -

 .حرفا
 .کنهمی نگاهم

 گفتم کردم نگاه چشمش توی راستراست! سارا پرروام خیلی من. ایمان فروشیگل رفتم قصد از و بیرون اومدم -
 کنی؟ کاری بلدی بده، حالم

 :گفتم و خندیدم
 .المصبشه یگذشته اون گیر هنوز پسر این! دختر نکن تنگنا؟ توی گذاشتیش قشنگ -

 .انداخت باال شونه
. کردا درست گلدسته دختره اون برای باز نیش با من چشم جلوی. بینهنمی منو کنهمی بیخود. هست که هست -

 .دکتر برو بده حالت خب میگه عوضی یپسره. بخور چای لیوان یه بیا نگفت
 .خورممی رو پرتقالآب آخر یجرعه و خندیدممی بلند

 .میدی شیلنگ داری تو فهمیده. نیست احمق ایمان -
 .زنهمی بازوم به محکمی یضربه

 .گیرهمی رو مردک اون طرف چه ـثافت*کـ -
 .میدم گوش حرفاش ادامه به لبخند با و نمیگم چیزی

 تماس یه جرئت و ندیدمت ستهفته دو از بیشتر که کردممی فکر تویی به من و گفتمی خوبش حس از او
 . ندارم وخالیخشک
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 با. کنممی باز رو گوشی پیامک صفحه مژگان یورقلمبیده چشمای جلوی و کنهمی عود نگرفتنمتماس این

 شلوغ مانیتور یه و صندلی و میز دوباره بعد ساعت یه. گزهمی لب و کنهمی چاک نیش. کنممی نگاهش ایهغرچشم
 ویراستار برای. گذاشتمی کاغذ روی کاغذ و گرفتمی رو کوچیک امالیی هایغلط مژگان. دریافتی هایایمیل از

 حواسش زارع آقای و نبود بارمون چیزی چندان. بودیم کار مشغول ما و اومده پیش مشکلی زارع آقای یموردعالقه
. خوشحالم زیادی کمی که بمونه خودمون بین. دادمی توضیح دوباره و داد تذکر چندباری. بود هم ما هایغلط به

 اینجا به مهرپور که شد این بر قرار کارها سنگینی و ویراستار نبود دلیل به. دادمی جوالن خوشی پوستم زیر انگار
 باال رو سرم خورد، در به که ایتقه با. بود افتاده جونم به استرس اما نداد؛ رو کوتاهم پیامک جواب که بماند. بیاد

 داد بلندی سالم شد؟می چیزی. کردمنمی هم سالم اگه نبود مهم چندان. نیست اون جز کسی دونستممی. نیاوردم
 دستش کنار درست رو کنارم ورق یدسته نشست، من میز روی که دستش. کرد واحوالحال مژگان با پرانرژی و

 نویسدست ایدسته درگیر مژگان با زارع آقای. داد خشکی سالم رنگیکم اخم با و کردم تنگ رو چشمام. کوبوندم
 .بودند غیرانتقاعی مدرسه سمت از

 .اومد کش بیشتر لبخندش اون و رفتم ایغرهچشم. گذاشت دستم روی رو دستش کف بره، عقب دستم اینکه قبل
 .نبودی لوس که تو -

 .کنممی اشاره کنارش کاغذهای یدسته به و کشممی کنار محکم رو دستم
 .کنید چک باید هم شما. کشیدم خط بنفش خودکار با رو نگارشیش هایغلط. شماست برای -

 .اومد جلوتر کمی
 .ببینمت بنداز نگاه یه -

 .کردم نگاهش و بردم باال رو سرم و گرفتم دست به جدیدی خودکار
 شد؟ تموم خب؟ -

 .داد سُر مقنعه داخل به رو موهام بلندِ یدنباله و رسید مگونه به شاشاره انگشت
 زارع آقای که بزنم زنگ بهت کالس بعد خواستممی. دادی پیام که بودم کالس وسط. بودم دانشگاه صبح از -

 خب؟ بینمت،می گفتم نزدم، زنگ دیگه. زد زنگ
 .انداختم باال ابرو

 خب؟ -
 .زد لبخندی

 .کن قهر همیشه. میشی بامزه کنی،می قهر -
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 جدید یدسته برداشتن زمان و کرد نگاهم زیرچشمی مژگان. کرد گردعقب و انداخت هاورق یدسته زیر دست
 و کشممی میز روی دست. سابممی هم روی دندون حرص با و میدم تکون سر تأسف با. اومد وابروچشم ها،مجله

 مهرپور مدخترونه هاینگاه زیر اینکه مثل بمونه؛ خودمون بین باید چیزهایی یه. کنممی جمع رو پخش خودکارهای
 شدنش،مشغول زمان اما کردم؛نمی نگاهش داشت،برمی کاغذ جدیدی یدسته و شدمی بلند که هربار. زدم دید رو

 چندبار. کردمی ریز چشم و شدمی هم نزدیک شمردونه ابروهای شد،می که متفکر. کرد نگاهش شدمی سیر
 دست کف دونممی که بماند. کنممی فکر دارم هم من آقا، آهای مثالً که کردم رفتار جوری ولی شد؛ نگاهم متوجه

 به حواسم کنممی سعی ناهار وقت آخر تا. بود هاحرف این از ترزرنگ مرد این. نمیاره روم به و شده رو براش من
 نه نشستی،می مژگان کنار صندلی روی الاقل! لعنتی. نمیشم هم موفق که خوب چه و باشه هاورق سرتیترهای

 من یا بود شده داردم و گرم اتاق فضای. عطر به عطر قدراین نه. نفسبهنفس قدراین نه. من به نزدیک قدراین
 هایورق دست چند باالخره ناهار ساعت تا. میشم جدیت همه این و مرد این خیالبی و کشممی پوفی بود؟ گرمم

. زدم پس رو بهناز وچیلیچرب لقمه تموم حوصلگیبی با صبح. بود مگشنه. کنممی درست رو مختلف هایآموزشگاه
 همراه چشمکی با مژگان. کنهمی التماس خواب برای هنوز چشمات وقتی هم اون. چسبیدنمی صبحانه ها،صبح اول

 هایزیپ و دارمبرمی صندلی پشت از رو کیفم. میشه بود، غذاخوری سلف به منتهی که پایین طبقه راهی زارع آقای
 .ایستهمی کنارم که میشم کیف یگیرکرده زیپ درگیر. بندممی رو بازش

 .نمیدن محل بعضیا -
 .کنممی نگاهش و میدم دماغم به چینی

 .نیست خوب حالت تو -
 .میده لم راحت مژگان صندلی روی خیالیبی با
 گفته؟ کی -

 .اندازممی کوچیکم مشکی کیف توی و دارمبرمی رو موبایلم گوشی
 نمیای؟ -
 :پرسهمی داره، لبش کنج لبخند که جیبی به دست ژست با و میشه بلند جا از مکث کمی با
 میاد؟ بهم جوریاین -

 .کنهمی باز رو اتاق در و خندهمی که کنممی نگاهش چپچپ و کنممی کج رو سرم
  ناهار؟ نری حاال نمیشه -
  
 .کنممی نگاهش خنده با
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 چی؟ یعنی -
 .ذارهمی در دستگیره روی دست

 .کنم نگات خواممی. بشین بیا -
 .اندازممی ایخیره نگاه گیره،می رو هامسرشونه که دستش به تعجب با و اندازممی باال ابرو

 شدم؟ توهمی من یا خورده جایی به سرت امروز تو -
 .نشونهمی میزم کنار ینفرهسه مبل روی رو من
 چی؟ تو. دارم دوست هم رو جایی به خوردنم سَر این. دارم دوست رو شدنتتوهمی این من. هردو -

 .ذارممی میز روی رو کیفم
 !آژمان -

 .زنممی بازوش به محکمی یضربه. خندهمی
 .هست چیزیت یه شدمی باورم داشت جدیجدی -

 .چسبونهمی مشونه به رو ششونه
 .هست چیزی یه از بیشتر تو پیش البته هست؛ چیزیم یه که بشه باورت باید جدیجدی -
 .میشم خیره رنگشمشکی کالج هایکفش به
 .بگیا تونیمی هم شدناحساساتی همه این بدون چیزی؟ کاری؟ حرفی؟ داری؟ منظوری... میگما -
 اسم به سختی جسم که بشه تبخیر من دل. کنیمی داغـش تو که بشه آب من دل و زنهمی چشمکی خنده با
 تا و ممقنعه شدنکج اصالً بودی، که تو. نبود دیگه من مال بودی، که تو اما بود؛ من دل این. کنهمی نابودش «تو»

 و رفتمی عقب ممقنعه. نبود مهم برات چیزها این کالً تو چون نبود؛ مهم مانتوم کجی و شلوارم پاچه خوردن
 .خوایمی رو ممقنعه جلوکشیدن کمیه نگاهت با فقط و کردینمی خرج خرکی غیرت اومد،می بیرون موهام

 دیالوگش هر ته یخنده به. گذشت خوب تَوهمیش درمیونیکی هایحرف با مهرپور، هایدیوونگی تموم با روز اون
 خودم با من کردی؟ چه خودت با تو! احساساتی یساده دخترک. کنهمی بیداد و داد انگار قلبم کنم،می فکر که

 با انقالبش تا ولیعصر از فالوده رشته چند با سنتی بستنی. چسبهمی تو با پام زیر شهر تموم. چیهمه من با اون هیچ،
 به شونه ولی نگرفتی؛ رو دستم کردی، پارک ایگوشه رو ماشین گذشت، خوش که روزی همون. چسبهمی تو

 کمیه و فالوده رشته چند همون با سنتی بستنی. زدیم دید رو انقالب هایکتابخونه قدمبهقدم. اومدی راه مشونه
 تبِ. بخشیدی تب چشمام به تخنده با و کردی آغشته بستنی به رو من دماغ. خوردیم قرمز فرنگیتوت و آبلیمو
 و میری هم کنی،می نگاهم و هستی هم. تو برای من مرام کل بود این. بسازم بودنت با و بسوزم نبودت با اینکه

 تشونه برگشت وقت چون بره؛می خوابم امشب. ترسونیمی میشه، شروع «میم» تا «دال» از که کلمه دو از رو من



 

 

475 

 

  آماج نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 ツبهزاد سدنا

 خورد به حیاییبی کرد، نگاهم وابروییچشم با اگه راننده مرد. شدمی شروع تو از که هاییخوابیبی تموم محرم. شد
 مراقبم در جلوی خود تا کنه؟می تحمل کنهمی درد تو برای که رو سری تشونه باریه دفعه چند مگه و دادم خودم
« !آقا عشقه رو مرامت» هابازاریکوچه این قول به و نخورم ایتخته دری، به کوچه میون خمـار خمـار که بودی

 با رو من ببین. برگردی هاتخواهرزاده پیش تو و بیاد دنبالم ایمان خیابون سر نکردی قبول که بود عشق مرامت
 .کن نگاهم میم تا دال حال به فکری ولی هست؛ گرم دمت اینکه
*** 
 قلبم توی تنگیلد مشت یه عشق، جای و اومد پاییز. لیمویی زردهای آلبالو، قرمزهای تیره، هاینارنجی. اومد پاییز

 چی؟ بعد سال پاییز. بودی تو و اومد پاییز. چپوند
 چهار از بیشتر صبح. کردمی قراریبی. نبود خوب زیادی امیرحسین حال دیشب از چی؟ بعد سال بشه، تموم امسال
 مفت ویزیت پول سر آخر و گفتندمی چرتی یه هرکدومشون. بودیم نگرفته اینتیجه و رفتیم متخصص دکتر
 مویه بهناز. کردمی گریه بلندتر مادرش یگریه صدای با هم امیرحسین. زدمی زار گوشم کنار بهناز. گرفتندمی
 بهناز. ریخت سرم بود، بدی هرچی هم ایجمعه روز رسید،می دیگه ساعتنیم ایمان. بودم کالفه من و کردمی

 فکر ایمان. شدنمی کنده حیاط از مخسته چشمای. دادمی حرکت ایگهواره رو قراربی امیر گریه، از شدهسرخ
. کنممی باز گردنم دور از رو شالم و کشممی ایکالفه پوف شد؟می حالیشون چیزی دکترها این اومدنش با کردمی

 میدون از هم با که بزرگی کوله و ایسورمه مانتو زد؛ تن دانشجویی رخت ساحل. بود رفته ساحل و اومده پاییز
 با ساده کنم؛می نگاه هاشطرح و یطاقچه لبه دوزیترمه به و کشممی آهی. خریدیم هاشکتاب با انقالب

 .بود بهناز دستِ کار که طالیی و سفید هایمرواریددوزی
 زمین کف پالستیکی هایدمپایی. میرم در سمت بندازم، سرم روی شالی اینکهبی و میشم بلند جا از در صدای با

 پاییزها، تموم اندازه به. دادمی رو تو بوی. دادمی غصه بوی. بود سرد هوا. کنهمی ایجاد بدی صدای و میشه کشیده
 این مژگان قول به. بود شده تنگ همه از بیشتر تو برای دلم اما دونم؛نمی رو تو به ربطش اصالً. بود شده تنگ دلم

 مردک کردمی پیر. گفتمی راست خب. کنهمی پیر رو تو شچندهفته و ماههیه هاینیومدن با مهرپور
 نگرانش نگاه به ایمان یشونه پس از مخیره نگاه میشه، باز که در. امروز تا ندیدمش بود دوهفته. داشتنیدوست

 این. ورتراون و ترسمتاون هاینگاه حسود. شدم تو حسود من چی؟ که اومده اینجا تا اون! بود نگران. افتهمی
 سر به و میده تکون سالم معنی به سری ایمان اینجایی؟ چرا حاال. انداختمی گریه به رو من شدن تو حسود

 از جلوتر. میدم جواب امیرحسینه، به راجع که هاشسؤال به و کنمنمی توجهی. زنهمی کوچیکی اشاره پوششمبی
. فرستهمی داخل رو شاشلخته موهای و میشه متعجب کمی مهرپور دیدن از بهناز و میشم خونه وارد شونهمه

 :پرسهمی آرامش با و گیرهمی بهناز دست از رو امیرحسین کوچیکی تماس با مهرپور
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 .نداره فایده دکتربردن اینجا. تهران بریم بپوشید چیزی یه لطفاً. باشید آروم. پریده رنگتون خوبید؟ خودتون -
 پوست مهربانانه که مهرپور به کوتاهی نگاه و گیرممی بهناز لرزون هایدست از نگاه حیاط در یدوباره صدای با

 برداشتن با اون از زودتر و گیرممی رو جلوش که میره در سمت ایمان. اندازممی کرد،می نـوازش رو امیرحسین
 نفسنفس. کنهمی پرت خونه داخل رو خودش تقریباً مژگان و کنممی باز رو در کرده، تند قدم. میرم در سمت شالم
 .زنهمی
 .بگو بهناز به برو. آوردم مامانمو ماشین. بریم بیا. بیا شده؟ چی خوبی؟ -

 پا به خونگی شلوار و پوشیده کفش جای به الانگشتی دمپایی که اومده هراسون قدراین! من خوب دوست! لعنتی
 .ذارممی جیبم داخل رو سوئیچ و گیرممی رو دستش. داره

. که بیای نبود واجب. کن عوض من هایجین از یکی با رو شلوارت برو بیا. ریممی پشتش ما. اومده مهرپور -
 بودی؟ خواب

 به همراهش گیره،می آروم که کمی. کنممی پاک رو شده خشک لبش کنار که رو دهنش بزاق شالم یگوشه با
 کمتر. کنهمی عذرخواهی دیررسیدنش برای بهناز از و کنهمی همه به سالمی کرده،پف چشمای با اون و میرم داخل

 چندباری ایمان. پرعجله هم کمی و کردمی رانندگی خوب مژگان. رسیممی خصوصی بیمارستان به دوساعت از
 ایمان. بود وصل شونهمه به مژگان پای که البته خودش؛ هاینگرانی نوع همون از. کرد محواله آبدار پیامک
 .کشید باال بود پوشیده که رو جینی شلوار مژگان. سپرد مژگان به رو من و بیام بیمارستان سالن داخل به نذاشت

 .بده کمرش چقدر اه -
 .میدم تکون رو سرم

 .نشده اینجوری تاحاال امیرحسین! مژگان نگرانم -
 .ذارهمی کنارش رو موبایلش گوشی

 و حلوا تا من که زدی زنگ من به جوریه. دربیاری بازیکولی قدراین نباید که هربار. میشه مریض. ستبچه -
 ...خرما

 .زنهمی کوتاهی یخندهتک که زنممی دهنش به آرومی یضربه دست پشت با
 .نخور رو صاحابتبی ناخن اون قدراون االنم. میشه خوب باش مطمئن! نباش نگران. کردم شوخی -
 به و گیرممی ضرب زمین روی چپم پای با. گیرممی دندون به رو ناخن کنار پوست و نمیدم گوش حرفش به

 طاقت. ترسممی بیشتر همه از و مخسته. نگرانم اما نیست؛ جدی چیز دونممی خودم. میشم خیره سالن ورودی
 خوب دکتر یه. بود شده کردنشتب باعث امیرحسین دادنازدست ترس. ندارم آشفتگی همه اون با رو بهناز دیدن
 رفع به نیاز مخصوصی دستگاه با که عفونت یه و نیست چیزی که کرد راحت رو خیالمون رفتیم، که کرج حوالی
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 هوای. زدمی هردومون جون به آتیش و نبود ماجرا کنول بهناز اما کشیدیم؛ راحتی نفس حدودی تا. هست اون
. بود گرفته دربر رو بیمارستان اطراف بلندی کاج هایدرخت. بود آورده جا رو حالم کمی مالیم باد و پاییز مطبوع
 رو حالم بیمارستان مخلفات و آمپول بوی کردممی احساس. کردم نگاه اطراف به و برداشتم هامناخن سر از دست

 زیادم خوردنحرص و نخوردنشام خاطربه بیشتر. سوزوندمی رو ممعده سر که داشتم تهوعی حالت. زنهمی همبه
 کف. حدش از بیش خلوتی و بود خصوصی بیمارستان. بودند وآمدرفت درحال مختلفی اوضاع با کمی بیمارهای. بود

 هم روی چشم و چسبونممی صندلی گاهتکیه به رو سرم! لعنتی پول این از امان. شدنمی پیدا هم آشغال یه حیاطش
 غذا بد. شدم بدخواب دیشب. کردمی درد تنم تموم. داد گوش کالمبی و دارشیب موزیک یه شدمی کاش. ذارممی
 .شدم هم
 کنی؟می فکر چی به -

 اسمش یاد رو من موقعشبی هایرسیدن این. ویرونم آوارم، داغونم، خرابم، که جایی یه. رسیدمی همیشه اون خب
 .کنممی باز چشم حوصلهبی. زمانبی وقت،بی انداخت؛می
 .شدید فرماتشریف! عجب چه -

 .ذارهمی دستم کنار عسلیشیرین همراه رو پاکتی میوهآب و زنهمی رنگیکم لبخند
 کنی؟می درک. هاشدرگیری و دانشگاهه شروع. خواممی عذر نبودنم مدت این بابت -

 .کنممی باز رو عسلشیرین روکش و میدم تکون سری
 دارم؟ دوست عسلشیرین دونستیمی کجا از -
 .کرد اشاره اومد،می سمتمون به خوراکی از پر پالستیک با که مژگان به
 .دارن دوست عسلشیرین بعضیا فهمیدم کنه،می خرید دیدم رو ایشون -

 .کشممی آلودمخواب چشمای روی دستی
 ...امیر -

 .میشه متمایل سمتم کمی
 به تنها رو امیر دکتر ذاشتنمی حتی. بدتره تو از که خانم بهناز. میشی ضعیف و حالبی خیلی میشی، که نگران -

 بزنم؟ غر باید شهمه من... که هم تو. کرد راضیش ایمان. ببره معاینه اتاق
 قانعم خب اما نیست؛ کم دوهفته. کن آب منو المروت دل و بزن حرف اخم با تو. توجه بگم من غر بگو تو غر؟

 راهی من به ایاشاره با مژگان هست؟ بینمون خبری که برداشتم دور من باز یعنی نشدی؟ تنگمدل یعنی. کردی
 دیگه این. ندارند هم با هم تماسی و پیامک گفتمی بود؟ ندیده رو ایمان بود چندروز اون. میشه بیمارستان سالن

 .کنهمی لمس رو مشونه سر دستش کف با جورشه؟چه
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 .گیریمی کمردرد اینجا بکشی؟ دراز اونجا یا کمیه بخوابی من ماشین توی امیر کارای شدنتموم تا خوایمی -
 فرط از هامگونه شدم؟ دیوونه قدراین من یا بود نگران لعنتی دیدمش؟می دلبر من یا بود دلبر لعنتی. زدم لبخند

 شتیره چشمای تا و شدم خیره ابروش دو خط به معناداری لبخند با فقط. نکردم نگاهش زلزل و نشد سرخ خجالت
 .زدمی چشمک آفتاب نور زیر شتیره خیلی آبیِ هایرگه و زدمی برق. اومدم پایین

 کنی؟می نگاهم چرا جوریاین چیه؟ -
 منی؟ فکر به -

 .کنهمی نگاهم متفکری حالت با و میره باال چپش ابروی
 کنی؟می پردازیخیال -

 بینینمی مگه. کنیمی پردازشش تو و پردازمخیال من. ذارممی کنار رو مخوردهنیمه عسلشیرین و میشم ناراحت
 اصالً دونیمی. نکن لـمس رو من. نکش مشونه روی دورانی صورت به رو هاتدست. نکن توجه پردازم؟خیال

 بلند اون و میشه خارج دهنم از ایحوصلهبی «اه». ترراحت خیال، کمتر، نگاه یه. که نمیشه چیزی. نکن نگاهمم
 خوب قدراین و زدمی حرف خوب قدراین. کردمی نگاهم خوب قدراین که درکبه اصالً. کنمنمی نگاهش. میشه
 .کشهمی رو مشکیش بلندنیمه هایکتونی بند و ذارهمی آبی هاینیمکت یلبه روی رو راستش پای. دادمی آزارم

 چیه؟ نظرتو. منم ترینشمهم اینه ترینشمهم. دارم دوست رو هاتپردازیخیال این منم راستش دونیمی -
. کارت پِی برو. نداره فایده دلجوییت. ساختمی دوباره کوبید،می اول. نداشت دم و شاخ که بودنخل. روانی مردک
 .کشهمی جلوتر و جلو رو مرفتهعقب شال. میرم نگاهش رنگ به ایغرهچشم

 .میدم دستت کار میشم، عاشقت نکن، نگام جوریاین -
 .کشتمی و رفتمی تاخت،می زد،می اون! همین. مونهمی جا من قلب روی چندکیلو یاندازه به ایوزنه یه انگار و

 کوتاه لمس با. رفتمی و کشتمی هزاربار مرا بود، وقتی. بود زیبایی قاتل اون. زیبا قدرهمین آهسته، قدرهمین
 .کشهمی باال رو مشونه

 .نداری دوست رو بیمارستان فضای گفت ایمان. ماشین تو بریم پاشو -
 عجیب این و امباخته من فهمیدندمی شهر یهمه برد،می بو که اون. بود بـرده بو چیزهایییه. دیگر بود ایمان و

 من کنه، خواب رو من خواستمی. دارم باشم، کنارت من که خواهدمی جرئت باختن تو به. ستشیرینی باخت
. نخوری تکون تو و بذارم تشونه روی سر که ـت*مسـ. شدممی ـت*مسـ نیمکت همون روی جوریشهمین

 خب. کردندمی نگاهمون مردم اگرچه. داشتم دوست رو بودن اونجا. بخوابم ربع یه حداقل و نکنم هم نگاهت
 و زد میوهآب داخل به نی اون و گذشتیم نگهبان کوچیک کانکس جلوی از. گذاشتن تو یشونه روی سر چسبیدمی

 چیز همه اون کنار اما وقیحم؛ زیادی من. داشتم دوست رو پرتقال طعم خنکای و دادم آبمیوه به تکونی. داد دستم
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 هاشانگشت میون رو ماشین سوئیچ جیب به دست. شیممی رد هاجدول کنار از و کنممی تر لبی. داشتم دوست رو
 همون و مشکی جین شلوار. داشت تن به زردرنگ رنگکم طرح با تیره سبز کوتاهآستین تیشرت. میده تکون
 گفتن که منم. زدمی عجیب تیپش این کمی خب. دیدممی پاش به بود باراولین که مشکی بلندفاق هایکتونی
 تن به ساحله مال که سفید رنگکم هایرگه با ایسورمه نخی مانتوی تیمارستان، یه روانی هایمریض شبیه. ندارم
 . زنندمی بیرون شالم پشت از گهگاهی و نبستم رو موهام. دارم

  
 رو خودم حال هست، وقتی یعنی دونم؛نمی خودمم حال. زنممی قدم کنارش. افتهمی بینمون فاصله سکوت با

 اصالً. بگم خودم از کمی خواممی. ریزهسنگ و کلربی. آب مثل شاید ساده غش،وغلبی. بودم ساده. دونمنمی
 .میگن بلوری پروپاچه از و کشنمی موها بین دست آینه جلوی که هاکلیشه مدل اون از. بشم ایکلیشه خواممی

 .بود انگیزرقت توجه به نیازم و داشتم ناز انگار کمی. بود دارخنده
 کنی؟می فکر چی به -

 .کردم باز رو مگرفتهـل*بغـ هایدست
 .پاییزم عاشق من -

 .کردیم عبور هاجدول از و انداخت باال ابرو
 .خاصه خیلی اما غمگینه؛ کمی -

 اثر من روی چندان که دادمی وجوشیجنب بوی پاییز هوای. زدندمی داریجیغ هایبوق و گذشتندمی هاییماشین
 بالطبع. بشم سوار خواست ازم چشمی اشاره با. نکرد باز برام رو در و نشد جنتلمن. رفت ماشینش سمت. نداشت

 روی دست. کشیدم دراز تقریباً رنگمشکی چرم صندلی روی. کردممی انتخاب رو پشت صندلی استراحت، برای
 .گذاشتم پیشونیم

 .داره سوز هوا -
 کنم؟ روشن بخاری یعنی -

 .کردم باز رو هامچشم از یکی
 .آره نشه، سردم خوایمی اگه -

. کردم عادت اما دارم؛ دوسشون فقط انگار. نیست بخشلـذت برام شگونه روی چال اون دیگه و زد رنگیکم لبخند
 چی بعدش راستی... بعد و خوندم رو کتابت که بره یادم مدتی بعد مثالً کنم؟می عادت خودتم به چی؟ خودت به

. شد گرم کمکم ماشین فضای و فشردم هم روی چشم. نیستی پرسیل تاید بوی با مهرپور برام االن دیگه تو شد؟
 تو با بمونه، خودمون بین بذار. چسبیدمی که گرمایی و بود سکوت. کرد خوش جا چشمام پشت خواب هایالیه
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 گرفتارت من. گرفتارته بدجور یکی. نشی متوجه و بشینی جلو صندلی روی ساکت اگه حتی چسبید؛می بیشتر بودن
 موهام بین آرومی ردهای هاتدست که نبود اشتباه. شدنمی حل گرفتاریش هم گشامشکل با که ایگرفتاری. بودم

 آره. بکشی زدنشونه از دست خوادنمی دلت. میشه باز که هاشگره زنی،می شونه رو موهات دیدی. انداختمی جا
 هم تانگو ـص*رقـ و مالیم نورهای. نداره وجود خاصی عطر و الیت موزیک. جوریماین من هم تو به راجع دقیقاً
 .خوردمی خیلی من مدل به کنی، ثبت موهام بین رو انگشتات رد اینکه اما خوره؛نمی ما تیپ به اصالً

 .دونممی. بیداری -
 بازی من دل با بود، چرخیده که ایتنهنیم با و بود داده عقب رو راننده صندلی. کردم باز رو چشمام و زدم لبخندی

 .تقلببی کرد،می بازی هم ایحرفه نامرد،. کردمی
 .خوابیدم پهلو به
 اشتباهه؟ کارت دونیمی -

 .شد کشیده مگونه روی تا گرمی لبخند با شسبابه انگشت
 .ناراضی بابای گور. راضی تو. راضی من -

. قلبمی تپش ماجرای تو. نمیشه تو ماجرای کنول بشه، وابسته که صاحبمبی دل پدر گور. ناراضی بابای گور. آره
 دارم؟ برات داستانی چی؟ من. کردیمی درست برام داستان که بودی تو این همیشه. گردنمی تند نبض ماجرای

 .گذاشتم دستش روی و آوردم باال رو دستم
 کنی؟ خوابم یا کنی بازی باهام آوردیم -

 :پرسهمی چشمکی با و کنهمی تر لبی
 داری؟ دوست تو رو کدومش -

 .رفتم ایغرهچشم
 !حیابی ـ

 .چرخوند خودش سمت و گرفت آروم رو مچونه. شد بلند شخنده صدای و چرخوندم رو سرم
 کردی؟ نگاه خودت به. باشم تو فکر خواممی. خواب نه بازی، نه -

 .کردم زمزمه و گزیدم لب
 .کنمنمی نگاه خودم به باشم تو پیش -

 .کرد لمس رو بینیم انگشتش دو با و زد کجی لبخند
 .نمیاد بهت عینک. سیستمی پای شهمه. بدی چشمات به استراحت کمیه بهتره -

 .چرخوند انگشتش دور و گرفت رو موهام یریشه بلندترین یدنباله
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 نداری؟ مشکلی تو. ایمان پیش برم باید -
. داشتم نگه صورتش از کمی فاصله توی و آوردم باال رو آزادم دست. کردم ریششته به نگاهی و زدم پلکی

 نه. روش اینم باختی، که تو دختر. بود دودل هم ریششته اون لمس برای که بود دستی پِی چشماش مسیرش
 .ترسممی شدنوابسته این ته از. میشم وابسته بدتر دارم هی. نمیشه

 کف بعد و گرفت رو دستم مچ شدنمپشیمون قبل و شد جمع هم دومی. شد جمع دستم کف داخل به اولم انگشت
 این. نکردم نگاهش و فشردم هم روی رو هاملب. چسبوند خودش یگونه به و گذاشت دستم پشت رو دستش

 بستم چشم. آوردم پایین و کردم مشت رو دستم. کنند خفه ایگوشه ببرن رو من کاش. جنبهبی چقدر بود؟ کاریچه
 .فشرد بیشتر صندلی گاهتکیه به رو من که بود ماشین در شدنبسته صدای بعد و

*** 
 بهناز. بشه مطمئن امیرحسین حال از تا موند کنارمون زیادی مدت مهرپور و شد بهتر امیرحسین حال روز اون از بعد

 .بودم داده جا خودم درون حیا و شرم مشتیه. ندارم گفتن که من و کردمی تشکر کلی زدهخجالت هربار
 و ایمان از. گفتم ساحل از. کرد گوش یکییکی رو هامنگرانی و زد حرف. زد حرف من با بود دیشب همین
 گلوم میون نبودن از عظیمی حجم یه. کردم بغض رسیدم، که سایه به. سایه از امیرحسین، از بهناز، از. هاشندیدن

 خیلی پرتم، خیلی فهمیدم که بود اونجا. رفتم سایه خونه سمت قصد از نه، که اتفاقی پیش دوهفته. کرد خوش جا
 . کردم نگاه خالی یخونه به زدهبهت تموم، تعجب با. بود رفته اونجا از سایه. بخیلم و برسرخاک خیلی عقبم،

  
 کناری همسایه. دادم داریدل رو خودم خونه رویبهرو دوساعت از بیشتر و کردم بغ ساعت یه. شدم خیره ساعتنیم

. رفتندمی و دادندمی تکون تفاوتیبی روی از سری. شناختندنمی رو سایه اصالً انگار کوچه کل. دونستنمی چیزی
 که کوچه سر سوپرمارکت جلوی. شدم راهی گرفته و سیاه شنبه،پنج روز عصر رنگکم سرمای از شدهکرخت تنی با

 چسبیده یقفسه از. شدم مغازه وارد کیک یه خریدن برای ضعفی حس با و کردم صبر دقیقه چند بود، شده باز تازه
 بهم نگاهی پیرمرد. گذاشتم ایشیشه پیشخوان رو هزاری یه کیفم جلوی زیپ از و برداشتم کیکی ورودی، در به

 .کرد
 دخترم؟ خوبی ـ

 هامدست. افتادم مغازه کف خوراکی از پر هایقفسه با و گرفتم کنار قفسه به رو دستم و رفت گیج سرم انگار
 هم پشت هایزدنپلک با و گرفت رو هامشونه زیر دستی. زد صدا رو پیرزنی بدوبدو پیرمرد و شد گاهمتکیه حسبی

 دستم رو کیفم ترسریع پیرمرد که بردم کیفم سمت رو دستم و زدم پس رو میوهآب پاکت. شد کمتر چشمام تاری
 تموم و کردمی عود مقدمهبی لعنتی میگرن. دادم قورت آب خوردن بدون رو قرصم و کردم باز رو کیفم زیپ. داد
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 شده شرمنده قدراون. شدم بلند جا از پیرزن کمک با و اومد جا حالم کمی ربع،یه بعد. دادمی آزار رو بدنم هایعصب
 سوپرمارکت صاحب یعنی کریم،مش همسر رو خودش پیرزن. افتاد نمی زبونم از «خواممی معذرت» کلمه که بودم

 با اون و دادم توضیح رو مشکلم کریممش برای. ببره درمانگاه به رو من دخترش تا داشت اصرار خیلی و کرد معرفی
 دقیقاً نمیاد یادم. گرفته رو جدیدشون آدرس بود، سایه خونه نزدیک که ایامالکی از راحتی به کوتاهی آمارگرفتن

 من به خنده با کریممش و بشه سرخ شافتاده هایلپ که بود قدریاون اما ـوسیدم؛*بـ رو پیرزن صورت چقدر
 اون و دادم رو سایه جدید یخونه آدرس مهرپور به دیشب. کنه جدا مادرش از رو من باالخره دخترش و کنه نگاه

 ایمان. بود برانگیزسؤال و بزرگ زیادی من برای چراش و اومدمی. میاد امشب گفت. زد زل آسمون به متفکر
 کدومهیچ از و نبودم فضولی آدم. رفت فروشیگل به مژگان، با کوتاهش بحث و کارشصاحب تماس با ظهری

 تکون سر متأسف فقط و کرد آروم رو هردوشون بهناز. پرندمی همبه گربه و سگ عین که مرگشونه چه که نپرسیدم
. کردممی جان نوش رو ایمان یغرهچشم و انداختممی خنده به رو امیرحسین که بودم من فقط وسط این. دادمی
 و کرد خداحافظی غرغر با هم مژگان رفتنش، بعد. رفت و بست رو در داغون اعصابی با و خداحافظیبی رفتن دم

 موبایلم، زنگ صدای با... امشب حاال و انداختیم باال شونه و کردیم نگاه همبه من و بهناز. ـوسید*بـ رو مگونه
 بهناز. زدمی چشمک مهرپور اسم. برداشتم ناهارخوری میز روی از رو گوشی و کردم دور خودم از رو چای لیوان

 لبخند و شد بودم، گذاشته اکانتش روی که جمعیدسته عکس و مهرپور متوجه من کنار از ردشدن هنگام
 چادر محرم ماه توی فقط که بیاد نظربه مسخره شاید من شدنچادری و بود محرم شروع دیروز. زد ایکنندهگرمدل

 .کردم تر لبی. بود باارزش من برای مسخرگی این اما بپوشم؛
 بله؟ -
 .بیاییم جایی تا بریم. بیرون بیا بپوش، درست چیزیه -
 :پرسید و کرد جاجابه ـل*بغـ توی رو امیرحسین بهناز. کرد قطع رو تلفن و
 شده؟ چی -

 .رفتم لباسیچوب سمت
 .زنممی زنگ بهت کنم،می دیر دیدم اگه. نباش نگرانم. بیام جایی تا برم -

 .داد دستم رو چادرم و اومد ترنزدیک
 .ترسناکن شبا. بیا زود. نذار تنها منو -

 .کردم هاشاخم برای ایدرازیزبون و کشیدم رو امیرحسین کوچیک لپ
 .عزیزم میام -
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 چسب و کشیدم باال رو رنگممشکی ساپورت. بستم رو مانتوم آخر یدکمه و کردم پا رو مشکیم یساده هایکفش
 .کرد باز رو ماشین در و شد خم ماشین داخل از. کردم باز رو در و انداختم جیبم داخل رو گوشی. بستم رو هامکفش

 چطوری؟ -
 .کردم ترمحکم رو شالم

 ...دلیلبی شب، موقع این چطوری؟ تو. خوبم ـ
 .گرفت عقبدنده. گرفتم بخاری جلوی رو هام دست و بستم آروم رو ماشین در
 .سایه یخونه بریم ـ

 .کردم نگاهش گشادشده چشمای با و چرخیدم سریع
 !چی؟ -
 .شد خارج باریک یکوچه از
 .هستم من باراین. شکست روت شیشه رفتی، تنها قبل یدفعه -
 دومی که بود ایوحشی. نداشت شوخی کسی با امید هست؟ نبودنت و بود بین فرق کرد؟می فرقی هم باشی تو

 .نداشت
 .نیست این راهش اما کنی؛ کمک من به خوایمی دونممی من ببین -

 .فشرد رو پدال و چرخوند رو ماشین فرمون
 .بیای در نگرانی از کمیه تا میدم هُلت دارم کنم، کمک بهت نیست قرار -

 .کردم تر لبی
 .بده گوش حرفم به. نریم بیا. دارم شورهدل ولی برم؛ خواستم خیلی هم مدت این. ندارم رو اونجا به رفتن آمادگی -

 .گذاشت عقب صندلی روی رو بود خودش و من بین که کتش و زد تا رو شمردونه پیراهن هایآستین
 .کنی کاری یه باید. بودم فکرت اینجا تا دانشگاه خود از -

 .کرد باز رو دستش مچ دور ساعت و کرد مرتب رو سفیدش پیراهن یقه
 .نبودی ترسو -

 .بردم بود، فرمون روی که دستش سمت رو دستم
 .شیم خیالبی بیا -

 .شد کشیده صورتم به بلندمنیمه هایناخن و دستم از شاکیش نگاه
 برگردیم؟ -

 . شدم خیره چشماش به و ترکردم لبی
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 فهمی؟می ترسم،می. برم تونمنمی ـ

 .زد دور رو میدون
 کردی؟ فرض منو چیزی هویجی احیاناً -

 .فشردم رو دستش غضروف هایـستگی*برجـ و کردم اخمی
 .دارم شورهدل. بعداً ـ

 .چرخوند کاسه درون رو چشماش مردمک
 .باریه شیون بار،یه مرگ -

. بود اومده سراغم همیشگی سردرد و سوختمی ممعده بود، ریخته همبه دلم. کشیدم هوفی و کشیدم کنار رو دستم
 پنجره یلبه و کردم تا رو آرنجم. بود کرده نفوذ ماشین داخل تا غلیظ اسفند بوی. اومدمی زنجیرزنی و طبل صدای

 محرم روز چند از بیشتر. بودند گرفته رو محرم ماه نم هاخیابون و شلوغ هایکوچه. کردم نگاه بیرون به و گذاشتم
 زودتر رو هابچه همگی دادمی ترجیح که داشت هاییمراسم زارع آقای قبل، از کمتر ما کاری ساعت و بود سررسیده

 ترافیک پشت. دادمی من به رو زیادی آزاد وقت و رفتمی پیش جوراین محرم هر همیشه. کنه تعطیل موعد از
 به کوتاهی یتقه و کرد وارد سرم به فشاری. گذشتمی ماشین جلوی از زنجیرزنی یدسته و شد متوقف ماشین
 لبخندی کرد،می تعارف میشکا شیرینی همراه رو چای سینی که زنی به و چرخوندم رو سرم. خورد بازنیمه یپنجره

 .گذاشتم داشبورد روی و برداشتم چای دو و کردم دراز دست. زدم
 !باشه قبول -

 .گرفت رو دستم مچ. دادم دستش میشکا شیرینی یه و چای مهرپور به نگاهبی من و رفت تشکری با زن
 خودته؟ برای دونیمی -
 .کشیدم رو چادر کش آزادم دست با
. دارم شورهدل. خوامنمی رو لحظه این االن. خوامنمی من ولی کنن؛ کارا خیلی خودم برای خوانمی همه -

 .داد جا دنده بین رو چای مصرف باریه لیوان. گیریشمی نادیده تو و ترسممی
 دنیا به تو مگه کنی، اونو فکر کنی، اینو فکر هی کی تا. سارا شه تموم باید باالخره شورهدل این و کنممی درکت -

 بدی؟ جا مغزت توی اونو اینو فکر اومدی
 .کردم آزاد رو دستم مچ
 نیستی؟ تخانواده فکر تو. هستن مخانواده -

 .فرستاد داخل رو بود زده بیرون چادر از که موهام از چندتار و زد لبخندی
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 فکریبی جز چی؟ یعنی این و پایین اومده وزنت کیلوپنج گفت بهم خانم مژگان. هستم خودمم فکر اما هستم؛ -
 داره؟ ایدیگه دلیل خودت،
 و کرد حرکت ماشین. شدم خیره لیوان درون چای لغزش به و برگردوندم رو سرم درهم هایاخم با و کردم سکوت

. گفتمی راست هم شاید. کشیدم عمیقی نفس و دادم باال رو ماشین یشیشه. ریخت داشبورد رو چای از قطره چند
 اون. هرچیزی از بیشتر خودم به راجع. بودم فکربی من همیشه. گفتمی راست هم شاید. باریه شیون بار،یه مرگ

 الکرسیآیت و چندصلوات به و کردم تر لبی. بود بسته هاراستی این یهمه رو چشمام و گفتمی راست همیشه
. گذاشتم دستگیره رو دست. شد پارک کوچه، قسمت ترینگوشه ماشین بعد ساعتنیم. کردم آروم رو خودم دل کمی

 .دادی تکون رو سرت. کردم نگاهت کردی، نگاهم
 افتاد که اتفاقی هر نگران. نباش هیچی نگران شد، هرچی. هستم نخوای چه بخوای، چه باشه؟. هستم من خب؟ -

 .نباش
 .زدم پلکی مضطرب

 .ترسممی خیلی من! وای. تونمنمی -
 .کردم رها فوت با رو نفسم و کشیدم صورتم روی محکم رو دستم دو
 .کنهمی درد قبل هایبخیه جای هنوز -

 .گرفت رو چادرم یگوشه
 .بگی کسی به اینکه بدون اومدی، تنها موقع اون -

 .چرخیدم سمتش بیشتر
 .کنهمی بدبختمون بشه، عصبانی اون. ترههیکلی تو از امید -

 که رمانی عین درست. خوندمی که شعرهایی عین درست. زدمی حرف قشنگ. داد داریدل. داد امید. زد حرف
 کشیدگی صدای. فشردم رو زنگ و کردم جمع ـلم*بغـ زیر رو چادرم. ادبیات استاد یه مثل درست. نوشتمی

 .افتاد سرم از چادرم و گرفتم در یلبه رو دستم. افتاد سایه یچهره به مزدهبهت نگاه شد، باز که در... و دمپایی
 شده؟ چی! وای چی؟ -

. گرفت رو بازوم زیر و دوید سمتم بودم، سقوط درحال که منی یخمیده حالت با بود ایستاده ماشین کنار که مهرپور
 .بردم سایه صورت سمت رو دستم. کرد نگاهش باالرفته ابرویی با و چرخید سایه سمت

 بزنه؟ سیلی دوتا بخوابونه؟ گوشت زیر دوتا یعنی عشق ببینم سایه؟ آره عشق؟ همه اون بود این -
 .کرد وارد در به فشاری و انداخت پایین رو سرش

 .خانم نشید مزاحم -
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 .داد در به محکمی فشار مهرپور که بست نیمه تا رو در
 مرتیکه خوردی؟ کتک تو نفهمه کسی که صاحبهبی قدراین اینجا خوردی؟ کتک چی عین که حالیته شده؟ چت -

 کرده؟ کارچی صورتت با دیده عوضی
 یگوشه. اومد کش گردنش گودی تا گردن عمیق بریدگی تا من دردناک نگاه و کشید جلو کمی رو چادرش
 .گرفتم رو چادرش

 .خوایممی خودت و من که نیست اونی زندگی این. بریم بیا مامانت روح رو تو. بریم بیا -
 .غرید مهرپور و داد در به محکمی فشار و زد پس رو دستم

 .میارم چشمش جلوی باباشو. کنیممی شکایت ریممی. کن جمع وسایلتو برو -
 .داد تکون رو سرش سایه. اومدمی ترپایین و پایین فشارم هرلحظه و بود مهرپور دست رو سنگینم ینیمه

 .منه خصوصی زندگی این. نکن دخالت هم شما. بشم باال سر تف خوامنمی. دارم دوست زندگیمو من. نه -
 . زدم فریاد خفه و کشیدم باال رو خودم

  
 چی خودمون یخونه موندیمی! احمق. داری دوست رو زندگیت که کردی بیجا. خصوصیته زندگی کردی غلط -

 بخیه بریم بیا. عمیقه گردنت زخم. شدنمی کاشته صورتت زیر بادمجون دوتا اما خوردیم؛می خشک نون شد؟می
 .نده دق رو من قدراین! قسم خدا به رو تو! سارا جان. بزن
 .کشید جلو رو سفید-سیاه دارگل چادر دوباره و فشرد هم روی رو هاشلب
 .گیرهمی هم منو یپاچه بشه، سگ دونیمی. دربیفتی امید با و شه بد حالت باز خوامنمی. برو -

 .برداشتم مشونه روی از و کشیدم رو چادرم یدنباله
 .ببین چشماتو خدا رو تو. کنیممی حلش هم با بریم، بیا تو. بیا -

 .گرفت رو دستم مچ. شد جمع درد از صورتش و کشیدم چشماش زیر دستی
 .میشه قبل از بدتر چیهمه من اومدن با. برو میگم که مهمی برام -
 .کرد نگاه مهرپور به
 .ببینه آسیب خوامنمی! لطفاً ببریدش -

 .سوختمی نکبت زندگی این و خودم حال به من دل و شدمی بغض حرفاش از کلمه هر ولی نریخت؛ اشک
 .کردید خلوت! بهبه -

 .شدم خیره خشمگینش چشمای درون و چرخیدم سمتش سرکشی با. کشید بلندی هین سایه
 .گرامی داماد! عجب چه! هه -
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 .فرستاد عقب رو من مهرپور
 کنیم؟ شکایت تونیممی دونیمی -

 .زد مهرپور یـنه*سیـ تخت به محکمی یضربه امید
 سوسول؟ بچه میگی چی تو -
 .کرد لـمس رو لبش یگوشه عصبانیت با و شد خیره من به
 !خانم قدیسه زدی تور هم دارپول بچه -

 :غریدم و کردم مشت رو هامدست
 تراشگنده تو از شاخی؟ خیلی بگی کنیمی بلند دست من خواهر روی. کنممی تبیچاره! آشغال عوضی شو خفه -

 هم عقل هیکلت اندازه کاش کنی؟می کشیضعیف و آوردی گیر غریب منو خواهر حاال کنن، کاری نتونستن هم
 !داشتی

 .چسبوندم دیوار تخت و برداشت سمتم بلندی قدم ایغیرمنتظرانه ضربه با
 نه؟ ساخته بهت خیلی سوسول بچه. شده دراز زبونت -

 .کشید و گرفت رو امید یشونه مهرپور
 حرف نتونی عمرت آخر تا ببندمت جوری یا بندیمی. میشه گشاد داره زیادی گشادت دهن. ببینم کنار بکش -

 بزنی؟
 :گفت پوزخندی با و گرفت رو مهرپور ییقه امید

 کرده؟ ورم غیرتت رگ قدراین که خوابیدی قدیسه این با وقته چند مرتیکه؟ ببندی منو دهن خوای می تو -
 امید صورت توی محکمی مشت و نفهمید هیچی انگار مهرپور اما دوید؛ امید سمت و کشید بلندی هین سایه

 :زد داد و خوابوند
 مردمن؟ دختر بدن و تن دنبال خودت مثل همه کردی فکر لندهور؟ دادی باد به هم شرفت -

 از انگار صداها و خورد جوب کنار جدول به سرم. افتادم زمین روی و کرد گیر چادرم به پام اما برم؛ سمتش خواستم
 و داد جر رو مهرپور پیراهن امید،. کوبیدمی مشت مهرپور و زدمی جیغ سایه. رسیدمی گوشم به زمین کره اعماق
 روی و شد سست زانوهام که بشم بلند خواستم و گرفتم جدول به سختی به رو دستم. کوبیدمی دیوار به رو سرش
. لرزیدمی عصبی فشار از هامدست. کردم می حس هاملب روی تا پیشونی کنار از رو خون گرمی. افتادم زمین
 :زدم جیغ و گرفتم جدول به رو دستم دوباره

 .کنید بس! بسه -
 .زد شکمم به محکمی مشت کشیدم، رو دستش توانم تموم و شدم امید نزدیک
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 .بشم راحت تا کشتممی رو تو باید اولم از! عوضی توئه تقصیر شهمه -
 و شد بسته چشمام. کردم نگاه کشید،می رو موهام ریشه که امید به تارم چشمای با و گرفتم شکمم به رو دستم
 .اومدمی صدا. افتادم زمین روی

 دوم، پلک. زدم پلک. زدمی صدا رو هاشبچه داد با همسایه زن« .یاابوالفضل یاخدا، اکبر،اهلل» صدای. جیغ صدای
 .بودند گرفته رو مهرپور و امید دور عظیمی جمعیت. بود شده سر و بود مونده شکمم زیر دستم. سوم پلک
 کنار خونِ زده،بهت مهرپور و آوردم باال رو متارشده نگاه. زدم امید شلوار به چنگی و کشیدم زمین روی رو خودم
 و زد شکمش به محکمی ضربه امید که بشه خم خواست سمتم و زد عقب زیادی بازور رو امید. کرد پاک رو لبش
 سایه. زدمی هوار. کشید بیرون رو دارضامن چاقوی و رفت جیبش به امید هایدست. آورد باال خون عظیمی حجم
. شدمی نابود رجبهرج تنم و دیدممی رو هااین یهمه. کردمی آویزون امید گردن از رو خودش و کشیدمی جیغ
 تا شورهدل این نخ. بود شده بافته ممکن حالت بدترین به که بود ایشورهدل پایان اینجا. بود شده تموم مشورهدل

 فریاد و بود چسبونده درخت تنه به رو امید مهرپور. رسیدنمی امید به زورشون هم مردم. داشت جریان چاقو تیغه
 شده خون غرق مافتاده شال تموم و اومدنمی بند خون جریان. بود زده یخ هامدست و داشتم تهوع حالت. کشیدمی
 بوی. بود دردآور زیادی نبودن همه این نبود؟ چرا. نبود کسهیچ. نبود من فکر کسی. دیدنمی رو من کسی. بود

 رو اشکم خیس چشمای. شدمی کمتر و کم لحظه هر که هاییگفتنیاحسین صدای. طبل صدای. اومدمی اسفند
. شد بلند مردها گفتن«عباس یا» صدای نرسیده دوم به اول قدم. شدم بلند و گرفتم دیوار به دست و فشردم محکم

. شد می بلندتر و بلند پلیس ماشین آژیر صدای. زدم کنار رو جمعیت جانم،بی هایدست با و کردم تند قدم هراسون
 به سنگینی وزنه. گفتمی ناسزا لب زیر و پیچیدمی خودش به امید. بود مهرپور دست تو چاقوی به مونده مات نگاه

 . کردم گریه به شروع بلندبلند و شد وصل پاهام
  

 .دعوا و جنگ! بس و بود هاهمین همیشه. نبود تو برای هاخوب همیشه! نباش غمگین من دل و زدمی جیغ سایه
 امید از که بود غلیظی خون به مات شتیره چشمای و زد محکمی پلک. رسوندم مهرپور به سختی به رو خودم

 .رسوندم صورتش به رو مشدهسست هایدست. ریختمی
 !من خدای. نه! بگو... تو بگو بهم -

 زدندمی داد که بود جمعیتی فریاد و مهرپور زانوافتادن روی ماجرا عمق و افتاد دستش از چاقو بلندینیمه باصدای
 نگاه خون غرق چاقوی به« ...و رفت دست از شوهرم» که ایکلیشه هایحرف. زدمی زار. کردمی شیون سایه. مُرد

 شاشاره انگشت با و زد زل اشکم غرق چشمای به زدهبهت مهرپور. گرفتند رو هامشونه پلیس هایزن و کردم
 .کرد پاک رو لبم روی خون
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 !سارا -
 خونین هایدست با اون و شد باز ماشین در. فشردم هم روی چشم. کرد زمزمه جهنم عمق از رو «سارا» انگار و

 رو همیشگی نگاه همون گاهی. کن باز من برای رو هاتدست گاهی. کن فکر من به گاهی. نشست ماشین داخل
 دنیا این ببین. کافیه کنی، نگاهم و باشی تو اینکه. نیست مهم نبودنش و بودن عاشقونه این اصال. بنداز من به

. کُشهمی رو من هاخواب این. بخوابم کمی کاش. کنی فکر من به بودنت قُطر به تو وقتی نیست، بد همیشه رسمش
 ای؟مُرده خوابی با حالبهتا

*** 
 آن از تو. اندازدمی لنُگ کنارت مرداد هشتوبیست کودتای. کردی پا به کودتایی چه ببین! درکبه من اصالً

 .کندمی پا به انقالبی که هستی کودتاهایی
 بلندبلند سایه. کردم پرت هوا توی و کردم کاغذی موشک حرف هِی. زدم حرف هِی که بود چندساعت به قریب
 .مُرده هرکول امید کردمی فکر دونستنمی هرکی. کردمی گریه
 بود؟ تقصیرمن. شدنمی باورش و زدمی صورتش به چنگ. بهتره نگم که رو بهناز. بود شده شوکه تنها بیچاره ایمان

 راهی مهرپور. بود من تقصیر! من وای شد؟ این و شد جِری بود من تقصیر خورد؟ چاقو امید بود تقصیرمن نه؟
 وَبال که تقصیراتی شمارش همین جز نداشتم مجالی بود؟ اتفاق این مبهوت هنوز بود من تقصیر شد؟ بازداشتگاه

 شده گوشم قطار سوت گفتنش «سارا» صدای زدم،می قدم. اومدمی بیرون «آه» کشیدم،می نفس. بود شده گردنم
 رو لبم پوست بس از. هاداشتم انتظاری. ایچطوره حالت نه علیکی، نه سالمی، نه کرد؛ نگاهم تنها زارع آقای. بود

 کردم شکر رو خدا و کردمی اذیتم سرم بانداژ. بودند شده حسبی و یخ هامدست. زدمی بیرون ازش خون بودم کَنده
. کشیدمی صورتش روی دست عصبی که ایمانی چشمای روی چرخیدمی هِی نگاهم. نداشتم ایجدی مشکل که

 گرفته مگریه. نشست کنارم شدهزده هایحرف از خسته زارع آقای. دونمنمی گفت؟می چی. کردمی زمزمه زیرلب
 ترطوالنی یلدا شب از. شدنمی تموم امشب انگار. بودم من نحس سیزده اون انگار. بودم بدبختی عامل چقدر. بود
 حتی کنند؛ معاینه رو سرم و برم درمانگاهی به تا شدم راضی سختی به. داشت غم امشب. داشت بَزم یلدا. بود

 .بگیرنش من از خواستنمی انگار. بخورم جُم مهرپور کنار از لحظهیه خواستمنمی
 دخترم؟ خوبی -

 :کردم زمزمه خسته و انداختم کوتاهی نگاه سفیدرنگش محاسن به و زدم تلخی لبخند
 میشه؟ چی -

 نفسی زارع آقای. ترسیدممی ماجرا بودنواقعی همه این از. ترسیدممی منفی جواب هرچی از انگار. ترسیدممی انگار
 .گرفت
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 .آژمانه آزادی شرط اون رضایت. کنیم کاری تونیمنمی نیاد هوشبه امید که زمانی تا. برید شماها بهتره دخترم -
 منحوسی شب چه امشب. دادمی جان و شدمی رها آدمی هایدست بین از که ماهی مثل درست خورد، سُر نگاهم

 به حواسش و دادمی ماساژ رو هامشونه هربار ایمان. گفتمی ایمان برای شرایط از زارع آقای. دادمی غصه بوی بود،
 بازوی به سرم. بود کرده عود لعنتی میگرن. انداختممی نگاه آگاهی یخفه فضای به و زدممی پلک. بود فشارم افت

 به رو من تا کرد راضی رو ایمان سختی به زارع آقای. داشتم رو سردردم کردنکم قصد هرفشار با و چسبیده ایمان
 و کردم تر لبی. دیدممی رو راهم جلوی سختی به و رفتمی گیج سرم باریه لحظه چند. کنم استراحت و ببره خونه

. چسبیدم صندلی قسمت انتهاترین به و شدم ماشین سوار آرومی به. گرفتم رو ماشین در دستگیره عمیق نفسی با
 .نشست دستم روی ایمان دست. افتاد راه ماشین و چسبوندم گاهتکیه به رو سرم

 .میاد پیش -
 رو مسِرشده هایانگشت سر. بود ترسناک پیشامد، یه بشه جوریاین اینکه. باشه چی اومدنپیش تا و کنممی بغض
 .کرد لمس

 بگید؟ بهم نبودم آدم من... من! سارا اما شدی؛ ناراحت چقدر خودت دونممی. کنم سرزنشت خوامنمی که دونیمی -
 .شدم خیرش و کردم باز چشم

 گفتم. نریم گفتم بهش ایمان جون به. رفتیم و اومد مقدمهبی. نگفت خودمم به حتی! قسم علی والی به ایمان -
 ...دلم

 .کردم گریه بلند صدای با و گذاشتم صورتم روی رو هامدست
 .نبودم راضی. برم خواستمنمی. زدمی شور دلم خدابه -

 *** 
  

 خیال و فکر هرچی و نداشتم خواب. بود بدشبی انگار امشب اما نداشت؛ روزهام با چندانی فرق من هایشب هرچند
 گاهی. کن شکر هم رو خدا. میشه درست! دختر بخواب گفتممی گاهی. رفتمی روانم و اعصاب روی داشتم، سراغ

 رو من و بمونه اتاق داخل تا کردم راضی رو بهناز... خواهر اون سر عوضی، توی سر مهرپور! جاناحمق گفتممی هم
 سایه اما بودم؛ ندیده رو امید. خوردم خودم به زدم، هردری به که روز سومین دقیقاً شدمی امشب با. بذاره تنها کمی
. بود اون چیهمه مقصر ولی بزنم؛ اومدنمی دلم. آره. خواستمی براش تودهنی یه دلم هربار و بود شده دقم یآینه
 کرده خوش جا کنارگوشه همین و بودند اومده حیاط داخل تا باد کمک به زرد و نارنجی هایبرگ. داشت سوز هوا

 ولی بود؛ گوشم داخل هندزفری. بود کافی من برای نور مقدار همون و بود روشن زیرزمین نورکم المپ. بودند
 یه کاش ولی دونم؛نمی رو بودم چی منتظر! خبری از دریغ اما زدم؛می زل گوشی صفحه به. دادمنمی گوش چیزی
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 فرستادم خالی پیام. کردم گردعقب و رفتم مهرپور یشماره روی بیشتر چندبار روز دو این توی. بشه چیزی خبری،
 اصالً جام از. بودم اون سمتِ از واکنشی منتظر که بود همین عمرم یصحنه بدترین. دیدم رو خواهرش دیروز،... و

 و شد کم هوا کرد، باز من برای که ـوش*آغـ. کشیدممی مانتوم جیب یکناره روی رو دستم کف و نخوردم تکون
 درگیر رو خودم و نباشم نگران اصالً گفت بهم. گفت مهرپور از باهام. شکست پنجم بار برایِ من یخفه بغض
 شرمندگی فقط. نداشتم زدنحرف برای میلی اما بود؛ زیاد گفتن برای حرف. کردم نگاهش فقط و نگفتم هیچ. نکنم

 که بودند ایستاده مردی کنار. شدم آرام و آرمان یمتوجه کردم، همراهیش که در جلوی تا. شد نصیبش نگاهم
 سرش هم چیزهایی انگار و مهرپوره کارهای دنبال اون گفتمی ایمان. بود مهرپور صمیمی دوست فهمیدم امروز

 رو من حقارت اوج این و کردندمی جمع دیگران رو زدم من که گندی. کردم تشکر ازش خیلی میاد یادم. شدمی
 پشت رو ششدهرنگتازه موهای. رسوند کنارم رو خودش ـرهنه*بـ پا و بست آروم رو پاگرد در بهناز. رسوندمی

. بود شده قرمز سرما فرط از دماغش و بود انداخته هاششونه دور گوشیسه بافتنی روسری. انداخت گوش
 .کرد نگاهی آسمون به و زد تکیه سرش پشت سنگ به ـنه*سیـبهدست

 .داغون از ورتر اون چیزی یه و خرابی ممکن، حالت بدترین به االن دونممی. دونممی ازت چیزا خیلی ـ
 .دادم تکون سری و زدم لبخندی

 دونممی االن. مزخرفه خیلی این. ندیدن و نبودن مثل چیزی یه. اعصابمه روی چیزی. بهناز فهمینمی تو. نه ـ
 فرق کامالً االن اما اونجاست؛ چرا. کجاست دونستمنمی قبالً. شده چی دونممی. اونجاست چرا دونممی. کجاست

 .شد عجین من بدبیاری با اولش همون از. زدممی حرف باهاش نباید من. گرفتم وجدانعذاب. داره
 .کرد لمس رو هامسرشونه

 شونهمه. ساحل شدنقبول مثل. سامان شدنفوت مثل اتفاقه؛. اون تقصیر نه توئه، تقصیر نه چی؟ وجدانعذاب ـ
 .اتفاقه

 پیچید صدایی و شد برقرار تماس خودکار طوربه. رفت بهناز نگاه و ناشناس یشماره پای تا نگاهم گوشیم لرزش با
 تکون «کیه؟» معنای به سری و کرد نگاهم بهناز. نگفتم چیزیهیچ و کردم تر لبی. داشتم رو انتظارش هرلحظه که
 .کردم لمس رو گوشی و آوردم باال رو دستم. داد

 کنی؟می اذیتم داری ـ
 .خندید مکث با و کوتاه

 ...در جلو نه، ـ
 اوقات گاهی. پیچید گوشم توی که بود کوتاهی یخنده و در جلوی شخص مهم. نبود مهم چندان حرفش ادامه و

 خواممی. زد رقم رو تو که اینشریه داخل وآمدرفت چند هم گاهی. میشه خالصه گوشی یه میون جایی من زندگی
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 آتیش و آب هم کنار ما هردوی و انداختمی سنگ میونمون شیطون که درک به اصالً. کنم خلوت تو با کمی
 .بودیم
 و شده چم بدونه که بودم رو قدراون. نکردم توجیه رو بهناز. بود منتظرم در جلو هم یکی. بود هم شب. بود پاییز
 .خیال توی رو تو خودم و بیننمی رو تو چشمام توی همه. کنممی فکر تو به زیادی اوقات گاهی. بشه قراره چی
 تکیه در کنار سیمانی دیوار به و بود چسبونده لبش به رو گوشیش تاچ. کشیدم گردن و کردم باز آهسته رو آهنی در

 مواد هیچبی و شلخته موهای تاخورده، هایآستین با و رنگآجری بود؛ پوشیده جدیدی پیراهن. بود زده
-کوتاه پیراهنش پایین لبه. شدمی دیده هم موهاش توی که دیدممی پوششش توی خاصی هول یه. ایدارندهنگه
 کنار همین اون و شب یک دقیقاً ساعت. بود روشن روروبه یخونه المپ. بود بسته اشتباه رو هاشدکمه و بود بلند
 نگاه کرد،می نگاهم رنگیکم لبخند با که بهناز به زیرچشمی و کردم باز انتها تا رو آهنی در. کردمی نگاه رو من

 .بست رو آهنی در آروم. کردم نگاهش ـنه*سیـبهدست. شد خونه وارد حرفبی و آهسته. کردم
 .سرده خیلی -

 خودم همراه رو پتو و خندیدم نرم. گرفتم سمتش و کردم باز رو هامشونه دور مسافرتی پتوی. بیشتر تو برای. آره
 :پرسید و انداخت دورم دست. ساخت اون و من برای جایی پتو، هایچهارخونه. کشید

 نیست؟ حرفی یا زنینمی حرف -
 این از تردیوونه رو من شاید... رو من هاش،نفس هیاهوی. کردمی خوابم رو من بازوم، روی هاش،انگشت رد

 .رفت عقب کمی شالم و خورد شالم به باد. کردمی
 .بیای تونیمی نگفتن بهم -

 .زد چشمکی
  اینجام؟ بده االن. نگفتن خودمم به -
  

 .گرفتم فاصله شـنه*سیـ از کمی و کشیدم عقب رو خودم
 ...فقط...فقط. نه -

 .کرد پاک رو چشمم زیر یریخته ریمل شاشاره انگشت با و زد لبخندی
 رو مشکل و کنم آرومت کمیه اومدم فقط اینکه و کننمی فکر بهم هم هاوقتبعضی و شدن نگرانم بعضیا فقط -

 فهمی؟می. کنیم حل
 چی با. نزدی شونه چی؟ رو موهات دیدی؟ رو لباست هایدکمه. نبود الزم اومدنت اینجا تا کردنمآروم برای -

 اومدی؟
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 .کرد لمس رو مگونه دستش شست انگشت با
 !خانم دختر منو ببین -

 .کرد تر لبی. کردم نگاهش تأخیر با و گزیدم لب
 نداری؟ دوست منو جوریاین. بیام جوریاین خواست دلم -
 به. معمولیم آدم یه من. کردنمی که هاچه من با مرد این. کردمی مات رو من حرف با و خندیدمی چشم با

 میره، قلبم میره، دلم. خورممی گول. نگو رو چیزها این! مرد نگو. خورممی رو حرفات گول ممکن حالت ترینساده
 جوریاین وقتی. داشتم دوست رو پاییزی هایبرگ خشخش رنگِکم صدای و رفت راه چندقدم. هیچ که خودم
 کنی،می نگاهم هی زنی،می حرف هی کشی،می نفس هی کنی،می کم فاصله هی و اندازیمی دورم دست
 کشهمی صدروش به رو من زنی،می پیشونیم وسط ایـوسه*بـ اینکه فهمینمی. کنیمی کارچی من با فهمینمی

 آخ... من قدراین اینکه برای. کنممی گریه برات. بکشی ساده قدراین رو من نباید که بفهم. فهمینمی رو این تو و
 یه. نیست اعتراف این. دارم دوست خیلی، از بیشتر چیزییه...  خیلی که دونممی راستش دونیمی! من به لعنت
 !مرد نیست، من به حواست. خودمه با ایدوکلمه حرف

 کنی؟می کارچی داری -
 .فشرد بیشتر رو پتو
 .کنم ـغلت*بـ تا بود بهونه یه فقط نبود، سردم راستش -

 .خندید صدابی
 .میاد خوشم کنم، فکر بهت اینکه از! سارا؟ دونیمی -

 .ایستادم کنارش منم و زد تکیه دیوار روی سیمانی سنگ به. کردم نگاهش گنگ
 .باشه ایدیگه چیزی کردممی فکر میاد؟ خوشت -
 تو. کن بس تو سارا، یعنی. خوبه حالش یعنی خندید؛می مرد این. خندیدمی. خندید اون و کردم نگاهش بدجنسی با

 .نخور غصه تو. نکن گریه
 ....اما ـوسمت؛*ببـ خوادمی دلم که حد این در. هست میاد خوشم و میاد خوشت از بیشتر چیزییه! هست -

 .چسبوند مشقیقه به نرم رو هاشلـب. فشردم رو پیراهنم یگوشه و گزیدم لب
 هی کنممی حس که مخسته قدراون. مخسته. کنم ـلت*بغـ کهاینه از بیشتر چیزی یه ـوسه*بـ این ـذت*لـ -

 چیه؟ تو نظر. میشه خستگی رفع ـوسمت*ببـ
 من. کن خستگی رفع تو. کنیم بازی منصفانه بیا مونه؟می هم نظری. کنیمی دلبری جوریاین وقتی مرد، راستش
 .داشت خواهم دوستت
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 احساسی؟ مرد یه یا رمانتیک بگم بهت رمانتیک؟ -
 .فرستاد ترعقب رو شالم آروم و کرد فکر کمی

 احساسیه؟ هم کنینمی نگاهم مستقیم تو اینکه. هردوش تو، پیش الاقل. هردوش -
 .کشیدم شلوارم یکناره به رو دستم هردو کف و بردم فرو میقه درون رو سرم

 شده؟ چت -
 میری؟ در نکردنتنگاه با داری سارا. خوب چیز یه -

 .خندیدم و دادم تکون رو سرم
 .کنم نگاهت کشم می خجالت واقعاً من! وای. فهمینمی تو. نه -

 یه اینجا از خواستنمی دلم که بود حس این پرت حواسم قدراون. کنم نگاه آسمون و حیاط به حتی تونستمنمی
 میدم دلم به دست و ندارم رو شجنبه. بکش نفس کمتر کمی و فاصله کمی. کن رحمی و بیا. برم ترسمتاون قدم

 نشه، گرفته ـوش*آغـ به تا کسی. کمه حس این برای هم شعر. کنممی تو رسوای رو خودم کنم باز که دهن و
 کاش. کردنمی که هاچه من با او. چیه قلبت نرم حرکت فهمینمی ـوستت،*نبـ تا کسی. چیه ـوش*آغـ فهمهنمی
 «.امخورده را تمامت گول جانباین». فهمیدمی

*** 
 .ساراجون سالم -

 .بود مهرنوش
 خوبی؟. عزیزدلم سالم -

 .کرد ایسرفه
 .خوردم سرما. که بینیمی -

 .کشیدم بلندمنیمه موهای بین دستی
 آخه؟ نیست خودتون به حواست چرا -

 .کشید باال رو بینیش و کرد سرفه دوباره
 .خورهنمی سرما بیرون میاد مانتو با ساحل. پوشممی لباس تا شیش واهلل من -

 .زدم لبخندی
 .جانمهرنوش متفاوته باهم همه بدن مقاومت -

 .کرد ایعطسه
 .نشدم خوب که زمانی تا خونه بیام داده گیر مامانم. ساراجون بگم چی -
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 .پرید باال چپم ابروی
 .خب نداره بهونه. تنگتهدل -

 :گفت گوشی توی و زنهمی صدا رو ساحل بلند صدای با و خندید
 ...راستی. خداحافظ من ازطرف. ساحل به میدم گوشیو -

 .کنممی دراز رو پاهام به و کردم جاجابه دستم توی رو گوشی
 شده؟ چی -
 .نالهمی عجز با
 به چه رو ماشینی جوجه اندازنمی تیکه هی ریزنقشیم، و کوتاهه کمیه قدامون کهنه. کننمی مونمسخره قدراین -

 دانشگاه؟
 .کشممی موهام به دستی لبخند با
 .شدن خروس و مرغ بعد بودند جوجه خوبه اوناهم -

 و کوچیک خوابگاه از. گفتمی هاباالییترم هایانداختنتیکه و دانشگاه از. کنممی صحبت ساحل با بعد کمی
 از. پرسید مهرپور از. رفتمی بیرون باهاشون هرازچندگاهی و بود کرده پیدا زیادی دوستای. گفتمی وجورشونجمع
. دادممی خودم خورد به خوب حس کمی و خجالت کمی. کردممی فکر پیش چندشب به کمی پرسید،می که اون
 با ایدقیقهچند هم بهناز. اونه هایحرف تقصیر بیاد، سرم به که چی هر. بود نیومده که سرم به چه دیوانه منِ این

 ساحل. خندیدبمی ذوق با امیرحسین و چسبوندیم امیرحسین دهن به رو گوشی صحبتش آخرهای. زد حرف ساحل
 زدم،می زنگ مژگان به چقدر هر دیشب از. درخشیدمی چشماش اون و رفتمی بچه فسقل یصدقهقربون زدهذوق

 من به استراحت برای خوبی فرصت و بود کرده تعطیل رو نشریه داشت که نذری برای زارع آقای. دادنمی رو جوابم
 مهرپور شرایط از. کردم صحبت آرزو با طوالنی مدت بعد، و نشناختم اول زد، زنگ آرزو که بود دیشب. بود داده

 از پر رو من مغزی نوار کل انگار. پیش شب چند سمت به بردمی رو من زد،می برادرش از که حرفی هر گفت،
 درستش نباش، آژمان نگران گفتمی آرزو. دیدمشمی اما نبود؛. دیدمشمی هرچنددقیقه که بودند کرده «اون»

 لعنتی منِ این فهمیدمی. کردمی نگاهم لبخند با بهناز. نزد کنایه و طعنه کرد، صحبت گرم و سردخون آرزو. کنهمی
 مکث ششماره روی خوشیدل محض. بودمش ندیده بود روزسه. بود اشتباه بودن، حالی یه این. هست حالی یه

 برام داد،می داریدل داد،می پیام ایمان. بود گرفته قرار مخاطب روی که شدمی عکسی به خیره چشمام و کردممی
 بگومگوهاشون، از هاشون،لجبازی از. گفتمی هم مژگان از. گفتمی ششدهقفل مغز و نگفته شعرهای از

 چند از. نگفتم چیزی خودم از ایمان به من ولی شد؛می ختم فحش به که مژگان یعاشقانه دوتا یکی هایازحرف
 من از او اینکه از. نگفتم چیزی موهام به چسبیده یـوسه*بـ اون از. نگفتم شد، قالب دورم که دستی و پیش شب
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 مهرپور به باختن. داشتم کارهنیمه باخت یه وسط این که دونستمی بهناز فقط. نگفتم چیزی هم اومدمی خوشش
 زدهخجالت. کردمی نگاهم مهربون و لبخند با شب اون بعد بهناز. بود خوب حس مشتیه با نصفه. بود کارهنیمه
 رو هاشاشک قطره کردمی فکر و کردمی نگاهم پنجره پشت از ـلش*بغـ توی بچه با برادرم زن اینکه از شدممی

 به رو امیرحسین شد،می که سامان تنگدل. خیلی بهناز برای ولی نه؛ شاید من برای. بود مکافات دار دنیا. بینمنمی
. سوختمی دلم اما دونم؛نمی رو گفتمی چی از. کردمی خلوت سامان قبر کنار ساعتی چند و سپردمی مژگان مادر

 هم باشه پدر هم بود قرار که سوزوند دل بهناز برای باید. سوختمی بود، شده فوت که پدری و نبود که مادری از
 هیاهوی یا عاشقانه فیلم یه و قصه یه سان به. کشتمی رو تو زیبایی به که ستقشنگی شکل زندگی. مادر

. بود مردم هایحرف خاکستر جای قلبمون اما بود؛ دروازه بهناز هایگوش و در من، هایگوش. کشتمی ها،حرف
 و داره سردرد. کنهمی درگیر رو ذهن کنی،می فکر بهش. داره تأثیر اما نیست؛ مهم بگی که هرچند مردم حرف
 .لعنتی میگرن روز چند از بیشتر من برای
*** 
. نداشتم رفتنبیرون یحوصله اصالً درواقع. نبینمت حالبی و بیا آدرس فالن به که بود زده پیامک ایمان
 حتی و بود ویراستار یافتادهعقب کارهای درگیر صبح از مژگان. برگردم و برم دوردست آدرس اون تا خواستمنمی

 زنگ ایمان به. بود یکی خداش و داشت پا یه مرغش کنم، کمکش خواستم هرچقدر. نداشت خوردنچای فرصت
 .چسبوندم گوشم به رو تلفن گوشی حوصلهبی و زدم

 قدراین نباش پولدار. راضیم هم فالفلیش به من بابا تهران؟ سر اون رستوران کشوندی منو سررفته تحوصله باز -
 !مرد
 .خندهمی
 بانوجان؟ ببرمت تهران سر باکالس جای نمیاد من به -

 .ذارممی میز روی رو پاهام و کشممی رو دستم هایانگشت
 چیه؟ قضیه بگو وحسینیراست حاال! پسرجان میاد چیزهمه تو به -
 !سارا بکشی حرف زبونم زیر از عمراً. بیینی بیای باید. نمیشه واهلل -
. نکن جناییش نه، گفتمی او و بود میون ایقضیه گفتممی من. نگفت قضیه از هم کلمه یه و کرد عمل قولش به و

 گرفتم آژانسی زارع، آقای از مرخصی یاجازه و کارهام کردنجمع با. بود چی و شدمی چی که نبود مهم هم چندان
 جواب افته،می راه که راننده. کنممی عمل خودم، به دادنحال همون یا و آرایش کمی بابتِ ایمان قول به و

 درست. ذارممی کنار رو گوشی و میدم رو هست خودمونی هایپرسیاحوال همون که ساحل هایپیامک
 ایمان یشماره و کنممی نگاه رستوران به تعجب با. میشم پیاده بزرگی نسبتاً رستوران جلوی بعد ایوخردهساعتیه
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 سمت آهسته و اندازممی باال ابرو تعجب با« .باال بیا رسیدی، اگه» که میده پیامک. زنهمی تماس رد که گیرممی رو
 لبخند با ایخوردهسال نسبتاً مرد و میشه باز در بگیرم، رو رستوران در دستگیره اینکهبی و میرم قطور نسبتاً هایپله
 :پرسممی مرد از مکث کمی با. کنهمی متعجب منِ این یحواله «آمدی خوش»
 پایین؟ یا باالست ودوچهل میز! ببخشید ـ
 .کنهمی اشاره باال یطبقه به چپش دست با
 .بفرمایید! خانم باالست ـ

. میرم هاپله سمت پایین، یطبقه سنتی خیلی فضای به زیرچشمی نگاه با و میدم تکون احترام معنای به سری
 و بود کم همهمه. اومدمی کره و کباب بوی. رفت رستوران وسط آبی کوچک حوض برای من دل اول همون

 سنگی هایپله. ناشناخته یخواننده خوب و بم صدای تا گیتار نت به نت از. نشستمی دل به سنتی موسیقی
 بزرگ تزئینی فرش به پا و گذرونممی لبخند با رو بود شده تزئین سنتی یشدهچسبیده هایکاشی با که ایقهوه

 داشت نارنجی و آبی مخلوط که رو سنتی تزئینی هایهالوژن و رنگکم نورهای. ذارممی باال طبقه کف سنتی
 .داشتم دوست
 میز روی کاغذهای به. داشت خوبی چوبی هایتخت اما نداشت؛ گلی ماه و فیروز حوض باال طبقه که بود حیف
 مخملی گاهتکیه که چوبی و پهن صندلی. رسممی اصلی میز به بزرگ، نسبتاً میز دو از گذشت با و کنممی نگاه

 هایگل و حصیری هایجالیوانی با لیوان دو. بود شده پهن حصیری میزی رو یه چوبی، ایدایره میز روی و داشت
 صندلی به و کشیدم لیوان دور رو ماشاره انگشت. روشن رنگکرم هایحصیری اون به شدهچسبیده یشدهبافته
 .بود بعید ایمان از کارها این. زدم رنگیکم لبخند. شد پخش دایره گیریضرب ریتم با جدید موسیقی. زدم تکیه

 میشی رد تو دل، و من از نگات، جنس با داری»
 «میشی رد تو دل، و من از صدات، رنگ با داری

 .شدم خیره بشقاب درون دارگل هایطرح به و کردم لمس رو چوبی زیربشقابی
 .ندیدی هم کنار بلبلوگل همه این تاحاال انگار کنی،می نگاه چیزهمه به جوریه -
 .انداختم باال شونه و چرخیدم تعجب با
 !لعنتی -

 .انداخت صندلی گاهتکیه روی رو شپاییزه بافت ژاکت مکث با و زد کوتاهی یخنده
 .خوریمی گول زود چقدر! محترم خانم -

 .کردم نگاهش حرص با و زدم مچونه زیر دست
 کنیمی خرابم و ـت*مسـ کنی،می خوابم داری»
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 «کنیمی آبم داری تو زنی،می گولم داری
 .کشید خودش دست کنار رو مِنو زیرچشمی،

 خوشت سورپرایزکردن از کنم فکر اوم. بستی انگار من قتل به کمر کمدستِ کنی،می نگاه من به تو که جوراین -
 رضایی؟ خانم طورهاین نمیاد،
 رو هامدست و زدم تکیه نفسبهاعتماد با صندلیم به. کردم کوتاهی نگاه خردلیش یپاییزه به و کشیدم عمیقی نفس
 کوتاهی نگاه. کردم حس دستم زیر رو شنقره نگین تیزی و کردم لمس رو منقره جدید انگشتر. گذاشتم میز روی

 .کرد نگاهم ایباالرفته ابروی با و انداخت مهتاز انگشتر به
 !تنه به تن نبرد انگار -

 .بردم فرو هم درون رو هامدست
 زدم؟ کارهام از خیلی از جوریشهمین و هستم شاغل بنده جریانید در شما احیاناً! مهرپور آقای -
 .گذروند نظر رو صورتم اجزای تمام نگاهش خنده و بدجنسی با
 .بیا کوتاه -
 کنیمی عجینم دل با کنی،می گیجم داری آخ»

 «کنیمی مخسته جورییه کنی،می ـتم*مسـ داری
 به کوچکی فرش گلیم. کردم نگاه داشت، تیره و روشن رنگی هایشیشه که ایشیشه سقف به و چرخوندم چشم
 یبقیه و بود شده پر تنها کناری میز دو. بود پاشیده رنگ روش نویسیخوش خط با «یَکاد واِنْ» که بود نصب دیوار
 خندیدمی. نمیاد تو به سورپرایز گفتمی من به. اون غیر هرجا من و کردمی نگاه من به اون. بود آدم از خالی طبقه

 .زدمی حرف مزدهوق چشمای از مکث کمی با و
 پیش، شب چند یادمه. گفت هاشنگرانی از بیشتر من، خود از. زد حرف هاشنگرانی از من برای پیش شب چند
 رستوران به رو تو بعد روزسه-دو میدم، قول بهت که کشید نشونوخط برام. گذاشت هم سنتی رستوران قرار

 بدت هاآدم این از شدمی مگه. انگار بود قول قولش، مردک، این. بخندی االنت هایگریه به و ببرم مموردعالقه
 بیاد؟

 .دیدم بیمارستان توی رو امید دیروز -
 .بست رو رنگایقهوه مِنوی و شد خم جلو به
 خب؟ -

 .شدم خم جلو به کمی منم
 گفت؟ چی بهم دونیمی -
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 .داد تکون استفهام روی از سری
 .نزن حرف قسطی -

 .کردم نگاه موهاش جدید مدل به متفکر و کردم اخم کمی
 .کردی کوتاه رو موهات زیادی -

 موهاش به هامانگشت مسیر خوبم حس طبق ولی زدم؛ ایقهقهه دلم توی. نداشت بر چشمام از رو شخیره نگاه
 رو چپم دست هایانگشت هاش،انگشت سر. گرفت رو دستم مچ. کردم لمس رو موهاش یباالرفته قسمت. رفت
 .چرخوند انگشتم میون رو اینقره انگشتر. کرد لمس

 . دارم دوست بیشتر رو مشکی انگشتر اون رضایی، خانم راستش -
  

 .دادم جا دستش خالی جاهای بین رو هامانگشت یکییکی و کردم باز رو مشتم آهسته و انداختم باال شونه
 بدی؟ گاف تو بودم منتظر یا پرروام زیادی من نظرتبه -
 .خندید من به و کرد لـمس رو ریششته آزادش دست با
 دوسال خرج کنم فکر. بود هم ایچیلیوچرب پول البته. بستم پول با رو امید دهن و برسه دادگاه به کار نذاشتم -

 .نیاد تو یخونه سمتِ نگاهش حتی سارا که کنممی کاری گفتم وقتی کرد نگاهم بد سایه اما باشه؛ زندگیش
 :داد ادامه و کرد تر لبی. رسید سردشخون چشمای به دست، نـوازش مسیر از متعجبم نگاه

. نیست مهم بدونیَم قصه یبده آدم منو اگه حتی نیست؛ مهم اصالً کنم،می کارچی دارم من کنی فکر اینکه -
 توی بهم سایه. گفتم سایه شرایط از. برگشتم خونه به سبحان با دادن بهم رو زندان خروج برگه که دیشب

 تا شب اون. نیست آرزوهاش ولی خودشه؛ هایساخته داره، االن که زندگی این گفت. گفت چیزی یه بیمارستان
 اینامهشکایت سبحان کمک با تونممی من و نیست راضی زندگیش از یعنی چی؟ یعنی که کردم فکر صبح خود
 تا کنم جور تونستم زوروضرب با. بزنم حرف مسئله این به راجع خودت با گرفتم تصمیم نه؟ یا کنم جور امید علیه
 همه اما تو؛ موهای تار فدای. حاللش دادمم که پولی اون. بزنه رو مخش سبحان و ببینم بیمارستان توی رو امید

 از هامدست نشیم؟ پشیمون تهش و براش بذارم جلو قدمی من که شناسیمی رو خواهرت قدراون اینه حرفم
 او و من دور شب اون که ایچهارخونه پتوی اون مثل هاشحرف. بود شده گرم وغششغلوبی آهسته هاینـوازش

 بذار مرد، این. هست که مهم اما نباشه؛ جذابی چیز خیلی من زندگی به هاشفکرکردن همه این شایدم. گرفت رو
 .بود المصبی عجیب. بود کالم ختم کالم، یک. نزنم حرف مرد این از کمی

 سارا؟ -
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 باال رو دستم. بود انداخته او و من هایدست روی قشنگی هایرنگ و گذشتمی سقف هایشیشه از آفتاب نور
 .زد هامسرانگشت به کوتاهی یـوسه*بـ و آورد

 خب؟. بخوای تو که هرچی میگم بگی، هرچی که دونیمی -
 .دادم تکون سری

 رو بشه دیگه یکی شبرنده و کنم جنگ اینکه وحالحس. کردم ترخسته رو خودم نه، بگم اگه که دونممی فقط -
 .ندارم
 .کرد لمس رو رنگمکم یخوردهالک بلندنیمه هایناخن دستش شست انگشت با و زد رنگیکم لبخند

 .بخوای تو کافیه. کنیممی حلش باهم ـ
. کرد خشک جا دستم هایمویرگ روی نـوازش از سنگینی حجم و کشیدم بیرون دستش از رو دستم. نگفتم چیزی
 اسم به مردی هرگز شاید نبود اون این، اگه اما خواستم؛می که نبود ایزندگی اون این، گفتمی خودم به گاهی
 زیادی فاصله اون و من اینکه کنم؛می فکر چیزی یه به هرچی از بیشتر روزها این. دیدمنمی رو مهرپور آژمان
 بهت با و خندید کمی نیستم؟ ناسطح من نظرتبه گفتم بهناز به یادمه. ناسطح خیلی من و بود سطحهم اون. داریم
 از. خودم پایین سطح از و اون باالی سطح از. گفتم ناهمنام دوقطب از ناسطح، از براش چیه؟ دیگه ناسطح پرسید

. داشت آرزو خود یخونه با کوتاهی فاصله که مهرپور یخونه و کردمی زندگی اونجا آرزو که ایچندطبقه آپارتمان
 من دیگه. بود شده عاشق ترهاقبل. گفتم عشق از هرچیزی از بیشتر. گفتم هم کتابش از. گفتم ادبیاتش دکترای از

 سکوت بهناز باشه؟ داشته دوست گذشته زن اندازه تونهمی هم رو من نظرتبه گفتممی شرمیبی با که نمیشم قبلی
 رضایتی. بود پرحرف سکوتش. کردمی نگاه ساحل و سامان و خودش و من یچهارنفره عکس قاب به. کردمی

 .دیدمنمی
 هست؟ من به حواست سارا -

 هایحرف طبق به و ایستاد کنارمون گارسون. توئه مال من، حواس اصالً این. هست تو به وقته خیلی حواسم
 دوست هم من که پرنعنا گازدار دوغ دو و ساالد دو. گرفت سفارش فراوون یشدهسرخ زمینیسیب با قیمه مهرپور،
 هم درشتی نسبتاً هایدکمه. بود شده تزئین خردلی یشدهبافته ییقه دور با سفیدرنگش یمردونه تیشرت. داشتم
 بیروننیمه ژاکت جیب از رنگشمشکی سیگار پاکت. بود صندلیش روی آویزشده ژاکت همون سِت انگار که داشت

 روی شیشه هایرنگ انعکاس من چشمای تنها و شد مشغول موبایلش با. بود افتادنش امکان لحظه هر و بود زده
 لبخند با. بود شده سبز هاشگوش و تیره آبی دست یه و زرد دست، یه. کردمی تماشا لـذت با رو موهاش و صورت

 :پرسیدم و کردم نگاه رنگخوش هایرنگ به
 گفته؟ تو به چیزی ایمان -
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 هایکفش جفت دو و افتاد سیگار پاکت کشید، عقب رو صندلیش که کمی و گذاشت کنار رو موبایلش گوشی
 و برداشت پاش کنار از رو سیگار پاکت کوتاهی مکث با و شد خم کمی زن. اومد چشم به مشکی دارپاشنه یزنونه

 کوتاه رو مهرپور آخر انگشت ناخنش یکناره با و گذاشت مهرپور دست کنار شخوردهالک زیبای بلندِ هایناخن با
. شد بلند جا از رنگیکم اخم با و کشید عقب دست مهرپور که دیدم. کرد لمس قصد از که دیدم من و کرد لمس

 صدای نویز با مهرپور. کردم نگاه هااون هردوی به و ایستادم. کشیدم عقب رو صندلیم و دادم قورت رو دهنم آب
 :پرسید پایینی

 اومده؟ پیش مشکلی -
 از زودتر رو خطر بوی هازن گفتندمی شده؟ رخبهرخ اون با نزدیک قدرهمین دور، آشنایی کردم حس من چرا و

 نگاهم به لبخند با و برگشت نرمی با زن. کردممی حس رو بد حال گند بوی من دقیقاً و کردنمی حس هرچیزی
 .کرد

 باشم؟ تنها ایشون با چندلحظه تونممی -
 کیف. اومدمی بخشآرامش صورت به رنگشکم خیلی آرایش و بود ست شرژگونه با ایشقهوه یرژخورده هایلب

 دسته زدهخجالت و نرم. رفتم عقب قدمی کتونیم یبازشده بند به توجهبی و برداشتم میز روی از رو مشکیم بزرگ
 .دادم جا ممقنعه داخل رو موهام

 .بفرمایید -
 مغز وضعیت این در. بودم خنگ من که گفتمی چیزهایی یه. بودم کر من و زدمی حرف انگار. کرد نگاهم مهرپور

 .بود ردیف چیزهمه اینکه با. چرخیدنمی قفل درون که کلیدی مثل بود؛ هنگ من
 !خانم باشه شما با مالقاتم قرار نکنم فکر. بزنید هست، حرفی -

 چرم هایدستکش. گفت رو همین دقیقاً. آره! دختر کارت رد گمشو برو یعنی کرد؛ نگاهم خباثت با بار این زن
 .نشست صندلی روی و داد عقب رو بلندش مانتوی زنانه و ماهرانه. داشت هماهنگی چرمش کیف با ایشقهوه

 جناب؟ ذاریمی اومدیم،می هم با هاییوقت یه که همیشگی جای رو مالقاتات قرار همه با -
 رو هامدست هایمویرگ تموم رحمیبی با یکی انگار. زد نیشخند و خندید یکی. زد زنگ من هایگوش درون یکی
 و قرمز رنگخوش نورهای. بود خوب همین ظاهر حفظ برای. زدم لبخند. سه دو یک تندتند،. زدمی نبض. کرد پاره
 من قلب و شدمی سفت پاهام زیر که بود پله. نکردم نگاهشون. دلربا انگیز،فریب. افتاد زن صورت ینیمه روی زرد

 صدا عربده با رو اسمم که کشت رو تو شاید لبخندم اون و میرم حرفبی دارم که منم این! لعنتی ببین. نزن نامنظم
 بردی جایی به رو من اما ها؛نیست مهم بود، که چیزهایی این اصالً. کردند نگاهم بدتر و بد هامشتری تمام و زدی

 درست دیگه قلبم شه، کشیده گند به باورام. زنم من. نیست انصاف این بردی؟می رو تـوقه*معشـ روزی که
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 فهمید تا خورد باید. نداره دانشگاه و درس که خوردن تو گول. خورممی گول ساده چقدر. گفتمی راست. تپهنمی
 روی صدبار که بود خودش اسم. شدمی قطع بعد و شدمی بلند هی موبایلم زنگ صدای. کردم ایاضافی غلط چه

 موهام به چسبیده یـوسه*بـ اون بدتر همه از و هانـوازش سرییه و تو خیالبی. شدم خیالتبی و افتاد گوشی
 هایرنگ بوی. دادمی رو پاییز بوی خیابون. بود خورده شالق مشونه. سوختمی دستم. سوختمی سرم انگار. شدم
 از. کردمی درد که بود تو تقصیر. کردمی درد تنم یهمه و چسبیدم رو قرمزرنگم بافتنی ژاکت. باد هایتندی و گرم
 منو کاش. رو ـوسه*بـ اون و هاتدست لمس و هاتنفس بوی. دادمی رو تو بوی استخون مغز تا قلبم
 مادرمه برای که رو رنگیمشکی انگشتر گفتینمی اصالً کاش گرفتی،نمی رو هامدست کاش ـوسیدی،*بـنمی

 و اومدندمی چشمم پای تا اما بود؛ هم گریه کردم، بغض. گفتمنمی وقتهیچ رو هاکاش این کاش. داری دوست
 خیلی بگم و بدونم غم همه این مقصر رو تو روز اون تونممی. میرممی گریه فشار از روزی که منم این. گشتندبرمی

 خودشون خورد به رو بغض کلی انگار دارتیغ هایخشخش همون. دادندمی درد صدای هابرگ! مَرد؟ المصبی
. عکسش به بیشتر همه از عکسش، به پیامش، به ش،شماره به کردم؛ نگاه. درآوردم جیبم از رو گوشیم. دادندمی
 خمیر عین و بود شده خُرد انگار که من قلب از امان اما حرف؛ کمی صبر، کمی شده،فالن یدختره بود داده پیام
 . شدمی داده ورز

  
 روی و شد اشک. رفت چشمام به و شد سوز نچسبید، عزیزمش این و« .بزنیم حرف باید! عزیزم»: بود داده پیام
 ذرهذره که منم این و شدی عاشق تو که آه و شدم عاشق من بودم گفته قبالً بهت بود داده پیام. گرفت راه مگونه
 صاحبمبی دل کجای رو شدنتعاشق. توام سمت از نـوازش یه نوازبنده حقیر، منِ! شدینمی عاشق کاش. سوزممی

 روزی یاد و کنممی لمس را «جانمان» و خندممی. جانماننویسنده افتادمی صفحه روی. کن رحمی و بیا بذارم؟
 که رو جانماننویسنده آخه. اونه با حق خب. کرد براندازم مشکوک و کرد نگاه مخاطب به اخم با مژگان که افتممی

 هاممخاطب بین. میشه قطع تماس و کشممی عکسش روی رو ماشاره انگشت بغض با! دختر بکش خجالت چی؟
 بیام خواممی گفتم بعد. میشم وارد تنگیدل در از کنار، به خوبی و سالم. زنممی حرف. کنهمی رو ساحل هوای دلم
 گاهتکیه به سر بدی، حال و وزنیبی و گیرممی شخصی یه میده، که آدرس میدی؟ درست آدرس سمت، اون

 نگاه جوون نسبتاً یراننده به چشمگوشه. شد بلند جدیدی پاپ موزیک صدای. بندممی چشم و چسبونممی صندلی
 .بندممی چشم دوباره و کنممی

 دارم دوست رو بازیاتدیوونه! دیوونه»
 «دارم دوست رو نگات قشنگ حالت
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. رفتمی دلت که بدها دست اون از نه، اعصابیبی مَنیک و بااخم یعنی گفتم،می که بد. کردمی نگاه بد او! نگاه
. افتادمی خنده به خودش و کردمی نگاه خیرهخیره. کردمی نگاهت خمارش چشمای با و دادمی باال رو چپش ابروی

 بلد رفتن فقط که دلم برسرخاک. رفتمی دل این. هارفتمی زد،می که پلک گرفت،می که چشم و خندیدمی کج
 به فحشی و کردمی غرولندی خواننده، صدای آرامش میون و کردمی زیادوکم رو موزیکش صدای راننده. بود

 .دادمی شریعتی بزرگراه کیپتاکیپ ترافیک
 سارا؟»: بود داده جدید پیام. میشم جمع تنگیدل مشت چند حجم به خودم در و کنممی نگاه رو موبایل گوشی
 بود نگرانی اون حالت بدترین و« .خودت بده رو حواست کمیه. منه حالت بدترین این و اوقاتگاهی کنیمی نگرانم

 تمام تا ببره ایگوشه رو من باید یکی. کندمی جا از رو قلبم پوششش مرفه قامت که زنی دیدن حالتم بدترین من و
 .نباشه خیالم عین و بیارم باال رو خوبش هایحرف تمام. بزنم اوق رو هامبغض
*** 
 .کرد باز رو فودیفست یمغازه ایشیشه در خنده با ساحل

 .پپرونی -
 .داد دماغش به چینی مهرنوش

 .زمینیسیب. نه -
 .زنممی رنگیکم لبخند

 .فالفل -
 .انداخت بازوم دور دست مهرنوش. خندیدند و کردند نگاهم هردوشون

 .جیزدار. تند تندها، فالفل،. آره -
 .زنهمی مهرنوش سر توی شکوله با ساحل

 !آشغال زهر -
 .کنممی نگاهش تعجب با
 بده؟ فالفل! شده؟ چی -

 .کشهمی بیرون من برای هم رو کنارش قرمز صندلی و کشهمی بیرون رو زرد پالستیکی صندلی مهرنوش
 .قوقولی هایفیسبیبی اون از «زاییده هلویی چه ننت! جون» گفت بهش باید که اونا از پسریه، یه دانشگاه توی -
 .فرستهمی سمتم رو منو کاغذ ساحل و ذارممی پام کنار رو کیفم خنده با
 .همین! اومده خوشم ازش من -
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. کنهمی نگاه من به زیرچشمی مهرنوش و اندازهمی پایین رو سرش. کنممی نگاهش جدی و چرخونممی چشم
 .کنممی لمس رو منو سفید قرمز کاغذ

 فقط؟ اومده خوشت -
 .ذارهمی زرد بزرگ میز روی رو شکوله

 میندازن، بهش تراشخوشگل من از که هاییتیکه اون از کدومهیچ به اصالً. حیاییهوباحجب پسر کن باور آبجی -
 . کن باور. کنممی نگاش فقط. نمیگم هیچی من. نمیده

  
 .کشهمی بیرون دستم زیر از رو مِنو و گیرهمی نفسی مهرنوش

 !نباش نگران. هست بهش حواسم من -
 توی و میاد شدهزَروَرق هایفالفل هست؟ بهش حواسم گفتمی حاال. کردمی جمع رو مهرنوش خود باید یکی

 نگاه مخوردهنیمه ساندویچ به باریه هرچند ساحل. کنیممی خوردن به شروع نداشتم، دوستش چندان که سکوتی
 دخترها. بودند شده پر تقریباً اطراف میزهای. بود خوردن مشغول ـل*میـ با و داد سفارش نوشابه مهرنوش. کردمی

 سرم پشت دختر بلند خنده صدای. زدندمی حرف پرسروصدا که مختلفی هایاکیپ و هازوج دانشجو، پسرهای و
. بخنده ترآروم خواستمی او از لبخند با دستش کنار پسر و خندیدمی پرنیمه دهن با دختر. شد سرم برگشتن باعث

 و گذاشتم میز روی رو موبایلم گوشی. کرد ایعذرخواهی و گزید لبی دختر. زدممی لبخند و کردممی نگاهشون
 با. کرد نگاه بود، نخونده هایپیامک و تماس از پر که گوشیم صفحه به تعجب با ساحل. کردم روشن رو شصفحه

 :پرسید ساحل و کردم خاموش رو گوشی یصفحه درهم هایاخم
 شده؟ چیزی آبجی -

 .زدم ساندویچم به ایدیگه گاز و دادم تکون سری
 .نشده چیزی. نه -

 ناراحت رو من هانشده چیزی همین. شکسته من قلب و نشده چیزی. نیست خوب من حال و نشده چیزی آره
 پرحرارت و گرم فودی،فست فضای تمام و بود شده قاتی بندری سوسیس با و کردهسرخ زمینیسیب بوی. کردمی

. ندارم دادنپیام جواب برای میلی که موبایلیه صفحه به باراین مهرنوش نگاه و میشه روشن موبایلم صفحه. بود شده
 بود نوشته برم قربونت نه و گلم نه و عزیزم نه باراین برام. ذارممی کنار رو ساندویچ و کنممی باز رو صفحه مکث با
 ندادم اهمیتی. بود گذاشته خندون شکلک شجمله انتهای و «افتیمی من گیر» بود نوشته. بود پشیمون حتی نه و
 کیفش توی رو گوشیش ساحل. شدم بلند جا از کیفم برداشتن با و گذاشتم سینی روی رو ساندویچ پالستیک و

 نگاه با بود، دخترک که میزی کنار از. رفت هافالفل حساب برای مهرنوش همراه دستبههندزفری و گذاشت
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. بود خورده نقش سفید برگه روی دخترک چشمای عکس و بود میز رو نقاشیش بزرگ شاسیتخته. گذاشتم کوتاهی
 موهای و بستم رو مانتوم آخر دکمه. رفت داخل به خنک باد از موجی رفتنبیرون با و دادم هل رو فودیفست در
 .فرستادم داخل رو مریختههمبه

 نگاهبی و حرفبی. زدیممی قدم. رفتم راه شد،می اصلی خیابون به منتهی که سرباالیی از مهرنوش و ساحل همراه
 از. نبودم ناراحت بود، دانشگاهشون توی که پسری و ساحل دست از. بود شده سنگین زیادی جو کمی. جاهیچ به

 و بلندنیمه قد از نبودم، ناراحت هم ندارم مو رنگ فالن یا تیپ فالن اینکه از. بودم ناراحت خستگیم و خودم
 به. بودم غمگین پولیبی از بیشتر خیلی باشه، داشته دوستش اینکه از نبودم، ناراحت هم سفیدم آدیداس هایکتونی
 خیال با بعد و بشنوم سخت و سفت نه یه. زدمی پرپر دلم. ترسیدممی فقط دادم،نمی اهمیت هم ناسطح و سطح
 با مهرنوش و بود موبایلش درگیر ساحل. باشه خوب خیلی حالم بعد و بخوابم ظهر خود تا و برم خوابرخت به راحت
 ساحل از و ایستادیم رسیدیم، که خیابون سر به. دادمی گوش آهنگ شنیدم،می هاشهندزفری از که بلندی صدای

 :پرسیدم
 بشم؟ اتوبوس سوار بعد و برم آزادی پایانه تا اینجا فقط. برم باید دیگه من خب -

 :گفت و درآورد رو هاشهندزفری مهرنوش
 .بری تونیمی هم مترو با. نداره زیادی راه. آره -

 .کنهمی ـغلم*بـ ساحل
 پسری از من رفت لو اینکه. نداره اشکال اما نیست؛ بهت حواسم نکن فکر. نمیگی بهم و شده چیزی یه دونممی -

 بهتری چیز یه که اینم فکر نیستم، کنم جبران اینکه فکر من. نشی دودل بهم و نکنه نگرانت کنه خدا میاد، خوشم
 .باشم

 و خوردم پا پشت سایه از. بود مداشته تنها که ـوسیدم*بـ رو خواهری یگونه نرم و کردم خداحافظی هردوشون با
 اومدمی رنگیکم سوز. گیرممی ـغل*بـ رو بازوهام و زنممی غمگینی لبخند. بود زیاد خوردنمرکب احتمال ساحل از
 زیپ بستن با و میرم کاج هایدرخت سمت. شدندمی خیابون به کردنمنگاه به مجبور تندشون عبور با هاماشین و

. داشتند هیاهویی که هاییآدم از پر. بود شلوغ. میشه مانگیزهبی کوتاه هایقدم برای راهی خیابون یکناره کیفم
 دیگه یکی «فروشممی دیپلم»: زدمی داد یکی. خوردمی بستنی لرز با فروشیبستنی دم یکی و خریدمی کتاب یکی
 شمارش عدد. کنممی نگاه شده، سبز که چراغی به و ایستممی عابر خط جلوی «عربی درس یجزوه»: گفتمی

 جینم شلوار به حواسبی رو رنگش قرمز آبنبات و ایستهمی کنارم ایدختربچه. شدمی کمتر هی و بود ده روی
 رو عابر هایخط و کنممی تر لبی. جاشه سر هنوزه، که هنوز من لبخند و کنهمی خواهیمعذرت مادرش. کشهمی
 از رو حواسم و زنهمی تنه شتاب با مردی رسم،می خیابون سمت اون به اینکه تا و میرم و میرم. شمارممی
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 خط باالخره و میشه بلند هاماشین بوق صدای. کنهمی پرت مغازه دم یشدهریخته کاغذهای و رنگی هایکتاب
 منِ حواس «احمق؟ کجاست حواست هوی»: زدمی داد بدی لحن با عصبانی یراننده. کنممی رد رو عابر پایانی
 . میدم تکون سر. زنممی لبخند دقیقاً؟ کجاست احمق

  
 من خوب که احسنت و احمق گفت من به راننده. ببینه رو احمق منِ که کجاست تو این« .تو پیش» میشه جوابم و

 رویِپیاده. نمیدم چندانی اهمیت موبایلم هم پشت لرزش به و برممی جیبم درون رو مزدهیخ هایدست. شناخت رو
 شده تکهتکه و بودند چسبونده رو فیلم هایپوستر سینما، قسمتِ درست رو،پیاده کف رنگی، هایآدم از پر و شلوغ
 پشت مشت با که پسری یخنده به و کردم نگاهشون. بودند فیلم انتخاب مشغول هاآدم سینما در جلوی. بودند
 رفتم کنارتر کمی. نزدم لبخند. کرد نگاهم باالرفته ابروی با و شد نگاهم متوجه. دوختم چشم زد، می دوستش کتف

 .کردم نگاه شده،اکران تازه فیلم تبلیغاتی پوستر به و
 .اینجاست فکرش وقتی نیست، مرامش تو رفتن اصالً. هست و هست. هست همیشه سارا میگم اوقاتگاهی -
 .میشه شروع کردنخودخوری و کنممی نگاه پوستر درون بازیگر رنگخوش شال به
 اینکه. ببخشی بلدی تو هم هاوقتگاهی و خواممی معذرت هم هاوقتگاهی. کنممی اشتباه هم هاوقتهیگا -

. باشی تو و بشه پاک قبل یخاطره اون خواممی فقط. نیست بدی چیز داشتم، خاطره کسی با قبالً که جایی ببرمت
 لوازم و مار پوست پالتوی و چندصدتومنی عطر نه. الهه نه باشی تو صندلی، اون روی نشستم اونجا، رفتم باز اگه

 .مرغوب هایآرایش
 خواممی قبل از بیشتر کنه،نمی نگاه من به کهدرحالی هاشلب حرکت خوام،می رو مشونه سمت دستش حرکت

 کرد،می نگاهم حاال و بودم شخیره که پسری به. دارم دوست رو کنهمی لـمس رو هامسرشونه که هاییسرانگشت
. کجاست دونمنمی که جایی میره و چونه زیر ریزهمی. میره و میاد اشک دونهدونه. کنممی نگاه داریگریه لبخند با

 «احمق؟ این مرگشه چه» پرسهمی انگار و کنهمی نگاهم پسر
 .بهش کنی فکر قدراین نیست قرار -
 .گیرممی رو اشک نم شالم یگوشه با
 باالطاقچه نکن فکر ندادم، رو زنگ و پیامک جواب حتی اگه رفتم، اگه. حقشه بخشش کنه،می اشتباه یکی باریه -

 .داره دوستت گفتمی چشماش با. بهش بدی فرصت یه خواممی. نیستم بلدش که کنممی نازی و ذارممی
 .میاره بازوم به فشاری

 ...من عاشقمه، هم اگه حتی اما عاشقمه؛ نداره، دوستم -
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 من هی و بگو رو کلمه این هی. کن ول رو حرفت بقیه میگی، قشنگ رو عاشقمه یکلمه گفتنمی بهش کاش
 .میدم گوش

 .نمیشه پیدا عاشق قدراین دیگه هیچکی. عاشقته که خوبه -
 .گرفت رو مزدهیخ هایانگشتسر
 رو الهه بتونم و کنم جور پول بتونم تا زدممی دوسگ صبح خود تا که زمان اون میگم تو، مال این بگه بیاد خدا -

 طالقش بعد بوده قراره اون و کرد مجبورش پدرش گفت بهم امروز اینکه. نیست این جوابش باشم، داشته حداقل
 .کنهنمی دوا رو دردی دیگه بیاد، من پیش

 .کنممی نگاه شدهریخته یشدهباطل هایبلیت به
 .بدی دست از چیزی نیست قرار. ببخشیش تونیمی -

 .زنهمی پوزخندی
. نبود پولکم طرف اما بره؛ نبود دلش دونممی بود؟ چندسالش و بود چندسالم مگه. ببخشمش من نگو قدراین -

 عاشقمه هنوز اینکه برای خوبی تعبیر شده، جدا سالهسه فقط اینکه. بخورم گول بتونم تا نیست قشنگ هاشبهانه
 .نیست

 .چسبونهمی ششونه به آروم رو سرم و ذارهمی مشقیقه کنار رو دستش کف و میاره باال رو دستش
 کردمی ذوق شوهرش باالیمدل ماشین از بود، عروسیش که شب اون کنممی فکر کنی،می بغض که من برای -
 طرف کاری؟ کجای! مرد بگم باشه؟ خوش دلم که نکرد بغض برام کمیه چرا خندید،می و زدمی جیغ هی و

 ریزه؟می اشک بینینمی. عاشقته
 .کشممی باال رو بینیم

 .دونیمی که اینم. برنگشته پول برای -
 .خندید آروم او و کردم نگاهش. کرد نگاهم و کشید جلو کمی رو شالم

 .باش خودت حال فکر درک، به من! نخور غصه تو. کن بس تو الهه، و من بابای گور -
 .میشه اشک از پر چشمام دوباره و گیرهمی راه چشمم زیر تا بغض

 که بفهمن همه بزنم داد اینو خوایمی. خوبم. خوبه حالم بشه؟ چی که خندیمی و زنیمی حرف من با جوریاین -
 و بابات گور میگم بعد. نباش فکرم هی. نزن حرف برام هی تو. نخند تو. خوبم کمیه شونته، روی سرم االن
 .آبادتوجدهفت
 .انداخت مشونه روی رو شالم یدنباله و زد رنگیکم لبخند

 .کمیه بگیر آروم -
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 متوجه میون همون. پوستر باالیی قسمت پارگی به فیلم، اسم به بازیگران، رنگی هایلباس به کردم، نگاه پوستر به
. عالمه خدا گشت،می چی پِی. شدنمی خیالبی حاال و کردم نگاهش که پسرکی. شدم پسرک یخیره نگاه

 خورم،دل گیرم،دل ازش که هستم ایشونه چفت هنوز من و شدند سینما سالن وارد خودش، همراه دوستانش
 که پسری به. خندید و خندیدم فروختمی دیپلم که مردی به. زدم قدم کنارش. خوبم هااین یهمه با و غمگینم

 توی هامدست از یکی اینکه به کردم؛ نگاه هامدست به. زدم لبخند کشید،می عربده و دادمی تکون رو عربی جزوه
 کرد،می برخورد بازوش به مشونه هربار و بود شده گرم هامسرانگشت. گیرمدل ازش هنوز که بود مردی ژاکت جیب
 بود، خوب هوا. وزیدمی باد. شدمی نِکست هی و بک هی مغزم توی که باشه نگاتیوی ترینبخشلـذت تونستمی

 ... هاخیابون دانشجو، از پر هافروشیکتاب. بود خوب اما داشت؛ سوز کمی
  

 انگشت با و بود گرفته رو دستم. بودیم ساکت. رفتیم باال تا رو روپیاده. گرفتندمی سبقت هم از که هاییماشین از پر
 هنوز دستم تا نه گفتم اما سردمه؛ اگه بپوشم رو ژاکتش خواست ازم. کردمی نـوازش رو دستم روی دستش شست

 حرفی از پر سکوتمون این و شدمی له پام زیر چهارضلعی هایسنگ. بشه گم رنگشخوش ژاکت بزرگ جیب بین
 نیستی؟ گرسنه پرسیدمی هرچنددقیقه. زدمی لبخند و بود نه جوابم خوری؟می بستنی گفتمی. شدنمی زده که بود

 با رو سیگار پاکت. رفت یادش رو قولمون و خرید سیگاری پاکت. نه و بود نه من جواب و خوای؟نمی چیزی
 نگاهش. برداشت رو فندک و کشید بیرون بود من دست میون که رو دستی. گذاشت جیبش درون نخی برداشتن

 آتش. شد خیره بود، دانشجو اسمش که پارکی به و ایستاد سنگی یلبه به تکیه. خاصی حالت هیچبی و خیره کردم؛
 :پرسید و زد کوتاهی پُک. تراشید رو سیگار روی کمکم
 چی؟ یا ناراحتی یا هست حرفی کنی،می نگاه بهم -

 رو دستم. سوختهنیمه سیگار خاکستری درگیر دیگه دست و بود جیبش توی هاشدست از یکی. ایستادم کنارش
 .کرد رد بازوش ـلقه*حـ بین از و گرفت

 خب؟ ـ
 .کشیدم دستش پوست روی ناخنم یگوشه با و رسوندم دستش مچ به رو دستم هایانگشت

 کشی؟می چی واسه ـ
 . کرد نگاهم لبخند با و کرد خارج دهنش از رو سیگار دود

 .چسبهمی بیشتر کشیدنش تو پیش ـ
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 پای یکناره با. گرفت سمتم رو سیگار و کرد ایخندهتک. شدم خیره سیگارش به ایغرهچشم با و کردم اخمی
 آشغالی سطل درون آخر در و فشردم کنارم سنگ به رو سیگار. گرفتم رو سیگار و زدم ایضربه پاش به راستم
 .کردم پرتاب رومروبه

*** 
. کرد نگاهم مشکوک زارع آقای. شد درگیر چای فنجون با و انداخت پاروپا. کردم نگاهش و نشستم صندلی روی

 بند حوصلهبی. نکردم توجه افتاد،می چشمم روی که موییدسته به و دادم ترعقب رو مشکیم مقنعه. زدم لبخند
 روی که کتابی جلد روی دستی. کرد باز گردنش دور از و داد شتیره سبز گردنشال به تکونی. بستم رو هامکتونی

 :پرسیدم و کشیدم بود میز
 .دارید حرف من با که چطوره مهرپورید؟ آقای آشنای شما ـ

 .کرد میزون موهاش روی رو دودیش عینک
 شدی که دونممی. کنهمی مختل رو سیتمشون کل که ضعفنقطه یه. دارند خواب رگ شونهمه مردا -

 زیادی و سوزیدل نجیبی، تو گفت بهم آرزو. انتهاش و آشناییت شروع از. زد حرف باهام آرزو. ضعفشنقطه
 .مهربون
 .شد خم جلو به و فرستاد کناری رو قهوه فنجون

 .نه یا و ستآره جوابم. خواممی چیز یه ازت. کنم فکر قبل به خواممنمی کنم، جنگ باهات خوامنمی -
 صبح از. بود نگار کار. بود شده حل درونش نبات کمی. زدم خودم چای مخصوص لیوان به لبی و دادم تکون سری
 .کردمی اذیت رو ممعده و بودم خورده زیاد انگار صبحونه صبح. داشتم درددل کمی

 توی اتفاقی که بود سالمهیجده. کنم امتحان رو باهاش بودن دارم دوست اما دارم؛ بهش حسی چه دونمنمی -
 به باید مگه فرش، تاجر ترینبزرگ دختر یکی، من. ندادم اهمیت بهش حتی. نکردم توجه اولش. دیدمش مکانیکی

 فاب رفیق مکانیک صاحب با پدرم. رفت افکارم برخالف چیهمه. نموند جوریاین کرد؟می توجه مکانیک پسرک
 .نبود مکانیکی شاگرد موقع اون اما اومدم؛می هم قبالً. بشه تعمیر تا ببرم رو ماشین بودم مجبور. بود

 .کردم نگاه شتیره نارنجی یرژخورده هایلب به و زدم لبخند
 شما و ـوسید*بـ رو موهات باریه. دیدیدمی همو تمدرسه دیوار پشت. باختید مکانیک پسرک به رو دلتون بعد -

 پیش دستتون که کرد نگاهت زیرزیرکی آژمان قدراون شدید، ضایع قدراون کمکم. شدید عاشقش قبل از بیشتر
 .شد رو مکانیک صاحب
 .کردم دنبال رو روش موجی هایخط انگشتم با و رفتم ور سنتی رومیزی با و گرفت نفسی
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 با ازدواجت با تونیمی که کردی فکر نشستی. کرد حبست پدرت. خواممی رو فالنی که ایستادی پدرت جلو -
 باشی؟ داشته ـطه*رابـ افتاده زندان به که آژمانی با متأهل زن یه عنوان به و باشی ترراحت پسرعموت

 .کرد وارد فنجون یدسته به فشاری و گزید لب
 از من هوای مثالً تا انداخته زندون چندماه یاندازه رو آژمان و کرده جور کوچیک سوءتفاهم یه بابام دونستمنمی -

 .بپره سرش
 :گفتم و زدم تماس رد. افتاد معروفش لقب و اون اسم. شد روشن گوشیم صفحه

 نه، یا کنار کشممی که اینه سؤالت تهش اگه اما نیست؛ مهم اصالً برسونه، رو چیزی قراره من به گذشته اینکه -
 اینکه نه و پرستارم نه و ریخته میزم جلوی آرایشم لوازم نه معمولیه، کامالً زندگیم. سالمهسهوبیست. هست نه جوابم
 ازش ترپایین دونممی. ندارم رو هاویژگی این از کدومهیچ. خرممی دارمارک لباس تهران پاساژ بهترین از حتی

 .دارم رو معرفت جو یه اما هستم؛
 .شدم خیره چشماش به و کردم تر لبی

 باالمدل عروس ماشین از شتنهنیم. خندیدمی الهه الهه، عروسی شب شب، اون گفت گفت؟ چی بهم دونیمی -
 تو که ببینه بیاد تا بذاره وثیقه تونست زوروبال با اون. نکردی گریه براش حتی تو. خندیدمی غشغش و بود بیرون
 یه حتی اگه تو و گذشته سالنه از بیشتر االن. داره خنده. آژمان پیش برگردی خواستیمی که نگو. گذاشتی قالش

 . گذشته تنها سالسه که االن نه گرفتی،می طالق زندگی سال یه بعد بودی، عاشقش ذره
  

 .ریخت اشکی قطره. زد لبخند. کردم نگاهش. ایستاد و انداخت گردنش دور رو گردنشال. برداشت رو کیفش
 آرزوی براتون که نیستم هاشدسته اون از. کردم غلطی چه بیاد یادم تا گفتی دوباره که مرسی. دونممی -

 .خداحافظ. آژمانه حق اما کنم؛ خوشبختی
 کمی اما بودم؛می حالخوش باید. بود کم خوردنآب پرلب لیوان یه. بود کم کشیدن راحت نفس یه و رفت. رفت و

 .کردنمی که کارها چه سرنوشت. گرفت براش دلم کمی و خوردم غصه
 : پرسید و کردم سکوت. زد زنگ

 شد؟ چی -
 .رفت همیشه واسه و زدیم حرف کمیه. هیچی -

 .گرفت نفسی
 .اونجا میام دارم -
 کنم؟ فکر بهش کمیه تونممی. نیا -
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 چرا؟ -
 .بخشتتمی آژمان نداره، اشکال بگم برگردونمش برم خوادمی دلم االن. سوخت دلم. دونمنمی -

 .کشیدم عمیقی نفس و گزیدم لب
 .زدمی حرف خودت با کاش. بود اشتباه من پیش اومد اینکه -
 کنم؟ قطع. نه -
 .خداحافظ -

 یکلمه این انگار. کردمی ناراحت رو آدم هارفتن بیشتر. کردم نگاه کتابخونه بازنیمه در به و گذاشتم کنار رو گوشی
. شد باز کتابخونه در. ایستاد صندلیم کنار مژگان. بود پر خرخره تا که ایغصه یه. داشت عجیبی حزن یه رفتن

 دونستم،نمی رو محتواش که فنجونی دو گرفتن با و رفت کنار کوچیک کافه سمت. شد وارد پسرش همراه مردی
 کتاب زدنورق مشغول دوباره و کرد مژگان و من به کوتاهی نگاه نوجوون، پسر. نشست کناری میزِ صندلیِ روی
 :پرسید مژگان. شد میزش روی قطور

 کرد؟ گریه -
 .انداختم باال شونه

 بود؟ درست کارم نظرتبه. کنه گریه شاید امشب -
 .فشرد رو هامشونه و داد تکون سری

 .شدمی مطمئن باید اما نیست؛ موندن حقش دونستمی خودش. کردمی رو کارهمین بود، جات هرکسی -
 حد از ترشلوغ نُه ساعت حوالی کتابخونه و شد می ترتاریک هوا. زدم پلکی و شدم خیره میز رو کوچیک گلدون به

 یه میترا. کنه استخدام کتابخونه در بودن برای فرد چند و بندازه راه شب شیفت بود گرفته تصمیم زارع آقای. معمول
 برای میلی چندان منم. نکرد قبول هم آخر و موندن برای بود دودل مژگان. موندمی رو شب شیفت میون در روز

 غصه عصر از بیشتر کمی و کردم فکر کمی کارم پایان زمان تا. بود کافی شدنتعطیل پنج ساعت. نداشتم موندن
. کردمنمی گریه. نه. کنممی گریه الهه برای االن کردمی فکر. پرسیدمی رو حالم و دادمی پیامک مهرپور. خوردم

 ایدکمه یپوشه درون و کردم جمع رو اضافی کاغذهای. کردممی کاری خواستمی دلم. بودم ناراحت فقط
 رو همیشه تکراری راه و کردیم خداحافظی هابچه با. رفتیم هاپله سمت و کرد قفل رو اتاقمون در مژگان. گذاشتم

 .گرفتیم پیش
** 

 .گیرهمی سمتم رو وداغونشدرب موبایل و کنهمی تاتابه ـغـلش*بـ توی رو امیرحسین حوصله با بهناز
 !مهرپور آقای -
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 به و کنممی تر لبی. گیرممی رو گوشی ایزدهخجالت رنگکم لبخند با و اندازممی دستش مسیر به کوتاهی نگاه
 .میدم تکیه خواب اتاق منتهی دیوار

 نزدی؟ زنگ خودم به چرا -
 .گرفت نفسی

 داره؟ جواب زدنزنگ خاموش به! دخترجون خاموشی -
 .میدم ماساژ دست با رو پردردم پیشونی

 .کردم خاموشش که رفت یادم. بده حالم کمیه -
 :گفت او و بستم رو در و شدم اتاق وارد

 .داری سردرد و خوابی گفت بهنازخانم اما زدم؛ زنگ -
 :دادم ادامه و گفتم ایکشیده هوم

 .کنهمی اذیتم. بگیری لباس امیرحسین برای ندارم دوست بگم بهت خواستممی -
 گذشت سکوت به کمی. کشیدم دردآورم موهای بین دستی و نشستم هاخوابرخت کنار هایبالشت از یکی روی

 :گفت که
 !سارا میدم صدقه من کنیمی فکر که حرف این به برسی خوایمی که نگو -

 .کشممی موهام روی رو دستم کف
 ...تو اما منه؛ پسردایی اون کنه،می رو کار این هم ایمان. ندارم من داره، دوست رو کاراین بهناز اگه! شاید -

 .میدم ادامه و بندممی چشم و کنممی سکوت
 رو؟ منظورم فهمیمی. هستی بقیه واسه ولی نباشی؛ غریبه شاید من برای -
 نیست؟ کاری. خوبه حالت انگار خب -

 .میدم تکیه خوابرخت به رو سرم
 شدی؟ ناراحت -

 :نالممی
 !آژمان -
 .فعالً. میگی درست. نشدم -

 نازک مسافرتی پتوی. بندممی چشم و چسبونممی بالشت به رو سرم. اندازممی کناری رو موبایل و کشممی پوفی
 زیر از اول بهناز. شدم امیرحسین سرهمیِ و نو هایلباس یمتوجه رسیدم، خونه به وقتی. کشممی خودم روی رو

. دادمی آزار رو من مرد این. دادمی تازگی بوی هم اون گلبهی رنگخوش روسری. رفت در سؤالم به دادنجواب
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 گل یهو دوستیشانسان حس ولی ندارم؛ دوست فهمیدمی چی؟ که کارهااین آخه. بود خریده روسری هم بهناز برای
 نخوام من اصالً. باشی راحت تو تا کرده رو کاراین و خوبیه مرد مهرپور که زد حرف تندتند برام بهناز. کردمی

 چشمای. شد روروبه من مَنییک هایاخم با و کرد باز رو در الی آروم بهناز ببینم؟ رو کی باید کنه کاری مهرپور
 .کردم باز انتها تا رو بازمنیمه

 .پشتیه کنار گوشیت -
 چیزی حرفی تو با خواممی یعنی این. رفت ور پتو پُرزهای با و نشست کنارم. اومد سمتم و گذاشت باز رو اتاق در

 .کردم گاهتیکه سرم زیر کرده، تا رو آرنجم و کردم تر لبی ذاری؟می بزنم،
 خب؟ -
 خیاط تو بهناز گفتمی. خوبا مارک اون از. بود خریده خیاطیچرخ یه من خونه کادوی و جهیزیه برای مامانت ـ

. دوختم ایفیروزه-آبی دارگل پیراهن یه براش باریه یادمه. دارم دوست کنیمی درست که هاییلباس هستی، خوبی
 حظ و رفتمی جونمامان تپلی قدوباالی قربون. بشه ست تا خرید جونمامان برای فیروز انگشتر یه باباجون

 که تهش به برسم خوایمی. افتادنمی مامانت اسم دهنش از سامان. داره رو بهش عشق هنوز زنش که کردمی
 .کنم کار برم خواممی

 .شدم خیره روشنش رنگخوش چشمای به و زدم پلکی
 .نیست من دست اصالً تو اختیار و اجازه اما دارم؛ دوست رو گیریمی کار اجازه جورایی یه من از میای تو اینکه -
 :گفت و شد درگیر ازدواجش یحلقه با
 هایآدم شبیه کنممی حس اما بشه؛ ناراحت خوامنمی. بیارم خونه پول و کنم کار من که بود متنفر همیشه سامان -
 رفتیممی بیرون. بودن کنارم سایه و ساحل قبالً خب اما هست؛ امیر نیستی، تو. تنهام عصر تا صبح. شدم نخوردردبه

 .کردممی کمکشون درساشون توی
 .زدم رنگیکم لبخند

 خیاطیه؟ کاراین حاال. میگی درست -
 .داد تکون سری

. میده هم 700 ماهی. نباشی هم تنها تا اونجا بیار رو چرخت میگه. ستکوچه سر همسایه خانمعفت واسه. آره -
 .کنممی فراهم رو خودم مایحتاج من حداقل. دیگه خوبه

 .پیچیدم خودم دور رو پتو و نشستم جام سر
 .بهنازجانم صالحته هرجور -

 .چسبوند مشونه به رو ششونه. کرد ترنزدیک بهم رو خودش و زد لبخندی
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 .زدیا رو دُکی مخ! کلک ـ
 .کردم کوتاهی یخنده

 !بهناز ـ
 .کرد لمس رو مشونه

 .کن مراقبت بودنتخوب همه این از ـ
 یکی. نبود مراقبت حس کردم؟می مراقبت باید چرا کار؟چی خواستمی مراقبت بودنم،خوب همه این و من. رفت و

 کجا؟ شونه و کجا من و خواستمی ایشونه دلم که بود بد مسطاوسط این. نشم پاکله تا کردمی مراقبت من از باید
 سرکار روزها گذشت،می تکراری. اشتباه هایخوردگیخط از پر خاطراتی دفتر مثل. گذشتمی تکراری من روزهای

 بازی هم با. رفتممی امیرحسین پی و اومدممی زودتر گاهی. اومدممی خونه به بود تاریکی که عصرهایی و رفتممی
 دوروز همون من که دوروزه دنیا که بخند پسرجان، که کردممی گریه شخنده برای من و خندیدمی. کردیممی

 دانشجوهای از. زدمی زنگ ساحل. کشتمی رو من باریه چند هر سامان به شباهتش و خندیدمی. ندارم رو المصب
 زدمی حرف هم مهرنوش. گفتمی هافوهاف خودش قول به استادهای از. گفتمی بودند، کالس اول نفر که خنگی

 خبر؟ چه بـردهدل پسرک از پرسیدممی ساحل از. زدمی حرف کمترشون هایخرج و گاهبیگاه هایرفتنبیرون از و
 این و تو اما بره؛ و بگذره کنه خدا که کنممی خداخدا و رفت و گذشت. شو خیالشبی دادمی فحشم و خندیدمی

 که جدیدی مانتوی از. لطیفش و زیر هایخنده. شناختممی من رو خواهرم. نداشت رفتن بوی پررنگ هایخنده
 گاهی من برای و رفتمی خرید مهرنوش با. طلبیدمی رو بیشتر پول که شدنیعینکی از. داده عکس و خریده

 . خریدمی دارمُهره بندهایدست و دخترونه هایتِل یا و جاسوئیچی
  

 از. بود نازنینم امیرحسین برای که دادمی نشونم دست کف یه قد کوچیک، جوراب دستیه و فرستادمی فیلم برام
 تنگ تنیش خواهر برای دلش. گفتممی زودترها وگرنه نبود خبری و نه؟ یا هست خبری گفتمی. پرسیدمی سایه
 مظلومیت برای زدهلک دلم منم. داشتم ترس منم. دادممی حق بهش. بیاد سایه سر هرچیزی از بدتر ترسیدمی. بود

 شدم، بیدار که صبح امروز. داشت درد که نبودنی همه این از پوسیدمی دلم. پختمی عالی رو ماکارانی که خواهری
 و پردارچین پررنگ چای لیوان یه بند هردومون صبحونه و خندید بهناز. کار و کار و شد صبح باز خدا ای که زدم غر

 خیابون سر تا و زدم قدم. رفت خداحافظی با بعد و گرفتم ـغـل*بـ رو امیر کوچه سر تا. شد دارشیره خرماهای
. بیاد کار سر امروز که کنهنمی فکر و نیست خودشون یخونه گفت دیشب مژگان. رفتم راه اصلی جاده به منتهی

 و رفتیم هی. مرد این نزد دم و گرفتیم مرخصی همه این آخر. گذاشته ما الالی به لیلی خیلی زارع آقای این
 .نکرد کم حقوقمون از هم قرون یه و اومدیم
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 غرهچشم توقفش به توجهبی! دیوانه یمرتیکه. اندازهمی خنده به رو من بعدی ماشین. گذرهمی زردرنگ ماشین
 .میده پایین رو شیشه. میرم

 .نکنم هدر بنزین نمیشی سوار! دخترخانم ـ
 خلوت خیابون به نگاهی. بگیری رو من مچ که اومدی باز تو و میرم دیر امروز که بودم گفته دروغ که خندیدم و

 با لحظه چند که توست عطر از پر بازدمم و گیرممی نفسی. کنممی باز رو ماشینش در کوتاهی مکث با و کنممی
 .داری فاصله من
 .میگی دروغ من به که -

 .کنممی نگاهش و خندممی
 بشه؟ چی که من دنبال میای خوریدل. زنیمی حرف بد خوری،دل تو -

 .گیرهمی راه خیابون یکناره از و چرخونهمی رو فرمون
 .کنی کار فالن تو ندارم دوست میگن و شدن شاخ من واسه بعضیا. نباشم تو پِی خورمدل چون نداره دلیلی -

 .کنهمی گیر چشماش گردی تا ریششته خط به دوباره نگاهم
 .بخری روسری بهناز برای ندارم دوست -

 .گرفت دندان به رو پایین لب
 .ترشدارپرگل ترش،خوشگل گرفتم؛می هم تو برای گفتیمی -

 .کنممی ایکجیدهن
 .پوشمنمی روسری من -

 .کشهمی رو منداشته لپ نرم خیلی و خنددمی
 من؟ رویخنده چطوری امروز -

 .میدم تکون رو سرم
 چطوری؟ تو -

 .فرستهمی باالتر رو بازنیمه پنجره و میده تکون دستش توی رو ساعتش
 .نه تو خوبی به خوبم، -

 .کنممی نگاه بود، شده پوشیده رنگکرم یمردونه پیراهن با که هاییسرشانه تا گردنش باریکی به و چرخممی
 خوبم؟ یعنی خندممی من اینکه َ-

 .کنهمی بیشتر رو ماشین سرعت و کنهمی نگاهم زیرچشمی
 .رسیممی زود میشی، من ماشین سوار میای تو اصالً -
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 .کنهمی پارک کوچه انتهای در کناری،. پیچهمی کوچه داخل و زنهمی رو راهنما چراغ
 نمیشه. بخوابن بیشتر خوادمی دلش که میشی نقوهانق بچه شبیه زنی،می حرف آلودخواب زنم،می زنگ صبح -

 بدی؟ جواب دیر تو و بزنم زنگ روز هر من
 .کنممی لمس رو در یدستگیره

 .شدیا خرمگس که میدمت فحش یهو بینیمی. قشنگه صدا صبحا خیلی. بخندون منو کم. بریم بیا -
. ایستممی منتظرش کتابخونه در جلوی. بندممی رو ماشین در. میره بیرون و کنهمی باز رو خودش سمت در

 لبخندی. میده دستم رو کیفش و دارهبرمی ماشین سقف از رو کتش. میده تکون چندبار رو ماشین در دستگیره
 مروونه داخل به آروم و کنهمی باز رو در. گذرهمی چشمام از نرمش زیادی یـوسه*بـ مثل موهام از حالی و زنممی
 .کنهمی
 دارم؟ بینایی مشکل من یا زنهمی برق چشمات امروز -

 :میگم چشمکی با و خندممی
 درمیاد؟ شورش داره که شدی رمانتیک قدراین چته تو امروز -

 .کوبهمی مشونه به رو ششونه. میاد باال هاپله از من پِی و کنهمی سالم میترا و نگار به سر با و کنهمی نمکی اخم
 نمیاد؟ خوشت رمانتیکا از -

 .گیرممی رو پله محافظ فلزی یدسته و کشونممی کنار به رو خودم
 .هاچیزیته یه واقعاً تو -

 .خندهمی روم به دیوار کنج و اندازهمی گیرم پله باالی و گوشه و زنهنمی حرفی
 آره؟ چیزیمه، یه من که -

 .کشممی رو پیراهنش دستم با و کنممی باز رو نیشم
 .آقا کن رعایت رو اسالمی فاصله -

 .ذارهمی سرم کنار رو دستش و میاد جلوتر
 خانم؟ میشه چی کنم رعایت نخوام -

 دوباره و خندممی. گیرهمی رو راهم جلوی و میده سر رو چپش پای که کنم رد خواممی دستش زیر از رو خودم
 شتیره چشمای به نگاهی و زنممی نرمی لبخند. کنهمی نـوازش رو مگونه دستش پشت با. چپممی سرجایم

 .گیرممی رو دستش. کنممی
 .برم باید -
 .کنممی لـمس رو دستش کف خطوط ماشاره انگشت با
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 لباس بهناز یبچه برای که همین. کشیمی رو نازم و خندونیمی منو که همین. ممنونتم من که دونیمی -
 خرج مخانواده برای که مهربونیته همه این خاطربه کنم،می تشکر ازت اینکه. توام ممنون رو شونهمه خری،می
 .کنیمی

 راهروی. کنهمی ووصلقطع رو هامنفس بندبهبند که میرم ـوشی*آغـ به آروم و اندازهمی پشتم رو آزادش دست
 نفس. بودند رفته مرخصی همگی چون نداشتم؛ رو کسی اومدن استرس و بود ترخلوت همیشه از نشریه طوالنی

 :پرسید و کشید عمیق
 .کردند تعطیل رو نشریه شدم، رمانتیک من فهمیدن امروز -

 :گفتم خفه و کشیدم ـردنش*گـ یکناره به رو بینیم و خندیدم
 !طلبفرصت -

 .کشید عقب رو سرش و گرفت رو بازوم
 که داشتممی نگهت قدراین جوریهمین گوشه همین وگرنه زنه؛می زنگ زارع پیش برسم دیر دقیقه یه حیف -

 .بشی خسته
 رو دستم مچ. کردم لمس رو گردنش ظریف رگ و کردم پاک رو گردنش روی شدهپخش رژلب شستم انگشت با

 .گرفت
 .پررو بچه. ببینم برو -

 :پرسیدم و دادم دستش رو کتش. کرد رها رو دستم مچ اون و زدم عمیقی لبخند
 هستی؟ بعدازظهر تا -

 :گفت کردمی حرکت چپ سمت که درحالی و داد تکون سری
 .زنممی زنگ بهت -

 قسمت و رسوندم موهاش به رو دستم. گذاشتم پیش قدمی من و کرد گردعقب. زدم صداش نرفته، قدم چند
 این بعد به و زدم موهاش یکناره به ایـوسه*بـ نرم و بردم ترنزدیک رو سرم. کردم مرتب رو شدهریختههمبه

 از زد؛ کجی لبخند. میارم کم اکسیژن که میشم کشیده جایی به دارم مقید من که نبود مهم. نکردم فکر مسئله
 رفت و رفت. رفت هم رو بعدی قدم. نکرد نگاهم. رفت عقب. نشده ناراحت و نیومده بدش فهمیمی که هاییهمون

 دقیقاً جا،همین. رفت داخل و کرد باز رو اتاق در چشمکی با و کرد نگاهم زارع آقای اتاق در جلوی درست و
. دارند شکستن به عجیبی میل مشدهسست پاهای که میشه منی گاهتکیه سرم پشت ستون و میشم تهی جا،همین

 المصب لبخندِ و کشیدم دهنم روی مزدهیخ هایدست و چسبوند ستون به رو سرم. کردم لمس رو ستون تیز یلبه
 جون هاملب پشت که ایخنده از امان. فکرتبی کارهای دست از امان! سارا تو دست از امان. امان. دادم قورت رو
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 بود شده لـذتی به منتهی دستم پوست نبش موهاش تارتاربه. کردم لمس رو هامسرانگشت و بستم چشم. کَندمی
. کردنمی که کارهایی چه به وادار رو من داشتن دوست این و. بود من حال بدترین این و داشتم دوستش بدجور که
 با و کردممی لونه جاهمون تا کردمی مشخص رو من موردنظر محل یکی کاش کجا؟ عشق و کجا من و کجا تو
 کارم به مشغول بودم، گرفته هاپله کنج میون که خوبی حس تموم با و رفت اتاقم به. گرفتممی جون نفست هر

 و بود زمین پخش وسایلش. کرد شلوغ رو اتاقمون کل خودش هایولوله و اومد مژگان که بود ظهر هایطرف. شدم
 بود مژگان دست اشعار بندیدسته. بود کرده خشک جا اتاق گوشهبهگوشه شدهمچاله کاغذهای کرد،می کار چشم تا
. زدمی غر دم یک و کردنمی پیدا رو شعر سیصد صفحه حاال. بود زده اتاق کل به گند وپاشریخت همه این با و

 با و کرد باز رو در بود، ترنزدیک که مژگان اتاق در به ایتقه با. نکردم پیداش گشتیم رو میز و کاناپه زیر هرچی
 آقای. کرد میزون رو شلوارش یتاخورده یپاچه و فرستاد شالش داخل رو ششلخته موهای. شد مواجه زارع آقای
 .کرد اتاق به نگاهی تعجب با زارع

 .رفته هم پایین تا صداتون! خبرتونه؟ چه -
 .کشیدم سرم روی رو دستم کف

 .کنیمنمی پیدا سپردید مژگان به دیروز که رو شعری 300 صفحه! زارع آقای -
 کنارم. شد ترنزدیک اون و زدم لبخند. اومد داخل و داد تکون دستی مهرپور سرش پشت و شد اتاق داخل زارع آقای

 :گفت گوشم کنار و ایستاد
 رو؟خنده چطوری -
 .کردم اشاره کاغذها از عظیمی حجم به دستم با
 .انداخته راه جنگ که بینیمی -

 .کشید هوفی مژگان. ذارهمی میز روی رو ایبرگه و میره مژگان کامپیوتر کیس سمت صبوری با زارع آقای
 ست؟برگه جا کامپیوتر کیس روی آخه -

 :گفت شده،جمع ـینه*سـ توی هایدست با و زد لبخندی زارع آقای

 .باال آورد اون دادم چون میتراست؛ کار احتماالً. گرفتم کپی باز جداگانه داشت، جوهرپخشی 300 صفحه دیروز، -
 بزرگ میز یه دور. شدیم ناهار خوردن مشغول زیادی سروصدای با و رفتیم پایین طبقه ناهار خوردن برای همگی

 یه اما گذشت؛می دیگه روزهای تموم مثل. بود کرد جلب رو همه توجه من کنار درست مهرپور جای و نشستیم
 و شد گم کاموا هاینخ میون که قالبی مثل پیش یکی پس، یکی. زدمی محکم من قلب تو دارضربان شیب
 .بس و هستی تو سرشیه که دادم قالبی دست به رو ایمانم و دین که من حالبهوای

*** 
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 عزیزدلم بیچاره ایمان حواله ناموسی ناجور فحش یه آخر و زدمی غر خورد،می غصه. زدممی حرف مژگان با
 و آوردمی چای بهناز. انداختمی راه وتخماخم و دادمی جواب باال سر مرگته، چه پرسیدممی هرچی. کردمی
 به. گفت او میل خالف چیزی شدنمی اصالً که بود عصبانی قدراون. بگیره آروم مژگان کمی که دادمی داریدل

 از کمی و کند پوست میوه بهناز. نداد رو جوابم هم اون شکر رو خدا. بگیرم خبری اون از بلکه زدم پیامک ایمان
 .گذاشت امیرحسین دهن به نارنگی یپَره
 .درمیاره بازیکالسهای من واسه که تاپه خیلی کرده فکر! عوضی اِ، اِ،. زنهمی همبه رو حالم -
 .ذارممی بشقاب داخل رو مهندونه خوردهبُرش ینیمه و کنممی نگاهش تعجب با
 ...و کردی باز رو گشادت دهن رفتی نگو مژگان -
 :گفت ایغرهچشم با
 .خواست دلم چی؟ که -

 .زد پیشونیش به محکمی مشت و زد نق دوباره بعد
 کردم؟ اشتباه نظرتبه! بهناز -

 .کرد نـوازش رو امیرحسین موهای و انداخت باال شونه بهناز
 رو؟ اشتباهت بفهمم کجا از کردی کارچی نمیگی وقتی -

 .دادم تکیه پشتی به و کردم دراز رو پاهام
 .دارم دوسِت گفته ایمان به رفته. هیچی -

 .کرد لمس رو مژگان یسرشونه شیرینی لبخند با بهناز و خندیدم
 !دلم عزیز -

 .رفت ور بهناز دست تو ظریف یحلقه با و گذاشت بهناز یشونه به سر مژگان
 .کنم ازدواج کارشهصاحب پسر همون قضا از که جدیدم خواستگار با ممکنه من کنه فکر ترسیدممی خب -

 .زنممی پاش لگن به محکمی لگد پام با و کنممی گرد رو چشمام
 .بودی نگفته من به! عوضی -
 .کرد نگاهم روییترش با
 گفته ایمان به رفته تازه و کرده تعقیبم خونه در جلو تا پسره نگو. دونستمنمی اصالً. فهمیدم تازه خودمم من بابا -

 گفته و کرده نگاه صورتش تو راستراست هم ایمان. نکنند سرش تو خاک وای... و هست تکارهچی مژگان این
 . داره هم ازدواج قصد مژگان

 .افتممی هندونه ته جون به چنگال با و خندممی



 

 

520 

 

  آماج نرما
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 ツبهزاد سدنا

 .ترشیمی داره فهمیده -
 .کشید موهاش بین دستی گونهنـوازش و فرستاد عقب رو مژگان بلند موهای بهناز

 .کردی ابرازعالقه بهش رفتی که بودی شجاع خیلی نظرمبه -
 :گفتم ایکجی دهن با و کردم نگاهش

 .سوزهمی فیهاخالدونت تا هاکنهمی محلیبی جوریه ببین حاال شناسی؟نمی رو دیوونه یپسره اون تو -
 مژگان. گرفتم رو ایمان یشماره انداختم،می هاآشغال سبد بین رو هندونه پوست کهدرحالی و دارمبرمی رو موبایلم

. کنه نگاهش فقط تا بود ایمان معطل فروشگل جلوی شب خود تا روز اون اینکه از. گفتمی ایمان از حرص با
 موفق و کنه آروم رو خودش عمیق هاینفس با کردمی سعی خورد،می که حرص گفتمی و خندیدمی گاهی
 .شدنمی

 سمت و گیرهمی رو موبایل ذوق با. میدم امیرحسین دست رو موبایلم و کنممی قطع رو تماس و میدم تکون سری
 چشمای با. کنممی نگاهش لبخند با و کنممی لمس رو ایشقهوه جونکم موهای ماشاره انگشت با. برهمی دهنش
. کنهمی پرت کمی قدرت با و میده تکون کوچکش شدهمشت هایدست توی رو موبایل و کنهمی نگاهم درشت

 .کنهمی بلند خونه توی رو صداش کشانعربده و زنهمی گریه زیر که گیرممی گازی رو شبامزه کوچیک بینی
*** 

. ببینمش چیزی، فاصله، گذری،. کن راضیش تو. شده تنگ عوضی مرتیکه برای دلم که بود شده جونم بند مژگان
 شهمه برای دلم من و خوادمی رو سروپابی مردک این که التماس پشت التماس هی و دادمی دق مژگان

 با دادممی پیام ایمان به. بود گفته که رازی از رسیدمی نظربه راضی اون و چکیدمی که اشکی برای. سوختمی
 با خواستمنمی. نزنم حرفی دیگه تا چسبوندمی خیربه شب و خیربه روز یه تهش و دادمی رو جوابم حوصلگیبی

 خودم از رو مژگان یچسبیده تن دستم با و کشممی هوفی. بدم نشون رو نگرانیم بیدادوداد و فروشیگل به رفتن
 .کنممی دور

 .عقب برو باشه! کنه لعنتت خدا -
 یشماره و شینممی میزکارم پشت صندلی روی مکثی با. میده دستم رو موبایلم و ـوسه*بـمی محکم رو مگونه

 .میدن جواب آقا حضرت گذره،می که زیادی هایبوق بعد. گیرممی رو ایمان
 جانم؟ -

 .کنممی ایسرفه
 !عجب چه خوبی؟. سالم -

 .فروشیهگل قطعاً که هاییپارکت کف رو پا شدنکشیده بعد و رسهمی گوشم به ایپنجره یا در شدنبسته صدای
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 .بخورم غذا تونمنمی حتی ندارم؛ حوصله. نیست خوب حالم -
 .گیرهمی گاز رو لبش و چسبونهمی موبایلم به بیشتر رو سرش مژگان

 ببینمت؟ میشه. خیلی نگرانتم اما شده؛ چی دونممی -
 .کنهمی رها رو نفسش کالفه

 مسافرت، رفته هم آرزو شه، بلند جا از تونهنمی گرفته، آنفوالنزا. آژمان پیش برم خواممی. نمیشه امروز -
 .تنهاستدست

 .میشم جاجابه کمی اخم با
 .باشه شده مریض کردمنمی فکر. شدم حوصلگیشبی متوجه اما زنه؛می حرف زنم،می زنگ روزهسه-دو -
 شدیدم دردبدن. کرده سرایت بهش سجاد سرماخوردگی داده، سجاد با دو مسابقه رفته شبینصفه سرما این توی -

 .داره
 خونه به خودش از زودتر بعدازظهری و بپزم سوپ اون برای خوادمی ازم. کنیممی صحبت دقیقه چند از بیشتر

 گوش رو شمسخره و خز هایآهنگ کاری ساعت آخر تا مژگان. ندیدمش که زیادیه نسبتاً مدت که برم مهرپوری
. زنممی چُرت مژگان یشونه به چسبیده ساعتینیم و خوریممی ناهار. درمیاره من هایگوش از دَمار و میده

 به که سوپی پختن برای منم و میره زودتر مهمونی برای مژگان. ریممی خونه به زودتر ساعت یه عصر هاینزدیک
 مانتو میون همون و درمیارم رو متیره سبز بندی هایکفش. میرم کنه، حاضر رو مخلفاتش زودتر بودم سپرده بهناز

 .کنهمی نگاهم لبخند با و میاد بیرون آشپزخونه از در صدای با بهناز. اندازممی جاکفشی روی رو شالم و
 ای؟پاچهدست چرا چته؟ -

 .کنممی باز بستم موهام به محکم که رو مویی کش
 .کنم درست رو سوپ این باید وای -
 .میره کنار آشپزخونه ورودی قاب از
 .میای دیر دونستممی. کردم درست خودم من -

 و بشه خشک موهام تا برهمی وقت کمتر ساعتنیم. میشم آماده اساسی دوش یه برای و ـوسمش*بـمی هوا توی
 هنوز موهای به و بندممی گردنم دور سفیدی گردنشال و پوشممی رو ساحل بافت مانتوی. بزنم تن گرم لباس

 خودش همراه گل چندشاخه و میام بیرون خونه از دیگه ربع یه که میدم پیام ایمان به. نمیدم اهمیت منشدهخشک
. پیچهمی آشپزخونه دارطرح دستمال میون رو سوپ رویی قابلمه و زنهمی زنگ آژانس به بهناز. بیاره
 توی رو امیرحسین. کنهمی من یحواله «ایپدرسوخته» اون و میرم رنگشخوش چشمای قربون و ـوسمش*بـمی
 .ـوسم*بـمی رو پشتشکم رنگکم موهای و چلونممی ـغـلم*بـ
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 رو بلندمفاق سفید هایکتونی و دارمبرمی رو متیره آبی دستیکیف عجله با میشه، بلند که ماشین چندبوق صدای
 که جوونیه نسبتاً پسر راننده. نریزه وقتی یه که میشه سوپ پالستیک جمع حواسم و میشم ماشین سوار. پوشممی
 شد،می حس هاماشین گذر صدای تنها که سکوتی توی. کنهنمی نگاهم دیگه و پرسهمی ازم رو دقیق آدرس تنها

 رو آژانس کرایه. دارمبرمی کیفم با همراه رو پالستیک و میدم پیام دوباره ایمان به. رسیممی موردنظر محل به
 به اینکه تا کنممی نگاه آبی مستطیلی کوچیک هایپالک به. میشم بستبن یکوچه وارد و کنممی حساب

 با. میاد بیرون پسری و میشه باز در که میره پنج زنگ سمت دستم. رسممی بلندی ارتفاع با و بزرگ نسبتاً آپارتمان
 .کنهمی نگاهم لبخند با. میشم مهرپور صمیمی رفیق متوجه برگشتنش

 .بفرمایید! اومدید خوش -
 .کنهمی باز کمی رو در
 .میارید تشریف دونستمنمی -

 .میرم باال رو در مقابل عریض پله
 .پس شد سرزده قدراین ببخشید. بیام گفت من به خودش ایمان -

 .کشهمی زیادش نسبتاً ریشته به دستی
 باید من. کنه باز رو در تنبلیش از نمیاد بیام، برم دونستممی. جفته آژمان واحد در فقط. نیست مشکلی. بفرمایید -

 .منتظرمه مهدکودک توی. پسرم دنبال برم
 .کردم لمس رو در اینقره یدستگیره

 .سالمت به. هست حواسم. بله -
 باز کوتاهی تَقِ با که بندممی رو آپارتمان سنگین آهنی در. میشم کفهم طبقه وارد من و کنیممی خداحافظی

 چند. بندممی رو در بیشتری فشار با و ذارممی ستونی کنار رو سوپ پالستیک. کنممی نگاهش تعجب با. میشه
 در ثانیه چند بعد و میدم فشار رو آسانسور پنج دکمه. میرم پالستیک سمت در بازنشدن با و کنممی صبر لحظه

 خونه بازنیمه در به و گذرونممی رو میشه واحدها به منتهی که کوتاهی نسبتاً راهروی. میشه باز مکث با آسانسور
 رو هامکتونی و بندممی سرم پشت رو در. کنممی باز رو کتونیم بندهای و میشم خم در، جلوی. میشم خیره رومبهرو

 .ذارممی در پشت چوبی جاکفشی روی
 .اومدی زود چه -

 نفرهسه مبل روی. میشم خیره بهش رنگیکم لبخند با. میشم خیره بزرگ نسبتاً پذیرایی به و کنممی گرد چشم
 یمتوجه و چرخونممی چشم. نیست من به حواسش و رفته فرو پتو زیر گردن تا. کنهمی نگاه فوتبال و شدهدرازکش

 به تعجب با و میشم آشپزخونه وارد ممکن حالت ترینصدابی با. میشم هست، راهرو به چسبیده که ایآشپزخونه
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 سینک روی رو پالستیک. کنممی نگاه شده، کشیده لباسشویی ماشین تا که آشپزخونه کف پالیوپخش هایلباس
 لباسشویی وارد فشار با و کنممی جمع رو هالباس. میدم قرار کابینت سنگ روی رو کیفم و ذارممی ظرفشویی

 که گیرممی گاز محکم رو هاملب و خورهمی هاظرف کابینت باز در به محکم سرم میشم، بلند که جا از. کنممی
 آشغالیسطل درون رو هامیوه آشغال و کنممی جمع رو زمین کف یشدهریخته هایتخمه پوست. درنیاد صدام

 .میشه بلند صداش دوباره و دارمبرمی رو ایشیشه بشقاب. ریزممی
 باز؟ خریدی چیزی سجاد -

 سفیدی سینی درون نمک و نون همراه رو غذا ظرف دقیقه چند بعد. دارمبرمی رو قابلمه در و زنممی لبخندی
 فاجعه عمق. میرم ترنزدیک و کنممی رد رو میشه پذیرایی به منتهی که ایپله دو. میرم پذیرایی سمت و ذارممی

 تا غذا بارمصرفیه هایظرف. نبود انداختنسوزن جای میز روی و آشغالآت از پر مبل میز دور. بود جاهمون دقیقاً
 .شده خورده نصفه پیتزای
 با و میدم فشار رو خاموشش دکمه. میرم تلویزیون سمت و ذارممی نفرهتک مبل کنار عسلی روی رو سینی
 با و میاره بیرون گوشی از سر صدا شدنکم با. کنممی نگاهش و چرخممی شدهجمع ـینه*سـ توی هایدست

 روی داده تکیه بهش که بالشتیسه و پتو و افتهمی مبل روی از میشه، پرت که حواسش و کنهمی نگاهم تعجب
 .شینممی دوپا روی. دارمبرمی رو هابالشت و میرم سمتش. افتندمی سرش

 دقیقاً تخمه و نوشابه و پیتزا بشی؟ خوب زود خیلی پوشیدن کوتاهآستین لباس و باز یپنجره با که نداری انتظار -
 میشه؟ حالت شدنخوب موجب قسمتش کدوم

 :میدم ادامه دارم،برمی رو پرمیوه سبد که حالی در
 جواب ایمان دیشب چرا میگم من گرفتی؟ سور و کردی جمع خودت دور رو رفیقات دیدی، دور رو خواهرت چشم -

 . خوردید هم تیپ به نگو. ندادی رو زنگم جواب هم عالیجناب و نداده رو پیامک
 .کنهمی نگاهم خنده با و میده تکیه مبل یپایه به
 .خانم کردی مفتخر! عجب چه -

 .میرم بازش نیش به ایغرهچشم
 .خروسیت صدای اون با. زندگیت خونه به زدی گند. ببینم پاشو -

. کشهمی خودش سمت رو من آروم فشار با و گیرهمی رو دستم که برممی پاش کنار پفک آشغال سمت رو دستم
 .کشهمی بلندی یخمیازه بندشپشت و کنهمی ایعطسه. کنممی نگاهش و شینممی روشروبه چهارزانو

 .که بیای نبود واجب آخه؟ کنیمی کارچی اینجا تو -
 .کنممی آزاد دستش از رو دستم مچ و کنممی اخمی
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 آخه؟ پاشوریخت همه این. میاد دیرتر آورد بهونه که دونستمی چییه ایمان -
 .گرفت دوباره رو دستم مچ
 . کنهمی تمیز رو خونه میارم رو یکی. کن ولش رو اینا -

 .کنممی نگاه نازکش پیراهن و شخلته موهای به بااخم
 بپوشی؟ نداری لباس. ببین آخه ـ
 .کنهمی نـوازش رو دستم پوست شاشاره انگشت با
 .بگردم دورت -

 .کنهمی ایخندهتک که کنممی نگاهش زیرچشمی
 بگردم؟ بعداً یا نگردم -
 .کنممی آزاد دستش چنگ از رو دستم آزادم دست با
 .هانزنی زنگ یه -

 .گرفت سمتم رو پیامک صفحه و برداشت رو موبایلش گوشی
 بشم؟ فداتون من اجازه، خانم، که بدم پیامک خواستممی ببین -

 .ذارهمی کنار رو گوشی. کنممی نگاه شنوشتهنصفه پیامک به و خندممی
 . فکرتم به که دیدی -
  

 .زنممی اشاره سینی به و میدم تکون سری
 .نیست خبری سوپ از برنداری، رو پتوت و نپوشی لباس تا -

 رد کنارم از. زنهمی ـغـلش*بـ زیر رو پتو داره،برمی رو موبایلش گوشی. میشه بلند جا از و گیرهمی رو مبل یدسته
 .کنممی نگاهش و میارم باال رو سرم. گردهبرمی نرفته، قدم چند و میشه

 چیه؟ -
 هایسفیدی روی و مشقیقه کنار درست چشمام، به نگاهبی و زنهمی کنار کمی رو شالم یگوشه و میشه خم کمی
 که محو دیدم از و میشه راهرویی وارد زنانسوت. گذرهمی کنارم از و زنهمی چشمکی. ـوسه*بـمی رو موهام ارثی
 و کنهمی لمس گونه روی تا رو ـوسه*بـ رد هامانگشت. میدم فشار دستام بین رو مانداختهگل صورت شد،
 بلند صدای. نیست هم شانداختهراه آشوب فکر به کمی. کردنمی که هاچه! دیوونه لعنتی. زنممی ایخندهتک

 درون رو هاآشغال تموم و زنممی زانو میز جلوی. کشممی جلوتر رو شالم و خندممی باز. رسهمی اینجا تا سوتش
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 به و ایستاده سوپ ظرف با. میشم متوجهش برگشتنم با کنم،می خلوت که رو اطراف. میدم جا زور به آشغالی سطل
 .ذارهمی سوپ ظرف درون رو قاشق. زده تکیه ناهارخوری کوچیک سالن و پذیرایی مابین ستون

 .زیاده فلفلش -
 .میرم سمتش زنم،می ـغـل*بـ زیر رو هابالشت کهدرحالی و کنممی اخمی

 .نیار الکی بهونه. نداره حرف پختشمدست و کرده درست بهناز -
 .دارهمیبر ناهارخوری میز از رو نمک و کنهمی دراز دست

 .کمه نمکشم تازه -
 .میرم بهش ایغرهچشم

 بذارم؟ کجا رو هابالشت -
 .ذارهمی ظرف روی رو باالرفته قاشق و میده بینیش به چینی

 .مهمونه اتاق انتهاش راهرو همین -
 بزرگی؟ این به خونه خبره چه -

 .گیرهمی ازم رو هابالشت از دوتا. کنهمی درست رو بافتنیش تیشرت ییقه و ذارهمی میز روی رو ظرف
 زندگی اینجا اومدم سجاد پیشنهاد با منم. رفتن ایران از که ایهطوالنی مدت سجاد پدر مادر. نیست من مال -

 .میدم سجاد به پول مقداریه هرماه و کنممی
 در. داره قرار چرم پوشش جلوه با در دو انتهاش که میشم عریضی راهروی وارد سرشپشت و میدم تکون سری
 که اینفرهدو تخت روی رو هابالشت مستقیم و میشم اتاق وارد. میره داخل و کنهمی باز آرنجش انتهای با رو اتاق
 آیفون صدای که ذارهمی تخت یدیگه سمت رو دیگه بالشت دو. ذارممی داشت، مشکی کوچیک هایبالشت و پتو
 .میشه بلند

 .ایمانه. میرم من -
 دکمه. میشم خارج راهرو از و میام بیرون اتاق از. کشممی باالتر رو رنگمشکی مخمل پتوی و میدم تکون سری
 .میره خوری میزناهار سمت و ذارهمی باز کمی رو در. زنهمی رو آیفون

 .بیای قراره تو بودن نگفته بهم -
 .دادم تکیه اپن سنگ به و انداختم باال شونه

 ...خب اما نداشتم؛ اومدن قصد -
 :کنهمی زمزمه سمت این به ایمان نرسیدنِ تا اون و مونهمی نصفه حرفم در شدنبسته صدای با
 .بود شده تنگ برات منم دل -
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 زنی،می حرف تو تا. زنهمی فواره تنگیدل مشتیه کنی،می نگاه تو تا که جنبهبی لعنتیِ منِ برسرخاک و رفت و
 مرامت در کردناوتناک و زنینمی جر. بلدی رو دل با بازی رسم که تو از امان و کنهمی فوران خوب حال مشتیه
 و خسته. زنهمی مگونه به رنگیکم ـوسه*بـ و میده دستم رو شآورده هایگل چندشاخه ایمان. کرده خوش جا

 اظهار و کوبید مهرپور یشونه به. گرفتمی هم رو من حال و زدمی بینیم زیر بدش حال بوی. بود غمگین
. دونستمی مهرپور بود، که هرچی و بودند هم پیش دیشب همین. نبود رو خوشحالیش چندان که کرد ایخوشحالی

 حواسم یعنی کنی، صبوری یعنی این. گذاشت هم رو چشم آرامش با او و گرفتم رو مهرپور خیره نگاه چشمگوشه
 از شورهدل این کاش. شدممی آروم و ذاشتنمی هم رو چشم اطرافیانم همه کاش. باش آروم تو فقط یعنی هست،

 و باشم ریلکس خواستممی. زدمی قلبم به جونیبی هایچنگ دلم یگوشه درست الطلوع،علی صبح از. بپره دلم سر
 موبایلم زنگ بلند صدای با که شد عمل جایه بدم هاینفوس تموم انگار. شده چیزی و بشه قراره چیزی نکنم فکر

 ایمان. داشت نافرجام گواه یه شدنششکسته و افتاد دستم از بودم، آورده هاگل برای که ایشیشه بزرگ لیوان
 باد به را دلت هایبرگ و آیندمی شناسند،نمی وقتبی و وقت که هاییشورهدل از امان و کرد نگاهم نگران

 .دهندمی
 به رو بازوم. میشم رد هاشیشهخُرده عظیم حجم از من و کشیده رو دستم مچ مهرپور و برداشت رو موبایلم ایمان
 .میده دستم رو موبایلم ایمان و گیرهمی مشت

 .ستکتابخونه یشماره -
 این که غیرعادی لرزش فهمید،می رو بدم حال. فهمیدمی ایمان. زنهمی چنگ رو موبایل مهراسیده هایدست
 .زد زنگ گوشی درون نگار صدای وقتی بود کم هوا. بود شده تشدید لحظه

 سارا؟ الو -
 .فشردم هم روی رو چشمام. خوردمی صورتم پوست به مهرپور آروم هاینفس. خواستممی هوا. کشیدم نفس

 !بیا زود. نشریه بیا -
 .بود ترس و نگرانی از پر چشمام، سرخی تا ایمان دودوزنان نگاه هم، پشت هایتپش. افتاد ارتفاعی از قلبم انگار و
 نگار؟ شده چی! خدا وای چی؟... چ -

 قاب دور رو حسمبی هایانگشت. خورد سُر دستم میون از کمی موبایلم و شدم سست اومد، که میترا فریاد صدای
 سایه نام توازن. تبدیل فریاد به عجیب. شد زدهشوک عجیب من نگاه و زد حرف تند نگار. کردم محکم موبایل

 گوشم کنار. شد ترمحکم بازوهام دور او هایدست. زدم چنگ رو ایمان پیراهن یگوشه و گرفته رو توانم یهمه
 خواب ایطوالنی زمان هایی،وقت یه دیدی. زد حرف نگار با مبسته هایپلک پشت ایمان. زد حرف. زد نفس

 او هایدست هرچی. میشه راضی پتو یه و نرم بالشت به دلت و کردی کار سخت که روزهایی مثل. خوایمی
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 یکی از یکی. یکی پشت یکی. میشن ردیف بده، اتفاق هرچی و ترسنگین مـینه*سـ قفسه حجم شد،می ترتنگ
 بهناز. کرد نگاهم شوک با ساحل. بمیره چندساعتی آدم تا ساختنمی مُردن برای جایی کاش و ترهنگامنابه و بدتر
 و دوتایکی رو مغصه. کرد نـوازشم ایمان. نگیره ما از رو زن این خدا و شد زنده و مُرد هزاربار برام ـغـل*بـ به بچه

 .زد هم به رو دلم آشوب میترا و زد حرف برام نگار. خورد دوالپهنا
 «.کرد باز «بگردمش دورت» از پس هایبغض برای ـوش*آغـ گونهاین که ندارد حرف او و... او و»

 با مزدههق هاینفس. ـوسید*بـ رو مشده چسبیده موهای شسرمازده هایدست و شد سفت سرم زیر ششونه
 بدتر چه و بشه مادرشدنش از عاجز دختری که بد چه و شد رسوب قلبم تهِ تهِ رفت و شد خفه المصب دکتر حرف

 دکتر. کنه المصبت دل یحواله هم اینداره اشکال و بچسبونه پشتت داریدل کمی تا نباشه کسی که
 و داشت ماهسه تنها که گفت جنینی شدنسقط از. دید رو مشورافتاده چشمای و هادست. دید رو هامزدگیهول

 خانم. دلته والشآش هایتپه از پر زندگیت یچاله که آخ و عزیزم یسایه آخ و داشت بغض. داشت درد رفتنش
 ناف بند از. بود سست دنیااومدنشبه بدو از بدنش بنیان که نداشت سنی که گفت دخترکی غلیظ خونیکم از دکتر
 پروانه. بود دختر بچه انگار گفتمی دکتر و کنم حس رو شدنخاله من تا نخواست و نموند که گفت ایبچه پایین
 بیشتر و بیشتر رو دلم وغمهَم تمومِ دقیقا خدا و بود دلش سزای که بود بسته چشم تختی روی به من شمع و شدم
 از بیرون بقیه و ایمان. نخواست من برای تنهایی دم یک اون و کردم لمس رو ابروش یگوشه زخم چسب. کرد
 خرید رو هامبغض مشونه کنار درست اون و خورد یکی و زد یکی. نبود شدنیجمع که بودن انداخته راه ایولوله اتاق

 مهربونی لبخند با و بست رو پنجره. کرد پرت رو نگاهم حواس بلندش،نیمه یعطسه. داد خوشیدل کمی جاش و
 زیر درست سرم و انداخت مشونه روی دست. کردم خوش جا کنارش و برداشتم رو صندلیم. نشست من تماشای به

 .شدم خیره شپریدهرنگ صورت به و کردم لمس رو سایه کوتاه هایناخن. داشت خواب کمی تمنای گردنش
 نه؟ فهمی،می. گرفته خیلی دلم -

 .گذاشت سرم روی چونه
 .فهمممی -
 .عقب برگردم باراولین واسه خوادمی دلم لحظههمین -

 .کشید باالتر رو مشونه روی پالتوی
 .بگیریم رو آینده جلوی تونیمنمی -
. زدمنمی زندگیم یریشه به تیشه و شدممی سنگ اگه. اومدمنمی کوتاه اگه بگیرم رو آینده جلوی تونستممی -

 !سسته خیلی. سسته زندگیم هایپایه از یکی. زندگیمن ساحل و سایه
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 که شد چیزی اما خواستم؛می که نبود چیزی این! سرم به دردوبالت. زدم عقب رو شـرابیش یشدهرنگ موهای
 .خواستمی آینده

 ...نشه مادر دیگه قراره اگه... اگه. خوبه االن. اینجاست االن -
 .فشردم شـینه*سـ به محکم رو سرم

. نمیشی مادر دیگه که بگم بهش جوریچه من. سختمه. میشه سالشهیفده آینده ماه. نمیشه دیگه بگو چیه؟ اگه -
 .تونمنمی که خدابه تونم؟می تونم؟می بشنوی؟ رو مامان یکلمه نیست قرار دیگه که
 کجاست پس. شدن مغصه همه. هست اون. هست زندگی. هستی تو. نیست دوتا-یکی من هایغصه و کشیدم آه

 فروختند؟می سیری رو خوشِ دل کمی که
*** 

 هم مهرپور که بمونه. نباشه افتاده اتفاق نگران و برگرده دانشگاه به ایمان همراه تا کردم راضی رو ساحل سختی به
 جُم کنار از هم ثانیه یه بهناز رفت، که ساحل. جانساحل نداره فایده بودنت که کاشت اصرار روی اصرار کنارم
 لبخند با و رفت هاماشک صدقهقربون کلی مهربونم دایی. سپرد داییزن به رو امیرحسین و نرفت سرکار. نخورد
 جلوی هم لحظه یه زندگیم، شخصیت منفورترین امید،. کرد بندش پسر بشی پیر یه و ـوسید*بـ رو مهرپور شونه

 ترشبزرگ برادر. کردم مادرش پدر یحواله اومد،درمی دهنم از هرچی و انداختم سر در صدا. نداشت ظاهر چشمام
 مادر رو سایه ببخشیدشون کدوم دقیقاً و بود راه به هاگفتن ببخشید ببخشید. نکرد کفریم دیگه. نبود محق دیگه

 غازشونیهصدمن هایحرف از یکی کدوم کرد؟می آروم رو مسایه یزدهبهت نگاه غمگینشون نگاه کدوم کرد؟می
 زده کتکش مفصل دوم بار برای و بود کرده پیدا رو امید ایمان، چسبید؟می مخانواده تغاریته تن به و شدمی گوشت

 بعد کمی و شد پذیرایی وارد و مشونه به تکیه سایه. بود داده جوالن امید راست پای شکستگی تا که کتکی بود؛
 . کردمی فراهم خواستمی هرچی و گشتمی دورش بهناز. نشست سرجاش

  
 درد روزها و نداشت خواب هاشب که تاختمی چنان گلوش سیبک دور بزرگ بغض یه. سکوت پشت سکوت
 .ریختمی اشک دیگه روزهای از ترمیلبی و قبل از غذاترکم سایه. گذشتمی چیزهمه از هفته یه. بریدمی امونش
 خرج بغض همه این سایه که چیه مادر فهمیدمی ایسالهشونزده یبچه کدوم آخه و کشیدمی شکمش روی دست

. کشیدم نشونوخط بودنش برای من ولی بود؛ محکم همچنان سکوتش و زدمی هق مشونه روی کرد؟می نبودنش
 نشدن و نبودن مادر پی. رفت کارها پی سجاد. بود موافق فروغشبی چشمای با او و کوبیدم سرش به رو طالق

 اون برای و خوابیدمی کنارم هاشب عزیزم مژگان و نوشیدمی سکوت کنارم هرشب ایمان. من نشینخونه دخترک
 و بسته بارکوله انگار خنده. بود غمگینم روزهای این ایمان وصل که دلش برای. کردممی گریه همه از بیشتر
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 حس رو اسفناک وضعیت هم اون انگار. کردمی گریه تاببی. بود قراربی امیرحسین. است کرده فسخ رو عهدش
 بابا پیش. سوزوندمی رو دلم ایشزمزمه های«دخترم» با و گرفتمی تماس زارع آقای. سوختمی دلش و کردمی

 که مادرم پیش. گفتم شقدکشیده پسر و ششدهآب بهناز از. زدم حرف سامان با. وقتشبی رفتن از کردم گله. رفتم
 .نگفت هیچ اون و ریختم سیاهش سرد سنگ جون به درد کلی. نداشتم بغض رفتم،
 و پختمی غذا داییزن. بزنم لقمه به گازی کرد مجبورم شغرهچشم با دایی و زدم پس رو شدهگرفته یلقمه
 .خواببی و بودیم میلبی مونهمه. زدنمی لب کسهیچ

 و رفت زندان به مهریه سر امید. شدمی پرداخت باید که ایمهریه از. دادمی خبر وضیعت از هاشزدنتلفن با سجاد
 برادر. کشیدم رخش به رو شدنسنگ و کرد التماس امید مادر. دونستنمی هیچ من زندگی و خون دل از کسهیچ

. بود گرفته رو خونه یهمه بغض. کردنمی مادر رو من یسایه کدومهیچ و داد ریالی وعیدووعده کلی امید بزرگ
 من و کردم لمس رو سایه یشونه. زد چشم به عینک قاضی. دیگه سمت ساکت سایه و سمتی امید. رفتیم دادگاه

 زن فکر اینکه از. گفت مادرشوهرش هایحرف از. زد حرف قاضی برای. اومدم دنیا به کوه انگار دنیااومدنمبه از پس
 گفتمی! بس و بود خونین سایه دل انار و خورد ترک دلم. نازاست سایه کردنمی فکر چون بودن؛ امید برای دوم
 دلیلبی هایکتک و فحاشی از قاضی برای. نده خبر امید به و بره درمانگاه به شد مجبور و خورد هم به حالش شب
 فکر. گفت مادرشدنش حالیخوش از. کرد بغض مسایه. خواستمی رو اصلی دلیل. کرد نگاه قاضی. گفت امید
 رسیده دوم ایصیغه زن به معرفت بوی و رفتنمی خونه امید هاشب. گیرهنمی دومی زن دیگه امید حاال کردمی
 .دونستنمی کسهیچ و بود
 به رو شبش بیوه زن یه با تهرون ناف توی و کرد صیغه زن. گرفته زن اون دونستمنمی من قاضی آقای... من -

 .رسونهمی صبح
 .کشید بینیش زیر رو کاغذی دستمال

. کرده صیغه زن گفت بهم اومد شب اون! حماقتم همه این به لعنت! من دل به لعنت! من به لعنت... آقا... من -
 نه،. بکن رو خودت گور برو و بشیم جدا بیا نگفت. کننمی زندگی کشور از خارج هاشبچه و داره بچه تاسه که زنی

 .بود پوچ زد،می هوارش خیابون تو که عشقی همه اون فهمیدم وقتی دیوار توی کوبیدن منو انگار اما نگفت؛
 .گذاشت میز روی رو دستش تو آب لیوان و زد هقهق

 یخونه در جلوی تا. بیرون خونه از زدم شب اون. بزنم گند زندگیم به تونستممی چقدر که نمیشه باورم! وای -
. کردم غلط بگم برم نشد روم. ندید منو که بود خسته قدراون و اومد کار سر از خسته که دیدم حتی رفتم؛ خواهرم
 .نتونستم
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 رو دختر این. زدمی دلم به زخم قبل از بیشتر شگرفته صدای. گرفتم رو هاشاشک قطره و کردم لمس رو ششونه
 هایلب روی رو لیوان. داد دستم ایدیگه آب لیوان چادرپوش زن ندیدم؟ چرا و نبودم چرا. گذاشتم تنها

 .گرفت فاصله ازم کمی و کشید عمیقی نفس. چسبوندم شخوردهترک
 توی. بود کرده قدغن برام رو طوالنی رفتنراه و پایینه بچه ناف که بود گفته بهم دکتر و بود بد شدیداً حالم -

 هاماشین نصف. برد رو آبروم. دهنم تو زد. خونه برگردم خواست ازم و سراغم اومد امید که رفتممی راه خیابون
 شنید؛نمی کسهیچ و زدممی جیغ که داشتم درد قدراون شبش. خونه رفتم. کرد عاموخاص مضحکه منو. وایسادن

 .محبوبش ایصیغه زن پیش بود رفته و بود کرده قفل روم رو در شوهرم چون
 .زد تلخی پوزخند و داد امید مادر به رو نگاهش

 لباساش همه. بود خوابیده اتاقش توی بود رفته و بود اومده امید. زیاد خیلی ترسیدم؛می. نیاوردم طاقت صبحش -
 .دادمی عطر و سیگار تند بوی

 .فشرد هم رو لب و کرد ریشهریشه رو کاغذی دستمال
 دلم که شدممی رد خواهرم نشریه جلوی از برسم بیمارستان به اینکه برای و بود بسته وسازساخت برای درمانگاه -

 من حتی بینم؛می رو خواهرم که روزیه آخرین لحظه اون و میرممی دارم کردممی حس. بزنم سر بهش خواست
 ...بیمارستان تو هم بعد و رفتم حال از اونجا. نیست اونجا ساعت اون دونستمنمی احمق

 . شد خیره امید به غمگینش نگاه با و کرد پاک رو اشکش
  

 
 بودم کرده حس. بشم مادر تونمنمی دیگه و افتاده بچه و ساخته بهم امید دادنهُل دستضرب دیشب که فهمیدم -

 ... و جیغام و دردام
*** 

 خوبی؟ -
 .خوبم -
 !بگردم دورت -

 و گذاشت کنار رو گوشی. دربیاره گوشی از سر تا بودم منتظر و کردم نگاهش. کردم نازک چشمی پشت و خندیدم
 .گرفت رو من هایدست و پرید هابرف روی. گرفت دستش رو پالتوش

 .نکردی ابرازعالقه من به هنوز تو -
 .بست رو پالتوم باز یدکمه و پیچید گردنم دور رو گردنششال
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 گردم؟می دورت من که ترواضح این از -
 .کردم تر لب. کرد نگاهم چشمگوشه و کرد پالتوش جیب درون دست. کردم رد بازوش شکاف میون از رو دستم

 .بگی رو مخصوص یکلمه اون باید. نه -
 .کرد کجیدهن و خندید

 .ببینی خواب تو -
 .گرفتم بازوش از نیشگونی

 نمیگی؟ -
 .شدیم خارج پارک به منتهی یکوچه از و داد نشونم رو ردیفش هایدندون. انداخت باال شونه و کرد نگاهم غُدی با
 .دیگه بگو -

 .کرد لمس رو مشدهسرخ بینی و کشید جلوتر رو شالم جلوی و انداخت باال ابرو
 میری؟می بگی تو اگه -

 .کردم اخمی
 خواستگاریت؟ بیام من خوایمی -

 .زد شیرینی لبخند
 میای؟. نمیاد بدم -

 پشت. شدم نشریه وارد و گذشتم کنارش از محلیبی با و بردم جیبم درون دست و کردم آزاد بازوش دور از رو دستم
. داد هردوشون به بلندی سالم انرژی با اون و دادم تکون دست نگار و میترا برای. خندید و شد نشریه وارد سرم
 .رفتم باال رو هاپله
 .کردن نگات همه خندی،می بلند قدراین -
 :گفت گوشم کنار و کرد پر رو فاصله قدم یه
 .خوشگله بره ضعف تو دل تا خندممی بلند قدراون من -

 ترمحکم رو کیفم بند و گذشتم کنارش از. ایستاد هاپله سر خنده با. زدم پاش مچ به لگدی و رفتم ایغرهچشم
. کردمی لمس رو هامشونه که هاشدست و آروم هاینگاه از. بودم حرصی خیالیشبی همه این از. کشیدم

 .کردمی لمس رو موهام که هاییگوش پشت هایـوسه*بـ
 !خانم اوی -

 .کشیدم پایین رو اتاقم در یدستگیره و کردم نثارش ایمحلیبی
 عزیزم؟ -
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 .گرفت دیوار به دست و شد نزدیک کمی. رفتم چشماش برق خط به ایغرهچشم و خندیدم
 !هاتخنده قربون من -

 .فشردم رو در دستگیره
 !نکنه خدا -
 .داره مشکل شناسم،می رو خداییبنده یه -

 .انداختم باال ابرو
 برمیاد؟ دستم از کمکی -

 .داد تکون سری
 .میره ضعف هاصبح و نداره خواب هرشب. آره -
 .دادم تکیه دیوار به
 تونه؟همسایه بده؟ حالش خب؟ -
 .کرد لمس رو مگونه شاشاره انگشت با
 .رسهنمی دادش به کسهیچ اما بده؛ خیلی حالش -
 اصالً؟ مَرده نداره؟ بچه و زن! وای ای -

 .داد تکون سری
 .بگه تو به چیزی یه خوادمی. آره -
 .کشیدم عقب تعجب با
 !من؟ -
 .کشید رو شالم یدنباله آرامش با
 بگه؟ خواستمی چی بگم. آره -

 .گرفتم رو دستش
 بگه؟ خوادمی چی و کیه بگو آدم عین. میشه پرت حواسم نرو؛ ور من با قدراین -

 .کرد نگاه چشمام به و آورد جلو رو صورتش
 .بگه خوادمی مهم چیزیه -
 .کردم نگاه نشریه سالن انتهای به
 کیه؟ دونممی من اینجاست؟. کردی لبم به جون. دیگه بگو خب. میاد یکی االن -
 .شده رو تو پیش دستش. بابا آره -
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 .کشید مگونه روی رو بینیش و خندید. فرستادم عقب رو صورتش دستم با و کردم گرد چشم
 .دارم دوستت خیلی -
 .زدم بازوش به محکمی مشت و کردم نگاه شپرخنده صورت به تعجب با
 آره؟ انداختی؟ دست منو! عوضی -

 .خندید بلندبلند و برد هوابهسر
 !بود عالی المصب. هابودی جَو تو خیلی خودت -

 .گرفت محکم رو دستم مچ که برم عقب خواستم و کشیدم عقب رو خودم
 !من ساده دخترک. باشی منتظرش جوریاین تو و دارم دوست بگه بهت بخواد دیگه مرد یه کرده بیجا -
 .کرد زمزمه گوشم کنار و زد موهام به ایـوسه*بـ
 و گوشه اون بذار تنهاییات همه و هاتغصه همه و دردات همه برای. نخواه سالیه و هفتهیه و روزیه برای منو -

 بخوای وقت هر و بازه برات دستام. هستم همیشه من. نکن نگاه حسرت با بهم و ننداز گوشت پشت منو. بخواه
 بخوای؟ منو تونیمی. کنی گریه ـغلم*بـ تو تونیمی

 همان تو خواستن و نیاوری؟ نه تو و بخواهم را تو حاال همین چیست نظرت. است من مرام در شدن تو خودخواه»
 « .نخواستم گونهاین حال به تا که چیزیست

  
*** 

 و دادنمی رو هاشتلفن جواب امروز ایمان. رفتمی اسکی آدم روان روی مَنیشیک هایاخم با مژگان
 . پیچهسه بدجور آخریه خواستگار انگار. کنه ادبش خواستمی. بود من مال هاشوتخماخم

 میده؟ جواب گوشیت، به بزنی زل االن -
 .کنممی پرت سمتش رو دستم دم کتاب شغرهچشم با
 .بقیه مثل اینم گفتی هی. نیست کنول کرده، جور مامانت که خواستگار این گفتم بهت هی! حقته -

 .ذارهمی میز روی رو موبایلش گوشی
 .وجدانی دارم سؤال یه سارا. کنهمی ناز ور این از. نمون من عالف کردی، پیدا خوب کیس میگه من به ور این از -

 .زنممی ملقمه به گازی و کنممی نگاهش
 هوم؟ -

 .خارونهمی رو سرش پشت
 .دارید مشکل خانوادگی چیه؟ زنیدمی که ـسی*جنـ انصافاً -
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 .میدم جواب پُر دهن با نداده قورت رو ملقمه و خندممی
 .زنهمی صنعتی ایمان. پایینه دوزش زنممی هرچی من -

 .دارهبرمی رو دستم کنار لقمه
 بیرون ریممی. کنهمی محلیبی فروشیگل میرم. کنم ازدواج برم االن همین خوامنمی من خوبه. روانی. بابا خُله -

 شدم؟ کودن این چیِ عاشق من! برسرشخاک. بگیره رو دستم اینکه از امون
 .کشممی سر رو آب لیوان

 میدی؟ فحش بهش داری شهمه هست حواست -
 صدای سوم بوق با. گرفتم رو ششماره و برداشتم رو موبایلم گوشی. رفت بیرون اتاق از و کرد محواله یی«بابا برو»

 .اومد خودش از زودتر شخمیازه
 سارا؟ جانم -
 :پرسممی میرم، اتاق در سمت کهدرحالی و میشم بلند جا از
 بودی؟ خواب خوبی؟ -
 شده؟ چی. خوبم. کشیدم خمیازه یهو زدی زنگ تو. بودم بیدار نه -
 نمیدی؟ رو مژگان جواب قصد از -
 .آره -

 .خندممی
 عوضی؟ یپسره داری مرض -

 .کشهمی عمیق نفسی
 .میره شاپکافی خواستگاره با کنهمی غلط -

 .گیرممی رو در یدستگیره
 .نرفت کافه که خواستگاراش بقیه با وگرنه کرد؛ رو کاراین تو لج از اونم -
 .رو خرما هم بخواد باید و خر هم کرده فکر. کرده بیجا -
 .شده چیزیت کنهمی فکر. شده نگرانت که صبحه از. بیا کوتاه تو حاال -
 نیست؟ چیزیم -
 !مرض -

 صاف. کنممی براندازش ریزشده چشمای با. بینممی رو مژگان که میرم بیرون اتاق از و کنممی قطع رو تماس
 :پرسهمی مصلحتی یسرفه با و ایستهمی
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 بود؟ ایمان -
 .گذرممی کنارش از و اندازممی باال شونه

 .باشی واینستاده هم گوشفال و ندونی تو اصالً که کن فکر -
 .اندازهمی دورم دست خنده با
 .قربونت به من -
 .گمشو. نکن اضافی غلط -
 .میاد پایین پله از کنارم. میام پایین رو هاپله و زنممی عقبش دست با
 !سارا جون به. بود ناخودآگاه باورکن -

 .میشم او نگاه متوجه سرم چرخوندن با و کنممی نازک چشمی پشت
 .ریدمی بیرون کتابخونه از تاییسه دوتا شما سر آخر. پرید سرم از هوش و دیدم را یار و آخ آخ -
. میاد نزدیک لبخند با و میشه بلند چوبی میز پشت از. بندهمی رو فلنگ و خندهمی بلند کنم،می نگاهش تندوتیز تا

 .میده نشونم و کنهمی درست قلب هِی دست با و درمیاره اطفار ادا سرش پشت از مژگان
 .سالم علیک -

 .خندممی
 .میای نگفتی خوبی؟. سالم -

 .گرفت دستش بین رو دستم ایباالرفته ابروی با. کشید بیرون بود جیبم درون که رو دستم و ایستاد کنارم
 ببینمت؟ خواممی بگم باید -

 .کردم نگاهش و کشیدم عقب رو سرم
 .نبودم شاید -
 .هستی گفت مژگان -

 .ایستادم حقوقی هایکتاب ردیف کنار و خندیدم
 گیری؟می اون از آمارمو -

 .داد تکیه چوبیقفسه دیوار به و داد تکون سری
 .پرسیدم تو از ازش بعد و نه گفتم منم نه؟ یا توئه پیش ایمان داد پیام بهم -

 .دارمبرمی رو جلدخوش هایکتاب از یکی کنم،می آزاد دستش از رو دستم کهدرحالی و کشممی هومی
 بود؟ شده تنگ برام دلت -

 .برداشت قدم سرم پشت و کرد نگاهم چشمگوشه
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 .میشه تنگ برات دلم هرروز من -
 .برگردوند جاش سر و گرفت دستم از رو کتاب

 .بگم بهت چیزی یه خواممی من -
 :داد ادامه ذاشت،می جیبش درون رو موبایلش کهدرحالی اون و کردم نگاهش ـینه*سـبهدست

 .زدمی زنگ من به نباید کهدرحالی زد، زنگ بهم یکی پیش روز چند -
 .دادم تکون رو سرم و زدم تکیه هاقفسه مابین ستون به
 خب؟ -

 :گفت و برد جیبش درون رو هاشدست
 .ساحله به راجع. گذشته هفته یه راستش -

 .شد برداشته ستون از من تکیه و کرد تر لبی
 اومده؟ پیش مشکلی بده؟ حالش شده؟ چی -

 .داد تکون «نه» معنی به رو سرش
 .داده ساحل رو شما یشماره گفت زد، زنگ بهم پسری یه -

 :پرسیدم تعجب با و شد گشاد چشمام
 !خب؟ -
 .افتاده بدی اتفاق کردم فکر اولش -

 .بُرد خودش نزدیک رو من و گرفت رو دستم مچ
 .پارتی رفته پسره قرضی ماشین با و زده گندی یه ساحل -

 .گرفتم سرم به رو دستم
 .نیست بلد رانندگی که اون! علی یا -

 .فشرد بیشتر رو دستم مچ
 .بده گوش -

 .کردم نگاهش
 ...خودش که نگو وای خودش؟ -

 .کرد اخمی
 .دزدیدند رو پسره ماشین فقط نگرفته، زیر هم رو کسی. خوبه. نشده چیزیش نه -

 .کنممی نگاهش هراسون
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 .بوده لکنته پراید یه که بگو. دزدیدند رو طرف ماشین نشده؟ چیزی میگی تو بعد چی؟ -
 .بلندشاسی یه بوده، پسره برادر ماشین متأسفانه -

 .گیرممی سرم به رو دستم
 ! نه وای -
  

 .کشهمی جلو رو ممقنعه
 .بیا ساحل تربزرگ عنوان به هم شما و شده پیدا دزد که زدن زنگ امروز -

 .میدم تکیه تنش به بیشتر و میشه آزاد حرفش این با مشدهحبس نفس
 !خدا گندکاری؟ به گرفته راه باز. ساحل با دونممی من وای. کردی سرم به جون -

 .کشید چپم ابروی یگوشه به دستی و زد لبخندی
 دارم؟ دوستت چقدر من دونیمی اینکه و -
 .میشم شدند،می رد هاقفسه قسمت این از خیرگی با که میترا و نگار گذر متوجه و کنممی نگاهش تعجب با
 خوبه؟ حالت آژمان -

 .اندازهمی پایین رو دستم
 .دارم دوستت که بگم داری نیاز کردم حس اما خوبم؛ -

 .کردم لمس رو شگونه آزادم دست با و خندیدم
 .نکنم سرخیره یدختره اون بار چیزی یه نشه باز دهنم وقتی یه تا کنی آروم منو خوایمی دونممی -

 .اندازهمی دورم دست و زنهمی چشمکی
 .دارم دوست رو دارم دوستت بگم روز هر اینکه. ندارم خرکردن یحوصله. نه -

*** 
 زنهمی شونه رو آرمان کوتاه موهای آرزو. کشهمی جلوتر رو مشکیش مقنعه قبل از بیشتر که کنممی نگاهش اخم با
 .اندازهمی ساحل و من جو به ایزیرچشمی نگاه و

 من کنار و زنهمی ساحل پراسترس صورت به لبخندی. میشه پذیرایی وارد آرام همراه راحتیش هایلباس با آژمان
 .کنهمی لمس رو دستم روی پوست دستش هایانگشت با. کنهمی باز جا
 .نزن زل بچه به میرغضبا عین -

 بااخم کنه،می نـوازش رو من دست که رو آژمان دست آرام و کنهمی خشک جا آژمان پای یکی اون روی آرمان
 .زنهمی ایخندهتک آرزو و خورممی رو مخنده. گیرهمی
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 .شده حسود االن از دخترم -
 .کشهمی جلو سر آرمان

 کنی؟ دعوا خوایمی رو ساحل! سارا خاله -
 ظرف آرزو. کنممی نگاه شده، جمع مبل یگوشه کردهبغ که ساحل به دوباره و گیرممی شتیره چشمای از نگاه
 .میده هُل سمتم رو میوه

 .بگیرم رو خواستگاری یاجازه ازت خواستممی منم ساحل، و تو بحث از جدا ساراجان راستش -
 و اندازممی باال ابرو. اندازهمی ششونه روی شُل رو صورتیش رنگخوش شال آرزو و کنهمی نگاه چپچپ آژمان

 .گزممی لب. کنهمی بازی آرام یشدهبافته موهای با که کنممی آژمان به نگاهی
 .روزامه بین خاصی تعلیق یه و هواست در لنگ زندگیم کنممی حس. نیست خوب اصالً سایه شرایط االن -

 :میگه زنه،می باال رو دارشگل یزنونه پیراهن آستین کهدرحالی و زنهمی لبخندی آرزو
 توی من که رسیدید درک و عقل از اینقطه به هردوتون آژمان و تو دونممی. نیست ایعجله. فهمممی! عزیزم -

 ...دخالت نباید تصمیماتتون
 .پرممی حرفش میون

 .شما و شعمه هم آژمان تربزرگ و بهناز و منه دایی من تربزرگ هرحال به! جان آرزو حرفیه چه این اِ -
 .کشهمی مبل یدسته به دستی

 ذارممی تنها رو تاسه شما االنم. بشیم مزاحمت ما کن مشخص مناسبت زمان یه. گفته رو چیزهمه من به آژمان -
 .بزنید رو حرفاتون تا
 خیره آژمان و بود مشغول هاشانگشت یگوشه با ساحل. پیچهمی پذیرایی میون سکوتی هاشبچه و آرزو رفتن با

 .میدم تکون سری. کردمی نگاهم
 چیه؟ -

 .شینهمی نفرهسه مبل روی ترراحت
 برم؟ منم خوایمی -

 بااخم خورد، لیز سرم از که شالم کمی. کشید و گرفت رو شالم یگوشه. انداختم پا روی پا و کردم نگاهش چپکی
 .کردم نگاهش

 .ناتنی من و تنی شده آژمان حاال خانم، ساحل خب -
 .فشرد محکم رو شدهمچاله کاغذیدستمال و کشید باال رو بینیش آب ساحل

 .نبود کسی و بود شده بد حالش. بیارم رو مهرنوش تا رفتم من خب ولی بگم؛ دروغ خوامنمی -
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 .میدم تکیه مبل گاهتکیه به
 نمیگی؟ که دروغ ساحل -

 .میده تکون تند رو سرش
. نذاشتم اما بیاد؛ باهام خواستمی شادمهر خود. بود رفته یادم. نداره ماشین شادمهر دونستمنمی حتی من خدا به -

 .داره دوست رو مهرنوش شادمهر آبجی، آخه. بندازه راه قالوقیل و بیاد ترسیدممی
 ساحل و کنهمی ساحل به ایاشاره. کنممی نگاهش. شینهمی دستم روی او دست. بندممی چشم و کشممی هوفی
 .میشه رد کنارم از سکوت توی

 .من عزیز نکن خرد رو اعصابت هرچیزی سر -
 ساحل به دلم بینم،می چرخ پشت رو بهناز بینم،می رو سایه خونه میرم. انگار بدبختیه شهمه. نمیشه تموم -

 .خوشه
 .ذارممی دستش روی رو دستم

 فهمی؟می. خوشه همه از بیشتر تو به دلم -
 .فرستهمی عقب رو موپالشدهپخش موهای

 .شدم تو خوشیدل که من حالبهخوش -
 .کشهمی چشمام روی آروم رو شسبابه انگشت

 .هانیست روزگار رسم این خانم ولی بهته؛ حواسم -
 قبل از بیشتر من دست به ایسورمه الک. اومدمی قبل از بیشتر ایسورمه رنگ اون به امروز و اندازممی باال ابرو
 خوشیدل. شدی خوشیمدل تموم که تو حال به وای و کردمی قرص رو دلم قبل از بیشتر زرشکیش لبخند. اومدمی
 .بسه من برای باشی، تو که یکیش و کمه اما هست؛. کمه روزها این

 دلم. ندارم رو برادرتون از دوری طاقت من. خواستگاری بیایید فرداشب آرزوخانم، بگی که اینه روزگار رسم -
 زندگانی چیه دونیمی روزگار رسم. بشه باز خودش چشم به چشمم صبح بره، خواب بازوش روی سرم شب خوادمی

 من؟
 .برمیام پسش از که چیزیه تنها تو داشتندوست و زنممی لبخندی

 چیه؟ -
 چپ که نه باشی حلقه و قندسابیدن و عروس لباس فکر ورت،اون ور،این بندازی دلبر نگاه دوتا این، رسمش -

 .بره یادت منو همه از ترمهم و خودت و بهناز سرت پشت. سایه بری، راست ساحل، بری،
 .میشه سخت مچونه زیر شمردونه هایانگشت میشه، بلند که آرومم یخنده
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 !دخترخانم بینننمی هاخنده این از هرروز که همه. بشی من هایخنده فدای نکنه خدا میگه بعد -
 .دارم دوستت بیشتر پوشی،می که ایسورمه -

 .دادممی هامغم خورد به رو شونیکییکی روز هر و شدمی جا جیبم یگوشه باید او لبخندهای و خندهمی بلند
 .باشی داشته دوستم بیشتر تو تا بپوشم ایسورمه هرروز بمونه یادم -
 باشه یادمون. کافیه عمر یک برای همین. خواممی تو از عشق قُلپ یک روز هر من نداشت، قرمز و ای سورمه و

 به خنده کمی عشق، کمی جاش تا بفروشیم آالتیآهن به رو گریه و بیندازیم پشتی کوچه خرابه تو رو هاغصه باید
 .زدنمونهدوسگ و بدبختی پِی حواسمون فقط ولی عشقه؛ اسم به گناهی غرق شهر تموم. بزنیم جیب
*** 

 «پایان»
 .نودوهفت سال آذر چهارم

 شاید نیستند؛ من خود رمان در وجودی هایشخصیت یکهیچ. داشتم عزیز هایخواننده تموم با کوتاهی صحبت*
 دوستان از یکی سارا هستی؟ رمان سارای تو پرسیدندمی من خصوصی دوستان چندباری. باشند من به شبیه کسی

 چون کنم؛می استفاده گذشته فعل از. بودم سارا از ترکوچیک بودم، دوست سارا با من که زمانی. بود من نزدیک
 قدر به طوالنی ندیدم؛ که ایهطوالنی مدت ولی داره؛ حضور من قصه آژمان. شده فوت که ایهطوالنی مدت سارا

 این داخل فقط که هستند من نزدیک دوستان نیستند، سارا خواهرهای سایه و ساحل. سارا نبودن از بعد فاصله
 انتخاب برای قصدی من کردی؟ انتخاب رو آژمان مثل وجقیعجق اسم چرا گفتند من به. بودند شده جمع خانواده

 ادبیات استاد یه دونممی ولی خوب؛ یا بده دونمنمی که ایدیگه زندگی با هست خودش آژمان. نداشتم اسم تغییر و
 سارا سمت از طریقی هر به رو سوزیدل این و سوختمی براش دلم که فردیه تنها من رمان بهناز. هست موفق
 سایه. متفاوته زندگیشون. ستدیگه چیز یه اصلیشون هایاسم من، دوست دو این سایه، و ساحل. دادممی نشون
 سارا و آژمان اصلی قصه آخر، در. داشتنیهدوست که داره هاییشیطنت گاهی ساحل و نشده خوب زندگیش هنوز

 پسر عاشق که عزیزی من، سارای. شدند آشنا سارا خواهر دانشگاه در اتفاقی طور به هردو آژمان و سارا. متفاوته
 هستند، تلخ هاشونواقعیت توی بدونید که گفتم رو هااین... . و شد فوت تهران به مشهد راه در که بود غیرمعتبری

 آماج دونممی. ببخشید شما. بوده هاییمنطقیبی من رمان توی شاید و بشن قضاوت خوادنمی دلم. مونندمی تلخ
 آژمان دونستنمی که بود سارایی زندگی یادآور چون دارم؛ دوستش اما داشت؛ کشش و پستی. داشت ایراد
 .شد طوالنی ببخشید. باشه خوب آژمان حال امیدوارم و شده شبستهدل

 ب.سین

 .دقیقه 20:36: ساعت
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 اثر این خلق بابت نویسنده تشکراز با

 . است شده ساخته دانلود نگاه سایت در و شده نوشته دانلود نگاه انجمن در رمان این
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