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:آرایی صفحه و طراحی  رمان های عاشقانه  

  :  wWw.Romankade.com  سایت آدرس 

   romankade_com@ تلگرام کانال 

 است محفوظ رمان های عاشقانه  نزد کتاب این حقوق تمامی 
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 شد.  یدر ذهنم پاک نم شیصدا چگاهیه

 هم مثل قبل بود، همان قدر آزار دهنده و منزجر کننده.  هنوز

 حکم مرگ را داشت. میرفت و برا یکه مانند مته در سرم فرو م ییهمان خنده ها از

 یخراش م غیروحم را مثل ت شیبلند خنده ها یکه صدا یخارج کردم و در حال ینیرا از ب بازدمم

 آغشته به رنگ یقلم مو  ی رهیت یقهوه ا یداد، دسته 

 

 .دمیبوم  کش یزرد را محکم تر رو 
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زجر آورش  یبود که حواسم معطوف به خنده و حرف ها نیا یکردن حرصم بود، برا یخال یبرا 

 نشود. 

 اما  انگار نه!  دم،یکش یرا محکم تر م چارهیب یبه لحظه قلم مو لحظه

نفرت  و زیت میرا که برا  ییخواستم بشنوم، صدا یشد؛ من نم ینم نطوریتوانستم. ا ینم نگونهیا

 داد.  یبود و عذابم م زیانگ

 .دمیشن یاو را نم یها یشاد یشدم اما صدا یداشتم کرم دوست

 فشردم. گریکدی یرا رو میو محکم پلک ها دمیکش یهوف 

در حال شارژ شدن شارژ نداشت و  شتریام که ده درصد ب یو به گوش دمیلبم را گز یگوشه  کالفه

 بود، لعنت فرستادم.

هشدارش شدم اما آنقدر خسته بودم که  یخواستم بخوابم متوجه  یکه م یظهر، هنگام 

 و آن را شارژ کنم، آن  هم خاموش شد.  زمیتخت برخ ینتوانستم  از رو

 کوتاه  در سرم را بلند کردم. یصدا دنیشن با

 بوم قطع شد و متعجب از آمدن فرد ناشناس پشت در گفتم: یحرکت دستم  بر رو 

 بله؟  -

 لبم کج شد.  یگوشه        دهیارک یمیدوست قد ،یخانم بهوند دنیرا گشود و وارد شد.  با د در

 داشت؟ یچه آمده بود؟ با من کار یکرد؟ برا یچه م نجایا او

 گفت: یشد و با لحن مهربان کمینزد یلبخند پهن با

 .یخواد بلند بش ینم زمیعز نیبش ؟یرانه جان خوبسالم ت _

 نشسته بودم نگاهش کردم.  یصندل یکه رو همانطور
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 قصد بلند شدن نداشتم.  من

 . زمیاست که به احترامش از جا برخ نیواقعا آنقدر خوش ب ایزد  هیهم مهم نبود که کنا میبرا 

 نداشتم. شیبر رو یخانه شناختدر  دنشید یاتفاق یاز دو سه بار ریآمد. غ یاو خوشم نم از

 بودم. زاریشد ب یم یمنته دهیبود و من از هرچه که به ارک دهیاو دوست ارک 

از خودم که دخترش  یگاه یکه او دوست داشت، هرچه که به او ربط داشت.... حت یهرچ از

 متنفر بودم. دهیهستم. از وجود ارک

 گرفتن دستش آرام گفتم: یو بدون آنکه دست دراز کنم برا دمیکش یهوف

 سالم.-

 تفاوت سر برگرداندم و مشغول کار خودم شدم. یب

 آمد. یبدم م زدیآرامشم را بهم بر یکس نکهیا از

 هم نداشت. یتیمهم نبود و چندان اهم میوجود او برا و

 نه!  ایام نسبت به آمدنش شد  یلیم یب یدانم متوجه  ینم

 یا دمش،ییپا یم یچشم ریزدن اتاقم شد، ز دیشغول دو م اوردیخودش ن یکه بود به رو هرچه

و  بودم چشم دوخت دهیآن را کش یکه به تازگ ییاز تابلوها یکیبه  الیخ یرفت، ب یکاش زودتر م

 گفت:

 ..ینک یم کاریچ نمیگفت که خسته اس. اومدم بب ست؟یاز ترانه ن یچرا خبر دمیاز مامانت پرس -

 گفته بود خسته ام! او

 یم دکیکه اسم مادر را  یام با حرف زن یبار در زندگ نیاول یبرا دند،یباال پر میناخواسته ابروها 

 موافق بودم.  دیکش
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از خودم. من از  ی. حتزی! از او از همه چیزندگ نیگفت، من خسته ام! هم از او هم از ا یم درست

 فته بود.را گ تیواقع دهیداشت. ارک قتیام. حق دهیخسته ام،  بر زیهمه چ

 خوردم و با بهت گفتم: کهیشانه ام نشست،  یدستش که رو با

 ؟یچ  _

لبخند ها را  نینداشت و ا یتیمن اصال جذاب یصورتش بود اما برا نتیز شهیکه هم یلبخند با

 دانستم گفت:  یدر خوب بودن م یکار ایتظاهر و ر

 رو. نیا یدیگفتم چقدر قشنگ کش یداشتم م_

 که اشاره کرده بود، انداختم. ییبه تابلو ینگاه

از  ینقاش نیآورد، ا یآزاد اش را به رقص درم یبود و باد موها ستادهیا ایکه رو به در یدختر 

 شده بود و خودم هم دوست اش داشتم. دهیپشت سر کش

 بود. دهیرس انیتابلو به پا نیکار ا شبید

 بود زمزمه کرد: ام نهیریام که عادت د یشگیسر تکان دادم و با همان لحن هم 

 ممنونم. _

 .دیآ یکه متوجه شد من اصال از مهمان خوشم نم انگار

 کرد سپس به سمت در اتاق رفت. یرا وارس گرید یتابلوها یکم

 نقش بست: شیلب ها ینگاهم کرد و باز همان لبخند رو 

 ترانه جان حتما بهمون سر بزن.  _

 اتاق خارج شد و در را بست. از

 کنج لبم نشست. یکه زده بود پوزخند یحرف از
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 متنفر هستم؟  گرانیدانست که من از حضور در جمع و صحبت با د یاو نم یعنی

 نیذاشت اما او که در هم ینبودنم م یاجتماع ایغرور  یو پا دیفهم یرا نم نیا یهر کس دیشا

 بود که نداند.  دیاست بع یچندبار مالقات متوجه شدم زن فضول

دو طرف صورتم که کم کم داشتند گردنم  یو موها دمیکش یتمرکزم، هوف ختنیهم ر کالفه از به 

 انداختم. میدادند پشت گوش ها یرا قلقلک م

خت ت یرا که در حال شارژ بود از رو یبرق که کنار تختم بود، قدم برداشتم و گوش زیبه سمت پر 

 برداشتم.

 بود. یدرصد هم کاف نیر دهنده، همآزا یفرار از صداها  یشارژ شده بود؛ برا یدرصد یس 

 قرار دادم. میرنگ را در گوش ها دیسف یها یام برگشتم و هندزفر یقبل یجا 

 م.آورد یبوم به حرکت در م یآغشته به رنگ  بنفش را رو یکردم و قلم مو یکالم پل یب یآهنگ 

 یجور مسکن کیرنگ ها،  یایبود  و دن باتریز یاش از هر صوت یکه ملود  یقیشدن در موس غرق

 کرد. یبود و آرامم م یقو

 کردم تا بتوانم ادامه بدهم. یهر روز از آن استفاده م یمسکن

 تمامم نگاه کردم.  مهیو با دقت به کار ن دمیدست کش یدوساعت از نقاش یکیاز گذشت  بعد

 رفته بود.  شیکار داشت اما خوب پ هنوز

 را دوست داشتم. شیطرح ها و تناژ رنگ ها 

 در آوردم. میها را از گوش ها یهندزفر 

 کرد. یبه شدت درد م کمرم

 دستم فشردم و آن را گشودم. نیرنگ اتاق راب یجا برخاستم و در نقره ا از
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 او مانده باشند. یکردم که مبادا هنوز مهمان ها زیرا  ت میگوش ها 

 بودم چه برسد به دوستانش. زاریخودش ب از

 .ستین ونیزیتلو یمجر یجز صدا ییگوش کردن متوجه شدم صدا یبا کم 

 خب پس خداروشکر رفته بودند.  

 .نمیرا بب دهیتر بودم تا بخواهم دوستان ارک یمرگ راض به

 ام کمتر شود.   یدادم تاخستگ یبدن خشک شده ام کش و قوس به

 کردند.  یو گردنم به شدت درد م کمر

 ماساژ دادم. دمیکش یم یشدست راستم را که  با آن نقا مچ

 داد. یام انداختم؛ پنج و چهل و پنج عصر را نشان م یبه ساعت گوش یو نگاه دمیکش یهوف

ود و ب یکار سخت یو طراح ی. نقاشدمیو از جا برخاستم و بازهم بدنم را کش دمیکش یقینفس عم 

 آمدند. یبه سراغم م یبعد از انجام هر تابلو همان کمردرد و دست درد تکرار

 از تنم برود. یخواستم خستگ ینگاه کردم. م رونیاز پنجره به ب  

 آب و هوا تازه کنم.  یبود در خانه نمانم تا کم بهتر

 یکردن هم عالم یزندگ ییتنها دن،ینفس کش ییغذا خوردن، تنها ییرفتن، تنها رونیب ییتنها

 دادم. یم حیها ترج یکار ایکه آن را به تمام ر یداشت. عالم

 اتاقم حرکت کردم. یواری. و سمت کمد ددمیکش یقیعم نفس

 مد نظرم بود و آماده شدم.  یشگیهم لیرفتن، همان استا رونیب یبرا

 مهم نبود ظاهرم بود.  میکه اصال برا یزیچ درواقع



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM شاهد من

telegram.me/romanhayeasheghane 10 

را صرف به خود  یام وجود داشته و دارم که بخواهم ساعات یدر زندگ یاتفاقات مهم تر آنقدر

 بکنم. . دنیرس

 ام گذاشتم و از اتاق خارج شدم و در را قفل کردم. یمشک یمانتو بیرا در ج چیو سوئ یگوش 

 نداشتم تا بخواهم در اتاق را بدون قفل بگذارم.  یو کوکب اعتماد دهیارک به

 انداختم. میمانتو گرید بیرا در ج دیسپس کل 

 یدر چه حال است، به سمت در سالن قدم ها نمیو بب ابمیبدون آنکه چشم بگردانم و او را ب 

 محکم برداشتم. 

 یکه نفس ها ییدادم به گرما یم حیبهمن ماه را ترج یسرما یخانه را دوست نداشتم، حت یگرما 

 شد. یدر آن مکان پخش م دهیارک

 عجله؟  نیبا ا یکجا به سالمت -

 . ستادمیباره ا کی به

 کردم و برگشتم.  یدندان قروچه ا 

مسخره اش  یسوال ها نیاز ا ش،یرا متوجه بشود که از وجودش، از صدا نیخواست ا ینم چرا

 متنفرم؟ 

همخانه است که مجبورم با او  کیمن فقط  یاش ندارم و متقابال او هم برا یدر زندگ یگاهیمن جا 

 عذاب من است. ی. فقط فرشته ستیکنم، او مادر ن یزندگ

 نقش بست. میلب ها یرو یارزش او پوزخند یمُفت و ب یدر مقابل حرف ها 

 رم؟یاصال مگه مهمه برات کجا م ؟یایرم. م یقبرستون م -

 پا انداخت و با کنترل کانال را عوض کرد.  یرو پا

 شد.  یبه روز جوان تر م روز
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 کردم از من هم کوچک تر است.  یحس م یکه گاه آنقدر

 کجا؟آراسته و مرتب او  شهیداغون من و ظاهر هم ظاهر

 توانستم شاد و یم یتیوضع نیاالنش که هدفش بود شاد بود و من با چن یدلش از بابت زندگ او

 سر زنده باشم؟

 زد. یشخندیکرد و ن یرا وارس میسرتاپا 

بود خوشحال  یکه سرتا پا به رنگ مشک یظاهر نیچن دنید یدانستم از اعماق وجود برا یم

 است. 

 شود.  تیاهم یپوچ و ب میبرا ایکرد که تمام دن یبال را سرم آورده بود. کار نیا او

 یکند که حت یزندگ زهیانگ یب نیبه سن و سال من چن یبود  دختر بیهمه عج یشوم. برا یخنث

 ندارد. یروشن و شاداب عالقه ا یبه رنگ ها

وه باشد گفت: نه اصال. که عادت کرده بود مملو از عش ییکرد، سپس با صدا زیسبزش ر یها چشم

 . یبر یتون یدلت بخواد م ییهر جا

 داد.  یحقارت م یکه فقط بو یینفرت نگاهش کردم. چقدر تحملش سخت بود. حرف ها با

 .روزیروز بدتر از د هر

 عذاب آور؟ یروزها نینداشت ا یچرا تمام 

 شد؟  یزدم شروع نم یدلم را با آن صابون م شهیکه هم یخوش یروز ها چرا

 همه عذاب و غم را داشتم؟  نیمن چقدر تحمل ا گرم

 بود. دهیاتفاقات هم منشاش از ارک نیا تمام

 بود. یبابت دلش مملو از شاد نیکرده بود و از ا بیجسم و روح من را تخر ا،یدن ،یاو زندگ 
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 :دمیبلند داد کش ییتمام وجودم از حرص و نفرت پر شد وبا تن صدا 

 .یکه تو، اونجا باش یگذره تا بهشت یجهنمم بدون تو خوش م _

 کردن من را بلد بود: یجوش یشده اش نگاه کرد، او روش ها کوریمان یزد به ناخن ها یپوزخند

 که پدرت واست جا رزرو کرده؟ باشه برو، توام مثل پدرت... ییجهنم! همون جا  _

 چنگ زد و کل تنم شد نبض! میجمالتش بغض به گلو انیم

 زیم یکه رو فیظر یا شهیجمله اش گلدان ش انیبدهد و قبل از پا یبدون آنکه مغزم فرمان 

 بود را  برداشتم و با شتاب به سمتش پرتاپ کردم. یعسل

 به شماره افتاده بود و حس ضعف وجودم را پر کرده بود. مینفس ها 

 تحمل وزنم را نداشت. میانگار که پاها 

و لذت  دیچسب یم بیبود عج دهیکش شیرد شده در ساق پاوا ی شهیکه از ش یغیج یصدا 

 بخش بود. 

 کامال آرامم نکرده بود. اما

صورتش که  یاش و اشک تمساح رو یخون یتوجه به پا یدستم را مشت کردم و ب تیاز عصبان 

 :دمیکش غیداد ج یم بیپدرم را فر شهیهم

سر قبرت از  امیتا ب یریمنتظرم بم دهیازت متنفرم. بابام بخاطر تو مرد. فقط منتظرم. ارک  _

 ونمویح ،یستیمثل تو مرده.  متنفرم ازت. تو آدم ن یفیکنم که ادم کث یبخندم شاد یخوشحال

 وت .رمیخوام بم یم یکه تو مادرم نیکه وجدان نداره. از ا ینامرد هی. تو یستین یچیتو ه ،یستین

شه  یو اون روز م ید یهاتو پس م یباز ینامرد نیتقاص کل ا ،ییجا هی ،یروز هیهم مطمئن باش 

 جشن من.

 یغیداد زدن نگه دارد و ج یرا ط میتا اشک ها میگلو خیب یدرد گرفت، از بغض خفه شده  میگلو

 حرف بزند.  نگونهیمن است ا یکه اسطوره  یمرد یکه زده بودم. او حق نداشت درباره 
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 نویا ستین یمن عوض یاد زدم: باباگذاشتم و چشم بستم و با تمام قوا د میگوش ها یرو دست

 بفهم.

 کرد.  یکه توسط بغض چنگ خورده بود راه نفسم را بسته تر م میگلو

 بود چشم دوختم. ختهیر نیزم یکه رو یسر خوردند و با لذت به خون میگونه ها یرو میها اشک

 . دمیبدون درنگ از خانه خارج شدم و در را محکم به هم کوب سپس

 .دیلرز ی. کل بدنم مدیلرز یم میها دست

 انگار کارساز نبود.  دمیکش یکه م یقیعم یها نفس

کردم و همان  یدهانم گرفتم و نفسم را با شتاب خارج م یدادم به در و کف دستم را جلو هیتک

 . دمیکش یهوا را نفس م

 بهتر شدم. یکم

 زدودم.چشمم جا خوش کرده بود را  ریکه ز یآب دهانم را با درد قورت دادم و اشک 

تا او را  دمیخر یعذاب را به جان م نیمن محکم بودم، بخاطر پدرم، فقط بخاطر او محکم بودم و ا 

 . ابمیب

 ماندم وگرنه من، من هم نبودم. یبخاطر او هم که شده بود محکم م دیبا

که با دو دستم محکم فرمان را  یپارک کرده بودم و در حال اریکافه شهر یخودم که آمدم جلو به

 زدم. یرفته بودم، نفس نفس مگ

 شدم.  ینم زیچ چیمتوجه ه 

 رگیام بردارد.د یکه قرار نبود دست از سر من و زندگ یشیاز نفرت، از استرس و تشو دم،یلرز یم

 توانستم تحمل کنم. ینم

 بود.  دهیامانم را بر جهیشد و سرگ یم شتریقلبم هر لحظه ب ضربان
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را باز کردم و خارج  نیرفت، در ماش یم  یاهیکه س یرا به زور کنترل کردم و با چشمان خودم

 شدم.

 خواب رفته بودند. میپاها

 برداشتم. یآرام یبه زور در را قفل کردم و قدم ها 

 .ستادمیدر ا انیرا گشودم و بهت زده م اریکافه شهر یچوب در

 مانند خال داشتم. یحس

 .دیچرخ یدور سرم م ایدن

 . ختیر یام م یشانیبود و عرق از پ افتهیام شدت  جهیضعف و سرگ 

 اری...شهراریخشکت زده تو چرا؟ شهر ؟ینطوریباتوام ترانه؟ چرا ا ؟یترانه؟ ترانه منو نگاه؟ خوب _

 چش شده. ترانه! نیا نیبب ایب

 خوردم و با بهت نگاهش کردم. یزد، تکان میکه به بازو یضربه ا با

 خورد زل زدم.  یکه تکان م شیبه لب ها 

 شده بودند. پیک میانگار گوش ها دم،یشن یگفت؟ نم یچه م او

کافه نشسته بودند با تعجب نگاهم  یکه تو یچشم چرخاندم  به اطراف نگاه کردم، دختر و پسران 

 کردند.  یم

 به من زل زده بودند؟ نگونهی! چرا ادیباال پر میابروها

 وبه؟ ترانه خانم؟ شما حالتون خ _

 یهمسر فاطمه سرم را برگرداندم و نگاهشان کردم. من خوب بودم؟ نم ار،یشهر یصدا دنیشن با

 !انهیخوب هستم  نمیتوانستم فکر کنم و بب
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 دونم.. یرا تر کردم: نم میها لب

 هنوز دست بردار نبود. جهیکم نشده بود و سرگ لرزشم

 شانه ام هرآن امکان داشت سقوط کند را در دست گرفتم. یرنگم را که رو یسورمه ا فیک 

 خودشان شدند. یسرگرم کار و حرف ها هیاش برگشت و بق یبه حالت قبل فضا

 !یلرز یم ی. دارخهیرا گرفت: ترانه دستات  مینگاهم کرد و دست ها یبا نگران فاطمه

  نرده ها با دستم باال رفتم . و به کمک گرفتن یکافه به سخت یحوصله او را پس زدم و از پله ها یب

 پاسخ دادنش را نداشتم. یبکند متنفر بودم و حوصله  چمیسوال پ یکه کس نیا از

نا  یام را مد نظر گرفتم به سمت اش قدم ها یشگیدنج هم یجا ،یخال یها یصندل دنیبا د 

 داشتم.  یمتوازن بر م

 یمن یبود؛ اما برا نجایجذاب تر از ا یلیطبقه اول خ یویآمدند، و ینم ادیباال ز یها طبقه  یمشتر

 خورد. یبدرد م نجایآرامش بودم ا یکه دنبال ذره ا

بود   یچوب زیم  یکه رو میدست ها یام را رو یشانیانداختم و پ یگرید یصندل یرا رو فیک 

 را بستم. میگذاشتم؛ چشم ها

 کرد. یآرامش القا م یشد، کم یکه پخش م یآرام یخارج کیموز 

و  نداشت یزیبه خوردن چ ییکه از صبح اشتها یخال یرا گرفته بود، معده ا بانمیحالت تهوع گر 

 کردم. یم ریمن او را با حرص س

 ترانه سرتو بلند کن. ا،یترانه ب_

گذاشته بود به دهانم  میحرف فنجان قهوه را که جلو یفاطمه سرم را باال آوردم و ب یصدا با

 .دمینوش یکردم و جرعه ا کینزد

 تضاد نداشت.  یام سر سوزن یاش را دوست داشتم، با زندگ یتلخ 
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 زیم یرا رو چیدست بردم و سوئ میمانتو بیگذاشتم و دست بردم در ج زیم یرا رو فنجان

 گذاشتم.

 ه؟یچ نیا_

 ادینم ادمیآنکه نگاهش کنم به طرح فنجان زل زدم و زمزمه کردم: حالم مسائد نبود،  بدون

 نه. ایقفل کردم  نویماش

 گفت:  یداد و با مهربان سرتکان

 .امیخب. تو قهوه اتو بخور. االن م یلیخ_

 رفت.  نییاش از جا برخاست و از پله ها پا یآرامشِ ذات با

 من با خبر یاتفاقات زندگ یلیشد گفت او از خ یما بودند و و م یفاطمه دوست خانوادگ ی خانواده

 است.

که  یدادند، اما از محبت یم یفاطمه و همسرش حس مثبتبهشان نداشتم، اما  یادیز ی عالقه

 آمد.  یکرد بدم م یفاطمه م

 راحت باشم.  یادیتوانستم با آن ها ز یاعتماد بودند اما من نم قابل

 داغ نبود.  یلیخ دم،یفنجان دست کش به

 شد. دهیاش در هم کش یو صورتم از تلخ دمینفس سرکش کیهم نمانده بود؛ آن را  یادیز مقدار

 گوش سپردم: شیبود، به صدا ستادهیا یمانده به آخر یکی یپله  یفاطمه که رو دنید با

 گه؟یو تاپ همد پیبه ت دیباز زد  _

 و زمزمه کردم:  دمیو چشم چپم را مال دمیام کش یشانیبه پ یدست

 من اون رو. ایکشه  یاون من رو م ایآخر سر  _
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 :دیشده پرس زیر یکرد و با چشم ها یرا ط یآخر ی پله

 شده؟ یمگه چ  _

 و کالفه گفتم: دمیکش یهوف

 گلدون بهش پرت کردم. _

 : دینشست و تند و تند پرس میروبه رو یصندل یسرعت رو به

 ؟یکرد کاریتو چ ؟یچ _

 که پشت سر فاطمه بود زل زدم. میروبه رو ینگاهش کردم و به تابلو کالفه

 کرد. نیبه من و بابا توه-

 که نشد؟ شیزیچ-

 نگاهش کردم و گفتم:  یصبع

 نداشتم. یکشتمش باک یهان؟ اگه هم م ؟یتو چرا انقدر نگران اون _

 یپر بود از من به تند یلیکوباند و انگار دلش خ میروشنش را در چشم ها یقهوه ا یها چشم

 گفت: 

 بود، بدون انتکاریخ هیچشماتو باز کن، اون  ؟یچرا انقدر طرف بابات دمینفهم چوقتیآخه من ه _

 مادر ترنم رو بابات دق داد. ؟یکن یم تشیعقد کرد. چرا حما گهیزن د هیبه زن اولش بگه  نکهیا

اش  یبدهم که با همان لحن قبل یکردم و دهان باز کردم تا جواب دندان شکن زیرا ر میها چشم

 ادامه داد: 

 یبابات مرد تمام ول ،یشک یخودت خودتو م ینگو تا حرفام تموم بشه.  دار یزیترانه فعال چ _

 ؟یخودت جهنم ساخت ی! چرا برایانگار عزا دار ،یپوشیم یمشک یدار شهیتو هم نیخوتو بب

 ..یکن یخودتو نابود م یخودت دار
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ه ک یواسه اون پدر _بلند گفتم:  یو با تن صدا شیحرف ها انیم دمیآنکه امانش بدهم پر بدون

مثل  میزندگ یگ یکمه. آره درست م دنیپوش یو مشک یعاشقش بودم تا آخر عمر هم عزادار

 منو دق مرگ کرد. یبابا دهیسوزم. ارک یم دهینفرت از ارک یشعله ها یجهنمه، من دارم تو

ود ب یگرفتم. حداقل کار یکه مخالفش بودند جبهه م یهمه کسان یآمد، جلو یاسم پدرم م یوقت

 آن همه لطف به من.  یبرا

 زد و زمزمه کرد: یپوزخند

 محضه ترانه. هیمنطق یب _

ناخواسته بلند  مینتوانستم تحمل کنم و او حق نداشت درست و غلط را نشان من دهد. صدا گرید

 شد: 

من االن  نارو؟یا یفهمیذاشت، م یبهم احترام م شهیمن خوب بود، منو دوست داشت و هم یبرا _

که فقط به فکر  یاون مادر یجاپر کرد واسم،  ارویلیخ یرو ندارم فاطمه.  بابام جا نایاز ا یذره ا

 یتک فرزند هیتو  ،یکه درکم کن یستیمن ن یبود. تو جا یو دوستاش و مهمون یخوش گذرون

 هیمسخره و ساده ا زی. چیغذا نخور ریکه تو د نهیسن، هنوزم مادرت نگران ا نیکه تو ا یتهس

نگرانم  چوقتیدادن، من مادرم ه یحواسشونو بهت م ،یخونه نر رینگران بودن د تینه؟ تو مجرد

 کنه. نیبه درک، حق نداره به بابام توه ناهمهینشده فاطمه. ا

 گذاشتم و گفتم: زیم یرا گرفتم و دستم را رو فمیزدم، ک یجا برخاستم و نفس نفس م از

 تشکر کن. اریبود. از شهر یخوش مزه ا یقهوه   _

اه نگ یآمدم. بدون آنکه به کس نییپله ها پارا از کنار دستش چنگ زدم و به سرعت از  چیسوئ و

 زدم. رونیکنم از کافه ب

سرعت به سمت ومقصد  نیگاز فشردم و با آخر یرا رو میپشت فرمان نشستم و پا یکرخت با

 نامشخص راندم.

 شد را بلند تر کردم.  یم دهیشن نیکه از پخش ماش یکیموز یصدا
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 بودم.  زاریشد ب یخواننده خوانده م زیت یتند و صدا تمیکه با ر ییآهنگ ها نیچن از

 را بلندکردم. شیحد صدا نیآخر تا

 محض.  یِوانگی! دیوانگید دیشا ایحالت جنون بود،  

آنجا نبود، با همان سرعت مرگ بار کنار جدول پارک کردم و به  یکه کس یپارک خلوت دنید با

 بود زل زدم.  دهیکه سر به فلک کش یدرخت

 کرد.  یم تیمرا اذ نیبود و ا دنیوشاشکم در حال ج ی چشمه

 شهیکردن با من را دوست داشت و هم یباز یزندگ نیخواستم شکست بخورم، اما انگار ا ینم من

 شد.  یبود که موفق هم م نیاش ا قتیهم به فکر مغلوب شدنم بود و حق

شم شد، چ یم شتریفرمان لحظه به لحظه ب یتحمل کنم؛ فشار هر دو دستم رو گریتوانستم د ینم

 . دمیکش غیکه در بدن داشتم ج یرا محکم بستم و با تمام زور میها

زدم که آرام  ادیکه پنهون کردم. آنقدر فر ییزهاینزدم، بخاطر چ چوقتیکه ه ییحرف ها بخاطر

 شوم. 

 مهم نبود، من در به در به دنبال آرامش بودم. میشدن گلو یزخم میبرا

 ریدادم و زدم ز هیتک یگونه ام با درد سرم را به صندل یوچشمم به ر یاز گوشه  یسقوط اشک با

 . هیگر

 نیداشته که داشته ام از ب یاست، بعد از فوت پدرم تمام قدرت فیقبول کرده بود که ضع ترانه

 سخت است. میرفت و تظاهر به همان قبال برا

 سرم را هدف گرفت.  یجلو یهجوم برد و موها یبه سمت موها میناخواسته دست ها 

 میپاسخ درد ها ختنیبود که با سکوت فرو ر میفکر کنم و فقط اشک ها یزیخواستم به چ ینم

که داشتم  یکردن حرص یخال یانگشتانم، فقط برا یگناه، البه ال یکه ب ییداد و تار موها یم

 شدند.  یم دهیکش
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 سوختند.   یم دیتپ ینم یکس دیکه به ام یها و قلب چشم

 .یته شده بودم از کل زندگخس من

 پخش را قطع کردم. یرا پاک کردم و صدا میها اشک

 ام را در دست گرفت.  یو گوش میمانتو بیدست بردم در ج 

تماس را  یتامل چیشماره اش بدون ه دنیگشتم، با د یبه دنبال اسم او م نیمخاطب ستیل در

 برقرار کردم.

 یکه از بچگ ی. عادتدمیخورد، ناخنِ انگشت اشاره ام را با دندان جو یکه بوق آزاد م یدر حال 

 همراهم بود.

 رسه؟ یالو...ترانه؟ الو؟ صدا م-

 داد بکشم:  یفکر چیکه داشت باعث شد بدون ه یپارس سگ یصدا

 از کنارت بنداز اون طرف. فویکث وونیاون ح _

 کند.  گفت که آنجا را ترک یآنکه جوابم را بدهد به سگش م بدون

 زدم.  یگفت پوزخند یکه به او م یلفظ پسرم از

 کرد افتادم. یم لیمیا میکه برا ییآن عکس ها ادیدختر کوچکش،  یصدا دنیشن با

 زن اول پدرم را داشت. ییبایترنم را به ارث برده بود و او هم ز ییبایز 

 رفت. ادمی دیسالم، ببخش ؟یترانه خوب-

 که زد، آرام گفتم: یجه به حرفتو یدادم و ب نییرا پا میگلو آب

 آلمان اعتبار داره؟ یزایهنوز اون و  _
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ود و ب یا نهیگرفت، ترنم برعکس منِ ک دهیام را ناد یتوجه یشد و به کل ب یمملو از شاد شیصدا

 کرد. یزود هم فراموش م

 ترانه؟ یایم یآره، آره اعتبار داره. تو ک-

 یم یکه با توپ باز یو با نفرت به دختر و پسر بچه ا دمیلبم را که خشک شده بود را گز ی گوشه

 لب زمزمه کردم:  ریکردند چشم دوختم و ز

 زود. یلیخ یلیزود. خ _

 قسمت از عقلت سالم مونده. هیخوبه، باالخره  -

 زدم؛ چشمانم را بستم و زمزمه کردم:  هیتک نیماش یرا به صندل سرم

 ننداز ترنم. کهیت _

 خون است. میکار ها یز بعضدانستم او هم دلش ا یم

 گفت:  یبا تلخ 

 ایب گفتم ستم،یخوام راحت ن ینم یگفت نجا،یا ایگم ب یم ی. چند وقته که هگهید گمیراست م _

داره که  یفهمم اون خونه چ ینه؟ من نم ایبرو. گفتم  یبعدش هر جا دوست دار نجایروز بمون ا هی

 !یدل بکن یحاضر نبود

 کرد! یدانست و حق به جانب من را متهم م ینم یزیمثل سوهان روح بود، او چ شیها حرف

دهانم گرفتم و گفتم: تا چند روز  یرا جلو یحرف هاش گوش بدهم، گوش ی هیبدون آنکه به بق 

 فعال. ام،یم گهید

 یکمک راننده پرت کردم تا بلکه حرصم خال یصندل یرا قطع کرده وآن را با شتاب رو یگوش 

 شود.
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ه را برداشتم و ب فمیبود. ک دهیداشت، امانم را بر دنیقصد دست کش یدانستم ک یکه نم یسردرد

 توانستم دردش را تحمل کنم. یگشتم، نم یسرعت دنبال قرص م

 زبانم گذاشتمش.  یدرآوردم و رو یو قرص دمیکش رونیجلد قرص مسکن آن را ب دنیبا د 

 ینم ادمی. دمینفس سر کش کیآب، درش را باز کردم و  یبطر دنیداشبورت را باز کردم، با د در

 بود! یچه زمان یآمد آب برا

 یم واریسرم را به د ادشیخوردم وگرنه از درد ز یقرص را م دیاما با ش،یچهار روز پ ایسه  

 .دمیکوب

 را در کوچه انداختم.  یو بطر دمیکش نییپنجره را پا 

 اصال خوب نبود و ضعف کرده بودم. حالم

 گونه ام فرود آمد. یرو میمژه ها یمزاحم از ال یفرمان گذاشتم و قطره اشک یسرم را رو 

هم از درمانده بودن  دیبود، شا یمناسب یواژه  میبرا یو باز هم درماندگ یدرماندگ ،یدرماندگ 

 .شتریب

 یدانستم که چه موقع قصد تمام یکه ققط جنگ روان داشت خسته شده بودم و نم یا یزندگ از

 دارد! 

سخت بود که  گریشدم. د یکه داشت، دور م ییشهر و آدم ها نیاز ا یمدت دیرفتم، با یم دیبا من

 همه سال، متهم بودن را تحمل کنم.  نیبخواهم بعد از ا

 . دمیکش یکه فقط من را داشت خجالت م یخودم، از پدر از

 پدر بود. میبرا یواقع یکه به معنا یپدر

 را روشن کردم. نیکنند را پس بزنم و ماش یکه نابودم م یردم افکارک یو سع دمیلبم را گز 

 جز رفتن فکر کنم. یزیخواستم به چ ینم گرید 
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 شدن بود. کیهوا در حال تار 

 او افتادم. ادیمنطقه  دنیکردم، با د یو باز هم رانندگ 

 بود.  یحوال نیکردند هم یم یکه در آن زندگ یخانه ا 

 ش راندم.فکر به سمت خانه ا بدون

 بود.  ادمیکرده بودم و هنوز در  دایخانه اش را پ لیآن اوا 

 نباشد پارک کردم. دیکه در د یرا گوشه ا نیخانه اشان، ماش ییدر کرم طال دنید با

 ساعت خارج شود.  نیزدم ا یحدس م 

 ادهیاز آن ها هر روز بردن فرزندش به پارک و پ یکیاش برنامه ها داشت که  یدوران متاهل یبرا او

 قرار بود من باشم، بود. یبا هسمرش که روز یرو

کرد، ابتدا پسرش و بعد همسرش و در آخر خودش وارد  یساختمان را باز م اطیکه در ح یدر حال 

 کوچه شدند.

 پر کرد.  که قرار بود مرد من شود، نفرت سراسر وجودم را یبلند مرد یخنده ها دنیبا د 

تمام برنامه ها  ریبود که ناعادالنه قضاوت کرد و چند ماه مانده به ازدواجمان ز یجزو کسان اوهم

 زد.

 خودش بود را در آغوش گرفت و همسرش هم دست او را. هیشب تینها یکه ب یپسر

 بودند. یخوشبخت یشکل گرفت؛ خانواده  میلب ها یرو یپوزخند 

 من باشد.که قرار بود حق  یخانواده ا 

 اما مردِ آن روز ها که بُت من بود جا زد. 

 زخمم شد.  یمن را رها کرد و نمک بر رو 
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ر د تیدغدغه حق من بود. حرص و عصبان یب یو زندگ یخوشبخت نیتوانستم تحمل کنم، ا ینم

 گاز گذاشتم.  یوجودم پخش شد و پا رو

 را نشانش ندهم؟ ینابود نیاز ا یدر نابود شدن من دست داشت پس چرا من کم او

 کردنشان. ریراندم به قصد ز یبا شتاب به سمتشان م 

 .کینزد یلیشده بودم، خ کینزد 

زد  در سرم پتک انداخت و باعث شد  یرا صدا م ایکه با وحشت برد شیاین ی دهیترس یصدا 

 .مریبگ شیرا در پ ابانیخ یکج کنم و از کنارشان با سرعت بگذرم و راه اصل یفرمان را به تند

 از ان ها دور شده بودم. 

 .دنیترمز کردم و قلبم شروع کرد به محکم تپ یتند به

 کردم؟ یم یمن داشتم چه غلط 

 خواستم آن ها را بکشم؟ یم 

 .یلعنت یایبرد ،یلعنت یو داد زدم: لعنت دمیفرمان کوب یکه داشتم چند بار رو یبا حرص 

  ست؟ین یهمه عذاب کاف نیا  ای خدا

 کرد در گوشم پخش شد. یخطاب م وانهیکه مرا د یهنگام دهیارک یصدا

 نبودم، نبودم. وانهی. دستمین وانهید من

 همه سال شکستم و خرد شدم.  نیکشم. ا ینم گرید

 خواندم.  یاغیو  وانهیکردند، متهمم کردند، د رمیتحق

 همه خفت؟ نینبود ا بس

 خدا. ستین وبیکه من دارم صبر ا یصبر 
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**** 

 

 .ستادمیبرداشتم و اآخر را  قدم

 رنگ را رها کردم و زنگ درشان را فشردم.  یچمدان سورمه ا دسته

 داشتند. ییبایز یلیخ ی خانه

 مد نظرخودش بود؛ بزرگ و دلباز. شهیکه هم یخانه ا 

 .زمیعز ی: ترانه! خوش اومددمیترنم را شن یصدا

 را باز کرد و با شوق در آغوشم گرفت.  در

 دلتنگش نبودم.  میبود اگر بگو دروغ

 به من و پدرمان نکرد و مجرم خواندمان. یاوهم کمک اما

 .دنشیگذشته بود از ند یادیز ینداشتم، سال ها یچاره ا اما

 کردم. کیبه کمرش نزد دیرا باال آوردم و با ترد زانمیدستان آو 

 چقدر دلم واست تنگه.  یدون یترانه. نم یخوش اومد-

 داد. یم قتیحق یبو شیصدا

خواهر  یشد و چشمانش را رو هیگذاشتند او هم همراه بق میهمه تنها یدوستم داشت اما وقت 

 کوچکش بست.

 نیآست کیرا آزادانه اطرافش رها کرده بود، تون شیتر شده بود، موها بایز حیمل شیبا آن آرا 

گذاشته  شیرا به نما شیدست ها و پاها دیبود و با سخاوت پوست سف دهیپوش یقرمز یحلقه ا

 بود.
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 کرد. یفکر م ییترنم از همان ابتدا اروپا 

 را بستم.  میپارس سگش با نفرت چشم ها دنیشن با

 برنده تر بود. یغیاز هر ت شیمتنفر بودم مخصوصا سگ که صدا واناتیح از

 آمدم و آرام سالم کردم.  رونیحرف از آغوشش ب بدون

 کار را با من کردند. نیما خودشان اخواستم سرد رفتار کنم ا یخودم نبود، من نم دست

 شد.  یپاک نم شیلب ها یلبخند از رو یا لحظه

داشتم، خواهر بزرگترم از زن اول پدرم بود؛ اما اوهم مثل مادرش راجع به پدرمان فکر  دوستش

 گذاشت. مانیکرد، سپس تنها یم

کردم و بازهم  یم سپر نهیبعد از مرگ او خودم س یو حت ستادمیکه فقط من پشت پدرم ا ینبرد 

ارزد، آن ها  یم گرانیبا د میو دعواها یدهم، به تمام اعصاب خورد یکار را انجام م نیهم

 که داشتند خردش کردند.  یپدرم را نشناختند و با قضاوت چوقتیه

اش چشم بستند و دروغ هارا با  یزندگ یها تیواقع یجز من پدرم را باور نکرده بود و رو یکس

 کردند.. یولع قبول م

 . دمیلبم را از داخل جو یاندازه بود، نا خواسته گوشه  یکه شباهتش به ترنم ب یدختر دنید با

نا هم تم یبرا لیدل نیلوس و ننر که فقط بلند بودند غر بزنند و ا یآمد، موجودات یبچه ها بدم م از

 کرد.  یصدق م

او عجول تر از منِ صبور بود؛ از سرپا به داخل هُلم داد،  بایکمرم گذاشت و تقر یدستش را رو ترنم

 آمد. یبدش م یلیهم خ ستادنیا

 کرد. یبه مادرش عمل م هیترنم خاص بود و کامال شب 

 دادم عاشقش باشد. یکه به پدرم حق م یزن 
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 ؟یر یچرا نم زمیترانه عز -

 چمدانم را گرفته و وارد شدم.  یکردم، سپس دسته  نگاهش

را از نگاهم  شیهمچنان به من زل زده بود، انگار اوهم نفرت من از خودش و همسن و سال ها تمنا

 بود! دهیفهم

 آمد.  یکه بود، جلو نم هرچه

 را برگرداندم و به خانه اش نگاه کردم. سرم

 بود. ییخانه ها نیچن شیترنم آرزو 

 .نیبش ست،یترانه سرپا نا -

 یو ب دمیکرد، دست کش یرا جذب م یا نندهیچشم هر ب چشم از کندوکاو خانه اش که شیصدا با

 که رنگ مورد عالقه اش بود نشستم. یمبل چرم مانند نبات یحرف رو

 درونش نبود. یضرور لیجز لباس و وسا یزیچمدان را هم آن طرف مبل رها کردم، چ 

 زدم و چشمانم را بستم.  هیرا به مبل تک سرم

 .افتی یم شیهمانطور بود؛ هنگام پرواز سردردم افزا شهیدر حال انفجار بود، هم سرم

 نه؟ یخسته ا -

 انداخت. نیمهربانش در گوشم طن یصدا

 کمرنگ شده بود. ینرفته بود فقط کم نیمن از ب یشوم اما دلخور یاش نم یذات یمنکر مهربان 

 و گفتم: دمیام کش یشانیبه پ یدست

 خوام ترنم. یآب م وانیل هی  _

 رود. یو متوجه شدم سمت آشپزخانه م دمیشد را شن یکه دور م شیقدم ها یصدا
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 صورتم بود. یتمنا روبه رو یرا باز کردم که چهره  چشمانم

ا او ر دیو شلوارک سف یبود،تاپ صورت یهم پر کالغ شیموها ف،یبه مادرش بود، الغر و ظر هیشب 

 اعصابم بودند نداشتم. یروموجودات کوچک که  نیبه ا یداد اما من عالقه ا یبانمک تر نشان م

 .یستیمامان ترنم ن هیچرا شب ؟یمن یتو خاله  -

 سرم. یدست و پا شکسته و با لهجه اش خط انداخت رو یرانیا

 به او چه بود! یدادن فارس ادی یترنم برا لیدانم دل یبود و نم نجایاز بود تولد هم 

 مامان! تو نه، شما. -

 نشاند. شیپاها یآب را دستم داد و نشست کنارم، تمناهم رو وانیل سپس

 و زمزمه کردم:  دمیاز آن نوش یقلپ

 متاسفانه آره. _

 شیشه، تمنا مامان برو تو اتاق پ یاخالق و طرز حرف زدنت عوض م نیا یدونم ک یمن نم -

 اسکار.

 اسم سگش اسکار بود، کمتر از تمنا او را دوست نداشت. 

 سال بعد از ازدواجش باردار شد و من از بچه متنفرم. کی قایکس من بود، او دقترنم برع اخالق

 شد.  یبود و من چندشم م واناتیاو عاشق ح 

 به سمت اتاقش باال رفت. چیمارپ ینازک کرد و سپس با دو از پله ها یپشت چشم میبرا تمنا

 گشتم زمزمه کردم:  یام م یفتن گوش ای یرا برا فمیکه ک یحال در

 رم. یکنم م یم دایپ ییجا هیترنم. تا عصر هم  یقرار نشد اومدم غر بزن _
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آمدن به  یتنها شرط من برا رد،یمن را بگ یتوانست جلو ینزد. او نم یحرص نگاهم کرد و حرف با

 بود که خودم تنها باشم. نیهام ا

 آنکه بحث را عوض کند گفت:  یگذاشت و برا میرا جلو وهیم بشقاب

 .ادیم اریمه گهیساعت د مین _

 از او نداشتم                                                                               یشد گفت که نه. مخصوصا که دل خوش یمهم بود؟ م میهمسر او برا آمدن

 لب گفتم: خوبه. ریرنگاو رنگ انتخاب کردهم و ز یها وهیم نیاز ب یسبز بیس

 :ختیباز هم اعصابم را بهم ر شیزدم که صدا بیبه س یگاز

 ...دهیارک یپا دمیشن _

 حقش بود. -

را با آب و تاب و  دهیارک یزخم یگلدان و پا انیدرآورده و جر یدانستم که کوکب باز آنتن باز یم

 کرده است. فیترنم تعر یفراوان برا یداغ ازیپ

 .یاون مادرته ترانه. تو حق نداشت -

 آمد.  یشده بود بدم م دهیمثل ارک یمادر که لقب زنِ فتنه ا یکلمه  از

 کردم سرش فوران نکند گفتم: یم یکه سع یرا قورت داده و با حرص بیس

من  یبفهم ترنم، من تا حاال حس نکردم مادر دارم. خانواده  نوی. حداقل تو استیاون مادر ن  _

 فقط بابا بود.

 لب گفت:  ریزد و ز یپوزخند

 بابا!_

 نداشت گفت:  تیاهم یمن ذره ا یبلند تر حرفش که برا ییبا صدا و
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. آبرومون رفت میشهر شد یشهره  دن،یهمه فهم ؟یکه بابا کرد بست یکار یچشماتو چرا رو _

 ؟یکن یاحمقانه از اون مرد م تیترانه. بعد تو هنوزم حما

 و به سرعت بلند شدم. دمییرا به هم سا میها دندان

 کرده بود ناخواسته داد زدم:  یرو ادهیز 

 توهم بوده. یاون بابا ؛یحرف بزن نجوریا یحق ندار _

 انداختم و سمت چمدانم حرکت کردم:  زیم یکه نصفه خورده بودمش را رو یبیس

 تاقیسالم برسون بگو من ل اریرم هتل. به مه یاز اولم اومدن من به خونه ات اشتباه بود. دارم م _

 نداشتم. ارتشویز

 :گفت یمانیچمدان بود، گرفت و با پش ی رهیدستگ یشتاب به سمتم آمد و دستم را که رو با

 .نیبش ایزدم. ب یحرف م نجوریا دیحق با توعه. نبا  _

 صحبت کند.  نگونهیکه قهرمانم بود ا یو راجع به پدر نمینداشتم بنش یعالقه ا گرید

حرف از خانه  یچمدان را فشردم و ب یرا گرفتم و با دستم دسته  فمیآنکه نگاهش کنم ک بدون

 شتریخواست اعصاب آشفته ام را ب ینادمِ ترنم که پشت سرهم معذرت م یاشان خارج شدم. صدا

 کرد.  یم بیتخر

 داشتم. اجیفقط به خواب احت تیموقع نیا در

 نشده بود. بمیکه انگار خارج از کشور هم نص یبه آرامش 

** 

 یدور سرم را گرفته بودم، خودم را از پشت رو دهیچیپ دِیسف یکه با دو دستم حوله  یحال در

 تخت انداختم و چشمانم را محکم بستم.



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM شاهد من

telegram.me/romanhayeasheghane 31 

که سال ها همراهم بود و  یکه گرفته بودم سبک تر شده و از سردرد یا قهیچند دق یبا دوش 

 کرد، کاسته شده بود. یم دایفقط نوسان پ

شود؟ بدون جر و بحث، بدو داد زدن و  یمن آرام سپر یروز  زندگ کیروز، فقط  کیشد  یم چه

 آرام بخش. یو بدون خوردن قرص ها میها قهیبدون درد گرفتن شق اد،یفر

 و از حالت دراز کش در آمدم. دمیکش یآه 

 یزدن اتاق هتل دید یکردم و سرچرخاندم برا زانیتخت آو یکه هنوز نم داشتند  را لبه  میپاها 

 که تا پا در آن گذاشتم به حمام رفتم.

 بود. دیهمه سف ز،یپرده ها، مبل، کمد، م ،یروتخت

 اتاق عروس!  نیع 

ه سورم لیوسا ی هیبودم بق دهیکه کش ییها یبودم، اتاق خودم هم، بجز نقاش زاریب دیاز سف من

 گرفتم.  یرنگ ها م نیبود، آرامش را از ا یمشک ای یا

 . دمیبه گردنم کش یکردم گرفتم و دست یدرش نم یشه گفت احساس راحت یکه م یاز اتاق چشم

 ساله ام.۳۳ یبا ترنم فکر کردم، خواهر ناتن دارمید به

 فراتر از مسخره. دیشا یبود؛حت مسخره

 یاتفاق نیگذشته بود، چن یکرد بعد از چهلم پدرم  تا امروز که حدودا شش سال یفکرش را م یک 

 وفتند؟یب

 باشد؟ نگونهیمن و خواهرم ا دارید نیکرد بعد از شش سال اول یرا م فکرش یچه کس 

 

 خودم نگه دارم؟  یرا برا یتوانستم کس یمن نم چرا
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رم شد رو به عکس پد یم شتریکه لحظه به لحظه ب یسوخت، بابغض یم یعدالت یب نیاز ا چشمانم

 آرام گفتم: بابا، یکرد، با بغض کنترل شده ا یکنار تخت بود و لبخندش آرامم م یعسل یکه رو

گن  یم وونه،یگن د یکشم بابا. همه بهم م یبگم؟ نم تویواقع یذار یچرا نم ؟یچرا قسمم داد

همه جا چو  دهیجوابم کردن. اون ارک یدکترا از لحاظ روح گنیخوره، م یروان گردان م یاقرص ه

جلوه ام بده، بابا خسته شدم. همه منو  وونهید خواد یشه. م یم یانداخته که ترانه داره روانکاو

 یبابا؟ چرا؟ چرا هر بار که م یدونن. انگشتشون بعد از توسمت منه. چرا قسمم داد یمقصر م

ونو زبونش تیچرخه تا با واقع یشه؟ زبونم نم یبکوبونم تو صورتشون دهنم قفل م تویخوام واقع

 هیبر نداشت. همه عل رتیدست از تحق کهیلحظه هاهم اون زن نیببرم. بابا قربونت برم که تا اخر

 هیکنه بابا، همه به چشم  یمنو باور نم یکس گهیزنن، د یاتن، همه کورکورانه دارن پشتت حرف م

که همش دعوا و  یزندگ نیخسته شدم از ا گهیکنن، خسته شدم بخدا، د ینگام م وونهید خترد

ا خودت، ببر ب ریدست منم بگ ایتونم تحمل کنم بابا، ب ینم گهیجلو همه اشونم، د کهیجنگه و من 

سوزونه بابا، تروخدا منم ببر با خوت،  یجهنمه منوداره م هی نجایراحت تره، ا نجایازا ایاون دن

 تروخدا...

 باشم. نجایخوام ا یمن نم ا،یدن نیهق هق افتادم، خدا منم ببر از ا به

 زدند، شکستم، خرد شدم، له ام کردن. به خودم و پدرم یشش ساله همه جور تهمت 

 یحرف ها نیمن پدرم بود که هم اوریبود، بدون داشتن همراه، تنها  ییدردم تنها نیبزرگ تر 

 افتاد. یکه اگر نبود آن اتفاق نحس نم یا یماریاش شد؛ ب یماریغاز عامل ب هیصدمن 

 .یلعنت یلعنت یلعنت 

چنگ  زیم یکرد گرفتم و قرص را از رو یاز لبخند پدرم که درون عکس به آرامش دعوتم م چشم

 زدم و بدون آب قورت اش دادم. 

 کرده بودم. دایپ ادیقرص ها، اعت نیبه ا من

 ها از جا برخاستم. ابانیتخت گرفتم و به قصد قدم زدن در خ یبه لبه ها دست
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 اد! شاد باشم، ش یتوانستم کم یهم م ییتنها 

 ها دور بشم. تیاز واقع یکم دیشا

 جست و جو کردم. میلباس ها افتنی یلب خشکم را با زبان تر کردم و چمدان را برا 

چمدان  یکه تا شده بود را از گوشه  ینیشلوار ج د،یبار یسرد بود، باران نم نم م بایهوا تقر 

آن را هم درآوردم و  دنشیبود گشتم، با د رهیت یکه آب یوریو با چشم دنبال پل دمیکش رونیب

 ام را برداشتم و حاضر شدم.  یسورمه ا ییکاله کاموا

ه جعب دیقدم برداشتم. با ترد واریبه د دهیچسب ی نهیآن ها فارق شدم، سمت آ دنیاز پوش یوقت

 درون آن استفاده نکرده بودم را باز کردم.  لیبارهم از وسا کیکه  یشیلوازم آرا

 نقش بست. میلب ها یرو یپوزخند

 . دمیرس یکردم و به خودم نم ینم شیشد که آرا یم یچندسال 

 کردم و زبانم را کنترل. یم تیصبرم را تقو فقط

 به خودم زل زدم. نهییخفه کردم و در آ نهیرا در س آهم

 شدم.  یگود رفته بود و هر روز الغر تر م میچشم ها ریز 

 بخورم.  یتوانستم با معده خال یبود که آن قرص ها را نم نیا یخوردم برا یهم م ییغذا اگر

 شدم، نه نه، من نابود شده بودم. یداشتم نابود م من

 . شیقبل تر، از شش سال پ یلیاز قبل، خ 

از دست طعنه و  نطوریو هم دیرس یکس به من نم چیمن بودم و من، دست ه گرید نجایا اما

 راحت بودم.  شانیها نیتوه

 فش را باز کردم.بن فیک پیز 
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 یکه کمر پدرم را م ییمردم، از همان ها یمگر من از دست آن ها فرار نکرده بودم؟ از حرف ها 

 کشاند فرار نکرده بودم؟  یهمان که پدرم را به نابود ده،یارک یها یشکست، از دست موزمار باز

بود را درآوردم و  یکه به رنگ صورت یرا قورت دادم و تنها رژ لب میگلو خیب یچنگ زده  بغض

 .دمیترک خورده ام کش یلب ها یرو

را هم  طنتیرا دوست داشتم، لوس شدن و ش شیو آرا یرنگ یمن هم دختر بودم، لباس ها 

 ها نبود.  یزندگ هیبق نیمن ع یمثل همه دختران، اما زندگ نطور،یهم

 نکرد. دشیدست اش تهد یرو غیآن ها را با چاقو و ت یکس 

 سمت چپ اش ندارد. یبازو یرو یسوختگ یاز آنها جا یکس 

 بود. دهینبر زیت یبود، با چاقو دهیکه د یزیآن ها را بخاطر لو ندادن چ یگلو یکس

و  ینیب یرا که عذادار بود، شبانه به قصد خفه شدن بالش رو یگرید یساله  ستیدختر ب یکس

 یزور تنفس مصنوع آب نگه داشتند، به ریز قهیدق نیدهانش نذاشته بوده است، سرم را چند

 یزدم ب یکه پدرم را صدا م ییادهایدادم و فر یمرد جان م نیمشت و لگد چند ریبرگشتم، ز

 ماند.  یم جهینت

 کند.  تینبود که حما یپدر

به داد  نبود یکس گرینثار صورتشان کند. د یلینبود که اگر چپ به دخترش نگاه کردند س یپدر

 ترانه برسد. 

 ترانه باشد. یها ینبود شاهد بدبخت یکس گرید

 شود.   یبود خال زیکه لبر میها یتا دق دل دمیکش یآن قدر محکم رژ لب را م دم،یکش یم

دادم و به نفس  هیتک زیم یرا لبه  میافتاد. دست ها زیم یمحکم که رژ لب نصف شد و رو آنقدر

 نفس افتادم. 

 ببرم.  ادیتوانستم آن زجرها را از  ینمتوانستم فراموش کنم،  یآمد؛ نم یخودم بدم م از
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 خواستم ببازم، حداقل به خودم. ینم من

لبم را  یکناره ها یانداختم و با دستمال رژلب پخش شده  زیسطل کوچک کنار م یرژ لب را تو 

 لب با آرامش زمزمه کردم:  ریرا در مشتم فشردم و ز یپاک کردم. چشمانم را بستم و دستمال رنگ

.بهشون فکر نکن، آروم باش، یو از دست اونا خالص بش یکه خوش بگذرون یترانه، تو فقط اومد _

 . ادی...زادیز یلیاونا از تو دورن، خ

 داد.  ینشان از درونم م هیروح یب یرا باز کردم، چشم ها میو چشم ها دمیکش یقیعم نفس

فارق شدم به  یرژ گونه. وقت و در آخر ملیسپس ر دم،یپلکم کش یچشم را درآوردم و باال خط

 قدم اول بد نبود.  یو برا دیرس یخودم نگاه کردم، ظاهرم شاداب تر به نظر م

را از کنار تخت  یسورمه ا فیظر فیکاله سامان دادم و ک ریبودند را ز یکه قهوه ا ییموها

 برداشتم و از اتاق خارج شدم. 

 بودم عصر مانند ظهر کسل کننده نباشد. دواریام

 **** 

 بود.  یو جالب بایگذشت، شهر ز یآمدنم م رونیاز ب یچندساعت

 کرد.  یآدم را بهتر م حال

ود. ب افتهیام کاهش  یشانیداد و درد پ یم یخوب یلیخ یدستانم انرژ ینشست رو یکه م یباران

 لذت بخش بود. بیخورده عج سیبا آن عطر خاص خاک خ یباران یدر هوا یرو ادهیپ

 در حال غروب بود و هوا سردتر شده بود.  دیخورش

 بود، قدم برداشتم.  ابانیکه آن طرف خ یکافه ا دنید با

 ییمکان ها نیسوخته بود و من از چن یو قهوه ا یدکورش مشک یکه رنگ اصل یدنج ی کافه

 آمد. یخوشم م
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  دم در کافه نشستم. ِیگردِ چوب زیدور م یصندل یاز کافه، رو رونیسفارش دادم و ب یا قهوه

 نیکرد طن یقفل شده بود برخورد م زیوسط م  یکه به سقف چتر یباران کیچ کیچ یصدا 

 بود.  یقشنگ

 آب و هوا به من ساخته بود.  نیا انگار

 آرامم کرد.  یلذت بخشش کم یو گرما دمیاز قهوه نوش یا جرعه

 .بایاطراف کافه چرخاندم، سرسبز و ز دنید یرا برا سرم

 میباعث شد چشم ها دمیرا که د یزیو باال آوردن فنجانِ داغ، چ گریحرکت سرم به سمت د با 

کوتاه فنجان قهوه را محکم گرفته بود از  یدست راستم که دسته  یدرشت شود و انگشت اشاره 

 و تمام وجودم بشود دو چشم. ستدیحرکت با

 که من بارها تالش کردم و نشد.  یزیبود، همان چ خودش

 بلند شدم و به سمتشان حرکت کردم.  یصندل یرو از

 با کافه فاصله داشت.  یقدم چند

کردم در  یکه سال ها سرم را با رنگ و بوم گرم م یکردم، هنرمندانه بود، من یبهت نگاهش م با

 بودم.  ینقش و نگار نیچن دنیحسرت کش

 است.  یاست  حرفه ا دهیکه آن را کش یبود کس معلوم

 نوع حرکت قلمو کامال هنرمندانه بود.  یرنگ ها، حت بیخاص، ترک طرح

 ش،یدلش، راز ها یگذاشته بود، حرف ها شیرا به نما یعکس درون کس نیداشت، انگار ا حرف

 نبود. یمعمول ینقاش کی ینقاش نیا

- I t' s interesting or not?)جالبه نه؟( 

 برگرداندم و نگاهش کردم. زدم همان نقاشِ درون من باشد سرم را  یکه حدس م یکس یصدا با
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حدودا همسن و سال خودم، با آن لبخند مهربان و  یمسن تر را داشتم، نه پسر یفرد انتظار

 . طانیچشمان ش

 دادم و سر برگرداندم. ینیام چ ینیلبخندش به ب یپاک از

 که جوابش را نداده ام. ستمیبذار حس کند که زبانش را بلد ن 

 شدم.  رهیخ شیها یحرف باز به نقاش بدون

ق او ح یابانیکوچک خ یلیخ شگاهیاما نما رمیبگ یو ظاهر او نتوانستم ارتباط تیبا شخص دیشا

 نبود. 

 حق اش نبود. منصفانه

 چیمورد را ه کی نیرا بخرم، حس ضعف در ا یگرید یکس یها یکردم نقاش ینم یسع چوقتیه

 توانستم هضم کنم.  یگاه نم

کردند گرفتم و به قصد برگشت به  یاشتند مرا در خود غرق مکه د ییاز طرح ها و رنگ ها چشم

 قدم اول را برداشتم. دنیهتل و خواب

کوچک قرمز و  یو کفش ها یکه با کاپشن قرمز و شلوار مشک یکوچک یدختر بچه  دنیبا د 

دستش را  یها دیشاد تابلوها دوخته بود و مادرش هم خر یکه چشم به رنگ ها یدم موش یموها

تند و  یرا با شانه اش نگه داشته بود و به زبان آلمان لشیموبا یتوانست کنترل کند و گوش ینم

 .ستادمیکرد، ا یمتند صحبت 

 به هوا رفت.  غشیافتاد و ج نیزم یو مو بور آنقدر کج بود که رو یچشم آب یسر آن دختر بچه  

 . میها دنیخواب هیو با گر میها غیسن و سال، ج نیشد، منِ ا یداشت تکرار م انگار

 بردارم.  یقفل کرد و نتوانستم سمتشان قدم میپاها

رفت و مادرش هم تماس را قطع کرد و با غم و  انیپسر نقاش با عجله به سمت کودک ِ گر همان

 گفت.  یم ییها زیچ یکرد و به آلمان یدخترش م یزخم ینگاه به زانو یناراحت
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 عی. جستین شیزینکش عمو، پات چ غیاصال؟ ج مادرتو حواسش کجاست نیبگو بچه، ا یعل ای -

 نکش گوشم کر شد.

 هشیکرده بود با چشمان مهربانش که انگار هم فیکلمات را رد نیا رلبیز یرانیکه به ا یحال در

 کرد. یآن بچه نگاه م سیدرشت خ یدرش بود به چشمان آب یرنگ شاد

 در چشمانش نبود؟ ایحس ر چرا

 در اعماق وجودش بود. یبودم نبود. انگار که مهربان دهیکه د یاز کسان ییخ یلبخند ها مثل

 نیدر ا یرانیپسر ا کی دنیکنند، پس د یم یخارج از کشور زندگ یادیز یرانیدانستم افراد ا یم 

 تعجب نداشت. یجا نیکشور چند

 یها سهیک ریو به مادر بچه که هنوز درگ ستادیآن دختر بچه ساکت شد، پسرِ نقاش ا یوقت

 گفت:  یسیبود به انگل دشیخر

- Rest assured your l ucky Nothing happened 

 (وفتادهین ی. اتفاقیراحت باشه شانس آورد التی)خ

آمد، نشدم. در آخر مادر در  یکه از او خوشم نم یمتوجه حرف مادرِ آن کودک چشم آب گرید

 شینقاش برا یشد، دخترش برگشت و پسره  یکه دست فرزندش را گرفته بود دور م یحال

 اش معلوم شد. ییزد که او دو دندان جلو یچشمک

نقاش در ذهنم  یپسره  یمهم نبود، دستم را مشت کردم و گفته  میبرا یرفتار لوس نیچن

 شد. یم نییباالپا

 کردم. یخودم تکرار م یگرفتم و حرفش را بارها برا یاز داخل لُپم را گاز م 

- Are you hungry? Do you want to eat something?(؟یبخور یخوا یم یزیچ ؟ی)گرسنه هست 

ر به دا هیکه کنا یکه گفت سرباال آوردم و نگاهش کردم. دندانم از حرکت افتاد و به حرف یزیچ با

 من گفته بود فکر کردم.
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حرف نگاهش  یدانستم چگونه جواب آن حرف اش که ذهنم را مشغول کرده بود بدهم. ب ینم 

 کردم.

 گرفتند. یچشمانم جان م یآن خاطرات تلخ داشتند جلو یهمه  

 ،یو به فارس دیکش شیبه پشت موها یشوم دست یرا متوجه نم شیکرد گفته ها یاو که فکر م 

 ناله کنان گفت: 

 هیهم شب افتیزنم. اخه ق یحرف م هیاشاره با بق مای. هنوزم با افهیضع میبابا من آلمان ؟یآلمان _

ا الله، چشمات چر نیبابا نکنه ا یبا توام. ا ؟یشنو ی. مگهید ریبگ ادی یسی. انگلستیآلمانا ن

  ؟یکر و الل نگاه،چندتاس؟ انگشتامو  نیمادمازل، خانم، اَنتِ، بانو، الو. ا ،یدیپلک بزن. ل نجوره؟یا

 پشت سرهم اش درد گرفت. یاز حرف ها سرم

 زجر آور بود. میبرا بیداشت؟ لهجه اش عج یبرنم ییچرا دست از باطله گو 

 را نداشتم. یخوش یالک یادم ها نیچن یواقعا حوصله  

 گفتم: ینگاه کردم و نا خواسته به فارس شیدر چشم ها 

زود تلفنشو قطع کرد؟  یدیناراحت شد؟ د یدیاون زن حواسش نبود که بچه اش افتاد، د  _

، دست به موهاش دخترشو بغل کرد یدیافتادن دخترش چقدر تو صورتش غم بود؟ د یبرا یدید

شه اتفاقا،  یشه. خوشحال هم م یاتفاقا ناراحت نم نیشناسم که اصال از ا یم وی. من مادردیکش

 بره... یدخترش لذت هم م یاندازه اونو، از نابود یده، م یهُل م ترشواصال خودش دخ

 شد.  یکرد و لبخندش کم کم م یبهت نگاهم م با

 شد.  یم مانیبزند سپس پش یکرد تا حرف یرا باز م شیلب ها د،یبگو یزیدانست چه چ ینم انگار

خواستم  یکه نم شهیدادم، مثل هم یکردم بغضم را هم قورت م یکه از کنارش عبور م یحال در

 وریپل یکه دور شدم مچ دستم توسط همان پسر نقاش از رو یباشم. چند قدم فیضع یکس یجلو

 : دمیآرامش را شن یشد و صدا ریاس ممیضخ
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 ...دیکه گفت یزیبگم. منظور من اصال اون چ یدونم چ یمن واقعا نم_

 دستش را برداشت و نگاهم کرد: عیسر دیمچ دستم را در دستش د یو برگشتم. وقت دمیکش یآه

 نداشتم خانم. یمنظور  _

 کردم و نگاهش کردم:  یقروچه ا دندان

اون  دینبا دی. شایدون ینم یزیموضوع چ نی. توهم از استنی. مادرها مثل هم نستیمهم ن _

 زدم. یحرفارو بهت م

 د،یباال پر میبردارم باز هم مچ دستم را گرفت. ابروها یگریپشت به او کردم و تا خواستم قدم د 

 حرکت را ندلشتم. کی نیانتظار ا

بود. برگشتم تا به او بتوپم، اوهم  بیکشور عج نیدر ا یرانیا یدختر تنها کی دنید شیانگار برا 

. فاصله مان کم بود و لب باز ایو همه مثل برد ایمثل برد یکیو طمع کار،  الیخیبود، نامرد، ب پسر

 در دستش دهانم قفل شد.  یآب نبات صورت دنیکردم که با د

 زد؟ یچه بود؟ مگر داشت با بچه حرف م یبرا نیا

 هانم گرفت. د یدر هم فرو رفت و لب باز کردم تا جوابش را بدهم که دستش را جلو میها اخم

 مهربان گفت:  اهیهم با همان لبخند و چشمان س باز

ذر ع هیکوچولوعه و  ییآشنا هیفقط واسه  نینباش، توپت چقدر پره. ا یباشه بابا انقدر عصب _

 بهت بدم. نویحاالهم بخند تا ا گه،ید زیتر، نه چ کیکوچ یخواه

 خورد و صورتم درهم جمع شد. نیدماغم ناخواسته چ یها پره

 کرد.  یاو رسما داشت مرا خر فرض م 

 کرد؟ یم یسخنران میدست من را گرفته بود و برا یآمد، او به چه حق یداشت در م کفرم

 و گفتم: دمیدستم را محکم کش 
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 کنه.  یدو گوش که عرعر م وونیمنو، من نه بچه ام نه اون ح نیاره؟ بب یهار شد یدیدختر د _ 

 شد گفتم:  یم شتریدانم چرا لحظه به لحظه ب یکه نم یخشم را سامان دادم و با وریپل نیآست

 غرب زده. یجنبه  یگذاشته نه؟ ب ری. غرب روت تاثیریدستمو بگ گهیخوش ندارم د -

 مرا آتش بزند. شتریخواست ب یشد و انگار م یم شتریدانم چرا، لبخندش ب ینم

 د. ش شیپنجه ها ریاس فمیک ی رهیکه زنج ردیدستم را نگ گریبودم د دواریپشت به او کردم و ام 

 با خنده گفت:  عیکه سر رمیرا به شدت خارج کردم و با شتاب برگشتم تا حالش را بگ بازدمم

 ...ریبگ نویا گمیخرت کردم؟ م یمن ک ؟یدوز یم یبر ینگو بابا. چته م یچیه سیه سیه _

 آب نبات را در دستم گذاشت و با همان لبخند ادامه داد:  و

 ندارم. تیکار گهیحاال د _

اش  یرد کرده بود و گوش دشیشرت سف یت یاش را که از رو یمشک یِها یاز هندزفر یکی سپس

 ادیپ نجایخانم، ا یبود، در گوش راستش گذاشت و بالبخند گفت: راست نشیشلوار ج بیدر ج

 .متهیغن نجایهاهم ا یرانیکردن ا دایبدرد بخوره، پ یلیهم زبون خ هیکردن 

 نیکند چن یم یکشور زندگ نیاست در ا یاو که مدت یداد؟ برا یم ییآشنا شنهادیپ 

 انگار راحت بود. ییبرخوردها

 کردم و گفتم:  زیرا ر میچشم ها 

 واسه من؟ یمتیغن یعنیاالن تو  _

 فت:گ یکرد و با لبخند میآن را نبسته بود را تنظ یچهارخانه اش که دکمه ها یآب رهنیپ نیآست

داشته باشه، چه مدت زمان کوتاه چه بلند، اگر خوب  ینفر نقش هی یزندگ یکه تو یهر کس  _

 تنها بمونه. گهیتونه د یشه تجربه. آدم که نم یاگر هم بد م مت،یشه غن یباشه که م
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 . ستمیکه داشت نگر یو به لبخند دمیلبم را از داخل جو ی گوشه

 رنجاند.  یاو را نم یزیچ چینشاند، انگار که ه یلبخند م شیلب ها یچه راحت رو او

 داشت. یو زندگ یرنگ شاد شیها چشم

 یغم یاو در زندگ دیبودند، شا بیو غر بیمن عج یلبخندها برا نیا دیبود، شا یبیعج آدم

 شد. یحس به من القا م نیا شیبوم ها یرو یرنگ ها یکرد، از بعض یپنهانش م اینداشت، 

مورد  یرنگ ها یانسان ها را از رو یسال غرق شدن در همه نوع رنگ، حس ها نیبعد از چند 

پسرک نقاش مطمئن بودم  نیا یدادم؛ امکان اشتباه هم داشت، اما برا یم صیعالقه اشان تشخ

 .دیخند یکرد و م یداشت که پنهان م یدر کار نبوده. او غم یاشتباه

 بخندم. میام دهم، نتوانستم با غم هاکه من با وجود آن همه عذاب نتوانستم انج یکار 

 یکاره اش رفت و رو مهین یندارم سمت نقاش شیحرف ها یبرا یکه انگار متوجه شد جواب او

 و گفت:  دینفس سر کش کیدهانش گرفت و  یآب را جلو یاش نشست و بطر یصندل

 زل نزن، حرف بزن. _

 دیباشد که بگو یداد؟ که بخواد نشانه ا یم یا یلحظه وجودش چه معن نیدر ا نجایکه بود؟ ا او

 یزدم. حق با او بود من م یپسرک با غم شاد باشم؟ چقدر مسخره! پوزخند نیمن هم مثل ا

 دوختم.  یو م دمیبر

که در کف دستم توسط آن پسر که هنوز هم  یکج کردم و به آب نبات نییرا به سمت پا سرم

 . ستمیدانستم، نگر یاسمش را نم

 به سمت باال به حرکت درآمد.  میا اما دو طرف لب هادانم چر ینم

 یبود که ب یاز حرف یعذرخواه یبرا یا رهیدا یرنگ و طرح فانتز یآب نبات  صورت نیا آخر

  ؟ییآشنا یبرا ایهدف زد 

 بود. او که بود اصال؟  بیو غر بیعج
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 را بستم. پشیگذاشتم وز فمیمضحکم را قورت دادم و آب نبات را در ک ی خنده

را  شیبود، تا قدم اول را برداشتم صدا جهینت یب نمشیقرار نبود بب گریزدن با آن پسر که د حرف

 . فعال.ینیرو بب یرانیپسر ا هی یها ینقاش ادیخوشت ب دیشا نجام،یا شهی: من همدمیشن

  نم؟یو او را بب میآ یکرد من بازهم م یفکر م یاو بر چه اساس د،یباال پر میابروها

دور نبود قدم  طیمح نیبخواهم فکر کنم، به سمت هتل که چندان هم از ا یزیآن که به چ بدون

 برداشتم.

تر به چ ازیحد باشد که ن نیکردم در ا یشده بود، هنگام خروج از هتل فکر نم شتریباران ب شدت

تواند  یباران م نیدانستم ا یشدن مهم نبود، اگر م سیخ میهم برا یلیداشته باشم، هر چند خ

که  فیشدم...اما ح یم سیو خ ستادمیا یآن م ریز یادیو ببرد زمان ز دیرا با خود بشو میغم ها

 توانست. ینم زیچ چیه

 نشود.  میتا آب وارد گوش ها دمیتر کش نییانداختم و کالهم را پا نییرا پا سرم

به صبح  یشگیهم یبودم بدون کابوس ها دواریخواب که ام کی یهتل بودم و خودم را برا کینزد

 برسانمش آماده کرده بودم. 

 تر از هتل بود، به آن ها نگاه کردم. نییپا یکه کم ابانیتجمع مردم در خ دنید با

د با لبخن یادیو همچنان افراد ز دندیرقص یبارش باران م یبود، انگار برا یابانیکارنوال رقص خ 

 چتر به آن ها زل زده بودند.  یمثل من ب هیهاهمراه با چتر و بق یبعض

 آمد من هم به آن ها نگاه کنم.  ینم بدم

دادند، آنقدر  یحرکات کامال مشابه انجام م ابانیتا پسر به همراه دو تا دختر در وسط خ پنج

 به سراغم آمده بود. جانیبود که ناخواسته ه جانیرقصشان مملو از ه

سقف نشسته بودند با دستگاه آهنگ را  ریکه ز گریبود که دو پسر د ییایتالیبه زبان ا یکیموز 

 گذاشتند.  یم
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از همه شور داشتند نگاه کردم، چقدر شاد بودند و واقعا  شتریکه خودشان ب ییرقصنده ها به

دادند تالش  یکه انجام م ییرقص ها یبرا یادیرقصشان کار شده بود و واضح بود که مدت زمان ز

 کرده بودند. 

خواهم شد، به هتل  ضیباران باشم حتما مر ریز نیاز ا شیمتوجه شدم اگر ب که کردم یعطسه ا با

 و وارد شدم.  دمیکه چند قدم فاصله داشت رس

 برداشتم. میموها یشده بود، از رو شتریرا که وزنش بخاطر آب ب کالهم

 ترانه؟ -

 ترنم سرم را برگرداندم.  یصدا دنیشن با

 کرد؟ یچه م نجایخواست؟ ا یچه م او

کنه،  یهتل کار م نیهم تو ا اریسواالت را در نگاهم خواند که خودش گفت: خب مه نیا انگار

 بهم گفت... دید ستمیس ستیاسمتو که تو ل ،ینبود اومد یوقت

 ؟یخوا یم یچ -

 آمد و دست ترم را گرفت.  جلو

 ؟یو گفتم: چرا اومد دمیکش رونیدستش ب ریاز ز یرا به آرام دستم

دوست نداشتم  چوقتیو گفت: ه ستیام را بدهد در چشمانم نگر یحرکت قبلآن که جواب  بدون

 یرو جز من نم یچکسیکه ه یکشور ی. اونم تورونیاز خونه ام بره ب نجوریا کمیخواهر کوچ

 شناسه.

 ،یدون یخودتم م نجایا ومدمیرا در دست گرفتم و گفتم: من از اول بخاطر تو ن سمیخ یمو طره

ه که هم یکشور ی. من تویرم که نگران بش یشه و کجا م ینداره بهت بگم چه خبر م یلیپس دل

برام نداره،  یفرق رانیا ریو غ رانیا نطور،یهم هم نجایتنها بودم ا دنیفهم یزبون همه زبون همو م

 گردم. یدو ماه که باشم برم یکی نجام،یحاال هم که ا
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 ...ادیهتل ز نهیناله گفت: هز با

 و به سمت آسانسور قدم برداشتم. دمیرحرفش پ انیم

 هیدونم چ یبهم خوب و بدو که خودم م ستین یکس گهیکه د نهی. مهم استیپولش مهم ن -

 گوشزد کنه.

 .یدون یلب گفت: بخدا قسم نم ریام را گرفت و ز کهیت

 نگفتم. یزیآسانسور را فشار دادم و چ یدکمه  کالفه

 نبود، لبخند زد و گفت: من فردا منتظرتم. یوضع راض نیکه از ا او

توجه به او وارد شدم و هنگام بستن در نگاهش کردم و گفتم:  یآسانسور را باز کردم و ب در

 خداحافظ.

 حبس شده ام را آزاد کردم.  نفس

 را دوست دارم؟  ییتنها نیشد که من ا یچرا متوجه نم او

 خواهند که آن را ترک کنم.  یدند و حال مکه خودشان آن را ساختند، مرا عادت دا ییتنها

 بود.  میتوسط دندان ها دنیلبم در حال جو پوست

 سال ها بود که خو گرفته بودم.  ییتنها نیبا ا من

را  دیآمد که من کل ادمیاتاق  یسوخته  یدر قهوه ا دنیبا د دمیکه به طبقه چهارم رس یهنگام

 نگرفته ام.

 اول برگشتم.  ی کردم و به طبقه یدندان قروچه ا 

 درهم شد و سالم کردم. میناخواسته اخم ها ستم،یپشت س اریمه دنید با

 خوش جواب داد و دستم را گرفت.  یسرش را باال آورد و نگاهم کرد، سپس با رو 
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دانستم چقدر آن  یدانست خودم که م یهرکه نم اورد؟یمهربانان را در ب یخواست ادا یم چرا

 . ردیبگ یخواست از آب گل آلود ماه یکرد و م یزمان من را بد نگاه م

با  یشدن داشت، حت کیو همه بر ضد من هستند قصد نزد ستیهمراه من ن یکس دید یم یوقت

 . ایوجود برد

 را درخواست کردم.  دیکل یمشت شد و بالبخند مصنوع دستم

هم  یخداحافظ یتوجه به او سوار آسانسور شدم. حت یاحترام کارت  را در دستم گذاشت و ب با

 نکردم.

 یزندگ یدارد، اما وقت یاقتیل یکه چه شوهر ب میبه ترنم بگو یروز کیخواست  یآنقدر دلم م 

 شدم. یم مانیکه داشته ام پش یو لبخندش را، از فکر نمیب یاش را م

 راست وارد حمام شدم.  کیدر اتاق را باز کردم و  دمیکه رس یهنگام

 بود. میاز مسکن ها یگرفتن هم جزو دوش

**** 

 شد. یقطع و وصل م نفسش

 .دنشینفس کش ینبود برا یژنیاکس 

 زد، آب قصد خفه کردن او را داشت. یدست و پا م 

 یا جهیزد نت یبه هوا م شیکه با پاها یکه از پشت گردن او را گرفته بود، لگد یدست پر قدرت 

 کرد. یمن یدوا م یدرد چیدر دو طرف سطل ه شینداشت، حرکت تندتند دست ها

گذاشت که سرش از آب خارج شوند،  یتوانست سرش را تکان دهد، آن دست قدرتمند نم ینم 

 قطع شد. شیهم افتاد و حرکت دست و پا یچشمانش رو ستاد،یدختر از حرکت ا

 زدم. یباز کردم و تند تند پلک م چشم
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 .ختیر یام عرق م یشانیاز پ 

ر س میبه نفس نفس افتادم، دست ها کر،یدوباره آن چندمرد غولپ ،یادآوریدوباره کابوس، دوباره  

 یام نبض م قهیتوانستم آن ها را حرکت بدهم. سرم در حال انفجار بود، رگ شق یشده بودند و نم

 بود.  سیزد، تمام گردنم از عرق خ

خواستم،  یاز جلد جدا کردم. آب م یکنار تخت دراز کردم و قرص زیزور دست به سمت م به

 آن را قورت بدهم.  ییتوانستم به تنها یآنقدر خشک بود که نم میلوگ

زبانم قرار  یاتاق حرکت کردم و قرص را رو یکوچک گوشه  خچالینامتوازن سمت  یقدم ها با

 . دمینفس سر کش کیآب را  یدادم و سپس بطر

 دارند. یدست از سرم بازم یکابوس ها ک نیدانستم ا ینم

 وم؟قرار بود من راحت ش یک 

 گذاشتم و درش را بستم.  شیرا سرجا یبطر

 نییام باال پا نهیس یزدم و قفسه  یکه به سراغم آماده بود نفس نفس م یهم از بابت کابوس هنوز

 شد.  یم

 عادت نکرده بودم.  یتیوضع نیچن نیسال به ا نیاز گذشت چند بعد

 دادم. هیکرم رنگ بود تک یساده  یواریاتاق که کاغذ د واریرمق به د یب

 از عرقم امتداد دادم. سیمالش دادم و آن را تا گردن خ یو آن ها را کم دمیبه چشمانم کش یدست

هم در نبود  دهیکشاند و قصد ارک یآن همه زجر مرا به جنون م یادآوری د،یتپ یبه شدت م قلبم

 بود.  نیخودش هم

 شد. شینگال هاچ ریاس میبرد، بغضم گرفت و گلو یم نیهمه عذاب مرا داشت از ب نیا

 صورتم جا خوش کردند. یمهابا رو یکه ب ییاشک ها  
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که  یهمه بدبخت نیگذاشتم و بخاطر ا میزانوها یخوردم و سرم را رو زیل واریدا یتعال از رو یب 

 . ستمیرا گرفته بود از ته دل گر بانمیگناه گر یب

 میجان رها مهیآمد و ن یخسته ام، هر روز مرگ به سراغم م یزندگ نیمن از ا میبگو یچه کس به

 از صد مرگ سخت تر است.  نیکند و ا یم

 بودند را از صورتم کنار زدم.  دهیصورتم چسب یسیکه بخاطر خ میرا باال آوردم و موها سرم

تم گف یکه م یرا زدودم، خودم از همه نفهم تر بودم، هرسر میو اشک ها دمیام را باال کش ینیب

 دادم. یخودم را عذاب م شانیادآوریبه آن ها فکر نخواهم کرد اما با  گرید

 مدت راحت باشم.  نیخواستم در ا یفقط م ،یزیچ چیکس به ه چیخواستم فکر کنم، به ه ینم 

 میراب نیسنگ یکه گاه دهیپوچ ارک یام بهتر شود تا بتوانم بازهم حرف ها هیداشتم که روح دیام

 رفتم و نه او بشنوم. مجبور بودم. یشد را در آن خانه که نه من از آنجا م یتمام م

 افتاد. زیم یرو گاریبه پاکت س چشمم

از قرص  شتریب گاریخوردم اما س یآرامش قرص م یبرا شترینه، ب ادیز یلیبودم اما خ دهیکش 

 کرد. یآرامم م

 یا هیثان یکه قرار بود برا یگاریس دنیگرفتم و از جا برخاستم و به قصد کش نیدستم را به زم 

نخ  کیباز را در دست گرفتم و  مهیاز افکارم خارج کند. پاکت ن شیرا به همراه دود ها میغم ها

 یعسل یرو دنشیلبم گذاشتم و به دنبال فندک چشم چرخاندم، با د یدرآوردم و آن را گوشه 

 را آتش زدم.  گاریمبل، آن را چنگ زدم و س نارک

 کردم. یآرامش دم و بازدمم را وارد و خارج م با

 از پنجره رونیب یو به منظره  دمیکش یم گاریس یزیچ چیمبل نشستم و بدون فکر به ه یرو 

 کردم.  ینگاه م

 نبود.  شبیاز باران پر شدت د یبود و خبر یآفتاب هوا
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سرعت آن را پاک گفتم و به  یام آخ یقهوه ا یشلوار نخ یرانم از رو یخاکستر رو ختنیر با

 کردم.

 رفتن بلند شدم.  رونیب یگذاشتم و از جا برا یعسل زیم یرا در بشقاب رو گاریته س 

 کنم.  یزندگ یلبخند بزنم، کم یبدهم، کم یبه خودم شاد یکاش امروز بتوانم کم یا

 اتاق رفتم و در آن را گشودم. یواریسمت کمد د به

 را از چمدان خارج کردم و آن ها را سامان دادم.  لمیوسا شبید 

طرح گل،  کیقرمز با  یساده  رهنیپ دنیآن را در دست گرفتم و با د یشلوار چسبان مشک با

لباس  هیاما او هم جزو بق اورمیخواستم به همراه خودم ب یلباس را نم نیا دم،یلبم را جو یگوشه 

 ام، همراه شد.  رهیت یها

 و آن را چنگ زدم. دمییه هم سارا ب میها دندان

ام را برداشتم، کفش ها را از جا  یو گوش فیک شب،یمثل همان د یشیو با آرا دمیآن ها را پوش 

 خارج کردم و دم در گذاشتم.   یکفش

 داشتم. یآسانسور قدم بر م یام را پا کردم و به سو یتخت مشک یاتاق خارج شدم و کفش ها از

از  ستیاش ن فتیش ایآنجا است  اریدانستم مه یکه نم ستمیمت ستوجه به قس یب دمیرس یوقت

 هتل خارج شدم. 

 که دلچسب بود.  دیوز یم یخنک مینس

دور بودند  یکه کم ییها یآرام به سمت تاکس یآب هوا شده بودم. با قدم ها نیمن عاشق ا واقعا

 داشتم.  یبر م

کارنوال  پیهمزمان راه رفتن نگاهشان کردم، همان اک یچند نفر یخنده و حرف ها دنیشن با

 بودند. 
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تر به دو دخ یسیبست و به انگل یرا م شیدم در نشسته بود بند کفش ها یپله ها یکه رو یپسر

مهم  میبود و چهره اش نا مشخص. آن قدر برا نییگفت، سرش پا یم ییها زیاز پسرها چ یکیو 

 را بدانم. شانیخنده ها لیو دل بلندشان را گوش دهم ینبود که حرف ها

 .دمیجان بخش میسر برگرداندم و به گام ها 

ا ر شیاز کفش ها یکیبلند شد که من هم نگاهشان کردم، آن پسر که هنوز  شانیقهقه ها یصدا 

 گفت: یپا نکرده بود آن را با خنده به سمت آن سه نفر پرت کرد و به فارس

 تو روحتون. _

 آشنا بود. شیصدا د،یباال پر میابروها

 خنده دارش. یآشنا بودمخصوصا لحن با مزه  یلیخ 

 یسیدوستانش بند کفشش را بست و با خنده به انگل یتوجه به خنده  یرا برگرداند و ب سرش

 .ردیخواست بگ یاز آن را متوجه شدم، حالشان را م یگفت که قسمت یزیچ

که دم  یودند وارد خانه شدند و پسرب دهیباران با آن رقص سخت درخش ریز شبیدختر که د دو

همان پسر آشنا، با قهقهه دوستش را به داخل هل  دند،یخند یزدند و م یبود حرف م ستادهیدر ا

 آمد و چهره اش واضح شد. نییداد و در را بست، سپس از پله ها پا

 همان پسرک نقاش!  

 کرد.  یم میرا تنظ شیها یبود و هندزفر نییسرش پا دیخند یکه م یحال در

 کردم افتاد.  ینگاهش م یچشم ریکه ز یرا که باال آورد نگاهش به من سرش

 گرفتم. شیرا در پ رمیرا جهش دادم و مس میچشم ها مردمک

 که گفت:  دمیبلند همراه با خنده اش را شن یبه سمتم آمد و صدا ابانیاز آن طرف خ 

 .ی. چه سعادتی. چه تصادفمتیبه به خانم غن_
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 که به کار برد ناخواسته خنده ام گرفت اما آن را قورت دادم و نگاهش نکردم.  متینغ  یکلمه  از

نکنه هنوز بابت  _کرد با خنده گفت:  یم میرا تنظ رهنشیپ یها نیآست یکه دکمه ها  یدرحال

 یخوششون م زایجور چ نیآب نباته کارساز نبود نه؟ دخترا از ا ؟یمنظور زدم ناراحت یکه ب یحرف

 آد که.

 نیچمدان گذاشته بودمش افتادم، اول یدرش آورده بودم و تو فیاز ک شبیکه د یآبنبات دای

 که هم زبانم بود. یا بهیغر کیاز  یادگاری

 یلیخ ی هیته خنده کامال واضح بود، روح شیکه شاد بود و در لحن صحبت کردن ها یا بهیغر 

 ذره از آن را. کی یکه من نداشتم حت یزیداشت، چ یخوب

 پوست لبم را کندم و باز هم با سکوت پاسخش را دادم.  

 کرد و باخنده گفت:  میاش را تنظ یخاکستر رهنیپ نیکارش فارق شد و آست از

 گهیشه د یم نیدن هم یپولمو بهم آب نبات م یباق یوقت _

 نزدم.  یبه او انداختم و حرف ینگاه

 . کرد یباز م یزیدلش خوش بود! سر صحبت را با هر چ چقدر

 حاال؟  یر یسکوت است گفت: کجا م شیجواب حرف ها دید یوقت

 ها اشاره کردم. یحرف با سر به تاکس یب

 : دمیشنو یرا م شیدارد فقط صدا یتیدانستم چه وضع ینم

 یلیرفت؟ خ یم لیتحل تیانرژ د؟یرس یبه آسمون م نیزم یبگ یکرد یدهن باز م نویاالن اگه ا _

 .ادیم شیافسردگ نتتیب یبابا ادم م کمیبده آدم همش ساکت باشه. حرف بزن. بخند 

 .دمیبه سمتش کج شد و لبخندش را د سرم

 بدون فکر ناخواسته گفتم: 
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 .ستمیخوش ن یمن مثل تو الک  _

 اش بود را باال داد و گفت: یشانیپ یکه گوشه  ییزد و تکه مو یتلخ لبخند

 ه؟یکه الک یدون یو خب تو از کجا م _

، دارن یبدبخت هیده آدمارو که همشون  یانقدر عذاب م ایدن نیپر رنگ تر شد و گفتم: ا پوزخندم

 دروغ محضو گفته..  نهیبگه خوشبختر یهرکس یعنی. ستنیاوناهم که شادن از ته دل ن

 .ید یگذره تو خودت با لبخند جوابشو بده. حرصش م یسخت م یهرچ نه،یهم یزندگ -

 شیسال بود که فقط تحملم را افزا نیمن چند اورم؟یبود که طاقت ب نیگفت؟ منظورش ا یچه م او

 گوش سپردم شیدادم. به صدا یم

ل شه د یکه م یاگه از اعماق نباشه، ظاهر یتر جوابتو بده، حت یلبخند الک هیتا اونم حداقل با  -

 یدر آخر خودشون نابود مشن و  یدرد و غما فکر کنن غرقش م نیخوش کرد. اگه همه بخوان به ا

 دو روزتو نکن جهنم. گه،یحرفا؟ همونه د نیو ا ایدو روزه دن یدیشن. مگه نشن

 کردم. یم لیرا تحل شیو حرف ها دمیداخل لُپم را گز از

 دم.نگاه نکرده بو هیقض نیکوتاه به ا یچندتا جمله  نیبُعد با هم نیگفت، تا به حال از ا یراست م 

سر  میبخور یزیچ هی میزد که از فکر درامدم، او با همان لبخند گفت: بر یضربه ا میآرنج به بازو با

 ؟یصبح

 و گفتم: دیباال پر میابروها

 صبحونه؟ _

 م؟یبر یا هیو نسکافه، پا کیهمون ک -

 کرد.  یم تیمیشد و احساس صم یم یچه راحت خودمان او

 من بود.  برعکس
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کنارش صبحانه  یساعت یبرا ب،یعج ییجورا کید و بامزه بو شیدانم چرا، حرف زدن ها ینم اما

 یبد شنهادیصحبت کند، در کل پ شتریبود که دوست داشتم ب ینداشت، جور یخوردن ضرر

 نبود. سر تکان دادم و گفتم:

 خب، کجاست؟ یلیخ  _

 تره. نییپا ابونیچندتا خ هی -

 داشتم.  یحرف شانه به شانه اش قدم بر م بدون

 آمد گفت:  یاو انگار که از سکوت بدش م اما

 ؟یتو هتل بود_

چندتا  یبه اندازه  یکه از انجا خارج شد فقط هتل بود و بعد از فاصله ا یآن خانه ا یبه رو رو

 رستوران کوچک بود و سپس خانه ها. کیخانه، 

 دم.نگاه کراش  یآب دیاسپرت سف یانداختم و به کفش ها نییگفتم و سرم را پا "یآره ا"لب  ریز

 زدم. یحدس م -

 رو؟ یباال آوردم و نگاهش کردم: چ سر

 ..یها را در گوش چپش گذاشت و  گفت: مسافر یاز هندزفر یکیباال انداخت و  یا شانه

 ؟یدون یباال رفت و گفتم: از کجا م میابرو یتا کی

 اش را خاراند و گفت:  ینیب یرو

 شناخت. . شهیها رو زود م ستیتور _

 نزدم. یو حرف دمیکش یقیعم نفس

 کند تا بخواهم بپرسم که خودش کجاست.  یم یمهم نبود که او کجا زندگ میبرا 
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 اعصابم.  یرو دیکش یلباسش بود خط م یکه رها رو گرشید یکه از هندزفر یوز وز آهنگ 

 یم یهمه باهم تو اون خونه زندگ م،یش یم ینفر ازدهی م،یهست یابونیگروه کارنوال خ هیما  -

 .میکن

ان پسر ی هیکه بق یبود، آن طور حرفه ا یو کشش یحرکات ورزش شتریکه ب دنشیتصور رقص از

 قورتش دادم. عیشد که سر داریلبم پد یناخواسته رو یلبخند دندیرقص یگروه م

آمد را جلب  یکه از رقص خوشم نم یتوجه من شبشانیبودند چون رقص د یا یپس گروه قو 

 کرد.

 .دمیبارون د ریز شبیاونا رو د -

ش . جالبمیکن یم نیمسابقه تمر هیواسه  میدار م،یرقص یکه بشه م یاره، چندساله هرمناسبت -

 هی م،یدار ییایتالیا هیاون کارنوال منم، فقط  یرانینفر، مثال تنها ا هی یاز هر کشور نجاستیا

 نفر. ازدهی میسر جمع شد هیمدل نیگروهمون ا ،یپاکستان

کنند.  یم یزندگ یافراد به راحت نیآن خانه بزرگ بوده است که ا دیخانه! شا کینفر در  ازدهی

 جالب بود که باهم کنار آمده اند.

 خوبه. -

 نجاستیگفت: ا یدستش به کافه ا یاشاره  با

کافه را  یحرف به سمت کافه قدم برداشتم، جلو تر از من راه رفت و در قهوه ا یتکان دادم و ب سر

 تا بوده خانما مقدم ترن. میخنده گفت: از قدباز کرد، سپس با 

هم در کار نبود  یآن که هنوز هم با او راحت نبودم و اعتماد یحرفش خنده ام گرفت اما برا از

 نشان ندادم. یعکس العمل

 یبود و نگاهم م ستادهیا می. روبه رودمیرا شن شینشستم که صدا وارید یگوشه  یصندل یرو 

 کرد.
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 بگو. ؟یخوا یم یچ -

 فنجون قهوه بسه. هیگذاشتم و آرام زمزمه کردم:  زیم یرا رو فیک

 :دیتعجب نگاهم کرد و پرس با

 تلخ؟  _

 نچرخاندم. دنشید یکردم و چشم برا دییحرف تا یب

 رفت.  شخوانیبه سمت پ متعجب

 زیچ یسر کیبود، تنها فرقش صرف کردن  رانیا یمثل کافه ها بایداشت، تقر ییبایز یفضا کافه

فضا  نیحال آدم را در ا یفرانسو تیال کیموز یممنوع اش کرده بودند.صدا رانیها بود که در ا

 کرد. یبهتر م

 نگاه کردم. یو خاک یبا رنگ خردل واریبه د دهیسمت چپ چسب یحرف به تابلو یب 

 قصد نگه داشتن و کمک داشت.  ن،ییاز پا یکیاز باال  یکیدو تا دست در هم گرفته شده،  

منجالب در حال غرق شدن بودم دست  نیمن که در ا یبرا یبود، اما کس یجالب و قشنگ ینقاش

 کمک دهنده نفرستاده بود.

 نشستنش سرم را برگرداندم و نگاهش کردم. با

 با همان ظاهر خندان گفت: 

 .متهیکه غن یدون یم ،یخوشحالم که در خواستمو قبول کرد  _

 وانیگذاشت و ل میپاسخ ماند. فنجان قهوه را جلو یفش بکه داده بود حر ییآوردن سفارش ها با

 گذاشت.  یا شهیش زیکه من دوست نداشتم را وسط م یشکالت کیخودش و ک ینسکافه هم جلو

 .یبزرگه توهم به بدن بزن شاد ش کشیک نیبب -
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 دوست ندارم. کیمن ک -

 و گفت: دیخند

 نیا یقلوپ از اون خورد هیبدون تا  یگرفت یاون قهوه از زهر مارم تلخ تره، اگه ژست باکالس  _

 باال. یر یم یدو لپ کویک

اش را دوست داشتم، به آن  یکرد، تلخ یکرد! ژست؟ خوردن قهوه من را آرام م یم یچه فکر او

 اش است؟ افهیژست و ق یگفت برا یپسرک م نیمعتاد بودم، بعد ا

 به او که منتظر به دهانم چشم دوخته بود انداختم و گفتم: ینگاه

 از ده تا فنجون بخورم.  شتریب دیهست به قهوه معتادم. در روز شا یسال شیمن ش  _

بود  یعاد شهیاز قهوه که طعم اش مثل هم یحرف نگاهم کرد. جرعه ا یو ب دیباال پر شیابروها

 و گفتم: خوبه. دمینوش

 لبه اش جا خوش کرده بود زل زد و گفت: یرژ لبم رو یکه جا وانیبه ل متعجب

 مچهیکردم تو ن یبار همت کردم قهوه بخورم کل قندونو خال هیمن  ؟یرو خورد یاون کوفت  _

 فنجون. 

 و زمزمه کردم: دمینوش یگرید ی جرعه

 ادیبدم م یلیخ ینیریمن از ش _

 

 

 خورد. یرا م کشیحرف نسکافه و ک یتکان داد و ب سر

 .یچه قرمز قشنگ-
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 قرمز را بنگرم. یش ایبه اطراف نگاه کردم تا آن جسم  شیصدا دنیشن با

 ..دمینوش یگرید یتفاوت جرعه ا یب رهنم،ینگاهش به پ دنید با

 عمران. ،یآهان راست -

 .دیچرخ یرا باال آوردم و نگاهش کردم. عمران، سر زبان م سرم

 ترانه. -

 و گوش سپردمکردم  کینزد میرا به لب ها فنجان

 .متی: خوشبختم غنگفت

 دادم. سرتکان

 .۲۷را قورت داد و نگاهم کرد و گفت:  کشیک

- ۲۶. 

 تکان داد و گفت: چقدر خوب. سر

دست راستم  را لبه  یگاه سرم شده بود انگشت اشاره  هیکه دست چپم به طور قائم، تک یحال در

 .یستیآوردم، گفت: تو مغرور ن یفنجان  به حرکت در م ی

 حرف را زد.  نیهوا ا ینگاهش کردم، چه ب متعجب

 ،یبخند ی. بگیکن تیمیاحساس صم یبا کس یتوجه به چهره ام ادامه داد: فقط دوست ندار یب

 .یپسند یم نویخودت انگار ا ،یحرف زدنات هم محطات یتو ،یجور بسته، منزو هی

 ؟یروانشناس ؟یجادوگر ؟یو گفتم: تو رَمال دمینفس سر کش کیآخر فنجان را  ی جرعه
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دل آدماست  یکه تو یینقاشم، حرف ها هیو نه روانشناس، من  رمیزد و گفت: من نه فالگ لبخند

که درسته،  دمیرو گرفت فهم یچشمت اون نقاش یکنم. وقت یبوم مطرح م یرو با رنگ و طرح رو

 هست. ادیقلبت حرف ز یتو

 نگاهش کردم. تیجد با

 بودم. شیحرف ها لیتحل درحال

حرف هم  یکه حت ینکند، کس تیمیاحساس صم گرانیکه با د یکس ،یگفت منزو یبه من م او

و  ریاو فالگ دیصحت داشت. شا شیداد، درست بود، تمام حرف ها یگوش م شتریزد و ب یکم م

به  ییها یژگیو نیچن یا بهیمن آنقدر خراب و داغون بوده است که غر تیجادوگر نبود اما وضع

 دهد. یممن نسبت 

کنار صورتم را پشت گوشم  یِمو گرمیضرب گرفتم و با دست د زیم یدست راستم رو یناخن ها با

 .دمیام را باال کش ینیانداختم و ب

تر از کم یمکان، حت نیدر ا نجا،یام با او گفتگو کنم. ا یزندگ ینداشتم انقدر زود درباره  یا عالقه

 .ییدوروز اشنا

 ه؟یمسائل شخص نیکه ا دیکن یبعد شما فکر نم -

 را در قالب کرد و با لبخند گفت:  شیخم شد و دست ها زیم یباال انداخت و رو شانه

 ...نایا یاون آره،ول _

 .دمیحرفش پر انیکردم و م یقروچه ا دندان

 واسه خودشونه.  گرانید یمسائل شخص م؟ینزن یباره حرف نیشه در ا یم -

 را باال انداخت. شیابروها

 کنم.  انیب شیموضوع ها را برا نیخواهد ا یه بود اصال دلم نمشد متوجه
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دانم چرا، انگار کم  یها نبودم، اما نم نیاز ا کی چیو خوش مشرب،  من ه ییراحت بود، اجتما او

 . رمیتوانستم با او ارتباط بگ یکم م

 ؟یرفت یخب حاال کجا م-

 صداش از فکر درآمدم و نگاهش کردم. با

 منظورمه. شیساعت پ مین یعنی گه،یگم د یصبحو م -

کرد من را  یلبش که آرامش را به مخاطبش القا م یداده بود و با لبخند رو هیاش تک یبه صندل 

 . ستینگر یم

 و زمزمه وار گفتم:  دمیکش یقیعم نفس

 چه و درخت ایکه در ییکه حالمو بهتر بکنه، جا ییجا هی یول ستم،یبلد ن نجاهارویدونم، ا ینم _

 ذهنم پاک بشه. یا قهیکه آروم کنه...چنددق یزیچ نا،یدونم از هم یه باشه، نمداشت

 نگفت.  یزیتکان داد و چ سر

 مچ دستش نگاه کردم. یباال آوردم و ساعت رو سر

 هیکرد که شب یبودم. آدم را وادار م دهیند انمیکه تا بحال در اطراف یزیداشت، چ یجالب تیشخص

 خودش باشد. 

و آنکه چرا  یخواستم بپرسم اما کنجکاو ینم دم،یلبم را جو یلب باز کردم، گوشه  دیترد با

 کرد. یم کیام را تحر یکنجکاو ابانیبرد به آن خ یرا به همراهش نم شیها ینقاش

 ؟یرفت یتو خودت کجا م -

 در دهانش گذاشت و گفت:  یشکالت کیچنگال تکه ک با

 محل کار وروشکا واتسون. -
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 یاسم م نیاز ا یگریهم آشنا. در ذهنم به دنبال مشخصات د یلیاسم آشنا بود. خ نی! اوروشکا

 گشتم.

 ادامه داد: عمران

 برگذار کنه. یکُلن قراره بزود یتو ینقاش شگاهینما هی  _

 بودم.  شیها یمدت عاشق نقاش کیکه  یواتسون همان نقاش وروشکا

 . دیطرح و رنگ درخش ی طهیدر ح یهم نداشت اما در آن مدت حساب یادیکه سن ز یکس

 .میکنم واسش و از هام بر یکارهامو اوک میدیاگر به توافق رس مینیقراره برم محل کارش تا بب  -

 تر بود.  یمن هم حرفه ا یها یاز نقاش یو حت بایعمران ز یکارها

 هم درک اش سخت نبود. یلیکند خ یمثل واتسون همکار یبخواهد با کس نکهیا

 را قورت دادم.  میاز او بپرسم که حرف ها یگاه کردم و لب باز کردم تا سواالتعمران ن به

 ود. چشم دوخته ب شیروبه رو ینسکافه  دیسف اهیس وانیکه معلوم بود کالفه است به ل یچهره ا با

 چرا خوشحال نبود؟ او

 نبود.  یکم زیداشت چ یادیز تیمعروف یکه زمان یبا کس یهمکار 

 بود. دهیبه در خانه اش کوب یبزرگ شانس

 ؟یتو، خوشحال -

 زد و سرش را باال آورد و با لبخند نگاهم کرد:  پلک

ه تو و بگه ک نهیبب یو اون کاراتو اتفاق یداشته باش کیکوچ یگالر هی ابونیخ یتو نکهیآره، ا _

 .هیهاتو به فروش بذار قطعا باعث خوشحال ینقاش شگاهمینما

 گفتم:  تیا قاطعو ب دمیلبم را جو ی گوشه
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 .یستیتو شاد ن یول _

 دارم. اجیبه پولش احت ست،یزد و گفت: مهم ن یتلخ لبخند

 ،ششیپ میر یشه، باهم م یم ریداره د نیگفت: بب عیو دهان باز کردم که سر دیباال پر میابروها

 . یعالقه داشته باش یالبته اگه به نقاش

 ها. متهیبا تک خنده ادامه داد: غن و

 قلم دنیکش رمیدانست که سال ها مسکن ذهن درگ ینم او

 .امی: مدمیبوم است،  پوست لبم را جو یآغشته به رنگ بر رو یمو

 پاشو. اهللی: ستادیچنگ زد و ا زیم یاش را از رو یو هندزفر یگوش

 . میرا برداشتم و همزمان به سمت در کافه قدم برداشت فمیک

 وم. را بازکرد و منتظر ماند که من خارج ش در

 .ستادیآمدم اوهم جفتم ا رونیکافه که ب از

 میلب گفت: از کودوم طرف بر ریکرد همزمان زمزمه کنان ز یکه تمام منطقه را نگاه م یدر حال 

  م؟یکه زود برس

 یم میریبگ یتاکس میکه مستق نجایسرش را چپ و راست کرد و آخر گفت: خودشه، از ا یکم

 اونجا. میرس

 .میحرف قدم برداشت یگفت ب یکه م ییبه سمت همانجا سپس

 .دمییکاو یداشتم با دقت اطراف را م یکه شانه به شانه اش قدم بر م یحال در

که در فضا پخش شده بود انسانرا با نشاط  یپرندگان یکه سرسبز بودند و پرندگان، صدا یدرختان 

 ساخت.  یتر م
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خواست در  یداشت که دلم م یوبکرد آنقدر حس خ یو صورت را نوازش م دیوز یکه م یخنک باد

 آن لحظه بمانم. 

 .دیوز یکه م یپرندگان و باد یبرگ درختان باران خورده، صدا یبو ،یزیفکر درباره چ بدون

 شهر بود. نیشد، آنچه که من دنبالش بودم ا داریلبم پد یرو یکمرنگ لبخند

 :دمیرا شن شیداشتم که صدا یبر م یگریپس از د یکیرا  میها قدم

 آلمان؟ یتو از کجا اومد  _

 تهران._

 ؟ی: خودت چدمیلب پرس ریرا تکان داد که من هم ز سرش

 گفت: شیته خنده در صدا با

 .یتون یم نمیتو حدس بزن. بب  _

 گه جنوب. یخب حسم م یدونم که. ول ینم -

 و گفت: دیخند

 حست زده تو خال. _

 زدم و گفتم: یکج لبخند

 ؟یجد  _

 برد گفت:  یفرو م شیها بیدو دستش را در ج که بازهم هر یحال در

 ام. یآره من اهواز _

 کرد و باجنبه بود. یخونگرم رفتار م نیبود که چن یجنوب پس
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ا ه یگفت تمام جنوب یبوشهر بود، م یکه بچه  سایام پر ییتنها دوست دوران راهنما یادآوری با

 اشان هست.  شهیدر رگ و ر یخونگرم هستند و مهربان

 خوبن.آرام  یلیها خ یدادم و  گفتم: جنوب سرتکان

 نکرد. انیب یحرف گریزد و د یلبخند

 رفت. یحرف راه م یبود و ب نییپا سرش

 است. ریبود و از حاالتش معلوم بود فکرش درگ کالفه

 ؟یآرام گفتم: خوب د،یو با ترد دمیلبم را از داخل گز ی گوشه

 . دیبه گردنش کش یرا کج کرد و دست سرش

 زمزمه وار گفت:  یلبخند زورک با

 درواقع نه._

 و گفتم: دمیییسا دندان

 .ی. خودت گفتگهید یاز پولش بگذر یتون یکه نم هیموضوع مهم  _

 داشت گفت:  متیو صم یحس مهربان بیکه عج یزد و با لبخند پلک

 یاز جواب تالش بچه هاست حاضرم تا آخر عمرم تو اون شهر زندگ یاگه بدونم اون پول جزو _

 کنم.

 یاصال درباره  ست؟یچ دیگو یکه م یبود تا بپرسم اجبار دهیام را چسب قهی یدودست یکنجکاو

 کرد؟  یصحبت م یزیچه چ

منتظره حال ظاهرش عوض  ریمثل به طور غ یپسر نکهیهم نبودم اما ا یآدم کنجکاو چندان

 بود. بیبشود عج
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 .هیشهر خوب یلیخب کلن که خ _

 دمید یکه در گوگل م شیعکس ها یاز رو یداشت و من مدت یو رود معروف سایکه کل یاز کُلن 

 آمد؟  یاش شده بودم چرا بدش م فتهیش

 زد! یبه زور لبخند م یحت ست؟یاصال خوشحال ن چرا

 نگاهش کردم.  یچشم ریدهانم را قورت دادم و ز آب

 اتفاقات را بدانم.  نیا لیخواست دل یم دلم

 خوردند. یو تاب م چیدر ذهنم پ یسواالت

 .رمیبگ دهیرا ناد یسواالت و کنجکاو نیتوانستم ا یمهم بود که نم میانگار برا یدانم چرا، ول ینم

 لب باز کردم و زمزمه وار گفتم: االن کنجکاو شدم که... دیترد با

 . گهید ی انداخت: همون فضولخنده نگاهم و کرد و سرش را باال با

 .یخواد بگ ی. نمهیجهت کنجکاو ر،یدرهم فرو رفت و تندتند گفتم: خ میها اخم

 اش پر رنگ تر شد و گفت: لوس نشو...باشه باشه اروم باش نزن. خنده

 نییرا پا "لوس" یواژه  لیضربه به کتف اش بلند کرده بودم به دل یکه ناخواسته برا یدست

 .. مدیلبم را بلع یشلوارم فرو بردم، سپس لبخند کمرنگ گوشه  بیانداختم و مثل خودش در ج

 بودم. شینگفتم و منتظر شروع کردن حرف ها یزیچ گرید

 کرده بودم. زیسخنانش ت دنیشن یرا برا میداشتم و گوش ها یقدم بر م نهیدست به س 

 .یدیتو منو ند -

 ؟ینگاهش کردم: چ متعجب

 شدند :  انینما شیرد و دندان هاک یا خنده
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 . رونیکشم ب یزبونت م ری. کل آمارتو از زیش یفضول بودن منو. حاال اشنا م _

 چپ نگاهش کردم و منتظر به دهانش چشم دوختم. چپ

 و ادامه داد: دیکش یهوف

هست  ی. فقط چندماهستیگروه ن یاز بچه ها چکودومیرو به رو هتل، اون مال ه یاون خونه   _

 .میبدون پول اونجا اتراق کرد

  ست؟یخودشان ن یچه که آن خانه برا یعنی د،یباال پر میابروها

 بود؟  یک یخانه  پس

بدون  مینتونست دید یداشته، انقدر که پارسال وقت یدار هیاون خونه صاحب فوق العاده ما ن،یبب -

و از  رونیب میبر کیخونه رو داد که از اون اتاق کوچ نیتو مسابقه بهمون ا میپول شرکت کن

 نیا میدید یوقت ییدرد بود. خدا یمرفه ب ی. خالصه از اون بچه خوش گذرون هامیایدرب یآوارگ

رو  پول مکس میکه بتون میکه حداقل برنده بش میکرد یپر قدرت تر کار م میپشتوانه دار یسر

هفته  هی. تا نیخوب شد، هر روز ورزش و تمر تمونیبودن. وضع دهی. همه بچه ها هم عقمیپس بد

 یدوره  گهینمونده. کال د یچیه یعنیباختنش از دست داد.  یمکس همه پوالشو تو ش؛یپ

 شده. ومتم شیپولدار

 دادم.  یگوش م شیدقت و تعجب به حرف ها با

 شبه از دست داده است؟  کیرا  شیتمام پول ها یدار هیسرما چگونه

 گروه کجا بودند؟  نیاو ا دنیز دمگر قبل ا اصال

 نگاهش کردم که خود ادامه داد:  یسوال

مست بوده قمار کرد، تمام پوالش رفت، انقدر که مجبور بود سهامشم بفروشه،  االن منتظره ما  _

ابقه، مس میبر میتون یکنه. بازم مثل پارسال بدون پول نم یزندگ ادیتا خودش ب میاز اون خونه بر
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خورد خورد پول خونه و مسابقه رو  میگرفت، حاال دار دهیشه ناد یش کردن و نمماه تال نیچند

 کمه. یلیکه بشه روش حساب کرد. خ ستین یهنوز اونقدر ی. ولمیکن یجور م

 کردم.  ینگاهش م رهیخ رهیبود و خ دهیباال پر میابروها

 ناراحت کننده.  شتریبود و ب بیعج

 بدهد!  رییانسان ها را تغ یتوانست زندگ یچقدر م یقمار و مست نیا

 حماقت مثل زنده ماندم.  کیمثل من،  ،چقدرینادان کیحماقت،  کی

 نکشتن او. یحماقتِ بزرگتر برا کی

 جهنم کرد. میرا برا یکه زندگ یکس 

 . میحرفا چه بگو نیدانستم در جواب ا ینم

 بود؟ یشانس ما چ نیبدتر یدون یم -

 فکر کردم، سپس زمزمه وار گفتم: قمار کردن اون؟ یکم

 و گفت: دیپشت گردنش کش یدست

 ره.  یهمش به فنا م یعنی. میندار یواسه ثبت نام پول میتا به مسابقه برس نکهیا  _

 زد:  یرا به سمتم کج کرد و لبخند تلخ سرش

 بفروشم؟ اموینقاش شگاهیبرم کلن تو نما دیچرا با یدیحاال فهم _

 ان دادم. تک سر

از  شانیکرد تا بپرسم جر یم کمیبودنش تحر یناراض لیسخت است. اما دل شیبود که برا معلوم

 چه قرار است. 
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زرد پارک شده که  یها یکه به تاکس یو در حال دمیلبم را گز یگفتم؛ گوشه  یخودم را م یجلو

 : دمیکردم پرس ینگاه م میبود کشانینزد بایتقر

 ؟یمگه اصال اونجا بود اد؟یچرا از کلن بدت م یول _

 نگاهش کردم. مایمستق و

 یکنم وقت یحس م د،یبه پشت گردنش کش ینقش بست و دست شیلب ها یرو یزورک یخنده  

 داد. یکار را انجام م نیشد ا یکالفه م

 ل؟یدل -

اش که نور آفتاب آن ها را روشن تر کرده بود نگاه کردم: اره خب   رهیت یقهوه ا یچشم ها به

 .لیدل

قدرا ان یعنی. ستیهم مهم ن یلیرا باز کرد و نگاهم کرد: خ نیماش یمحو تر شد و در عقب لبخندش

 .رهیبرگشتنمو بگ یکه بخواد جلو ستیهم بزرگ ن

. 

بود که  یست و هم بزرگ. خصوصگفت که هم مهم ا یباال رفت، اما ناخداگاهم م میابرو یتا کی

 شدم، اوهم سوار شد و جفتم نشست.  یگفت؟ شانه باال انداختم و سوار تاکس ینم

دست  یبا انگشتر انگشتِ اشاره  دم،ید یها  را م نیها و افراد رهگذر و ماش ابانیکه خ یحال در

 کردم.  یم یراستم باز

 !انهیدانستم بپرسم  ینم

 کرد. ینم میرها یکنجکاو اما

زد ، سپس سرش را کج  یسوار شد و عمران با دادن آدرس به راننده، لبخند کمرنگ یراننده تاکس 

 کرد. یرا نگاه م رونیکرد و از پنجره ب
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 و گفتم: دمیکش یقینفس عم 

 گم. یم  _

 کرد بدون آنکه نگاهم کند زمزمه کرد:  ینگاه م ابانیبه خ زیر یکه با چشم ها یحال در

 هوم؟  _

 را به سمتم کج کرد و با لبخند گفت:  سرش

 ؟یگفت یزیجانم؟ تو فکر بودم. چ_

 و آرام گفتم:  دمییسا دندان

 د،ینفر۱۱خب شماها  نیخب پول مسابقه رو...بب گه،یشهر د هی یبر یخوا یتو م نیخب بب _

 کنه؟ یکار نم یعنی یچکی. هدیباالخره پول مسابقه رو جمع کن

 سرم نگاه کرد:  یکرد و به کاله رو یخنده ا تک

 خرن؟  یچقدر م نجایمنو ا یها یمگه تابلوها _

 و هر ارهیرستوران درم یتو شیکه آرجون بابت خوانندگ یامتداد داد: پول میرا تا چشم ها نگاهش

ار ک شگاهیکه تو آرا ایدن مگه چقدره؟ لوکرتس یشه و حقوقشو کم م یدعواش م یکیسه هفته با 

 نیهم تمر یلیتو مسابقه اس. خ یروزیبه پ دمونی. همه امهریگ یدستشو نم یچیکنه ه یم

 شک نکن. میشد یبرنده م میکرد یشرکت م شیاگه سال پ میمطمئن یحت. میکرد

 لبانم خارج شد و سرم را به سمت مخالف برگرداندم. نیاز ب یآهان

داد را  یکه در ذهنم جوالن م یشدم سوال یم نهیهوا، دست به س یکه بخاطر سوز سرما یحال در

 به زبان آوردم: 

 مگه عاشق چشم ابروتون بوده؟ _

 باال انداختم: شیرا برا میرا به سمتش خم کردم و ابروها سرم
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 ده. ینم یخونه به کس هی یالک ی. آدم که الکگهینبوده د  _

 و گفت: بوده. دیکش ششیبه ته ر یکرد و دست یخنده ا تک

 ؟یچ یعنیدر چشمانش نگاه کردم:  رهیخ رهیصاف نشستم و خ متعجب

 هست که دنبال راشلِ. یمکس مدت نیبوده، بب یآدم خوش گذرون یلیبهت که گفته بودم خ -

 نگاهش کردم که ادامه داد: یسوال

 یکرد، از موقع یبار کار م یو قبال تو هیدختر فرار هیراشل؛  ،یاون که موهاش کوتاهه و مشک  _

واسه ماها کرد، چون اون  یعشقشو ثابت کنه همه کار نکهیکه عضو گروهمون شد مکس بخاطر ا

اون  یتو یماها بود یدونم تو اگر جا یواسم مهم تره، نم زیگروه از همه چ نیخودش گفت ا

 دایپ ینه. ول ای یکرد یقبولش م یدید ینور کمرنگ م هی یوقت ،یدیو اتفاقات و نا ام تیموقع

 م،یکن نیکار و تمر شتریب م،یتالش کن شتریشد که ب نیو عالقه اش به راشل باعث اشدن مکس 

اقل با کنم حد ی. فکر میشده به بدشانس لیزمان تبد نیکه حساس تر یبود، شانس یشانس بزرگ

 یمن گهی. پول ثبت نامم دارمیخونه باشه درب هیکردن  دایرو واسه پ یتونم پول یم نایفروختن ا

 بچه هاهم سنشون کار ندارن. . هیکمه، بق ایکنم، حقوق ارجون و لوکرتس کاریدونم چ

 داد به آدم نگاه کردم.  یم یحس خوب بیباال رفته به چهره اش که عج یابروها با

خواست  یم دیآ یدانستم چرا از کلن بدش م یکه خودم هم نم یلیبود، آن قدر که به دل فداکار

 آنجا برود!

 او باشم. یتوانستم جا ینم چوقتیه واقعا فداکار بود، من 

 زد و با خنده گفت:  یشانه ام ضربه ا به

 .ایکش یخوب حرف م _

 نگفتم که ادامه داد: یزیکردم و چ نگاهش

 .ینگفت  _
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را از سرما نجات بدهم، او ادامه داد: از  میکه گوش ها دمیتر کش نییکاله را با دست پا ی لبه

 خودت بگو.

 دادم و آرام گفتم: هیتک یو سرم را به صندل دمیلبم را جو ی گوشه

 بگم؟ یچ  _

 خواد. یدل تنگت م یشلوارش درآورد و مشغول آن شد، سپس گفت: هر چ بیاش را از ج یگوش

 تنگه. یلیگفتم: خ رلبیام خفه کردم و ز نهیرا در س آهم

 گذاشت و گفت:  شیرا سر جا یگوش

 ؟یچ _

 کردن باشه. فیتن و تعرنداره که قابل گف یخاص زیمن چ یزندگ -

 داشت. اما

رئال و درام از آب در  یهم داشت، آنقدر که مطمئن بودم اگر قصد نوشتن آن را داشتم کتاب ادیز 

 آمد. یم

 ت،یموقع نیدادم االن، در ا یم حیگفتن آن اتفاقات تلخ و منزجر کننده سخت بود که ترج آنقدر

 فکر نکنم. یبود حت متیکالمش غن کهیکه به قول ت یکنار آدم

 و همزمان گفت:  دیکاو یچشم اطراف را م با

 .ادایبهت نم یول ؟یجد _

 باشم؟ یآمد که معمول یچه بود؟ به من نم منظورش

 ؟یچ یعنی -
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 یکم پشت بور و چشمان عسل یبا موها انسالیرا باال آورد و خطاب به راننده که مرد م سرش

 گفت:  یسیبه انگل دمید یجلو م ی نهیروشن که آن را از آ

 .میش یم ادهیپ نجایهم _

 .نییپا ایشد گفت: بپر ب یکه خارج م یدر را باز کرد و درحال عیترمز کرد و عمران سر راننده

 .ستادمیکنارش ا بایشدم، در را بستم و تقر ادهیپ نیسرش از ماش پشت

کردم. چرا من با او هم  یحرف نگاهش م یرا حساب کرد. ب هیو کرا ستادیراننده ا یپنجره  یجلو

 او مرا؟ ایشناختم  یقدم شدم؟ مگر من او را م

در کشور آلمان، شهر هامبورگ و  ،ییجا کی ،یروز کیکردم،  یفکرش را نم چوقتیه

 . نمیرا بب میمق یِرانیا یِابانینقاش خ کیدورتموندش، 

 .رمیتوانستم با او ارتباط بگ یبه زود که

 م.زد یحرف م یبا کس یبه سخت من

 دمید ایو برد اریمه دنیاز جنس مخالفم ندارم و با د یکه دل خوش یکردم من یفکر نم چگاهیه

 یشد گفت خوشم م یپسر همسن و سال خودم م نیکرد، از ا ریینسبت به همه همجنسانشان تغ

 داد. یتُن صدا و صورتش آرامش م یرفتارش، طرز آرام صحبت کردنش، حت د،یآ

 دانشکده. ینداشتم. نه مدرسه؛ نه محله و نه حت یام دوست یدر زندگ چگاهیه من

روانشناس  ازبهیاست، الل است، ن وانهیدختر د نیگفتند ا یکه م دمیشنو یم یهم اتفاق یگاه

 دارد.

 بودم.  زهیانگ ینبودم. فقط تنها و ب نهایاز ا کی چیمن ه اما

 ند؟کرد یرفتار نم نطوریداشتند هم یا یزندگ نیآن ها هم چن اگر
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 یقضاوتم م نگونهیباز هم ا امدیم شیآن ها هم پ یمن هم افتاده بود برا یکه برا یاتفاقات اگر

 کردند ؟ 

به  یلیکرد و تما یانگ زدن ها دلسردم م نیها، هم نیو توه دیتهد نیقضاوت ها، هم نیهم

 نداشتم.  گرانیارتباط با د

 نداشت. یتیاهم میاصال  برا ،یگرید زیچ ایغرور بگذارند  یآن ها مختارند که پا حاال

 یرو در رو من را سمت خودش م یو چند مکالمه  داریدو بار د نیپسر جوان نقاش،  در ا نیا اما

 .دیکش

را برخالف رفتار عمران  انمیهم چون من خودم و اطراف دیشا ایداشت،  یابیجالب و کم  تیشخص

 خواندم.  یم ابیاو را کم  دمید یم

 ود. .ب بیاتفاق عج نیا میگرفتم و چقدر برا یم هیروح یرانیا یپسر جنوب نیهرچه که بود من با ا 

 بود. یمنف یاز انرژ یهم شناخت کامل ندارم اما بودن در کنارش خال یلیکه خ یکس با

 یتکونم نم یزیچ هیبه  یزن یزل م یچرا؟  تو چرا ه یبابا. باز که خشکت زده. خشک شد یا 

 اصال؟ یدید یچ ؟یخور

 و تندتند حرف زدنش از افکارم خارج شدم و نگاهش کردم..  شیصدا با

 سرش را برگرداند و نگاهم کرد:  متعجب

 هان؟ _

آن  یدانستم برا یدو دستم فشردم. نم انیرا محکم تر در م فمیکمرنگم را قورت دادم و ک لبخند

 .اورمیب یو برهان لیمنتظره ام چه دل ریلبخند غ

 ؟یچ -

 گفت: زیچشم دوخت و با لبخند و چشمان ر میلب ها به
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 .ینه بابا! خسته نباش _

 کرد. انیحرفش را ب یلحن خنده دار با

 .دنیجان را بلع یدادم وهمان لبخند ب رونیرا ب بازدمم

 زل زدم:  شیو در چشم ها دیباال پر میابروها 

 سرده هوا. ه؟یکیدفتر واتسون کودوم  _

 ..ایساختمونه. ب نیو گفت: ا دیبه پشت گردنش کش یلبخند دست با

 یم شیپا یکه با دست به آن اشاره کرده بود قدم برداشت و من هم پا جا یبه طرف شرکت سپس

 گذاشتم.

 واتسون رو؟ یشناس یم -

 و گفتم: دمیکش یقیعم نفس

 .دمیرو تو گوگل د اشیاز نقاش یبعض ،یلینه خ  _

 .گرهیج یلیخ -

 خنده و گفت:  ریچپ نگاهش کردم که زد ز چپ

 .الیخیب نویندارم. حاال ا یکار ایبه غرب _

نگاهم کرد  میداشت یکه همزمان قدم بر م یرا کند تر کرد که هم قدم من بشود، در حال سرعتش

 و با همان خنده گفت: 

 بود؟ یچه حس دمتیبار که د نیاول یدون یم _

 ؟یچ و گفتم: دیباال پر میابرو یتا کی

 از رو بسته. رشمیکه فرار کرده و شمش یاغیدخترِ  هیخنده گفت:  با
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 شرکت را باز کرد و گفت:  یورود در

 بفرما برو تو. _

 . حرفشافتمیگشتم اما نم یحرفش م یبرا یگرفتم و در ذهنم دنبال جواب یرا از داخل گاز م لبم

م ا یمنف اتیتمام افکار خراب و روح یبسته بودم، آره برا ریاز نظر او شمش دینداشت. شا یجواب

 بدست یرا که شش ساله در پ یزیکردم تا آن چ یمقاومت م دیاز رو بسته بودم. من با ریمشیش

 . دمیخر یرا به  جان م نیهر حرف و توه آوردنش

 پنجم را فشار داد. یطبقه  یو دکمه  ستاد،یحرف وارد آسانسور شدم و او کنارم ا یب

 داد. یآرامش م بیکرد،  عج یآسانسور و همانطور ذهن من را آرام م یاکالم که فض یب آهنگ

 نگاه کردم.  میتمام قد روبه رو ی نهیرا باال آوردم و به آ سرم

 کرد. ینگاهم م نهیزد از آ یدرش موج م طنتیبا همان چشمان که تخس بودن و ش عمران

 نیالزم بود، وجودش در ا دیباال انداختم. شا شیرا برا مینگاهش کردم و ابروها نهیاز آ متقابال

ود، آشنا ب میشهر که من فقط ترنم برا نیدر آن بودند، در ا یمختلف یکه نژاد ها یکشور، در آلمان

 آشنا، الزم بود. کیخانواده نه، فقط 

 در عجب بودم. نجایآمدن به ا یترنم برا یحرف ها یهم از بابت قبول هنوز

از  ش،یبودم، از تهران، از آدم ها یدوروز با او آشنا شده بودم من فرار که فقط یبه قول عمران 

 یتیشده بود، از خودم و افکارم، از ذهن یکه سال ها متالش یبه اسم خانواده، خانواده ا یکلمه ا

 . ستیهم دست بردار ن نجایا یکه حت

 .یستیبه موال قسم زشت ن -

 زشت؟ ؟یآمدم و سرم را به سمتش کج کردم: چ عمران که ته خنده درآن بود به خودم یصدا با

 توقف کرد و او در را باز کرد.  آسانسور
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و  ستادیکرده بود ابتدا من خارج شدم، سپس کنارم ا تیکه انگار به من هم سرا یعادت طبق

 کرد گفت:  یکه به اسم کنار دفتر ها نگاه م یدرحال

 به خودت. یزل زده بود_

 تفاوت گفتم: ینبرد ب ییآنکه او بو یبرا

 کردم. ی. من داشتم فکر مستیشن و حواسشون به اطراف ن ینقطه م هیمحو  یهمه آدما گاه _

کرد قدم  یجلب توجه م یقهوه ا یهمه درها نیب یو آب یکه با رنگ کرم یسمت در اتاق به

 برداشت و آرام گفت:

 شه. یوروشکا واتسون، قشنگ تفاوت احساس م نه،ینکن بابا. آهان ا حیتوج _

 .ستادمینزدم و کنارش ا یحرف

 را فشرد و زمزمه وار گفت:  زنگ

 ...دنتیبه د امیخوام ب یم زمیدرو وا کن عز زم،یدرو وا کن عز_

شد کمتر شد و به  یکه با لحن خنده دار عمران خوانده م یباز شدن در لبخندم از بابت آهنگ با

 در نگاه کردم.  نیب یزن جذاب و خنده رو

 بلند بلوند، قد بلند و خوش اندام.  یروشن و موها یتر بود، چشمان آب بایز شیااز عکس ه یحت

پاشنه  یو کفش ها یمشک یبود به همراه شلوار برمودا دهیپوش یقرمز ،یراه راه مشک رهنیپ

 . دیکش یبه رخ م شتریاش را ب یخدادا یبایمحو و کمرنگ ز شیبلند، و آرا

 م،یاهایرو م،یمهم نبود. آرزوها مینه، برا گریپا گذاشتنش بود، اما االن د یپا جا میآرزو یزمان

 از دست رفته. ایکه محال بود  ییزهایچ گریکردنم و د یجوان

سالم کرد و واتسون هم  یسیدستش را دراز کرد و به انگل ینگاهش کرد و با لبخند مهربان عمران

 دستش را فشرد. یمیصم
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حرف دستم را در  یآورد، ب میتاد،  سالم کرد سپس دستش را جلونگاهش که به من اف واتسون

 دادم و آرام فشردمش. یدسش جا

 سخت بود.  میبرا یجمله ا انیب یبه حرف زدن نداشتم و حت یخودم نبود، عالقه ا دست

 بود. بیخودم هم عج یشد برا یراحت زدنم که ناخواسته با عمران شروع م و

 کرد. مانییو به داخل راهنما اوردیخودش ن یام را به رو یحوصلگ یب واتسون

 لبم کج شد.  یخاص ناخواسته گوشه  یو طرح ها یحرفه ا یاز تناژ ها نیرنگ یبوم ها دنید با

تر  نیتر و دلنش بایبوم و ز یکه با نشستن بر رو ییشد، رنگ ها یداد، مثبت بود، القا م یم یانرژ

 .یشد یدادن که ناخواسته غرقشان م یرار مق ریکردن طرح ها آنقدر تحت تاث

 بوم دوختم. یعمران و واتسون چشم به چشم رو یتوجه به حرف ها یب

 یلیخ گر،ید یها یلیعمران، خ یخودم، چشم ها یرنگ چشم ها ،یرنگ معمول ،یقهوه ا یچشم

 . یمعمول

 یاش که تک چشم قهوه ا یمژگان مشک یتناژ رنگ خاص  بود، طرحش خاص بود، حت نیا اما

 بوم را محاصره کرده بودند خاص بود. یرو

 یماند. آن چشم قهوه ا یم تیبود. انگار عکس بود، به واقع بیچشمش هم عج اهیمردمک س 

 بود.  بیداشت، آشنا بود، عج ییایدن

 زدند، گوش سپردم. یحرف م یآنان که تمام شده بود و جد یهر دو یزدم و به بگو بخندها پلک

 .یایاز پسش بر ب یتون یدونم که م یبرام مهمه. م یلیخ شگاهینما نیا -

 شدم. یزدند و متوجه م یحرف م یسیانگل به

 کردم.   یرا نگاه م شیعمران نشستم و با چشم کارها یمبل کرم رنگ، کنار مبل تک یرو

 زد.  یداشت، حرف م ییایاش دن یفراتر، هر نقاش یهنرمند بود، حت واتسون
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 یآب و یاش افزوده بود، با دکور کرم ییبایها بر ز ینقاش نیهم داشت که ا یکیش یلیکار خ دفتر

بشقاب  یرو یچنگال و چاقو یدسته  یبود، حت میکه روبه رو یو کمدها، در اتاق زیم ،یآسمان

 هم خاص بود. ،بازیبا همان رنگ آب دیسف

 .امیاز پسش برم د،ینگران نباش -

 داد.  هیو با لبخند به مبل تکبرداشت  یبرگه ا واتسون

 ؟ی. االن درکل چندتا داریداشته باش یهفتاد تا نقاش دیقرار داد با نیطبق ا -

 تا آماده.۵۶نگاهش کرد و گفت:  میمستق عمران

خودم  یکارها هیبزرگ یلیخ شگاهینما ؟یچهارده تا بکش یتک یتون یم گهیماه د کی بایتا تقر -

 تاست.۴۰به  کینزد

 متعجب نگاهش کرد که واتسون با لبخند گفت:  عمران

 .یمعروف و شناخته شدن رو دار لِیو پتانس اقتیل اد،یبه چشم ب شتریتو ب یخوام کارا یم _

 یاش با طرفدارانش در گوگل و شبکه ها یسلف یاست، عکس ها یبودم که زن مهربان دهیشن

 داد. یم تشینشان از محبوب یمجاز

 ن انداخت، سپس به واتسون زل زد و گفت: به م ینگران نگاه عمران

 ماه چهارده تا؟ کی یتو _

 دست عمران گذاشت و گفت: یدستش را رو واتسون

 سخته، تالش کن پسر.  _

 که در راهرو بود حرکت کرد. یاز جا برخاست و به طرف اتاق سپس

 گفت:  یلب به فارس ریبه نگاه نگران عمران گره خورد که ز نگاهم
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 کی یتا کار المصب کم کمش سه چهارماه زمانه. من دست تنها تو۱۴شه.  یم سیدهنم سرو _

 ماه.

 برداشت و مشغول شد. زیم یاش را از رو وهیآب م وانیل سپس

 را به زبان آوردم: فکرم

 منم بتونم کمکت کنم. دیشا  _

 دستش گرفت و مردد نگاهم کرد: انیرا م وانیل

 ؟یتون یمگه م _

 جواب ماند. یآمدن واتسون سوالش ب با

 اش نشست و گفت: یقبل یسرجا دیچسب یم بیکه به من عج یمتوازن و لبخند یبا آن قدم ها 

بوم رو  نیا ؟یطرح و رنگ منحصر به فرد بهش بد هی یتون یطرح ناقصه، م نیعمران، ا نیبب  _

 بشه.  یکه قرار داد اوک ایماه ب کیببر، بعد 

 همان لبخند نگاهم کرد و گفت:  با

 .ارهیدونستم عمران دوست دخترشو م یه منو ببخش، نماو _

که سمت راست اتاق در آن گوشه بود حرکت  یکوچک خچالیبدون حرف بلند شد و به طرف  و

 کرد.

 کردم. یدوست دختر عمران بودن با نگاهم دنبالش م دنیاز شن متعجب

 زد و با خنده گفت:  یضربه ا میبا آرنج به پهلو عمران

 بچسب. وینقاش نیفکر کن. ا یتشنج نکن بابا، غرب _

 عمران زل زدم. یدست ها انینزدم و به بوم م یحرف
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را  نمونه اش ادیکه ز یطرح کیبود،  یشده بود، فانتز دهیکش بایکه ناقص بود چقدر ز هیطرح اول 

 بودم.  دهیند

 صفه رها کرد؟را کامل کند؟ پس چرا خودش کارش را ن نیاز عمران انتظار داشت ا او

 سر بلند کردم و نگاهش کردم. شیکفش ها یتق تق پاشنه  دنیشن با

 گفت:  یگذاشت و با مهربان میآب پرتقال را جلو وانیپاسخم را داد و ل یحیلبخند مل با

 دختر ساکته، برعکس خودته.  نیعمران چقدر ا _

 را برداشتم و خوردم. وانیبزنم ل یآنکه حرف بدون

 منه.. هیبوم را کنار مبل گذاشت و با لبخند گفت: اون دوست معمول عمران

 نگاهمان کرد و گفت: واقعا؟  متعجب

 گفتم:  یسیبه انگل یگذاشتم و با لبخند کج شیرا سرجا وانیل

 من ترانه ام. دوست عمران. _

 با لبخند گفت: واتسون

 ه؟یخوب عمران نظرت چ ،یهم عال یلیخ  _

 با لبخند گفت: موافقم.  از جا برخاست و عمران

 :ستادیهم بلند شد و مقابلش ا واتسون

 در کلن. تمونیموفق دیبه ام  _

 کردم. یحرف آن دو را تماشا م یو ب ستادمیهم متقابال ا من

 بود یکیکه هنرمان  دمیبه دوستِ جد یتوانستم کم یدر باره شان نداشتم، فقط م یخاص نظر

 کمک کنم.
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از دفتر پر آرامش واتسون، عمران بوم به دست سمت آسانسور رفت و و خروج  یاز خداحافظ بعد

 درهمان حال گفت: 

 دونم قراره آسفالت بشم. یفقط م _

 لبم کج شد و همراهش رفتم:  ی گوشه

 کنم. یتاس، کمکت م۱۴ _

 زد و با خنده گفت:  هیتک واریآسانسور را فشرد و تابلو را به د ی دکمه

 بود؟ یگریچه ج یدید _

 .رمیجمله و لحن خنده دارش را بگ دنیلبخندم از شن یجلو نتوانستم

 توپه اصال. یلینخند ترانه، خ -

 مجرده؟ -

 شد گفت:  یکه وارد م یآسانسور را باز کرد و درحال در

 نه بابا، جدا شده. _

 وارد آسانسور شدم و گفتم: متعجب

 ازدواج کرده بوده؟ یطالق؟ با ک  _

 را فشرد و گفت: نگیپارک ی دکمه

کال  نهیب یطرفدار دختر دورش م کمینه، مرده تا  ای شیدونم بشناس یخواننده بوده، نم هی _

 پسرم دارن، سه سالشه فکر کنم. هیشه.  یعوض م

 و گفتم:  دیباال پر شیحرف ها دنیبا شن میابروها

 نه! خودش چندسالشه؟ _
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 و گفت:  دیکش لشیبیو س شیبه ته ر یدست

 .۳۵ ای۳۴حدودا  یدونم ول ینم قیدق _

 نزدم. یرا تکان دادم و حرف سرم

 در را باز کردم که او خارج شود. میدیکه رس یهنگام

 ؟یلنتیگفت. چرا انقدر سا یبدم نم -

 کردم و گفتم: نگاهش

 بگم خب؟ یچ  _

 زد و گفت: لبخند

 .یچیه  _

 .میزرد به طرفشان قدم برداشت یها یتاکس دنید با

 لب باز کردم:سکوتش  دنید با

 ؟یحاال چرا خودت ساکت  _

 آد. یمن از کلن بدم م -

 خنده در آن نبود بهم زل زد.  یکه ذره ا ییچشم ها با

 گفت. یبود، جد یجد

 را فشردم و گفتم: فمیک

 .یکه...مجبور یگفت  _

 : دیکش شیموها انیم یدست یگریدست راستش بوم را گرفت و با د با
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 منگنه ام.  یال _

 چپ نگاهش کردم: چپ

 عشق و حال. یر یمنم نگفتم م  _

 زد و گفت:  یکمرنگ لبخند

 خورده بشه.  دی. حقمون نبامیاز خودمونم بگذر یروزیبخاطر پ دیبا _

 تکان دادم و به راه رفتن ادامه دادم. سر

 ؟یهتل یتو یحاال تا ک -

 دونم. ینم -

 نجا؟یا یندار ویمگه کس -

 نه. -

 ؟یقیرف ییآشنا یدوست -

 نه. -

 ؟یکار اومد ینکنه برا -

 نه. -

 .گهید یستینگمه، تور-

 آره. -

 هام آجر پاره. یبچگ ادیلب گفت: به  ریچپ نگاهم کرد و ز چپ

 مزه. یزدم و گفتم: ب یکمرنگ لبخند
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 را باز کرد و گفت: یتاکس در

 خونه ما. میبر نیبش  _

 :دمیشدم و به محض سوار شدنش پرس سوار

 همون رقاصا؟ _

 نه خونه بابام، باشه با چشات نزن، به قول تو اره همون رقاصا.  -

 درهم رفته غر زدم:  یابروها با

 گه؟ید دیستیمگه رقاص ن _

 رو زبونت. وفتهیراه ب یابونیو گفت: بگو کارنوال خ دیخند

 .میزد خی وفتیراه ب االیادامه داد:  داداش  یسیبه انگل سپس

 بشه. لیتکم دیما کرد و شرمنده گفت: با یبه هردو ینگاه نهیاز آ راننده

 گفت:  یلب م ریدر بغلش جمع کرد و ز شیکالفه دست ها عمران

 شه،  االن االن. یبندم، االن پر م یم لیاالن قند م،یزد خیبابا  _

 فرو بروم. شتریب یشد در صندل یداد که باعث م یدر وجودم جوالن م یسرد بود، لرز واقعا

 .گهید دیسوار ش دیایب یلعنت -

جلو، عمران  یدر صندل یجفت عمران و خانم مسن یجمله اش درجا با نشستن دختر انیاز پا بعد

 و آرام گفت:  میزد به بازو

 .ینفسم برکته، حال کرد_

 نگفتم. یزیزدم و چ یلحن و جمله اش لبخند از
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 را که در سرم بود را به زبان آوردم: یفکر نیحرکت ماش با

 .ادیبه چشم ب شتریتو ب یخواد کارا یاون االن م نیخب، بب  _

 اره. نکهیکرد و گفت: مثل ا میتنظ شیپاها یبلو را رو تا

 خب چرا؟ -

 گفت: یباال انداخت و با لودگ شانه

 فکر کن عاشقمه.  _

 : دمیکوب شیبا آرنج در پهلو عیخنده، سر ریزد ز و

 نخند زشته. _

 اش را جمع و جور کرد و گفت: خنده

 .چیه نایو ا هیگر ،یریبم ،ینداره، بخند یکار هیبه کار بق یکس نجایبابا، ا نه  _

خودش  یایگفت در دن یکه جفتش نشسته بود کج کردم، راست م یسمت دختر یرا کم سرم

 بود.

 .شیبسه خودر -

 دادم و چپ چپ نگاهش کردم:  هیپشت سرم تک به

 .یانقدر نگاش کرد یتو که ماشاهلل واتسونو قورت داد _

 . گهید دنهید یتفاوت گفت: چشم برا یو ب دیخند

 گذاشته. ریتاث -

 ؟یرا باال انداخت: چ شیابروها
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 تو. یغرب رو -

 نظر حالله..   هی. ایگرفت یجد یلیو گفت: خ دیخند

 و نگاهش کردم. دمیلبم را گز ی گوشه

 است. یآن بذله و شوخ یپسر تخس از هر ده تا حرفش نه تا نیسخت بود که متوجه بشوم ا 

آشنا  شتریو با لبخند گفت: ب دیام بود کش یشانیپ یکالهم را که رو یرا جلو آورد و لبه  دستش

 بچه. یش یم

 ساله همشا. هیزل زدم:  طانشیباال رفته به چشمان ش یابروها با

 که هست. نهیو گفت: هم دیکوب میآرنج به پهلو با

*** 

 کرد تابلو را به دستم داد. یدر خانه اشان را باز م یکه به آرام یحال در

 در هم فرو رفت. میاعصابم خش انداخت و اخم ها یتند و بلند رو کیموز یصدا

 شد.  یم شتریلحظه به لحظه ب کیموز یبه دنبال عمران راه افتادم و صدا دیترد با

 شد.  ینداشت و باعث سردرد م یتیمن چندان اهم یبود، اما برا یجانیکه ه یکیموز

 آن ها را بخورم.. دنیباشد به محض رس ادمیرفته بود قرص بخورم،  ادمی

 .دمیدهانم را قورت دادم و با چشم اطرافم را کاو آب

 پوشانده شده بودند. شهیسرتاسر با ش شیوارهایبود که د یبزرگ ییرایپذ کیاز راهرو  بعد

 . شتریآن شب، بلکه هم ب ادیز یِند؛ با همان انرژدر حال رقص بود ربارانیز پیاک همان

 کرد.  یکامال با آهنگ حرکت م بدنشان
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 . کیتمیبودند و کامال ر هماهنگ

 یتوجه به او به هم گروه یدادم و تابلو را در دست عمران  گذاشتم و ب هیپشت سرم تک وارید به

 بودند زل زدم.  گریکدیمشابه به  یگرم حرکات سخت و کشش یکه حساب شیها

 بود.  یحرکات صورت کامال حرفه ا یبدنشان، حت ینرم شان،یها ییجابجا

 .ردیبگ دهیهمه تالش و زحمت را ناد نیتوانست ا یحق داشت که نم عمران

 .یزل نزن یچ هیانقدر به  یایرو فرم ب یحرکت بزن شاد ش هیخوشت اومده؟ توام برو  -

ردم زده بود نگاه ک هیپشت سرم تک وارید و کف دستش را به دبو ستادهیا میکه روبه رو یعمران به

 و گفتم: 

 هاتو اماده کن استارتو بزن. لیتوهم برو وسا ستم،یمن رقص بلد ن _

 داشته باش. نویو گفت: ا دیکوب واریزد و با کفت دست به د لبخند

 یگرفت ادامه  بود قرار ینفر خال کی یدوم که جا فیبه سرعت به طرف گروهشان رفت و در رد و

 گرفتند. شیرقصشان را پ

 حرکات عمران زوم کرده بودم. یدانم چرا اما رو ینم

 بود.  یحرفه ا شیها یپسر رقصش هم مثل نقاش نیا

 نقص. یهماهنگ و ب کامال

 داد یداد، نشان از صحت افکارم درباره اش م یکه انجام م یپا و حرکات کشش ضرب

 

 

 جز به جز حرکات بود.  یآنان رو یتمرکزهمه  
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 رگیکرد شدم. آنقدر که د یکه جذبم م یزدم و محو رقص هیتک واریبه د نهیحرف، دست به س یب

 تر شد. تیاهم یب میسالن را پر کرده بود برا یکه فضا یآهنگ پر از استرس

نقش هم گروهشان به باال بود که تا آن را در  زیاز پسران ر یکیحرکتشان پرتاپ کردن  نیآخر و

را بستم و از ترسِ تصور کردنِ افتادن آن پسر و  مینا خواسته چشم ها دمیدر هوا د دنیحال چرخ

 کردم. یرا باز نم میغرق خون بودنش چشم ها

ز را با میپلک ها یباعث شد با ترس ال یمختلف یخنده ها یدانم چقدر گذشته بود که صدا ینم

 کنم.

 کردن.  یبا خنده نگاهم م مشانیاز ت گریو چهار نفر د عمران

 شد گفت: یم کیکه به من نزد یدر حال عمران

 . گهیبابا؟ جزو رقص بود د یدیترس -

 حرف نگاهشان کردم. یدهانم را قورت دادم و ب آب

 شانیها یمیهم تبودند مثل  ستادهیآن چهار پسر که ا د،یبار یتک تکشان م یاز سر و رو عرق

 یباد م شانیولو شدند و خودشان را با دست و لباس ها نیزم یدادند و رو هیاتاق تک یها واریبه د

 زدند.

ال کردم؛ متقاب یلب سالم ریتکان دادم و ز یسالم سر یکه نگاهشان به من بود به نشانه  یدرحال

 آنان جوابم را دادند. یهمه 

 زد. یم یبه قرمز شانیرنگ صورت ها 

 باال انداخت و گفت: چطور بود؟ میرا برا شیابروها عمران

کرد زل زدم و گفتم:  یم یصورتش خال یآب را رو یکه بطر یو به آن پسر دمیکش یقیعم نفس

 .هیسطحتون باالس. قو
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دادند به  یرا مالش م شانیزدند و بعضا مچ پاها یکه نفس نفس م هیداد و رو به بق سرتکان

 اومده. رانی. از ادمهیها ترانه دوست جد گفت: بچه یسیانگل

 یدست تکان دادند. از نظر رنگ پوست و مو و چشم تفاوت ها هیخوش آمد گفتند و بق یسر کی

 .اهیو س یقهوه ا ایروشن  یعسل ،یچشم سبز، آب یسر کیداشتند،  یادیز

بود نگاه کردم و گفتم: همتون  رهنشیپ یبرگرداندم و به عمران که در حال باز کردن دگمه ها سر

 رم هتل. یمن م د،یخسته ا

 هی گهید کمیکرد گفت: بمون تا  یدستانش عرق صورتش را خشک م انیم رهنیکه با پ یدرحال

 .میبزن یچ

 و به چهره اش نگاه کنم. میکردم چشمانم را از اندام ورزشکارانه اش بگر یم یسع

 .مینبود برا یهم کار سخت یلیخ 

 خورم. یم یزیچ هی. خودمم تو هتل خسته ام -

 ینم ییبود انداخت و گفت: عصر که جا شانیلباس که رخت چرک ها یسر کی یرا رو رهنیپ

 .یر

 گرفتم زمزمه وار گفتم:  یم شیرا پ یکه راه در ورود یحال در

 هم ندارم که برم... نه. ییجا _

 .سایحله، نه وا -

در هم رفت و بهش  میو متعجب از حرکتش اخم ها ستادمیدستش بود ا انیم میکه بازو یحال در

 زل زدم.

 بده. تویلبخند نگاهم کرد و گفت: گوش با

 ؟یچ یبرا -
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 اخم کرد و گفت: یشینما

 .ویبده من گوش  _

 در آوردم و کف دستش گذاشتم.  فمیرا از ک لمیچپ نگاهش کردم، سپس موبا چپ

 رمزشم بزن.-

 ته؟یخب واسه چ -

 دست به کمر گفت: کالفه

 .گهیخوام شمارتو داشته باشم د یبار بگو چشم، م هیبابا تو  یا  _

 ؟یزنگ بزن یواسه چ -

 گفت:  یرا در دستم گذاشت و با لحن خنده دار یگوش

 زنگ بزنم مزاحمت شم زابراهت کنم شاد بشم. یخواب یوقت _

 دم و مشغول شد.را به او دا یخنده ام را گرفتم و با وارد کردن رمز گوش یجلو

 تر شود.  زیت میحرف زدن آن ها باعث شد گوش ها یسیانگل یصدا

 زد.  یموج م شانیکردند و غم در صدا یمکس صحبت م ی درباره

 عمران نگاه کردم. یشوک زده به خودم آمدم و به گوش یاهنگ شاد یصدا با

 اخم کردم و با حرص گفتم:  

 .استهیم یآدم که وا ؟قلبیگذاشت تیرو گوش هیچه زنگ تماس نیاخه مسلمون ا _

 نیکرد گفت: غر نزن، عاشق ا یم پیتا یزیخودش چ یکه با گوش یرا بهم داد و درحال یگوش

 کردم...ترانه عبوس. ویآهنگم. شمارتم س
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 تر شد که با خنده گفت: قیعم میکه به من داده بود اخم ها یلقب از

 تو چشمات.  رهیبسه عمو، االن ابروهات م  _

 کردم و چپ چپ نگاهش کردم: زیر چشم

 هه هه هه چقدر بانمک.  _

 داشت. یبود که آدم را به خنده وا م یخنده، خنده اش جور ریزد ز بلند

 زد و گفت:  یاش ضربه ارام یشانیدو انگشتش به پ با

 .میمخلص _

 به سمت هتل قدم برداشتم. یآرام یخانه اشان خارج شدم و با خداحافظ از

 ترانه در دسترس باش. -

سر تکان دادم، سپس وارد شدم و به سمت هتل دار  شیو برا ستادمیا دم،یهتل که رس یجلو

 رفتم. دیکل افتیدر یبرا

 ش،یداد. خاطراتش، خنده ها یبهم دست م کیستریو ه یباز همان حالت عصب اریمه دنید با

 کرد. یم تمیکه از او داشتم؛ اذ ینفرت

 م.کن بیام را بخاطرش تخر هیارزشمند باشد که روح یقدر میبرا دیاو نبا به سمتش رفتم، یجد

 چه خبر؟ یبه به ترانه جان. خوب -

بود  زیموجود نفرت بر انگ نیچقدر ا را،یخش دار و گ یمنزجر کننده بود، همان صدا شیصدا

 .میبرا

 خواستم. یرو م دیممنون. کل-

 گفت:  دیکش یاعصابم خط م یکه رو یخنده ا با
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 بچه نشو ترانه، خونه خواهرت که....  _

 نداره. یبه شما ربط -

 تر آورد که دور تر شدم: کیگذشت و لبخندش محو شد، سرش را نزد یا هیثان

 که... ادتهی. یهار شد ه،یچ  _

 آبرو.  یو ب حیاصال عوض نشده بود. همانقدر وق یعوض اریمه د،یتپ یبه شدت م قلبم

 . هیکردم و حرصم را تخل یسرش خرد م یرو را ستمیتوانستم آن س یم اگر

 : دمیلبم را گز ی گوشه

 یهتل م ریبه مد یاگر مزاحمت درست کن ،یاتاقو بد دیکل یحرف اضافه ا چیبدون ه فتهیوظ _

 گم.

 زد و کارت را در دستش گرفت:  یپوزخند

 .ینه بابا! خوبه بزرگ شد _

 :دیفکر چرخ یب زبانم

 .یعقل راکد موند یو ب انتکاریتو همون خ یول  _

 را با زبان تر کرد و حق به جانب گفت: شیها لب

 کنن. یم یخطرناک یعقال کارا یب  _

 در چشمانش زل زدم:  زیو ت دمیانگشتانش کش یرا از ال کارت

عذاب  یعقل نداشتن جونو تو ینییب یبازوته، بهتره هروز نگاش کن یاون چاقو رو یهنوز جا _

 ندازه. یم
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اون که پماد  یبرا ؟یتو چ یآزار دهنده گفت: روح چاقو خورده  یبا پوزخند کرد و زیر چشم

 .ستین

 را بستم: میچشم ها تیگرفتم و با عصبان یاش را به راحت کهیت

 .یخفه شو عوض  _

 خم شدم و گفتم:  شخوانیپ یرو

ره. مثل تو دا یاون تمنا که پدر کفتار فیترنم، ح فی. حیکه هنوزم ادم نشد یتو انقدر کثافت  _

کنه، چون  یلب باز نم یخبر داره بدبخت؛ ول اتیزنه، اون از همه هرزه باز ینم یترنم حرف نینب

که درکش واسه تو سخته. پس دهنتو آب بکش و برو  یزیچ کنه،یم تیبچه داره، احساس مسئول

اه اش رخونه  یهست که باهات بسازه وگرنه سگم تورو تو تیتو زندگ یشکر کن که ترنم داتوخ

 صدقه سر خواهر منه. یدار یداد. تو هرچ ینم

 زد و گفت:  یصدا دارش روحم را چنگ م پوزخند

 ریپذ تیمرد مسئول هیواسه من، باباتون نماد  یبزن تیالزم نکرده دم از خواهر و احساس مسئول _

 بود، تا ابد بسه همه اس.

 :دمیباال رفت و پر حرص داد کشناخواسته  میدستم با شتاب به دهانش کوبانده شد و صدا پشت

 خفه شو. _

 یو نگاه متعحب مسافران نشسته در الب یزیرا چنگ زده بود، بدون توجه به چ میکه گلو یبغض با

 به سرعت از پله ها باال رفتم.

 نفس نفس افتاده بودم. اما مهم نبود. به

 بابا. ستمیا یم یخوام برسم. جلو همه وا یکه م یزیباالخره به اون چ دمیبابا. قول م _

** 
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را محکم تر  میشد چشم ها یکرد و باعث م یم دایپ شیام لحظه به لحظه افزا یگوش ی برهیو

 ببندم.

 داشت.  یدست بر نم ستیدانستم ک یکه پشت خط بود و نم یآن کس اما

 گشتم. یباز به دنبال گوش مهین ینرم باال آوردم و با چشم ها یپتو ریرا از ز سرم

 بالش گذاشتم. یناشناس رد تماس زدم و باز سرم را رو یره اشما دنید با

 .دیدزد یخواب را از چشمانم م برهیو یدست بردار نبود و دوبارت صدا اما

 عمران باعث شد خواب از سرم بپرد:  یبزنم صدا یرا متصل کردم و قبل از آنکه حرف تماس

 .ایبپر ب یدونم، جلد یچسبه م یبهت نم ییمنتظرتم، ناهار تنها یمن تو الب نیبب _

 را به من بدهد. یتماس را قطع کرد بدون آنکه اجازه گفتن کالم سپس

 پرت کردم.  یعسل یرا رو یو گوش دمیبه گردنم کش یدست

 یو بخاطر آنکه درد معده ام از بابت گرسنگ دمیکش یجمع بودن را نداشتم، هوف انیم ی حوصله

 شدم.  ییتخت بلند شدم و وارد دستشو ینکند از رو دایپ شیافزا

 و امتداد تا گردنم خشک شده بود را شستم. میرا که رد اشک کنار چشم ها صورتم

 سپس مسواک زدم. 

آنجا بود  میکه لباس و شلوارها یخارج شدم و سر وقت کمد ییاز دستشو میاز اتمام کارها بعد

 رفتم.

را ساده  میو موها دمیپوش یا یآب نیلوار جو ش یسورمه ا ینخ رهنیچشم چشم کردن پ یبا کم 

 مبل چنگ زدم و تنم کردم..  یام را از رو یبستم. کاپشن مشک

 لبم جاخوش کرد.  یرو یدر ناخواسته لبخند کمرنگ یصدا دنیشن با
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 آنقدر عجول بود که مطمئن بودم خودش است. عمران

 را باز کردم و با خنده گفتم:  در

 ؟یکن یم یچه غلط نجای... تو اـیپا ومدمیخودم داشتم م _

 منفور تمام وجودم نسبت به خودش پر از نفرت شد. یاو با آن چهره ا دنید از

 خورد. یاز او بهم م حالم

 هول در را گشود و وارد شد. کیدر گذاشت و با  نیرا ب شیرا به قصد بستن حرکت دادم که پا در

 ز نفرت بود. از ترس، از استرس، عمدتا ا د،یتپ یقلبم به شدت م 

 کن. دادیداد و ب شیمثل سه ساعت پ یبچه؟ حاال اگه جرعتشو دار هیچ -

 آبروتو نبردم. خوردهیتا  یعوض رونیگمشو ب -

 بود گفت: ایلبخند دن نیکه در نظرم زشت تر یزد و با لبخند یپوزخند

 .یزدنات....آخ وحش عیچقدر دلم واسه فوش دادنا و ج یاگه بدون  _

 زدم گفتم: یکه نفس نفس م یرا در دستم فشردم و در حال یخون یخور وهیم یچاقو

 .اریمه رونیکردنت تنگ شده. گمشو ب یمنم دلم واسه خط خط  _

 ترانه! -

 نگفتم.  یزیگذاشتم و چ یعسل ینگران عمران چاقو را به سرعت رو یصدا دنیشن با

 به عمران انداخت. ید نگاهاش گذاشته بو یخون یبازو یرا رو گرشیکه دست د یدرحال اریمه

 نگاهم کرد و گفت: رانهیتحق سپس

 . نجایا یایب یشد یراض اروی نیپس واسه ا  _



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM شاهد من

telegram.me/romanhayeasheghane 95 

 جلو آمد و گفت: یدرهم رفته، جد یبا اخم ها عمران

 درست حرف بزن آقا.  _

 توجه به او به سمت آسانسور رفت و گفت: یب اریمه

 . ستیو ندختر آدم بش نیپسر جون، ا حتیاز من به تو نص  _

را  ادشیفر یرا فشردم و مانع شدم و صدا شیسمتش برداشت که بازو یقدم یعصب عمران

 : دمیشن

 ؟یگ یم یچ کهیمرت _

 آسانسور را با دست سالمش باز کرد و گفت:  در

کارا نامزد  نیاس، با هم وونهید ه،یروان هی نیرگ گردنت باد نکنه، ا یدختره پاپت نیواسه ا _

 .ینش رشیحنجره پاره کردن حواستو جمع کن اس یداد. پس جا یفرار شمیقبل

بود، بدهد سوار  ستادهیکنارم ا یکه گنگ اما عصب یبدون آنکه مهلت حرف زدن به من و عمران و

 رفت. نییشد و در را بست سپس پا

 داشت. یانسان لجن را دوست م نیکه انقدر ا یآدم فیترنم؛ ح فیاو متنفر بودم، ح از

 ط زبانش نرم بود و ذاتش خرابِ خراب.که فق یکس 

تخت پرت کردم سپس  یخراب تر از حالم خودم را رو یو وارد اتاق شدم و با اعصاب دمیکش یآه

 را بستم.  میچشم ها

 آمدنم اشتباه بود. دیشا

رفتم؛ پس  یم گرید ینه...حداقل کشور ای دمیکش یماندم و زجر م یم رانیهمان ا دیبا دیشا 

مردِ نامرد  نیا یتوانستم چشمم را رو یذره عالقه که م کیشد؟ حداقل بخاطر آن  یترنم چه م

 ببندم. 
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 گفت؟ یچرا چرت و پرت م اروی نیا-

 یبه او م یبکشم. چه جواب یقیرا باز کنم و نفس عم میبستن در اتاق باعث شد چشم ها یصدا

 .میتوانستم بگو یدادم؟ دروغ که نم

 .ید یجواب خودتو م یخودت دار -

 ؟یگ یم یچ -

 مبل باعث شد سرم را از سقف برگردانم و نگاهش کنم. یلم دادنش رو یصدا

 اعتماد داشتم؟  چرا

بود و دوستم  یرانیچون ا ایو آسمان بود  نیاش با من مثال زم یاخالق اتیپسر که خصوص نیا به

 شده بود؟ 

توانستم او را  یبود که نم بیمدت باعث شد من لبخند بزنم؟ عج نیکه ا یچون تنها کس ای

 .میو نگو چانمیبپ

 اومده بود چرت و پرت بگه بره. -

آن قسمت از سرم  یرا محکم بستم و دستم را رو میپس سرم چشم ها یدفعه ا کیدرد  با

 گذاشتم.

 انگار دست بردار نبودند.  یلعنت یها سردرد

 .ماریدرد و ذهن ب نی، از اخال نیاز ا ،یزندگ نیکردم تا خالص شوم؟ از ا یم دیچه با گرید

 برداشتم.  یعسل یرا از رو گارینگاه کنجکاو عمران پاکت س ریدرد چشم باز کردم و ز با

 و با فندک آتش زدم.  دمیکش رونیاز پاکت ب ینخ

 حالت! مهیحد وخ نیتا ا -
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 .دمیگفته بود اما من شن آرام

پسر که  نیا یکردم جلو یتالش م دیحداقل با رم؛یگارد بگ شیدانست که جلو ینم یزیاو چ 

 بود. متیمنِ بدحال غن یواقعا برا دیکرد خوب باشم، شا یعوض م یام را گاه هیروح

 ؟یشه نکش یم -

 را از دهانم خارج کردم و ناخواسته زمزمه کردم: دود

 ؟یشه دخالت نکن یم  _

 نشست: شیلب ها یرو یاز حرفم نگاهش کردم که لبخند تلخ مانیپش

 هام خرابن و نکش.  هیتهش دکتر بهم گفت ر ،یدر حد خفگ دم؛یکش یره، منم مضرر دا  _

و زمان با آن دود ها  نیرا در زم میخواستم تمام حرص ها یانگار که م دم،یکش یم یشتریولع ب با

 و زمزمه وار گفتم: دمیکش میموها یال یکنم. دست یخال

 کنه. یآرومم م -

 مبل بلند شد و به سمت تخت آمد.  یرو از

 کنار تختم له کرد. یگاریته س یگرفت و رو میلب ها نیرا از ب گاریزانو زد و س میجلو

 داشتم؟ اجیکه من به آن نخ احت دیفهم یکردم، چرا نم ینگاهش م یبا اخم کم رنگ 

 .موندگار شیو بدبخت هیداد گفت: لذتش آن یکه  آرامش م یکرد و با لبخند نگاهم

 فکر داد زدم: یتخت بلند شدم و ب یرو از

 به تو چه؟  _

 گفت: عیام با شتاب نشستم و تا لب باز کردم سر یقبل یکه سرجا دیرا کش دستم
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گم مضره، و گرنه به من چه! انقدر  یواسه خودت م وونهیهم بکش. د یترمز دست نم،یبب نیبش -

 .یریبکش تا بم

د از و بع رمیرا بگ میاو اشک ها یتوانستم جلو یپر شد؛ نم میحمله کرد و چشم ها میبه گلو بغض

 شد.  ریسراز میعمران اشک ها یپدرم جلو

 گفت:  یکم رنگ یخنده  با

 . یداد یدرسته قورتم م یداشت شیپ قهیچند دق نیتو؟ هم یکن یم هیچرا گر _

 زدم:  یداد م یفکر چیو بدون ه هیگر رینگاه کردم و  زدم ز شیچشم ها به

آب، کتک در  یخفه کردن تو غ،یشالقم مضره، چاقو، ت یگم باشه. ول یمضره، م گاریس یگ یم _

نه،  . نهرمیخوام انقدر بکشم تا بم یاره م نا؟یا ایبدتره  گاریحاال س ست؟یحد مرگ مضره عمران، ن

 دیاب ولاول اونو بکشم، اره اره اونو ا دیبا رم،یبم دیدم، چون نبا یکشم، قول م ینم گاریس گهید

 یزنمش، شاهرگشو م یدم، نه با چاقو م یکه خودش کرد زهر بهش م یمثل کار رم،یبکشم بعد بم

اون  نم،یبب دیبا نم،یکه دورش پره خونه رو بب نیجون دادنشو کف زم دیبا نم،یبب دیزنم خونشو با

 دیازم گرفته، مرگ حقشه، اره حقشه، مگه نه عمران؟ با مویمنو کشته، روحمو، ذهنمو، جوون

خودش دست و پا بزنه، مثل خودش که گذاشت من  فیخون کث یتو دیجون بده، با دیبکشمش. با

 باتالق دست و پا بزنم. نیا یتو

 که پشت سد چشمانم تلنبار شده بودند، خسته بودم.  ییبود از اشک، اشک ها سیخ صورتم

 چیرفتم و بدون هصورتم را گ یگذاشتم و خم شدم و با دست جلو میران ها یرا رو میها آرنج

 زدم.  یرفتارم هق م یرو یکنترل

 چیکند، مهم نبود او هم قضاوتم کند، ه یتلق وانهیمرا د گرانینبود بداند، مهم نبود او مانند د مهم

 مهم نبود. یزیچ

عمران به خودم آوردم: کل آب بدنت ته  یخسته  یدانم چقدر در آن حالت بودم که صدا ینم

 .دیکش
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 یناتوان م د،ید یم فیبه بعد مرا ضع نینگاهش کردم، او از ا سیم و با چشمان خرا باال آورد سرم

 خواند، مطمئن بودم.

 بچه ها. شیپ میچشمات قدر دوتا عدسه. برو بشور صورتو بر -

 شد. شیموها یو مشغول وارس ستادیا نهیآ یو بلند شد و روبه رو 

را  میها هیحرف ها و گر لیدل وانه،یمسخره ام نکرد، نگفت د اورد،ین میبه رو یچی! هدینپرس 

 ! مینخواست و فقط گفت برو

آب قرار دادم. نفسم حبس  ریش ریشدم و سرم را ز ییراست وارد دستشو کی یفکر چیه بدون

 شد سپس عادت کردم.

 کردم. یم یکمتر شده بود و بعد از آن همه اشک احساس سبک سردردم

را خشک کردم و به رفتار  میده آن را برداشتم، سپس سر و صورت و موهاش زانیآو یحوله  با

 ام که یجز شرح زندگ شینداشتم برا یمن جواب دینپرس یزیکردم، بهتر که چ یعمران فکر م

 . میخواستم آن را بگو ینم

 خارج شدم. ییگذاشتم و از دستشو شیرا سرجا حوله

را در دست گرفته بود آب دهانم را قورت  یخون یبود و چاقو ستادهیا زیم یکه روبه رو دنشید با

 .یلعنت اریدادم. مه

 داد!  یجوالن م یزیدانستم در ذهنش درباره ام چه چ ینم

 کرد و حواسش به من نبود.  یچاقو نگاه م یلبه  یبه خون خشک شده رو یجد یا افهیق با

گرفتن با  ریکند، قصد ز یتاب مپر لیکشد، وسا یکه راحت چاقو م یدختر ش؟یبود برا بیعج

 داشت. یداشت، قصد آدم کش نیماش

نبودم،  وانهیکرد. اما من د یم دییکرد، حرف همه را تا یم دییرا تا اریحرف مه دیفهم یاگر م 

 نبودم، نبودم نبودم. یریزنج
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منتظر سشوار تو  دیبچه ها اس دادن منتظرن، حاال با ؟یکرد سیهوا سرتم خ نیبابا تو ا یا -

 .میباش

 .امیمبل نشستم: من نم یحوصله رو یو ب دمیکش میبه چشم ها یدست

 گذاشت و سمتم آمد سپس زد پس کله ام:  شیرا سرجا چاقو

 موهاتو خشک کن. یجلد نم،یبب االی _

 حوصله ندارم واقعا. -

دراوردم و سرم کردم،  ام را از کمد یمبل برخاستم و کاله آب یچپ نگاهم کرد  که با غر از رو چپ

 نداشتم. دنیواقعا حس و حال سشوار کش

 باال انداختم. شیرا برا میسمتش و نگاهش کردم سپس ابروها برگشتم

 .میبر االی -

 حرفش گوش دادم و از اتاق خارج شدم و اوهمراهم شد. به

 که دگمه را فشار داد و گفت: میاسانسور شد وارد

 .نایو مسافرا و ا دیو کل زهیهمون که پشت م گه،یکنه د یکار م نجایبود، ا اروی نیا  _

 نزدم. یتکان دادم و حرف سر

 د؟یپرس یخواست که از او م یم یزیچه چ 

 بده من. دویکل -

 درآوردم و کف دستش گذاشتم. رهنمیپ بیکارت را از ج ست،یچ لشیمهم نبود دل میبرا

 گفت:  میدیکه رس یالب به

 دم بهش. یرو م دیتو برو من خودم کل نیبب _
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 در حرکت کردم. یبه سمت در خروج اریتوجه به مه یکردم و ب دییحرف تا یب

 دادم. هیهتل تک یرستوران کنار یرونیب واریهتل خارج شدم و به د از

 .دمیکش یقیباعث شد در خودم جمع تر شوم، سپس نفس عم دیکه وز یخنک مینس

 از آنجا نقل مکان کنند نگاه کردم.  یکه قرار بود به زود یخانه ا به

 شد.  یم یکمرنگ منته یقهوه ا یها هیبا حاش یخورد و سپس به  در کرم یتا پله م پنج

 یگدیجذابش کرده بود، معلوم بود که هر روز به آن ها رس یرنگ یدر چندتا گلدان با گل ها نییپا

 کنند، طراوتشان از دور هم مشخص بود.  یم

 داد. یشان را نشان م یک دل خوشکوچ ینشانه  نیهم

 بود. یروزیکردند و هدفشان پ یاما تالش م ه،یعار یو خانه ا یخال بیبا ج یدل خوش بودند، حت 

 ؟یینجایتو ا -

 نبود.  انیدر چهره اش نما یزیبرگرداندم و نگاهش کردم. چ سر

 گفت؟ یم یلب زمزمه کردم: چ ریز

 تفاوت گفت:  یبه هتل انداخت و ب ینگاه

 گه؟ید میکه، چرت و پرت محض، بر یدون یخودت بهتر م _

 .میرا رد کن ابانیحرف همراهش قدم برداشتم تا عرض خ یجا بلند شدم و ب از

پسر  نیخواستم ا یشد، نم یتوانستم حرف نزنم، نم یتوانستم نپرسم، نم یآشفته بود، نم ذهنم

ه خواست ب یاو آشنا شده بودم را دلم نمبا  یکه به تازگ یرا از دست بدهم، دوست یپر انرژ یرانیا

 .دمیترس یکنم، از قضاوتش م نیخودم بدب

 داشت.  یحرف قدم بر م یکردم، ب نگاهش
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 . ستادمیرو ا ادهیپ یرا باال رفت که من رو یاول ی پله

 نگاهم کرد: ینبودنم شد و برگشت نگاهم کرد، با لبخند سوال متوجه

 ؟یآ یپس چرا نم  _

 :دمیلبم را جو ینگاه کردم و گوشه  شیچشم ها به

 ؟ینیبش قهیدق هیشه  یم  _

 دوم نشست، ابرو باال انداخت و گفت:  یپله  یحرف رو یب

 بفرما._

 و زمزمه وار گفتم: دمیرا گز لبم

 کنم؟ حیتوج یچرا نخواست _

 زد و گفت:  لبخند

 .ستمیمن چاقو کش ن _

فرو رفت، به من گفت چاقو کش، درست هم  در هم میچه بود؟ به من طعنه زد؟ اخم ها منظورش

 انداخت. کهیت یگفت ول یم

 . وانهیبه من گفت د میمستق ریکردم که غ یحس م 

 از آنکه لب باز کنم گفت:  قبل

ازش حرف بکشم، هر وقت به عنوان دوست  یگردن کس ریذارم ز یکه چاقو نم نهیمنظورم ا _

 گوش شنوا دارم. یاعتماد کرد

 گفتم:  یکردم و جد یقروچه ا دندان

 .ستمین وونهیمن د _
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 گفت: متعجب

 که. یا وونهینگفتم د ؟یمگه من گفتم تو کم دار  _

 گفتم: نیبه زم رهیو خ دمیناخن انگشت شستم را جو یعصب

 .ستی. اصال نستین یآدم خوب ار،یمه  _

 دونم. یم -

 دانست؟ یرا باال آوردم و متعجب نگاهش کردم. از کجا م سرم

 ش؟یشناس یمگه م -

 زد و گفت:  یکمرنگ لبخند

 سوال. هی. فقط دنشونیبار د هیبا  یشناسم. حت یخودمو م یهمجنسا _

 نگاهش کردم که گفت:  زیر یچشم ها با

 ؟یاومد نجایچرا ا قایتو دق _

 باال انداختم و گفتم: شانه

 .ستمین یمیباهاشون صم یلی. خستین یشوهر خواهرمنه. آدم درست اریمسافرت. مه هی  _

 نجاست؟یهم ا اروی نیکه ا یاومد یپس چرا همون شهر -

خوام بقبولونم که نه فقط  یبه خودم م یخواهرم تنگ شده بود، اما ه یدلم برا نهیا تیواقع -

 واسه عوض کردن آب و هوام بوده. 

 نگاهم کرد و گفت: پرسشگرانه

 .گهیکشور د هی یرفت ی. خب منجاستیخواهرتم ا نکهیبا ا ؟یپس چرا هتل  _
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فا فکر کنم، توام لط اریخوام به مه یاس. فقط نم دهیچیپ ست،ین زیواقعا االن گفتنش جا نیبب -

 ...گهیکردم بار د شیازش نزن، دوباره زخم یحرف

 داشتم را به زبان آوردم:  اریمه یکه در باره  یفکر آن عالقه ا بدون

 کشمش. یم _

 نگاه کرد و گفت: میبه چشم ها یحرف و جد یب

 شه. یتو، داره سردتر م میبهتره بر  _

 را باال رفتم. یبعد یبزنم پله  یآنکه درباره اش فکر کنم و حرف بدون

 شلوارش درآورد و در را گشود. بیرا از ج یدیبرخاست و کل اوهم

 زدند. یعمران غر م ریآنها بلند شد و بابت تاخ یهمه  یصدا میراهرو که شد وارد

 را نخورده بودند؟  شانیقبل از عمران و من غذا چرا خب

 بودند که منتظر بمانند؟  مجبور

 زد نگاهش کردم. میکه عمران به بازو یضربه ا با

 خنده سر تکان داد و گفت: با

 زیسر م میهممون باش میقوم تاتار، عادت کرد نیآدمخواران. ع رهیجز یمثل آدما نایاالن ا  _

 کردن. یانقدر تحمل نم نایوگرنه ا

قفل شد و  نیزم یرو میشد پاها یکه به سمتم پرتاب م یبیس دنیبا د میشد ییرایوارد پذ تا

 به سرم برخورد کرد. مایمستق بیس

سردردم دستم را  شیگفتم و بابت افزا یمنتظره اتفاق افتاد آخ رینداشت اما چون غ یادیدرد ز 

 ضربه نهادم و چشمانم را بستم.  یرو
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 شروع کرد به حرف زدن. یفرانسو یبا لحجه  یپسر یجا صدا در

 واضح بود. شیصدا یاما شرمندگ دیگو یشدم چه م یمتوجه نم 

 سرم بود. یرا گشودم اما همچنان دستم رو میها چشم

 پشت سر همش، نگاهش کردم. یحرف ها دنیاز بابت نفهم یسوال

د؛ کردن یگنگ نگاهش م آمدند یبه سمتمان م زیتنها من بلکه تمام دوستانش که از پشت م نه

 کردند. یمکالمه م یسیآن ها به زبان انگل

 یسیاش کوباند و به انگل یشانیشود با کف دست به پ یرا متوجه نم شیحرف ها یکس دید یوقت

 گفت: 

 واقعا. درد گرفت اره؟ دیکردم عمرانه، ببخش یفکر م _

 بود.  یسرخ کوچک بینداشت، س درد

 را بلند کرد.  بیخم شد و س دمشانیشن یکه م یآرام یبا خنده ها عمران

 تکان دادم و ارام گفتم: سر

 .ستین یمشکل  _

 ترانه، خورد تو سرتا. -

آمد اما ته چشمانش خنده موج  یم یآن پسر فرانسو یکه با چشم و ابرو برا یو به عمران برگشتم

 زد نگاه کردم و گفتم:  یم

 د؟یکن ی. چرا بزرگش مادینبود که دردم ب یزی. چگهیدرد ندارم د _

دانستم نگاه کردم و تا لب باز کردم پسر  یبرگرداندم و به آن پسر که هنوز هم اسمش را نم سر

 با خنده پس سرش زد و گفت:  یگرید
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 داداش.  یکرد یخراب کار _

 بود با خنده گفت:  ستادهیاش ا یبه صندل کیکه جفت نزد گرید یپسر

 .میهست یکنه جنگل یفکر م دش،ینپرون نجا،یاومده ا دیدختره جد _

 یو چشم ها دیزردش کش یخجل شانه باال انداخت و دست در موها یبا خنده ا یفرانسو پسرک

 .دیسبز پر رنگش را دزد

 گفت:  یبلند یبا صدا زیاز پشت م یگرید پسر

 کنم. یم یگرسنمه، خودم بعد از دختره عذرخواه د،یبخور دیایب _

 با آرنجش کوباند و گفت:  میرفتند که عمران طبق عادتش بر بازو زیم با خنده سمت دوستانش

 .میآدمخوارن، بزن بر نایا ؟یدید _

 قدم برداشتم. زیباال انداختم و پشت سرش به سمت م ابرو

عمران بود را  یپسر بود و روبه رو کیدختر و  کی نیرا که ب گرید یخال یهم نشست و جا عمران

 پر کردم.

ور و کش تیصرف نهار نشسته بودم که از قوم یبرا زیم کیپشت  یبود، با کسان یجالب احساس

 بودند.  یمتفاوت یها

انستم د یکه نم ییاز غذا یباشد بشقاب ایعمران لوکرتس یکه بر اساس گفته ها ییمو طال یدختر

 گفت:  یسیگذاشت و به انگل میجلو یپر کرد و با مهربان ستیچ

 خوشمزه اس. یلیبخور خ _

خوردند بجز بشقاب عمران که در  یمدل غذا م کیآن ها  یبر فضا حاکم بود و همه  وتسک

 بود. یظرفش ماه
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به آن پسران و دو دختر که با ولع غذا را  یچشم ریچنگال را از کنار بشقاب برداشتم و ز دیترد با

 .ستمیخوردند نگر یم

کرده  زیرا با آن ها متما شی. خب اگر خوب بود چرا عمران غذاگریبود د یخوش مزه م دیپس با  _

 و به سمت دهانم بردم. ختیرا برانگ میچشنگالم بود اشتها یکه رو یتکه گوشت یبود؟ بو

 یکرد و وقت ینگاه به دوستانش م یو ه دیمک یرا در هوا م یزیعمران که انگار چ دنید با

 داد.  یکار را امجام م نیحواسشان نبود ا

گوشت  به چنگال  کهیو با چشم به ت دیاش را در هم کش افهیزد؟ منظورش چه بود؟ ق یم سوت

شده ام نگاه کرد و با انگشت اشاره اش نوک دماغش را باال داد و باز همان کار را تکرار  دهیکش

 کرد.

به  ارامش را یانداختم که صدا نییشدم سرم را پا یاز چهره اش خنده ام گرفته بود. متوجه نم 

 :دمیشن یفارس

 نخور. یبابا اون خوکه، عادت ندار  _

 گذاشتم. شیآب دهانم را قورت دادم و چنگال را سر جا خوک؟

 ؟یخور ینم یواسه چ -

 .دینوش یبود که کنارم نشسته بود و آب م یدختر مومشک یصدا

 زدم: یکج و کوله ا لبخند

 خب من گوشت خوک دوست ندارم.  _

آد  یغذا خوشش نم نیدونستم دوست عمران از ا یبه بشقاب پرم نگاه کرد و گفت: نم ناراحت

 کردم. یدرست م گهید یغذا هیوگرنه 

 بشقابش را به سمتم گرفت و گفت:  عمران
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 .ادیخوشت م گهیکه د نویبخور، ا یماه ایب _

 نشسته بود گفت: گرمیکه طرف د گرید یپسر

 .یش یکه م ریگه، س یراست م  _

از بشقاب عمران برداشت و  یماه یا کهیبرداشت و ت زیتم یبشقاب عیسر یپسر فرانسو نهما

 گذاشت.  میجلو

 تشکر پلک زدم. یکردم که لبخند زد و به معن نگاهش

 برداشتم. یخوردن ماه یدادم و چنگال را برا ایبشقاب که گوشت خوک بود را به لوکرتس آن

آن را در دهانم گذاشتم احساس کردم سرم در حال سوختن است. زبانم سوخت و چشمانم پر  تا

 شد. 

 تکه الیخ یبه عمران نگاه کردم که ب د؟یگز یخورد و ککش هم نم یچطور آن را م یلعنت عمران

 در دهانش گذاشت و گفت:  گرید یا

 .دهیمف _

 فرق سرش بکوبانم.  را در زیم یآب رو یخواست آن بطر یآن لحظه دلم م در

و دوستانش با  دیخند یزدم و عمران م یداد و فقط بال بال م یحرف زدن نم یبرا یفرمان مغزم

 را به دستم دادند. یپر از آب وانیهول ل

 دنیکه از د یبه عمران یتوانم به فارس یو دهان باز کردم تا هرچه م دمینفس آن را سرکش کی

 گفت:  یرانیکه به سرعت ا میزد بگو یچهره و حرکاتم قهقهه م

 .یش یو افسرده نم یر یتو خودت نم ینجوریهم ا گهیخوبه، د یبخدا تند _
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را جبران کند،  بیس یخواست آن ضربه  یکه انگار هرجور شده بود م یپسر فرانسو همان

برداشت، سمت عمران که از شدت خنده سرخ شده بود پرتاب  زیم یرا از رو یکینمکدان پالست

 فت:کرد و گ

 تو دلم مونده بود. _

 یاز رو یعمران تکان دادند و آن پسر فرانسو یکه بهتر شد دوستانش با خنده سر برا فضا

 برخاست و رفت. یصندل

 داشت؟ حالش خوب بود اصال؟ یبه فلفل چه ربط یچه بود؟ افسردگ منظورش

 تو؟ سوختم.  یگیم یچ -

 خنده گفت: با

نه که ک یم ادتریدو تا هورمونو ز شیرفتیالن با اغوش باز پذکه تو ا یدخترجان اون فلفل نیبب  _

 .هیضد افسردگ نیافر ،یچ

 گفت؟ ینگاهش کردم. دکتر بود؟ چرا مضخرف م گنگ

ده که عالوه  یم شیرو تو اون بدنت افزا نیو سروتون نیتند هورمون اندورف یگم غذاها یبابا م -

 کنه. حله؟ یبر اون استرس هم کم م

 ؟یچ -

آد. هرچند دخترا  یهم که داره سرطانم سراغت نم نیسیباباجان، کاپسا یدونم کف کرد یم -

 صدتا جون دارن.

 شیقرار گرفت ازگنگ  بودن در آمدم و حرف ها میبدون فلفل روبه رو یکه در آن ماه یبشقاب با

 کردم.  یم لیرا تحل

هم گفته  یعجق  وجق یاها را؟ عجب اسم ه زیچ نیدانست ا یاو مگر دکتر بود؟ از کجا م خب

 بود.
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 را باخنده باال انداخت و گفت:  شیابروها

 بخور. ستیتند ن گهیاون که د _

 در سکوت به غذا خوردنم ادامه دادم.  بازهم

 طعم بود و من هم دوست داشتم. خوش

و  داشتم یزیت ینشسته بودند نگاه کردم، گوش ها ایکه عمران و لوکرتس میروبه رو یچشم ریز

 شدم. یصداها را هم متوجه م نیکوچک تر

ان که کال با آن زب یسیآرام به همان زبان انگل یلیکج کرد و خ ایسرش را به سمت لوکرتس عمران

 کردند  گفت:  یصحبت م

 ترانه فقط دوستِ منه. ،یلوک _

 .دمیلبش د یرا رو ینگاه کردم که لبخند تلخ ایبه لوکرتس زیت

که من دوستش هستم و  دیداشت عمران بگو یلیبودم، خب چه دل شانیهاکار لیدر حال تحل 

اش  یرانیا دیبلند گفت دوست جد میکه در همان صبح که آمد یهم گفت در صورت یدیتاک

 هستم.

 زد؟  یچرا لبخند م ایهم داشتند لوکرتس یخب اگر رابطه ا 

 و تلخ بود! یتر لبخندش زورک بیعج و

 نظرشان گرفتم. ریز شتریو بلبم را گاز گرفتم  یگوشه  

 خوردم.  یبه آن دو زل زده بودم و آرام آرام غذا م یچشم ریز

 مشکوک بودند. میدانم چرا برا ینم

 .ادیز یلیرا کمتر کردند، خ شانیصدا
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زدند و شلوغ  یبود که پسران بلند بلند حرف م نیاش ا یو بد دمیشن یآن قدر که فقط وز وز م 

 نبود. یخبر ششانیپ ی قهیکردند و از سکوت چند دق یم یکار

 . حله حله.یپشت اطیح یعمران موتورت رو گذاشتم تو -

 رفت؟ یم یمگر موتور داشت؟ پس چرا خودش با تاکس عمران

و چشمان  یبلوط یداد به آن پسر با موها یرا قورت م شیکه غذا یسر تکان داد و در حال عمران

 پسر  گفت: روشن نگاه کرد که آن یعسل

 داداش. درستش کردم. یبود لهیوس یچند روز ب هیشرمنده   _

 زیسبز از آن طرف م یو چشم ها یمشک یبا موها یاز آنکه عمران جوابش را بدهد پسر قبل

 گفت:

 چقدر پات افتاد؟ رشیحاال تعم گه،ید یخسارت زد ن،یز  _

 لب با خنده گفت: ریکه جفت من بود ز یپسر

 من افتاد. یپا  _

 ادامه داد: یسیبه پسر جفت من کرد و به انگل یبود نگاه نیکه اسمش ز یپسر چشم عسل آن

 قرض کردم. یکیاز  ال،یخیپولش رو ب  _

 را برداشت و گفت:  وانشیخاست بشقاب و ل یکه بر م یکرد و در حال ینچ نچ عمران

 یازش بسه، تو اون تصادف شانس آورد دیکه دوباره کار بشه کش نینداره داداش، هم بیع _

 .میکن زیتم زویم  دی. شماهاهم بلند شیزنده موند

آب را  وانیبود. ل ینگاه کردم، جز آن دو دختر پسران همه بشقابشان خال هیبشقاب بق به

 گفت: عیسر ایبشقابم را برداشتم که لوکرتس هیو به همراه بق دمیسرکش

 .یمهمان زم،یبرم عز یخودم م سا،یوا سایوا  _
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 گذاشته بود. ریاخالقشان تاث یکرد؟ البد عمران رو ینبود، چرا تعارف م یرانیکه ا او

 اش زدم و گفتم: یاز مهربان یکمرنگ لبخند

 برم.  ینه ممنون، خودم م  _

 کرد و گفت: کسیاش را پشت گوشش ف یقهوه ا یتکه مو ییلبخند دندان نما با

 .یهر جور راحت  _

 بود. بیعج میچقدر برا نیکردم و ا یم یآمد، با همه احساس راحت اخالقش خوشم از

 بشقاب را برداشتم و سمت آشپزخانه حرکت کردم. 

نگار که ا یبه سمتم آمد و با لبخند مهربان دنمیآمد با د یم رونیاز پسران که از اشپزخانه ب یکی

 بود بشقاب را از دستم گرفت و گفت:  یشگیهم شانیخانه برا نیا یاعضا

 ؟یتو خودت چرا آورد نا،یخوان ا یم یگوشمال _

زد که قهقهه پسره به هوا  میبود با دست آزادش پس سر پسر قد بلند روبه رو دهیشن ایلوکرتس

 رفت.

 نخواسته کمکش کنه. یقبلش کس نیبب یاریقهرمانارو درب یادا یبخوا نکهیقبل از ا -

 : و گفت دیدو کف دستش را به هم کوب ،یاش را گرد کرد و با لبخند محو یشت آبچشمان در پسر،

 معذرت مادمازل._

به او زد و همزمان  یگرید یحرف زده بود و چشمان سبز داشت، پس سر زیکه سر م  گرید یپسر

 سپس گفت: دیکش یحرف از دستم م یبشقابم را ب

 .نوینکن، بده من ا یزن عذرخواه یبدبخت، جلو _

 حرف بشقابم را برد و وارد آشپزخانه شد، خنده ام گرفته بود اما آن را قورت دادم.  یب
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 نهار خوردن من! نیداشت ا یپروسه ا چه

شستند و عمران که  یکه داشتند ظرف هارا م نیشد، بجز راشل و ز زیکامال تم زیاز آنکه م بعد

و  دندیکش یمبل ها لم دادند و نفس راحت م یرو هیازش نداشتم، بق یبعد از صرف نهار خبر

 زدند. یاز پسر ها خودشان را باد م یبعض

 زدند و خسته بودند. ینفس نفس م نیرا کنده بودند، چن یانگار که کوه 

 .دمیکاو یاطراف را م طیخوردن بودند مح وهیکه مشغول حرف زدن و م یحال در

 آن را پوشانده بود. یقد ی نهیبزرگ بود و سراسر آ بایتقر ییرایپذ یفضا

 .میآن ها نشسته بود یهم در گوشه داشت که ما رو دیچندتا مبل سف 

 نیزم یرو شانیمثل دمبل و وزنه به همراه مچ بند ها یورزش ییها لیوسا گرید یگوشه ا در

 بود. دیسف یکیسرام

بودنش  یسفت بود و عضله ا شانیآن دو دختر که بازوها یداشتند حت دهیآن ها بدن ورز ی همه

 هم واضح.

 برداشت و گفت: یقلم و کاغذ نیزم یاز آن پسران از رو یکی

 .می. سه هفته زمان داردیخوا یم یچه مدل دیلباس هامونِ، بگ یوقت طراح  _

 لباس بلد بودند؟ یو طراح یاطیخ مگر

 کردند! جالب بود. یم یرقص را خودشان طراح یلباس ها 

 :دیسته بود نگاهش کرد و پرسکه جفتش نش یپسر

 ست؟یزمان کم ن 

 از پسران جواب داد: گرید یکی
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 کنه و بدوزه کمه. یتا لباس طراح ازدهیروز  ستیب یچرا کمه، تو  _

 به او زد گفت: یبا پا لگد گرید یپسر

 .میهمه کمکشون کن میبرامون بدوزن؟ مجبور میبد میپول دار ؟یطلبکار _

 زد و گفت:  یپسرِ مخاطبش به کتفش ضربه ا همان

 ؟یبلوز بدوز هی یتون یم ؟یلباس طرح بزن یتو بلد_

 آن پسر گفت: باز

 اط؟یطراح و خ میپره پوله که بد تیتو االن کارت بانک  _

 قلم به دست کالفه به دوستانش نگاه کرد و گفت:  پسر

 .دیخوا یم یچه مدل دیبگ م،یسابقه رو بزنم دیق دیبه هم که با دیبپر ینطوریبچه ها، ا دیبس کن _

که  یبه آن کس کیکه نزد یگفتند و دو پسر یمختلف م یدادند و طرح ها یم یکدام نظر هر

گفتند و باعث خنده  یعجق وجق م یپراندند و طرح و رنگ ها یکرد مزه م یم ادداشتیداشت 

 شد. یم

 زیکه از آب در آمده بود را وسط م یطرح روسیطرح لباس و رنگ ها، سا یجدل برا یاز کل بعد

 گذاشت.

 تمام بچه ها بود دهانم باز ماند.  هیکه نظر یطرح دنید با

 . دمیانداختم و خند نییپسرها سرم را پا یقهقه  یصدا با

 شدند. یها م ییمانند آدم فضا دندیپوش یلباس هارا م نیا اگر

 شیضربه ها یزد و غر البه ال یضربه م دیخند یکه م یبه پسران شیبا دست و پا روسیسا

 بچه پروها. دیناله نگاهمان کرد: اصال خودتون طرح بزن یاش بود، سپس با چهره ا یچاشن
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ه شروع کردم ب یزیفکر به چ یها را برداشتم و ب یبدهد دفتر و مدادرنگ یآنکه مغرم فرمان بدون

 شیکه چندماهه پ یا یکه در نقاش یدختر یخواست برا یبار دلم م کیکه  یطرح زدن، لباس

 شیراب یگریخوب نشد و لباس د ینقاش یام برا یبکشم و چون نشسته بود طرح انتخاب دم،یکش

 . دمیکش

 ساده باشد. یخواستم طرح لباس کارکتر نقاش یبود و م یام فانتز ینقاش

 دختران تمام شد.  یلباس ها یدانم چقدر گذشته بود که طرح برا ینم

با همان رنگ و حالت افتاده با  یبراق و دامن یران به رنگ مشک یاه مهیبلند تا ن یها چکمه

ک که ناز یزد با بندها یبرق م دیبه رنگ قرمز که با یچکمه ها بود با لباس یاز لبه  یکم یفاصله 

ساق دست قرمز رنگ که از مچ  یسر کیکرد با  یرا به هم وصل م ییجلو یو لبه  یپشت یلبه 

 شد و تا آرنج ادامه داشت.  یم روعش

 ادیپارچه هاهم ز تیشدو براق یهم استفاده م ییرنگ ها نیبود اگر از چن کینظرم ساده و ش به

ر د ییتوانست نقش بسزا یصورتشان هم م میمدل مو و گر یبه چشم خواهد آمد، حت یلیباشد خ

 رقصشان داشته باشد. لیاستا

 گرداندم. یخودش بر م یها را سرجا یگذاشتم و مداد رنگ زیم یکه تمام شد آن را رو طرح

 ؟یتو طراح لباس -

 .رمیبگ ادیرا  شانیکردم اسم ها یم یبود، سع روسیسا یصدا

 طرح زل زده بودند که گفتم: نه، من نقاشم. به

 متعجب نگاهم کرد و گفت: راشل

 ساده و قشنگه. یلیخ ؟یطرح رو زد نیا یپس چطور _

 بهتره. یلیخ روسیکه هنوز اسمش را متوجه نشده بودم گفت: از طرح سا یفرانسو پسر

 دهنتو ببند سته،یبا خشم گفت: آر روسیکه سا دندیخند همه
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 ؟یماها چ یبرا ه،یعال ایراشل و لوکرتس یطرح برا نیمشتاقانه نگاهم کرد و گفت: ا نیز

براق  یاز پارچه ها دیردم: بازم باآمد را به زبان آو یدانستم به طرح لباس دخترها م یکه م یطرح

بلند  نیبلوز آست هی نهیکه بتونه چشم جذب بکنه، واسه شماها نظر من ا ییاستفاده کرد و رنگ ها

و  اسبل یخطوط قرمز رو یسر هیبا  یمشکل نیشلوار طرح ج هیانگشتاتون با  یها مهیتا ن یمشک

 شتریپوئن مثبت باشه، رقص رو ب هیکه قو یتونه کنار رقص یساده اس، م یلیشلوار، خ بیکنار ج

 کنه. یم انینما

 و خالق. یبا استعداد یلیخ ه،ینگاهم کرد و بالبخند گفت: عال ایلوکرتس

 د،ایز یلیخ م،یبودند برا بهیکلمه ها غر نیکرد؟ گفت با استعداد؟ خالق بودم؟ ا فیمن تعر از

 یدالبم نشست که با ص یرو یلبخند پهنکلمه ها و امثالشان را نگفته بود.  نیا یسال کس نیچند

 را بدهم. ایعمران نتوانستم جواب لوکرتس

 شد آخرش بچه ها؟ یچ -

ا را برداشت و ب روسینشست و طرح سا ستهیآر یمبل کنار یباشد رو یآنکه منتظر پاسخ بدون

 دقت نگاهش کرد.

 ده؟یکش نویا یسرش را باال آورد و گفت: ک هیاز چند ثان بعد

 نگاهش کرد و قلدرانه جوابش را داد. روسیسا

 .دیبه او زل زد و بلند بلند خند عمران

 که او زده بود راه رفتن هم به همراش سخت بود چه برسد به رقص. یطرح نیحق هم داشت، ا 

رو  یگفت: معمار یزد نگاهم کرد و به فارس یم یبه قرمز دشیکه از خنده پوست سف عمران

 تو طرح ها. ختهیر
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 که جفتش بود را برداشت و به عمران پرتابش کرد و گفت:  یا یاد رنگمد راشل

 ؟یحرف زد یباز فارس _

 نزد. یسر تکان داد و حرف دیخند یکه هنوز هم م عمران

و حراف  یروز مره و پر انرژ یبا حرف ها روسیخنده و حرف ها و مسخره شدن طرح سا یصدا 

 کنم. تیمیاحساس صم شتریشد ب یبودن آن همه پسر باعث م

صحبت کنند و مخاطب حرف  مانهیبخندند، صم ندینبودم، که بگو ییجمع ها نیدر چن چگاهیه

 باشم وبا من دوستانه معاشرت کنند.  شانیها

 کیانداختم که متوجه شدم حدودا  یها نگاه نهیآ یدانم چقدر گذشته بود، به ساعت باال ینم

 .دهمیراگوش م شانیاست که در جمعشان نشسته ام و حرف ها یساعت

 را دوست داشتم. تیمیجو و صم نیا

 نیبرداشت و روبه همه گفت: خوردن بسه، تمر زیم یرا از رو وهیاز جا برخاست و بشقاب م راشل

 . االی. وقتمون کمه. دیکن

 به آشپزخانه رفت.  و

که در دست   یبیتا گردنش، س بایروشن و تقر یلخت قهوه ا یو موها یطوس یبا چشم ها یپسر

 لب گفت: ریخورد و ز یداشت م

 گه. یداره زور م دایجد  _

 آن پسر ضربه زد و گفت: یخنده اش را قورت داد و محکم به بازو ایلوکرتس

 نکن. ی. حاالهم غر نزن پاشو تنبلیزن یشکم م ی! نگاه کن دارادیلیا  _

آورد و به همراه  رونیب ایلوکرتس یداد زبانش را برا یرا قورت  م بشیتکه از س نیکه آخر ادیلیا

 از جا برخاست. نیتمر یادامه  یدوستانش برا هیبق
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 دست دور کتفش انداخت و گفت: گرید یپسر

 کنم چه برسه به دخترا. یمنم نگاهت نم یگه شکم بزن یراست م  _

 و گفت:  دیخند ایچشمک زد که لوکرتس ایبرگشت و به لوکرتس سپس

 کن. نتویبرو تمر _

در  یمهربان ایآن ها اما لوکرتس یآمد، البته از همه  یخوشم م اینم چرا از لوکرتسدا ینم

 داد. یچهره اش آرامش م بیزد و عج یچشماتش موج م

 گفت؟ یم یعمران را گرفت و گفت: چ یاز پسران بازو یکیراه  نیب

 کالفه نگاهش کرد و گفت: عمران

 دیخونه نبا م،یستیدوتاهم ن یکیکردن خونه سخته،  دایپ سیدندون گرده، جرس یلیخ  _

 .میتو خونه بعدا پولشو بد مینشد که بر ی. راضینطوریباشه حداقل هم کیکوچ

 به عمران گفت: تیبود با عصبان دهیکه شن ایلوکرتس

 مگه من بهت نگفتم... _

 او گرفت و ناالن گفت: یدستش را جلو عمران

 نگو. یزیچ گهیتروخدا تو د  _

 و گفت:  دیعمران کش یدست به شانه  سیجرس

دن، خرجا  یهم کمه، حقوق نم یلی. عمران پول کمه خمیکن یخورد خورد جمع م میهمه دار _

 مسابقه کم بود، خونه هم اضافه شد، گندش بزنن مکس رو. اده،یز

 گفت: سیکه برگشته بود روبه جرس راشل
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و  میتو خونه اش نشست کسالهی م،یبود ابونایاگه همون مکس نبود تا االن هممون تو کوچه و خ  _

 نزده. یحرف

پول  ؟میپول جمع کن میسال چقدر تونست هی نیمگه ما تو ا یراشل، ول یگ یدرست م _ایلوکرتس

شروع کرده،  یگروه با امکانات کم نیا زه،یر یداره بهم م یمسابقه کمه، پول خونه از کجا؟ همه چ

 اتفاق افتاد. نیا طیشرا نیتو بدتر یول میونشیاره مد

را  شیو بازو دیدست راستش را به طرف چپ کش ستاد،یا یم نهیآ یشد و جلو یکه دور م راشل

 ماساژ داد و گفت:

 ...گهیفکر کن عمران، خودخواه نباش، بخاطر تو ده نفر د ایلوکرتس شنهادیبه نظر من به پ  _

 .دیبه اتاق رفت و در را محکم کوب تیبدون آنکه جواب راشل را بدهد با اخم و عصبان عمران

 کالفه سر تکان داد و گفت: ایلوکرتس

 سخته.. یلیدرکش کن راشل سختشه قبول کنه. واسه منم خ ست،یعمران خودخواه ن  _

 به جمعمان آمد و گفت:  ادیلیا

ه کرد و ب یجمع م دیکش یکه انقدر زحمت م اشویکمکمون کرده، پول نقاش یلیتا االن عمران خ _

شه، حسم  یمشکلمون حل م نیاگه قبول کنه بزرگ تر یهم سخته ول یلیداد، خ یماهم پول م

 کنه، مطمئنم. یگه قبول م یم

 سر تکان داد و گفت: سیجرس

 کنه. یم یکنم قبول کنه، فداکار یمنم فکر م  _

 اتاق نگاه کرد و گفت:  یبه در بسته  آرجون

 شه.  یم تیسخته واسش، اذ _
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بود که عمران قبول  یزیکردم، چه چ یرا درک نم یکردم و کالم یهت و دهان باز نگاهشان مب با

 کرد؟ ینم

 از چه قرار بود؟ انیجر 

 فکر کنم: شترینگذاشت ب ایلوکرتس یصدا

 زمان کمه. دیکن نیرم باهاش صحبت کنم شماها تمر یمن م ،یراشل باهاش بد حرف زد یول  _

 گرفت و وارد شد. شیهمان اتاق را پ ریمس سپس

 نه؟ک یم شیراض یاز در کرم رنگ اتاق چشم گرفتم و نگاهش کردم: لوک اد،یلیا یصدا دنیشن با

 : دیجنب شیو لب ها دیکالفه دست به گردنش کش روسیسا

 کرد. واسه عمرانم سخته. یاگر قرار بود قبول کنه همون بار اول قبول م _

 یکردم و فقط عالمت سوال برا ینکنم؛ درک نم یفکر شانیحرف ها یکردم در باره  یم یسع

پس فقط گوش  افتم؛ی ینم شانیحرف ها یالبال یآوردم که پاسخ آن ها را حت یخودم به وجود م

 دادم. یم

ون تا ا ن،یتمر دیایقرار گرفت و گفت: شماها ب نهیآ یرو به رو ستهیکه وضع آرام تر شد، آر یکم

 دوتا هم برگردن.

 خاستم گفتم:  یکه بر م یدر حال ست،ین زیکردم ماندنم جا یم حس

 رم هتل. یمن م _

 نگاهم کرد و گفت:  نهیاز آ آرجون

 و کم حرفه؟ یهمه خجالت نیچرا دوست عمران ا _

 زدم و گفتم: یکج و کوله ا لبخند
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 بگم. شهینم یزیواسه حرف زدنم نباشه چ یتیموقع یخب وقت  _

 اندم: مبل نش یبرگشت و رو ادیلیا

 .میش یبا دوست عمران آشنا م شتریکه تموم شد ب نیتمر ن،یبش _

 : دیسرش را برگرداند و پرس سیجرس

 بود؟  یاسمت چ _

 ترانه. -

 اش را ادامه داد. یکشش نیتکان داد و تمر سر

 نگاهم کرد و گفت: ادیلیا

 .نجایفعال که عمران تو اتاقه، بمون ا  _

 کردم.  یرا نگاه م ناتشانیحرف به مبل لم دادم و تمر یب

 یم حیبچه ها را ترج نیرقص و ورزش ا دنیدو، د نیا نیدر اتاق هتل بود؛ حداقل ب ییاز تنها بهتر

 دادم.

 کردند.  یحرکاتشان را اجرا م یشتریکردند و با سرعت ب یرا پل یکیموز قهیبعد از چند دق 

زل زدم. چقدر عضالتشان سفت  بود یچانه به رقصشان که چقدر همانگ و حرفه ا ریدست ز با

 بود!

 آمد. یسرم م ییخواستم اجرا کنم که قطعا همان وسط سالن بال یحرکات را اگر من م نگونهیا 

 زنگ در خانه بود. دم،یرا شن یفیزنگ خف یصدا

 قدم بر داشتم. یمتوجه زنگ نشدند از جا بر خاستم و به سمت در ورود چکدامیه  
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گروه  نیاز دوستان ا د،یباال پر میساله ابروها یو اند یحدودا س یمرد دنیدر را که گشودم با د 

 بود؟

 دست از فکر برداشتم. شیرقصنده بود؟ با صدا 

 ؟یدیجد یسالم، رقصنده  -

پشت سرم قرار دارد سر  یکس نکهیکه لب باز کردم جوابش را بدهم، با احساس ا یهنگام

 برگرداندم.

 اهامون آشنا شده.نه، دوست عمرانِ. تازه ب -روسیسا

 شد از در فاصله گرفتم. یکه او وارد م یکردم و هنگام سکوت

 گفت:  ک،یموز یدر را بست و با کم تر شدن ولوم صدا روسیدور شدن آن مرد سا با

 .رونیاندازمون ب یم نیکاش عمران قبول بکنه وگرنه ا یاونه، ا یخونه برا نیمکسِ. ا _

 یر و حرف ها ذهنم را مشغول کرد و چقدر بد بود که حس مرفتا نیا یدرباره  ییفکرها بازهم

 یخواستم همان حرف عمران را برا یم یکرده ام و از طرف ییجور پررو کیکردم اگر بپرسم 

حرف بزن نه به زور بروم و از  میبرا یدوست اعتماد کرد کیکه گفت اگر مثل  رمیخودش بکار بگ

 کند. یم ییکارها نیاو بپرسم چرا چن

 همان مبل ها. یمبل کنار بچه ها نشسته بودم و مکس هم رو یخودم که آمدم رو به

بود که در  یخانه و عمران و مسابقه ا ریآن ها مطمعنا فکرشان درگ ینبود و همه  نیاز تمر یخبر 

 دغدغه اش کامال واضح بود. شانیحرف ها

ان نش یستم چه واکنشدان یکرد و واقعا نم یم تینگاه مکس اذ ینیسنگ شان،یصحبت ها نیب

 بزنم. یالیخیخودم را به ب نکهیدهم جز ا

 ستن؟ین ایچرا عمران و لوکرتس -مکس
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 یداد آرام زمزمه کرد: تو یرا تکان م شیدرهم بود و باحرص پا شیکه اخم ها یدر حال راشل

 اتاقن.

 .نجایا انیخب بگو ب -مکس

 از جا برخاستم و  گفتم:  نشینگاه سنگ ریفرار از ز یبرا

 رم. یمن م _

 گرفتم. شیبدون آنکه نگاهشان کنم راه اتاق را در پ و

هل دادم تا بتوانم نگاهشان  شتریدر را ب یواضح، کم بایتقر میآن ها برا یباز بود و صدا مهین در

 کنم.

 ..شیرو به رو یصندل یرو اینشسته بود و لوکرتس یاول یتخت دو طبقه در طبقه  یعمران رو 

 حداقل قبول کن. ایکنم نرو کلن.  یازت خواهش م _ایلوکرتس

 و گفت:  دیکش شیبه موها یبود دست نییکه سرش پا عمران

چند بار بهت بگم؟  ؟یزن یحرف م یمدت دار نیا ی. خودت خسته نشدیکن یم یخسته ام دار _

 ؟یکن یتکرارش م یگم و بازم دار یدارم بهت م نویاس ا قهی. چند دقامیاون مرد نم یمن خونه 

 بود گفت: دایکه بغض کامال درش هو ییبا صدا ایلوکرتس

 یدونم تحملشو ندار یم ،یخوام نر ی. ازت میگرد یبر نم یکه االن هست یعمران گهید یبر  _

 .یگرد یداغون برم ی. به حرفم گوش کن. برینیاونجاهارو بب

 قبلش گفت: یکالفه تر از لحظه ها عمران

 .رونیبرو ب یلوک  _

 : ستادیا شیبلند شد و جلو یعصب ایلوکرتس
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 خواد جبران کنه.  یم مونه،ی. پشنجایاومد ا یگم صبح که نبود یدارم بهت م _

 و گفت:  ستادیتر ا یهم عصب او

تونه زنده اش کنه؟ حاال  یتونه برش گردونه؟ م یخواد جبران کنه؟ اون رفت، مُرد؛ م یرو م یچ _

  مونه؟یپش

 و گفت:  دیکش یقینفس عم ایلوکرتس

 به بابا نداشت. یشدن اون ربط ماریاروم باش. ب _

 بلند تر گفت:  ییبا صدا عمران

بود پول داشتم ببرمش دکتر؟ حاضر نبود بهم کار بده، که  ضیمر یداشت. ربط داشت، وقت _

و بگ ،یگفت؟ توخودت شاهد بود یچ ضهیبهش گفتم دخترت مر یخودم پول دکترشو بدم، وقت

چقدر تو کلن کار کردم، گارسون  یدون یم نه دخترم مهمه نه تو. تو خودت مگفت، گفت برا یچ

کردم پول دکتر و داروهاش جور شد؟  یبگ یحراج کردم هرغلط اموینقاش دم،بو یبودم، نظافتچ

 .ایبفهم لوکرتس نارویباباتو داشتم نه سابقه، ا یمن نه پارت

دورتموند که گشت تا  میما اومد دید یگفت چون لج داشت باهامون، وقت یعمران، اونارو م -

 کنه... دامونیپ

 گفت: یگرفته ا یهردودستش گذاشت و با بغض و صدا یسرش را رو عمران

 اون مرد.  یول 

 زانو زد و گفت: شیپا یجلو ایلوکرتس

 نیاروم ا الی. فقط بذار با خمیمون یتو اون خونه نم گهیدم د یفقط تا مسابقه، بعدش قول م  _

روزا  نیفقط بذار بچه ها ا م،یکن یو درکت م می. ما هممون تورو دوست دارمیآخر رو سر کن یروزا

 آروم باشن.



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM شاهد من

telegram.me/romanhayeasheghane 125 

مملو  ییکوباند و با صدا ایپر شده اش را در چشمان لوکرتس یسرش را باال آورد و چشم ها عمران

 از بغض گفت:

 .رونیبرو ب  _

**** 

 شدند. یرد م گریکدیپشت   یگریپس از د یکیآلمان  یسرد و باران یها روز

 گذشت.. یکارنوال م پیام با اک ییاز آشنا یهفته ا کی

کردن عمران داشتند به ثمر نشست و  یراض یکه تمام بچه ها برا یبعد از آن همه اسرار باالخره

 قبول کرد، آن هم فقط بخاطر بچه ها. لیم یاو ب

 بود.. ایکه صاحبش پدر لوکرتس یآن خانه نقل مکان کردند به خانه ا از

هم داشت، در کل  یدیپوست سف ،یآب یو چشم ها دیسف یبود، با موها یمرد مسن و مهربان او

کرد و به  یکه داشت توجه م ییها یهم به گروه و کم و کسر یلیداشت هم جذبه و خ تیهم جذاب

 باس ها را آماده کنند.گروه ل یتا برا اطیطرح لباس هارا داد به خ یکرد، حت یسرعت فراهم م

مدت هم متوجه نشده بودم اما کامال ندامت و  نیسرد بودن عمران و خصومتش را در ا لیدل

 بود. دایهو ایپدر لوکرتس یدر چهره  یمانیپش

با عمران از کلن به  ایلوکرتس یلیدانستم به چه دل یاما نم اد،یهم ز یلیپول دار بود، خ یمرد

 کند؟  یکار م شگاهیدار در آرا هیپدر سرما نیبا ا ایدورتموند آمده اند و لوکرتس

 کردند. یم کیام را تحر یدادند و کنجکاو یعالمت سوال ها در ذهنم جوالن م نیا چقدر

گتر از که بزر یرا از هتل به خانه ا لمیهم به همراهشان در آن خانه ماندگار شدم و تمام وسا من

 در خانه ماندم. شیها یمکس بود آوردم و به قصد کمک به عمران درنقاش یخانه 
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به همراه واتسون برگذار شود، پولش  یکه قرار بود به زود یشگاهیداشت که در نما نیبر ا میتصم

 ایپدر لوکرتس یرا دست و پا کنند و از خانه  ییجا کیبچه ها  ریسا یرا جمع کند و با پول ها

 .بروند

 راه رفتنش کرده بود. یداشت، غر هم چاشن یکه پشت سرم قدم بر م یدرحال عمران

ش ا فتهیو  من ش میکرد دایرا پ نجایا م،یرفت یم رونیو بچه ها ب گریکدیچند روز که با  نیا در

 شدم. 

د ش یدورتموند را م یشد گفت شب ها یکه داشت م یبلند و سرسبز بود و بخاطر ارتفاع یا تپه

 . دیتر د بایز هیزاو نیاز ا

ساخته  ریدلپذ اریفضا را بس یرنگارنگ و نوران یبود و چراغ ها کیکه تار شیشب ها مخصوصا

 بود.

ا فض نیشب ها را نظاره کنم، از ا نیتا باز ا دیایمجبور کردم که همراهم ب نیراهم بعد از تمر عمران

 کنم.  شیتوانستم رها یآمد و نم یخوشم م

 .دیایب میدم پا به پاکر یمجبور م اوهم

 طیمح نیاز من از ا شتریب یدانستم خودش حت یاما م دمیشن یرا م شینفس نفس ها یصدا

 .ردیرا بگ شیغر زدن ها یتوانست جلو یاما نم د،یآ یخوشش م

 مکان دل بکنم. نیتوانستم از ا یاش کم، اما نم یدانستم خسته است و انرژ یم

 یکه فارس شیتا از دست غر زدن ها نییخواست هلش بدهم به پا یغر زده بود که دلم م انقدر

 داشتم گفتم: یکه قدم بر م یبود و لحجه داشت خالص شوم؛ از فکرم خنده ام گرفت و در حال

 انقدر غر نزن. سرم درد گرفت. م،یرس یاالن م میعمران  آخراش _

 .دیهم غر زد و نال شتریب چیکه نکرد ه تمام

 زد. یشد و نفس نفس م نیتپه پخش زم یبه باال میدیرس تا
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و با خنده  ستادمیسپس  باال سرش ا دمیاز آن را نوش یآب را از کوله ام درآوردم و قلوپ یبطر

 زد.  یلب غر م رینگاهش کردم. هنوز هم ز

 .یاورست که فتح نکرد ه؟یچ گهی. غر زدنت دمیدیرس گهیتموم د -

 را باز نکرد و گفت:  شیها چشم

 دادم. یتو مورد لطف قرار مداشتم روح _

 . ختمیسرش ر یمتظره رو ریرا گشودم و آن را  غ یدر بطر دوباره

 کرد. یم دادیداد و ب شتریو ب دیکه باز شد به کنار از جاهم پر شیآب چشم ها یسرد از

 شم. یم ضیکنم، مر یخورم، تب م یبود، سرما م خیهوا سرده آب هم  یلعنت -

 چهار زانو نشستم و گفتم: یشگیبه همان سمت هم رو

 ؟یریم یم  _

 یرا در بغلم پرتاب کرد و گفت: به کور ینشست بطر یکه جفتم به همان حالت من م یحال در

 چشمت نه. 

 ادامه داد. کشیبا شال گردن بار شیبه خشک کردن موها و

 و گفت: دیچپ نگاهش کردم که خند چپ

 کنه واسه من بچه پررو. یچپول م افشمیزهر مار، ق  _

 غر نزن. ریبگ ایو هم بلند بود را به دستش دادم: ب میخنده شال گردنم را که هم ضخ با

 کرد گفت:  یرا خشک م شیکه با شال موها یحال در

 ست؟یباهات ن یزیترانه چ _

 گفتم:  رلبیرا حرکت دادم و ز میچشم ها مردمک
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 ؟یخوا یم یچ _

 ب کرد و گفت: نمدار را در اغوشم پرتا شال

 گرسنمه. نجا،یا میاورد یبلندم کرد میمستق نیبابا از سر تمر _

 : دیجنب میآنکه نگاهش کنم به روبه رو زل زدم و لب ها بدون

 .یخودت اومد یکولت کردم؟ با پاها _

 .ادیو گفت: خسته ام، خوابم م دیبلند کش یا ازهیمعمول خم طبق

 بخواب خب. -

 فعال. ست،یهم ن یو گفت: بد فکر دیبه چمن ها کش یدستم

. با دیو در خودش جمع تر شد سپس خواب دیاش را باال کش یکاپشن مشک پیو ز دیکش دراز

 نگاهش کردم.. یلبخند کمرنگ

 بود.  یخوب و خونگرم پسر

که من واقعا  یزیو شاد، چ ویاکت ،یمدت بود، مهربان و پر انرژ نیدوست من در ا نیبهتر حداقل

 کبودش را داشتم. ام یدر زندگ

بشت مرا سخت  یصورتش نقش م یکلن و خانه رو یدرباره  شیها یکه اخم ها و بدقلق یدر مدت 

چه  بود که بخواهم بدانم یعیکند، طب فیبودم که خودش تعر یتیبرد و دنبال موقع یبه فکر فرو م

 شده است.

بعد از  ایکه لوکرتس یکیرا باز کردم، گفت که گرسنه است، ک پشیرا برداشتم و ز یقهوه ا ی کوله

 زدم: شیظهر درست کرده بود را از ظرف در دار درآوردم و صدا

 ؟یدیخواب  _

 گاه سرش بود:  هینگاهم کرد و دستش تک مایزد و مستق چرخ
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 ه؟یچ نینه بابا مگه مرغم؟ ا _

 را در دستش گذاشتم و گفتم:  یشکالت کیک

 .یکه عصر خورد یکیهمون ک _

 گفت: دیجو یکه م یحال در

 رو؟ کتیک یآهان، تو نخورد  _

 بستم گفتم: یرا م فیک پیکه ز همزمان

 .یگرسنه ا یتابلو ها بودم. تو بخور گفت رینه، درگ  _

 زد و گفت: خودتم بزن، خوشمزه اس. یگرید گاز

 آب را برداشتم:  یصورت چهارزانو کنارم نشست و من بطر به

 .ادیگفته بودم بدم م _

 را با دست پاک کردم.  سمیرا رها کردم و دهان خ یخال یو بطر دمینفس آب را سر کش کی

 به دست بهم زل زد و گفت: کیباز و ک مهیدهان ن با

 .دمینفهم یباال، هالک بود ینفس رفت یناز نفست، ب -

 زدم و گفتم:  لبخند

 تشنه ام بود. یلیخب خ _

 .نمشونیوقت نکردم برم بب ؟یتابلو رو تموم کرداون دوتا  یراست -

چسباندم و گفتم: تموم شدن کامل،  یبه خودم م شتریرا ب ورمیپل دیوز یم یکه باد سرد یحال در

 آماده ان.
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 . بچه ها کمکت کردن؟عیچقدر سر ن،یآفر -

 .نیرفتن سر تمر یدادن بعد م ینظر م ومدنینه، فقط م -

 را قورت داد و گفت:  کیو تکه آخر ک دیخند

 .ادیازت خوششون م یلیخ _

 منم باهاشون راحتم. -

 .رنیگ یارتباط نم هیکه زود با بق ینچسب یکردم از اون دخترا یفکر م لیاوا -

 و گفتم: دمیسفتش کوب یآرنج به بازو با

 .رمیگ یزود جوش نم قایو من دق  _

 نگاهم کرد که گفتم:  یسوال

کنم،  تیمیشه منم احساس صم یهست که باعث م یزیچه چ دیارکه د یدونم تو جمع ینم _

ام نه  کنم، نه به گذشته یفکر نم یزیو به چ ادیسمتم نم یمنف یاصال فکرا گهید شتونمیپ یوقت

 یول به،یواسه خودمم عج یلیخ نا،یپرونن و خاطره هاتون و ا یخانواده ام، پسرا که مزه م

 .ادیز یلیخوبه، خ یلیگروهتون خ

 تکان داد: سر

 ات بهتر شده. هیچه جالب، خوبه که روح  _

 کردم که گفت:  دییحرف تا یب

 .ستمیخودم کامل اونجا ن شگاهینما یبرا ،یراست _

 بدهد؟  لیخواست تحو یها را م یرفت کلن؟ پس چرا نقاش یچه؟ نم یعنی

 .رم فقط یم شگاهینداره، روز آخر نما یتونم برم کلن، واتسون گفت مورد یمن واقعا نم نیبب -
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 .یر یمن فکر کردم کال نم -

 کرد و گفت:  یخنده ا تک

 سخت بهم بگذره. دیروزشو با هیشه، باالخره  یبود، اما نم نیهدفم ا _

 آمده گفتم: شیپ تیرا تر کردم و بخاطر موقع میها لب

 گذره؟  یسخت؟ مگه کلن بهت سخت م  _

 کرد: نییلبش، سرش را باال پا یرو یلبخند چیه بدون

هفته اصال وقت  هی نینشد؟ تو ا ارویاز اون  یخبر گهید یگذره، راست یهم سخت م یلیخ _

 .میحرف بزن یدرست حساب مینکرد

 کردم و گفتم:  یگفت؟ چرا بحث را عوض کرد؟ دندان قروچه ا ینم چرا

 چند روزه.. هیخاموش کردم  موینه از اون خبر دارم نه از خواهرم. گوش_

 مونده تا کامل شدنشون؟ چندتا تابلو -

 .گهیچهارتا، اون که خودش بهمون داد و سه تا د -

 لبخند نگاهم کرد:  با

 اصال. یترکوند ،یزیفرض و ت یلیخ _

 لبم جا خوش کرد و گفتم: یرو یکج و معوج لبخند

 .دمیکش یم ارویمن نقاش نیبود نیکه شما سر تمر ییموقع ها  _

 .نیخوبه ترانه، آفر یلیخ -

 مکث ادامه داد: یاز کم بعد
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 ست؟یقبل ن یگم سرد تر از شب ها یم  _

را با جان و دل  شیرا دوست داشتم و سرما نجایهم سردم شده بود اما مکان لذت بخش ا من

 بودم. رفتهیپذ

 م؟یباتوام. برگرد -

 حرف بلند شدم و کوله را هم در دست گرفتم و گفتم: منم خوابم گرفته. یب

 .میت: بزن بربر خاست و گف اوهم

 .میآمد یم نییاز تپه پا اطیبا احت و

 .دمیفهم یم دیفضول، من با دیراقورت بدهم، اصال بگو میتوانستم سوال ها ینم گرید

 گم. یم-

 گفت:  وفتندیزل زده بود تا ن رینگاهم کند با چشم به مس نکهیا بدون

 هوم؟ _

 ؟ید یمسوال دارم، بگمش جواب  هیدادم:  یهم کارش را انجام م من

 جواب ندم؟ یچ یآره، برا -

 باال انداختم: شانه

 .یباشه نگ یاگر خصوص دیشا  _

 و گفت:  دیخند

 گم. یبود نم یبپرس اگر خصوص _

 :دمیرا جذب کردم و پرس عزمم
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 شرمنده اس؟ شهیو اون هم اد؟یاز پدرش بدتون م ایچرا تو و لوکرتس _

 .هیدرهم فرو رفت: خصوص شیها اخم

 ؟یگ ینم یعنی -

 چرا. -

 خب بگو. -

 و گفت: دیکش یقیعم نفس

 ،ینیب یکه م یتالش کردم تا بشم عمران یلیمرور اون همه خاطره و عذاب واسم سخته، من خ  _

که دوسش دارم  یبگم که باعث شد کس یرم عقب، در حد یقدم م هیفکرشونم کنم  یبخوام حت

 دونم. یزود درمون نشه و از دستش دادم. من اونو تو مرگش مقصر م

 را دوست داشت؟ مرگ؟ یچطور بود؟ او چه کس یگذشته اش چه بود؟ اصال عمران قبل مگر

 ؟یعاشق بود -

 را کج کرد و پلک زد. سرش

 شیحرف ها یعاشق شده بود! چرا از دستش داد؟ مرده بود؟ فکر کنم مرده بود چون البال او

 داشت و درمان نشدن. یضیاشاره به مر

 و پدرش داره؟ ایبه لوکرتس یخب عشق تو چه ربط -

شد گفت:  یم یخورد و عصب یعمران به چشم م یشانیپ یکردم عرق رو یکه احساس م یدرحال

 پدرشه. یاون مردناحساب

 گفت دوستش داشته است؟ یبود که عمران م یخواهر کس ایلوکرتس یعنی د،یباال پر میابروها

دست چپ  یمانده به آخر یکینگشت کنار ا یتتو شده  نیکردم آن ال الت یابتدا فکر م من

 بود! یگرید زیحرف اول اسم آن دختر چ دی! اصال شااستیلوکرتس یعمران به معن
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 گفتم: دیرا ترکردم و با ترد میها لب

 .یهمون دختره که دوسش داشت ؟یگ یاسمشو م -

بود گفت: هنوزم دارم، عالقم  دایقرمزش هو یکه رگه ها ییچپ نگاهم کرد و با چشم ها چپ

 کمتر نشده.

 پسر بامزه عاشق شده است. نیجالب بود ا میزدم، چقدر برا یکه داشت لبخند یتعصب از

دم و کر  نمیشلوار ج بیدست در ج م،یگرفت شیرا پ دیجد یراه خانه  میدیتپه که رس نییبه پا 

 لب جنباندم:

 ؟یشه بگ یخوام بدونم، م یمن اسمشو م  _

 زل زد و گفت: میکج کرد و در چشم ها یا کمر سرش

 برات مهمه؟ یلیخ  _

 و گفتم: دمیکش یقیعم نفس

 بوده؟ یدوستم چ یانقدر حق دارم بدونم گذشته  یفکر کنم بعد از چند روز دوست  _

 و گفت:  دیکش ششیبه ته ر یدست

هم  یکن یدونم تو هم درک م یبرام سخته، وگرنه من م یلیدادنش خ حیترانه باور کن توض _

 یمردن و زنده شدنه. م هیاما گفتنش واسه من انگار مرور  ست،یتوش ن یشک ،یقابل اعتماد

 گم؟ یم یچ یفهم

 .دمیرا آرام شن شیصدا میشد یم کیکه به خانه نزد یحرف سر تکان دادم و در حال یب

 ایلورا، خواهر بزرگتر لوکرتس -

گفت در نبودنش نابود شده است هم مانند  ین دختر که عمران مآ یعنیبود،  ییبای! اسم زلورا

 بود؟ نیو دلنش بایاسمش ز
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بود، پس  یادیفراوان  و صفات مثبت ز یانرژ یدارا یمدت دوست من بود پسر نیکه در ا یعمران

هم مثل  شیکه حرف زدن ها یگذاشت که مثل خودش باشد؛ کس یم یدختر یقطعا دست رو

ر بامزه، پر شوق و پ د،یایبه سراغت ن یا یفکر منف چیه یبا او هست یو وقت ندیعمران به دل بنش

مثل  ینماد کیبود،  نیعمران ا یمن از دختر مورد عالقه  تی، مهربان و ساده، ذهنیاز حس زندگ

 خودش.

 گفت.  یم شتریشد درباره اش ب یخوب م چقدر

 داشت. یرم قدم بر مبود و کنا دهیرا در هم کش شینگاهش کردم، اخم ها یچشم ریز

کردم، کالفه بود و  یاحساس م نگونهیدانم چرا اما من ا یدر ذهنش برپا شده بود، نم یجدال ییگو

 .دیکش یم یدر پ یپ ینفس ها

را  کاپشنش نیحرکت آست کیرا که برداشت، دستش را به سمت در حرکت داد که با  یانیپا  قدم

 گرفتم.

 کج نگاهم کرد. یسر برگرداند و با گردن متعجب

نور چراغ  ریاش ز یشانیپ یچشمانش را ناقص کرده بود و قطرات عرق رو یدیقرمز، سف یها رگه

 کنار در کامال واضح بود. 

 داشت؟ یحال نیچن چرا

انداختم؟ او حالش خوب بود تا انکه من  ادشیدانستم که به  ینکند من مقصر بودم و خودم نم 

 اش را مطرح کردم. آن دختر و رابطه یسوال درباره 

 نیکه زده بودم را از ب یافکار و گناهکار بودنم وحشت زده شروع کردم به حرف زدن تا گند نیا از

 ببرم:

دنت کر تی. قصدم اذیخواستم ناراحت بش یفقط سوال کردم. نم ستم؛یمن واقعا فضول ن نیبب -

 نبود.
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 را باال شیچشم دوختم، ابروها شینگاهم کرد، منتظر به لب ها یانداخت و سوال نییرا پا دستش

 :دیانداخت، سپس متعجب پرس

 ناراحت بشم؟  یاز چ  _

 :دیجنب میو همزمان لب ها دمیلبم را جو گوشه

 .یکه بهت گفتم اسمش رو بگ نیهم  _

 و با تک خنده گفت:  دیکش ششیبه ته ر یو دست دیباال پر شیابروها

 ؟یگیم یدار یشم، چ یترانه واقعا متوجه منظورت نم _

کرده بودم را  فیاو رد یحرف زدن ها یکرده در ذهنم که ط فیو تندتند کلمات رد دمیکش یهوف

 به زبان آوردم: 

 ،یدمغ شد نجوریکه ا یگذشته ات افتاد ادیگفتم البد  ،یاسمشو، کال پکر شد دمیازت پرس _

 خواستم ناراحتت کنم. یواقعا؛ من نم دیببخش

 زد و سر تکان داد: پلک

جور حس  هیسخته،  یلیخونه واسه من خ نیتحمل ا ستم،یافتاد؛ من از اون ناراحت ن میدوزار  _

 نگران نباش. ن،یکنه. هم یکنم داره خفه ام م یم

 نیو بازدمم را خارج کردم، آرام شدم، قبل از حرف زدنش خودم را مقصر ا دمیکش یقیعم نفس

 خانه نقل نیکه به ا یهفته ا کی. گرچه دمید یلحظات م نیدر ا ویاکت شهیپسر هم شانِیحال پر

 نیدانستم ا یبود، هنوز هم کامل نم انیبودنش به وضوح نما یو استرس یعصب میمکان کرده بود

 داده است. لیاش را تحل یوجود دارد که انرژ یزیچ هوسط چ

 لب زمزمه وار گفتم: مطمئن؟ رینشاندم و ز میلب ها یرو یکج و معوج لبخند

 ه لبخند باز شد و پلک زد: ب شیها لب
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 مطمئن باش. _

 را باز کرد و با چشم ابرو اشاره کرد که وارد شوم. در

 یشدند و م یخسته م عیسختشان سر یها نیوقت بود و بعد از تمر ریخواب بودند، د همه

 .دندیخواب

 لیو وسا یقد یها نهیرا داشت، آ نیزایهمان د بایمکس بود، تقر یبزرگتر از خانه  دیجد ی خانه

چون  دیکردم، شا ینم یدانم چرا اما من هم احساس راحت یدمبل و وزنه، نم لیتردم ،یورزش

 خانه و صاحبش دل خوش نداشت.  نیکرد و چندان از ا یعمران رو ترش م

غوز باالغوز شده بودند و زمان  شیها یکردم، نقاش یکمک را به او م تینها دیمن هم با اما

 محدود.

کردم و رنگ  یگفت را اجرا م یکه او م ییطرح ها یسرگرم ینداشتم برا یاصهم که کارخ من

 کردم. یرا شروع م یزیآم

تخت دو طبقه  ییباال یتخت باال رفت و در طبقه  یراست از پله ها کیاو  میاتاق که شد وارد

 . دیدراز کش

 نکرد! ضیو کاپشنش را تعو نیشلوار ج یحت

 سخت. مینبود و درکش برا یعیحالش طب او

 بستم.  ییرا که دورم پخش شده بودند با کش مو میام را از سرم کندم و موها یشگیهم کاله

 کردم.  یم یبودم احساس راحت دهیکه پوش یو شلوار وریپل در

 کردند. ینداشت و گرمم م ضیبه تعو یازین

پهن خودم  یرا رو یقهوه ا یو پتو دمیاول دراز کش یتخت طبقه  یو رو دمیکش یقیعم نفس

 کردم و در خودم جمع شدم.
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آن قدر خسته  د؛یرس یکردند به گوشم م یکه م یخر و پف یآرامشان و گاه ینفس ها یصدا

و به زور آن را با خودم به پاتوق بردم البته او هم خوب غر ها و ناله  دیبودند که زورم به عمران رس

 کرد. یم یرا در مغزم خال شیها

 یخوشگذران یبعد از کل میآمد رونیکه همه ب یهنگام م،یافتی میرا در همان روز اول که آمد آنجا

 م،یکرد دایرا پ یدر خانه، تپه چمن دیجد لیوسا دمانیدرکردن از چ یو گشت و گذار و خستگ

 ستهیبه همراه آر ادیلیخودم و عمران و ا شیشد که دوشب پ یبه قدر نیبعد از آن کارها و تمر

 میآن هم به زور و با فرو کردن ناخن ها امدیجز عمران همراهم ن یچکسیو امشب ه میرفت نجاآ

 شد. یراض شیدر بازو

 .دمیاتاق پخش شده بود اطرافم را کاو یکه در فضا یدر آن نور کم میچشم ها با

 یدر مسابقه از خواب بر م یروزیو پ شتریب نیبا تمر ییفردا دیبودند و به ام دهیخواب راحت

 کردند. یم نیروز کار و تمر یط یزدند و پر انرژ یحرف را م نیا شهیخودشان هم دند؛یزیخ

 بود. دهیاول تخت، دمر خواب یکه طبقه  روسیسا دنیبا د 

سرش را هم در آغوشش محکم سفت کرده  ریبود و بالش ز زانیهم بغل تخت آو شیاز پاها یکی

 بود.  رونیب یپوشش چیه یبود و کمرش ب دهیبلندش باال پر نیآست رهنشیبود، و پ

 ی نهیو آن شوم دیوز یزمان از شب م نیرحمانه در ا یام گرفت، گناه داشت، باد سرد ب خنده

و  زد یخورد گروه لنگ م یکرد، اگر او سرما م یاتاق را گرم نم یلیخ ییرایقرار گرفته در وسط پذ

عضو اگر  کیارشان بودم متوجه شدم که که کن یرا در مدت زمان نیشد؛ ا یکمتر م میت یانرژ

 دهد. یسوق م یگریرا به طرف د میبزند کل ت گلن

بود حرکت کردم و  ونیراشل و است یرا کنار زدم و به سمت تختش که کنار تخت دو طبقه  پتو

 انداختم. شیبرداشتم و رو نیزم یرا از رو شیپتو

 بخواب. -

 عمران بود، سر برگرداندم و در آن نور کم نگاهش کردم.  فیضع یصدا
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و کالفه است؟ لب  شانیپر نیبر سرش آمده که چن ییاشک کنار چشمانش واضح بود! چه بال رد

مثل خودش زمزمه کردم: پتوش افتاده بود، گناه داشت، ممکن بود سرما  یکم یو با صدا دمیگز

 بخوره.

 مهربون. یرا فشرد: خوب بخواب شیزد و پلک ها یا یزورک لبخند

 بالش گذاشت و چشمانش را بست.  یسرش را رو و

 بهم دست داد، مهربان؟  یبیکه گفته بود حس عج یواژه ا از

سال در ذهنم فرو کرده  انیواژه. من مهربان نبودم؛ سال نیبود ا گانهیرا مهربان خطاب کرد؟ ب من

 . بودند که من سنگدلم، آنقدر که باورم شده بود

 کرد. یام حالم را خراب م دهینفس نفس افتادم و افکار در هم تن به

. مدیام کش یشانیتخت پرت کردم و دست به پ یرا، خودم را رو میقد اورمیب ادیخواستم به  ینم 

د، دا یآمد، ذهنم، عذاب را به قلبم پاس م یبا خاطرات گذشته به درد م د،یکوب یقلبم به شدت م

 همه درد را. نیاو هم طاقت نداشت ا

 .ابمیتا آرامش قبل را باز دمیکش یم یدر پ یپ یها نفس

 و چشمانم را محکم بستم. دمیبه سمتم هجوم آورد، دراز کش سردرد

 آرام باشم.  دیهستم با یجمع نیچن نیدر ب یبودم، وقت یآرام م دیبا من

 بودم. یمثل آن ها م دیقدم اول هر کارشان بود، من هم با آرامش

 شیکه پ یبا مشکالت انشانیاتاق و چقدر بودن م کیخانه، در  کیبودم، در  نانیاز ا یهم جزو من

 لذت بخش بود. میبود برا شانیرو

بود تا بدانم من هم آدمم،  یکاف میآن ها برا یکوچک و دوستانه از طرف همه  یمحبت ها نیهم 

 وانهید دهی. فقط ارکستمین وانهید ستم،ین وانهید ستم،ین وانهیمثل همه، د یکیمثل آن ها،  یکی

 پوچ را بهم خورانده.. یحرف ها نیاست که ا
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***** 

 ؟یچ یعنی-

 نگاهم کرد: باعجز

 رو انداخته جلوتر. شگاهینما -

 به چشمانش زل زدم: یسوال

 چند روز؟  _

 تخت نشست و گفت: یرو یعصب

ا دوت یکیبجز  ایگفتم نقاش که بهش روزیهمه کارهارو کرده آخر زنگ زده به من، فرداست، پر  _

 آماده شدن دبه درورد.

 اتاق نشستم و گفتم:  یصندل یرو

کنم برن تو  یاون دوتاهم با خودم، تا فردا درستشون م ؟ییخب نگران آماده شدن اونا _

 .شگاهینما

 دهانش را قورت داد و با درد گفت: آب

 شگاهیگه نه، بعد از نما یم امیر بگم قرار بود من روز آخ یباشم، بهش م دیفردا هم خودم با  _

 .نیواسه تمر یراحت گهید

 کردند یبرخورد نم گریکدیو آسمان که به  نیزم شگاهیرفت نما یچه بود؟ زودتر م رادشیا خب

 پکر شده بود. نیچن نیا

 نداره. یبیحاال زودتر شده. ع ؟یبر یخواست یمگه نم ؟یکن یم ینجوریچرا ا -

 چپ نگاهم کرد و بازدمش را محکم خارج کرد: چپ
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 برگشتن رو ندارم. یمن آمادگ  _

 ه!قبال آنجا بود یعنی،  "برگشتن "دورتموند باشد در کلن بوده است؟ گفت نکهیقبل از ا مگر

 رفتم گفتم: یم رونیکه از اتاق ب یو در حال دمیکش یهوف

 کنم. یبچه ها، بعد صبحانه تابلو هارو آماده م شیرم پ یم ،یگ یم یفهمم چ یمن که نم  _

زوده، زوده؛ من  ی: لعنتدمیپر از دردش را شن یاز در دور نشده بودم، صدا یکه قدم یدرحال

 اَه. ستم،یآماده ن تونم،ینم

 یچه م یزود بود؟ برگشتنش؟ برا یزیشد؛ چه چ دهیگرد در چسب ی رهیدور دستگ میها انگشت

 گفت زود؟

 فقط چند روز جلوتر افتاده بود. 

 چه آرام نبود؟ یبرا اصال

 بود! ریداشت و فکرش درگ شیتشو چقدر

 دارد تا القل کمکش کنم. یزد تا حداقل متوجه بشوم چه مشکل یهم که به من نم یحرف چیه

 اول انقدر دمغ و کم حرف شده بود؟ یروز ها یپسر پر انرژ نیانقدر ا چرا

که در اتاق  ییو حرف ها ستادمیبستم و پشت در ا یآرام یو در را با صداکردم  یقروچه ا دندان

 کردم. یم لیبه من زده بود را تحل

 .میشد که فردا به کلن برو نیقرار بر ا خب

 کردم.  یتمام م دیپس کار آن دو تابلو را با 

داد؛ همان قدر که آن ها  یلذت بهم م یلیخ دنیکش یمدت نقاش نیراحت بود و اتفاقا در ا میبرا

 دنیعمران و بهتر درخش یها ینقاش یکردند، من هم برا یرقص و ورزششان تالش م یبرا

 کردم. یتالش م شیتابلوها
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که  ییطرح ها دنشان،یبودم از کش یکار ها با من بود و راض شتریکرد اما ب یکمک م یاوهم گاه 

شد، به نظرم عمران استعداد  یت انتخاب منشسته بر تابلو واقعا پر از دق یگفت و رنگ ها یم

باشد قطعا از نظر  نیبهتر شگاهیدر نما شینه، اگر کارها یخوب یماد تیداشت، اما موقع یادیز

 هم رشد خواهد کرد. یالم

 نشستم. یصندل یحرف رو یرا قورت دادم و ب میگلو آب

 به دستم داد و گفت: یتکه نان تست ادیلیا

 هنوز داغونه؟  _

 تکان دادم و نگاهشان کردم:  سر

 انداخته جلو. شگاهوینما _

 با بهت گفت:  راشل

 افتاده؟ یواسه ک_

 و گفتم: دمیکش یهوف

 فردا روز اوله. _

 گه؟ید رهیاز آن طرف گفت: م سیجرس

 .رهیگذاشت: معلومه که م زیم یاب پرتغالش را رو وانیل آرجون

لم داده بود سر  شیکه رو یمبل یاز رونداشت  یمناسب تیوضع تشیکه بخاطر حساس روسیسا

 .گهید ادیره. پس فرداش م یبلند کرد: جنگ که نم

 پرتاب کرد به طرفش:  زیم یرا از رو یدستمال کاغذ یجعبه  رنیز

 حرف نزن تو._
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مبل نشسته بود: حالمونو بد نکن با اون  یبد و کسل رو یتیکه با وضع روسیباغر روبه سا ستهیار

 دستمال.

چندش راشل و آرجون، دو طرف  یو نگاه ها ستهیو ار نیز یتوجه به غر زدن ها یب روسیسا

حال بهم خوردنم از مدل دستمال  یفشار داد. بجا شتریاش را ب ینیداخل ب یگلوله ا یدستمال ها

 اش خنده ام گرفت. ینیگذاشتتن در ب

لب در طو سوراخ را بدون آنکه نصف کند دو طرفش را گلوله کرده بود و مثل قا یدستمال نصف

 اش گذاشته بود. ینیب

 حال نداره. دینکن تشیآرام گفت: اذ یکنون تیتوجه به وضع یب ایلوکرتس

بچه ها دستمال ها را  شتریحرص دادن ب یخوشحال شده بود برا ایلوکرتس تیکه از حما روسیسا 

 کرد. شانیدراورد و جابجا

 م تحمل کنم و به خنده افتادم. از جا بلند شد و به طرفش حمله کرد. نتوانتس ستهیآر

و باعث  دیچسب یم یو خنده دارشان حساب بیغر بیعج یبود، کار ها نیهم یشگیهم تیوضع

 شد . یام بهتر م هیشد روح یم

 میعمران بود. هرچه متظر بود ریفکرم در گ ز،یکردن م زیبه تم میاز اتمام صبحانه شروع کرد بعد

 . نگرانش شدم..امدین

بازگو کرده بود، سوق داده  میاز آن را برا یکم یمبهمش که فقط تکه  یبه رفتار و گذشته  فکرم

 شد.

برنگردد و منصرف  ریبودم وسط مس دواریافتاده است، اما ام یدانستم در کلن چه اتفاق ینم

 . افتدیدرباره اش ممکن بود اتفاق ب ینبود و هر حدس ینیب شینشود، او قابل پ

*** 

 طوره؟ خوبه ها.چ نیا نیبب-
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 شد. دهیکه گفت کش یاشاره دستش نگاهم را به سمت با

 کیرنگ، خوش مدل بود و ش یکاپشن چرم زرشک 

 .سر برگرداندم و نگاهش کردم: 

 من. نجامینه، هم ایاندازته  نیقشنگه، برو پروش کن. بب _

 شده بود را بردارد گفت: زانیکه آو یآمد تا کاپشن یکه به سمتم م یزد و درحال لبخند

 .دنشیکنم، اصال سخته پوش یدمت گرم، اصال با کت شلوار حال نم_

 چپ نگاهش کردم و گفتم: چپ

 راحته. ست،یسخت هم ن که،یش یلیخ  _

 گفت:  یکرد با لحن خنده دار یکه دستش را به سمت کاپشن دراز م یحال در

 .ادی. بهت مستیبد ن ونمیحتما، پاپ یکراواتم زد ؟یدیکت و شلوار پوش _

 :دمیاش کوب یام را قورت دادم و با پا به کفش اسپرت آب خنده

 برو. االی  _

 و گفت: دیخند

 آد.  یبدم م یلیاز کت شلوار خ ییخدا یول  _

 باال انداختم و گفتم: ابرو

. آد یبهت م یفکر کنم زرشک ست،یمونه، رنگشم بد ن یکه تو دستته مثل تک کت م نیا _

 .ستیهم قشنگ ن یلیهرچند خ

 انداخت و با ته خنده گفت: نییرا پا سرش
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 .قهیسل یمنه، ب یرنگ مورد عالقه   _

 باال رفت و لبخند زدم.  میابرو یتا کی

 که گفتم: اوردیبرد تا کاپشنش را در ب دست

 ؟یکن یم کاریچ  _

 را در بغلم انداخت: کاپشنش

 درش آوردم.  _

 و تند گفتم:  را محکم در بغلم گرفتم یزرشک کاپشن

 .یبپوش نجایا یخوا یم نمینکنه شلوار ج _

 آخه نجا؟یا ؟یزد یگرفت، گفت: ترانه چ یکه شلوار و کاپشن را م یچپ نگاهم کرد و در حال چپ

 دادم به تو که راحت برم اتاق پرو. نویکنه؟ ا یپرو م نجایا یکس

 که با خنده گفت:  دمییکه دادم و دندان سا یا یسوت از

 .یشیدندون م یشکنه، اونوقته ب ینسابون اونارو بهم، لبه هاش م_

 ؟یدیمزه.اصال از کجا فهم ی. بدمیکردم و گفتم: خند زیر چشم

 فروشگاه بود قدم برداشت و گفت:  یکه گوشه  ییسمت اتاق پرو به

دهن مهنتو  یطفل معصوما که بزن نیبه جون ا یافت یم ید یم یموت یاسترس، سوت ،یعصب  _

 .یاقص کنن

 میلب ها یدر را ببندد چشمک زد،سپس در را بست. لبخند رو نکهیوارد اتاق شد و قبل از ا 

لب  یمحال ممکن بود لبخند رو شیحرف ها دنینشست، دوباره خودش شده بود، همان که با شن

 نقش نبندد. تیها
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 شد. یجالب بود که متوجه حاالتم م یول

فردا  شگاهینما یبرا یدیجد یاش کردم لباس ها یغر زدن راضو  یحال یباالخره بعد از آن همه ب 

 .ردیبگ

 شگاهیدر نما دیجد پیخواهم؛ اما به نظرم ت ینم دیگفت لباس دارم و جد یکه صد باره م بماند

 مناسب تر بود.

 نباشم. کاریلباس نگاه کردم تا حداقل ب یرگال ها ی هیکردمو به بق یهوف

 . یرنگ یبود با انواع لباس ها یبزرگ فروشگاه

 همه مدل و رنگ سخت بود. نیا نیب انتخاب

کردم، با  یکه لباس هارا نگاه م یبرداشتم و در حال یگریدانم چقدر گذشته بود، قدم د ینم

 که یراهنیآفتاب را گرفته است سرم را برگرداندم و نگاهم به پ یجلو یا هیسا نکهیاحساس ا

 شد.  دهیکشعمران بود  یدستها انیم

 سه رب. نیو است یکه فکر کنم تا سر زانو بود با رنگ گلبه یراهنیپ

 داشت یخوش طرح یها هیهفت بود و حاش قهی

 

 

 بود. ییبایز یلیخ راهنیپ

 عمران سوق دادم و باتعجب گفتم: یرا به چهره  میچشمها

 عمران؟ یبخر یخوایم نویخب ا _

 ام زدو گفت: یشانیبه پ یچپ نگاهم کردو به آرام چپ
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 خوشت اومد؟  رم،یواسه تو بگ نویا خوامیبپوشم؟! م نویمن ا وانهیخوام. آخه د یم نویآره ا _

 دادم و حواسم نبود! یم یسوت چقدر

 کردم گفتم: ینگاه م رهنیکه به پ یولبخند زدم، درحال دمیلب گز 

 رنگ ها ندارم. نیبه ا یمن عالقه ا _

 و من هم پشت سرش گفت: رفت  یکه به سمت صندوق م یدرحال

 یکامال عشقت به رنگ ها ،یهستو درآورد رهیرنگ ت یکه شما پدر هرچ ییاز اونجا دونم،یم _

 !یکنه عزادار یفکر م گه،آدمیواضحه. بسه د رهیت

 گذاشت که گفتم: شخوانیپ یهارا رو لباس

 خوام. یبپوشم، نم نویا تونمیمن نم _

 گفت:  رلبینگاهم کند، ز یحت نکهیا بدون

سه وا نیمن، حاال نوبت منه، ا شیبه ر یکاپشن و شلوار رو بست نیکه به زور ا شگاهینما یبرا _

 هم نو. یفرداست. من نو جنابعال

 . دیرا پرس نهیهز یسیبه انگل سپس

 مدیپوش یرا نم ییرنگ ها نیآمد اماسالها بود چن یبدم نم یراهنیپ نیچن دنیهم از پوش یلیخ

 باشم. الیخ یخواستم ب یکه م یمگر موقع

 گذراندم. یخوش م یکنار بمب انرژ دیبا یا یمنف یانرژ چیفردا هم بدون ه پس،

 را در میپول ها عینگاه کردم و سر اوردیکرده بود تا کارتش را در ب بشیعمران که دست در ج به

 آوردم و گفتم:

 کنم عمران. یمن حساب م _



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM شاهد من

telegram.me/romanhayeasheghane 148 

 .االینزن، پوالتم جمع کن آرام گفت:حرف  دویکوب میآرنج به بازو با

 بگذارم. فمیبا چشم و ابرو اشاره کرد که که پول هارا در ک سپس

 حرف عمل کردم که کارتش را پس گرفت و گفت:  یب

خرج  دیخودت با رونیب یریدختر م هیبا  یگفت وقت یم شهینبودم اما بابام هم رانیمن که ا _

 مرد. هیاون خرج کنه، زشته واسه  یبذار دی. نبایکن

 نبود ظیزد، فقط لحجه داشت آن هم غل یحرف م یرا به خوب ینرفته بود؟!اما فارس رانیا تابحال

 اما واضح بود.

 .یول یزن یحرف م یرانیچقدر جالب. خوب ا-

 زدن. یحرف م یفارس شهیپدرمادرم تو خونه هم -

 .میحرکت کرد یلباس هارا در دست گرفت و به سمت در خروج پاکت

 م: لب جنباندم و گفت میرفت یفروشگاه پارکش کرده بود م یبه سمت موتورش که جلوکه  یحال در

 دارم. ق،دوسشیرف یدیکه خر یرهنیاز پ یمرس _

 شدو با لبخند گفت: سوار

 ..یتو نقاش یرکورد زد چه،یه نیا یکه تو کرد یدر مقابل کار _

 هم سوار شدم و پاکت را در دستم گرفتم، سپس گفتم: من

 .کنهیآرومم م یلی...خشمیمتوجه زمان نم گهید کشمیم یدوست دارم. وقت وینقاش _

 کرد گفت: یکه موتور را روشن م یتکان داد و در حال سر

 کنم با رنگ و بوم. یحس رو منم دارم؛ اصالً عشق م نیا قایدق-
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 کاله، ریاز ز میموها یآمده  رونیباعث شد قسمت ب دیکه وز یموتور، باد سرد عیحرکت سر با

 صورتم پخش شوند و باعث قلقلک گردن و صورتم شود. یرو

 دادند. یآزارم م شتریپخش شده در صورتم ب یکرد که موها یقدرهم تند موتور حرکت م آن

 کردم. یکاله مخف ریرا ز میموها یقرار دادم و باق نمانیسرعت پاکت ها را ب به

 باال میدور نبود ابروها یلیاه هم خکه از فروشگ یسرسبز دیمکان جد دنیکه باال آوردم با د سر

 .دیپر

 بود. یبزرگ بایسرعت موتور نسبت به قبل کمتر شد، پارک تقر 

 . میبود امدهین نجایبه حال به ا تا

 نه. پارک نی. اما امیآنجا رفته بود یکه چند بار ایپدر لوکرتس یبه خانه  کیبود نزد یپارک کی

 کجاست؟ نجایا-

 . میگو یرا باالتر برده بودم تا بشنود که چه م میصدا تن

 یرا نم گریکدیکالم  میزد یادغام شده بود و اگر آرام حرف م دیوز یکه م یبا باد مانیصدا

 . میدیشن

 زد: ادیفر بایرا باال برد و تقر شیهم متقابال صدا او

 خوام سرت رو ببرم. یم ه،یابونیب-

کرده بود پاکت را در کمرش کوباندم و با  انیبه طنز ب ختهیآم یجمله اش که با لحن دنیشن با

 اعتراض گفتم:

 نجا؟یا میدونم پارکه، چرا اومد یم-

 شد گفت: یم ادهیکه پ یخودرو و موتور ها پارک کرد و در حال ی هیکنار بق یرا گوشه ا موتور
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 .نییبپر پا االی گه،یکه خوش بگذرونن د انیم-

 . ستیدرآورد و اطراف را بادقت نگرسرش بود را  یکه رو یکاسکت کاله

 نشد. یول امیخواستم ب یبود م ی. چند وقتهیتوپ یِ. جاولیا -

 مهم نبود. یلیهم خ مینداشتم، برا یخاص نظر

 شانه باال انداختم و گفتم: 

  ؟یپاکت ها چ-

 موتور برداشت و  گفت: یرا از رو آنها

 .مشونیآر یبا خودمون م-

 دادم و  شانه به شانه اش قدم برداشتم.  سرتکان

اسه و ،ی: نگفتدمیپرس میکرد یسبز حرکت م یوسط فضا یمصنوع اچهیکه به سمت در یحال در

 م؟یاومد یچ

 داده باشم بهت. یآنتراک هیخواستم  ،یدیزحمت تابلو هارو کش یلیچند روز خ نیتو ا -

 گرفت: لبم شکل یرو یباال رفت و لبخند کمرنگ میابرو یتا کی

تموم شده،  دیرنگ سف یداشتم. آهان راست ازیهم بهش ن یلیکه نه، در واقع خ یادیزحمت ز  _

 .میخوا یآخر م یواسه دوتا تابلو

 بود نشست و گفت:  یگرید یها مکتیدرخت و ن نیچند نیکه ب یمکنین یکرد و رو دییتا

 بنداز بخرم. ادمیحله، برگشتن  _

 هارا کنارش گذاشت و به من اشاره کرد: پاکت

 گهید نیبش  _
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گذاشتم که بالبخند نگاهم کرد  مکتین یبا فاصله نشستم  و پاکت ها را رو مکتین یحرف رو یب

 و گفت: 

hi  my friend. 

 کرد!  یمقدمه سالم م یب یبود، گاه عادتش

 داشت. یخاص یبود.اخالق ها یبیپسر موجود عج نیا کال

 ؟یا حاظرفرد یواسه  -

 زد و گفت:  یکج لبخند

 یباق ی. اون تابلو هانیکنم بجز ا یکه خودم رو راض ستیهم ن یراه یعنیکنار اومدم باهاش.  _

 .میکن یمونده هم تا فردا باهم تمومشون م

 کردند زل زدم و گفتم: یسطح آب حرکت م یرو اچهیکه وسط در ییبه اردک ها میمستق

 م؟یراه یچند روز تو ،ینگفت  _

 که خنده در آن ملموس بود گفت: شیصدا با

 چند روز؟ ؟یچ _

 را برگرداندم و گفتم:  سرم

 خب آره چند روز. خنده نداره. _

 اش را پنهان کرد و گفت:  خنده

کنه  یو قطارهم فرق م نیساعته. با موتور و ماش میدو تا دو و ن بایدورتموند و کلن تقر یفاصله  _

 هاست. هیما نیتو هم یول

 دادم و گفتم: هیتک مکتیپشت ن هب
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 م؟یر یبا موتورت م _

 زد و گفتم: پلک

 ؟یپس تابلوها چ  _

 بره.  یواتسون زودتر از رفتن ما تابلو هارو م -

 کردم و گفتم: یقروچه ا دندان

 .میدار یکم یلیخ یلیپس زمان خ  _

دانم  یدادند چهره ام درهم فرو رفت، نم یاردک ها غذا م هیچندتا دختر بچه که با ذوق  دنید با

 بودم. زاریچرا من انقدر از بچه و کودک و نوزاد ب

 یتا بزرگ شود سپس پ یدنبالش باش ،یو چهار ساعته حواست را به او بده ستیب دیکه با یکس 

 .ابدیچرخه ادامه  نیو باز ا یا دهیزحمت کش شیخودش برود و فراموش کند چقدر برا یزندگ

 سرم به سمتش کج شد:  مکتین یستن عمران از روبرخا با

 شد؟ یچ کجا؟

 گهیاسکوتر د میبر -

ب خ یبودم اما بلد نبودم ول دهیدادند اشاره کرد؛ اسکوتر د یم هیکه اسکوتر ها را کرا ییبه جا و

 آمد سوارشان شوم.  یبدم هم نم

 و گفت: دیکالهم را کش یلبه  دیرا د دمیترد یوقت

 چقدر خوبه. نیبب میفکر نکن، پاشو بر 

 باال انداختم و برخاستم:  شانه

 م؟یکن کارشونیپاکت هارو چ نیباشه، فقط ا_
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داد تا حواسش به پاکت  ینشسته بود اشاره م یصندل یکه به نگهبان جوان پارک که رو یدرحال

 خونه. میگرد یزود بر م م،یمون یهم نم یلیامنه، خ نجای! ایها باشد گفت: چقدر به فکرشون

 هیکه چند نفر از کوچک تا بزرگ درحال کرا یحرف کنارش قدم برداشتم، سمت دختر و پسر یب

 .میکرد یاسکوتر ها بودند حرکت م

 ؟یتو هوشمند یراست -

 چه؟ یعنیچه بود؟  گرید نیا هوشمندم؟

 :دمیرا کج کردم و متعجب پرس سرم

 من هوشمندم؟ ؟یگیم یچ  _

 گفت: شیخنده ها انیخنده و م ریزد ز بالفاصله

 ...منظورم اسکوترِ هوشمنده.ستین یشک یاون که تو...هوشمند و باهوش  _

 را درآورد سپس گفت: میاش را درهم کرد و ادا افهیچپ نگاهش کردم که ق چپ

 . رانیا یگرد یکه مطمئنم لوچ برم یمدت چشماتو کج و کوله کرد نیانقدر تو ا  _

 یکفشش ضربه زدم و معترض گفتم: آخه من مگه م هیبا پا  رم،یخنده ام را بگ یجلو نتوانستم

 راحت شد؟ التیام، خ یمبتد یِداره که جواب بدم؟ مبتد یدونم هوشمند و معمول

 و گفت:  دیخند

 ؟یتعادلتو حفظ کن یتون یپا داره، م یگن اسکوتر هوشمند، فقط جا یم نارویا _

 لب گفتم: ریکه اشاره کرد زل زدم و ز ییاسکوتر ها به

 .نایافتم که با ا یم _

 تکان داد و گفت: سر



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM شاهد من

telegram.me/romanhayeasheghane 154 

 .گهید یش یم یهم هست، با اون اوک شیعاد  _

 آورد نگاه کردم.  یم مانیکه اسکوتر هارا برا یزدم و به آن دختر جوان پلک

که وارد آلمان  یرود همان روز ینم ادمیو بور بودند،  یداشت، اکثر چشم رنگ یقشنگ ی چهره

 بودم. بیعج شانیکردند و برا یشدم چقدر نگاهم م

 سوار شو. ایچرا ماتت برده؟ ب -

مدم که او یروز اول ادیگفتم:  چاندمیپ یاسکوتر قرمز رنگ م یکه انگشتانم را دور دسته  یحال در

 افتادم. نجایا

 اسکوتر گذاشت و تعادلش را حفظ کرد:  یرا رو شیپاها

 ؟یچ ادی _

ن راستم آ یاسکوتر گذاشتم و با پا یسمت چپم را رو یپاکه هر دو دسته را گرفته بودم  یحال در

 آوردم همزمان گفتم: یرا به جلو در م

بودم، مخصوصا نگاهشون به چندتار موهام و چشمام  بیغر بیبراشون عج یلیاومدم خ یوقت  _

 بود.

 .یباز نیداشت ا جانیو چقدر خوب بود، ه میکم سرعت گرفته بود کم

 ظاهرت؟ -

 ایغرب گه،یبود سر تکان دادم که گفت: معلومه د یمصنوع اچهیکه نگاهم به سمت در یحال در

ان و  یچشم آب اشونیشتریتو المان کمه. ب ،یان، چشم و ابرو مشک یشرق یعاشق چهره ها

 ها جالبه. افهیق نیا دنیموهاشون زرد. براشون د

 صورتش نگاه کردم.  به
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درخشد.  ینور دارد. دراصل م یعمران کم یچهره کردم  یاحساس م شهیدانم چرا اما هم ینم

که داشت  یلیو سب شیداشت و ته ر یدیبود، پوست سف یخودش هم مشک یچشم و ابرو و موها

 از او ساخته بود.  یشرق یکامال چهره ا

 آمد.. یاش هم صاف نبود اما به صورتش م ینیب ی غهیت

 کردن؟ ینگاه م ینطوریبه توام ا -

 عقب تر ماندم: یشد که کم شتریاز قبل ب سرعتش

برامون  یلیها که خ یرانیخودشون اشباع شده، مثل ما ا یتو کشورا یغرب یها افهیق ن،یبب_ 

 یهارو مادرم م نیعالقه مند هستن، البته ا یشرق یبه چهره ها یلیخ ایگفتم که غرب ه،یعاد

 ه؟ خوبه؟چطور نمیبگو بب نا،یو ا افهیگفت، چون اونم مثل خودم بود از نظر ق

 کردم و گفتم:  نییاشاره کرد که سرم را باالپا میپا ریاسکوتر ز به

 خوبه. یلیخ یبارمه ول نیاول _

 ؟یایرا باال انداخت و گفت: با سرعت که کنار م شیلبش نقش بست و ابروها یرو یموز یلبخند

 به خودم گرفتم و سرم را سمتش کج کردم: یروزیپ ی افهیرا گرفتم؛ مسابقه. ق منظورش

 .زیاز االن برنده معلومه دوست عز  _

 و گفت: کمتر قمپز درکن.. دیخند

 دم.ز یداده بودم و نفس نفس م هیاش نشسته بودم تک هیسا ریکه ز یخودم که آمدم به درخت به

سرد آب که  یتر شود. با افتادن بطر میرا بستم و آب دهانم را قورت دادم تا گلو میچشم ها 

 .دمینفس آن را سرکش کیعمران در بغلم انداخت چشم باز کردم و 

 . دیدهانش گرفت و با ولع نوش یرا جلو یگرید یبطر اوهم

 : دمیکش یقیانداختم و نفس عم نیزم یرا رو یبطر
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 هالک بودم. ،یآخ _

 .دیکش یانداخت و خودش ولو شد و نفس م نیزم یرا رو یمرا داشت بطر تیکه وضع اوهم

 خنده دار بود:  وضعمان

 . میکند یکوه م میانگار داشت _

 .ادیشده بود: حرف ...نزن...تو، نفس...باال..نم دهیبر دهیبر شیها نفس

 گفت:  شیخنده ها نیدفعه به خنده افتاد و ماب کی

 بود. یعال یلیخدا، خ ی. وایچقدر سوژه بود _

 زدم. یاو بودم قهقهه م ی، من هم اگر به جاداشت بخندد حق

آب  یبطر شیتمام کردن خنده ها یاش خنده ام گرفت که آن  را قورت دادم و برا یادآوریاز  

 .دیکردم که به سرعت از جا بپر یسر و صورتش خال یرو رانهیسرد را قافلگ

 یسرد کس یهوا نیتو ا ؟یریگ یمن بهت بگم عجوزه؟ االن من سرما بخورم تو گردن م یچ یا -

 ه؟یرو سر و صورت بق زهیر یم خیآب 

 جهش دادم:  یگریرا سمت د میو مردمک چشم ها دمیام را باال کش ینیب

 من رو. یمسخره نکن یخواست یم _

 را به سمتم پرتاب کرد که آن را گرفتم و گفت: یبطر

 افتادم.  خوندم و زدم درخت و یم یاصال تو برنده، من بودم که داشتم کُر  _

از او جلو زده بودم برگشتم و تا توانستم  یدر مسابقه چند متر یشد، وقت شتریلبم ب یرو ی خنده

 و با سر به درخت خوردم و افتادم. دمیرا ند میخواندم که جلو یگرفتم و کُر افهیق شیبرا

 کرد که بازهم افتادم.  ریدانم لباسم به کجا گ ینم زمیهم که خواستم برخ یهنگام 
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 .ردیعمران را بگ یقهقهه ها ینبود جلو یکس گرید

 کردم.  یم یرا وارس رهنمیپ نیلبم رفت و آست یاز رو لبخند

 رفت گفت: لیتحل شیکه از خنده ها یهم کم او

 .یآهان راست-

 کردم و گفتم: یشده بود را پاک م یکه خاک رهنمیپ نیکه است یدرحال

 هوم؟-

 را صاف کرد و گفت: شیگلو

گم که  یفراموشم شد، االن م میبود نیتابلوها و تمر ریانقدر درگ یخواستم قبالً بهت بگم ول یم -

 مدت بوده. نینره. واسه همه ا ادمیبعداً 

 حرف زدنش گفتم:. ییهویاز  متعجب

 ؟یچ -

 کمیاگه  یکن یفکر م یعنی ،یخور یخنده هاتو انگار م شهیکه من دقت کردم تو هم نجایتا ا -

 ؟یزیاز چ یترسیم ؟یکن یرفتار م ینطوریچرا ا ؟یخالف کرد یو شادباش یکن یزندگ

دست خودم نبود و عادت کرده  م؟یحد واضح بود کارها نیدر ا د؟یمقدمه! اصال چرا پرس یب چه

 بودم.

رازمزمه  تیلب واقع ریمنتظرش ز یچشم ها دنیعادت را ترک بکنم. با د نیاگر ا دمیترس یم 

 کردم:

ترسم، از اشک پشت هر  یم شونیاز شاد بودن، از عواقب بعد دن،یسم. از خندتر یآره...من م-

اومده  یغم هیشاد بودم پشت بندش  یوقت شهیهم یام ول وونهیترسم. بگو من د یخنده ام م

 اتفاق. نیترسم از ا یسراغم. بارها به خودم ثابت شده. م
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 دهم؟  یم لشیکرد دروغ تحو یفکر م ایحرف هارا نداشت  نینگاهم کرد. انتظار ا متعجب

 و گفت: دیکش ششیبه ته ر یدست

 ؟یشد ایدچار فوب یگیم یعنی-

 دادم: هیباال انداختم و به درخت تک شانه

 !دیبهش تا حاال فکر نکردم...شا -

 زد و گفت: یکمرنگ لبخند

. درسته تو ترس یکن یدونستم انقدر رک اعتراف م ینم یکردم ول یبهش فکر م یمن گاه-

 باشه. هیگر یبعد از هر خنده ا نکهی. ترس از اایفوب رویدرواقع چ ا،یفوب ،یدار

ه ک یهمان اسم ایاست،  ایدانستم فوب یهراس داشتم. اما تا بحال نم یگفت. من از شاد یم درست

 صحت داشت؟ شیدانست؟ اصال حرف ها یاصال او از کجا م ا؟یفوب یچ یگفت. چ

 .یاسم عجق وجق هم گفت هی ؟یگ یچرا از خودت م ؟یتو مگه دکتر-

 زد و آرام گفت: لبخند

 مطمئن نبودم.  یزدم ول یحدس هم م ،یدار ایفوب رویدونم چ یم یول ستمیدکتر ن-

 و گفتم: دمیگز لب

 ؟یاریو صداشو در نم ینه؟ واقعا دکتر ایاز خودته  ،یپرون یم یمطالب پزشک یگاه -

 و سرد تکان داد:  دیخند آرام

 هم ندارم. یعالقه ا ستم،ینه دکتر ن _

 را باال انداختم: میکردم و ابروها زیرا ر میها چشم

  ؟یدون یاز کجا م نارویپس ا  _
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 زد. کالفه بودنش محسوس بود. یتلخ لبخند

 . مهیحال ییزایچ هیتو دست و پاشون بودم و  یلیپدرومادرم پزشک بودن، منم خ-

 فوت کردن؟ یک-

 در چشمانم نگاه کرد. دویکش یقیعم نفس

 بود. زتریکج و کوله اش از هزاران بغض بدتر و غم انگ لبخند

 چپ کرد و هر دوشون در جا فوت شدن. نیپدرم ماش یدقت یبچه بودم، سر ب -

 .دمییلبم را جو ی گوشه

 پدرم افتادم. ادی

 .افتی انیپا شیکه چند سال پ شیها یوجودش، بودنش، مهربان ادی

 چنگ زدو اشک رد چشمانم نشست. میبه گلو یبغض

 کنم.  یبود پاکساز میگاه فراموش کنم  تمام گذشته را که ارزو چیتوانستم ه یتوانستم، نم ینم

 چشمانم به حرکت در آمده بود به خود آمدم. یکه جلو یدست با

 ؟یکنیم هیتو چرا گر ستنیمن ن یتو؟ خانواده  ییکجا-

 درهم فرو رفت. میچشمم را زدودم و اخم ها ریز یجاخوش کرده  اشک

 ام را از دست بدهم. یمحکم بودن ساختگ شیجلو خواستمیهم نم هنوز

 توانستم انجام بدهم. یکه م یظاهرساز

 به جانب و پرخاشگرانه لب گشودم. حق

 نه اصال. مزخرف نگو. ه؟یگر-
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 شتریب می. اخم هادیخند یم نگونهیجک گفته بودم که ا شیبرا ییقهمقه اش بلند شد، گو یصدا

 درهم فرو رفت.

دم بع ،یشیفلج م ،یکنیصورتت، عالوه بر اون سکته م شهینشو، به خدا قسم چروک م یعصب-

 که رحمت خدا!

را نداشت.  شیقصد تمام کردن حرف ها ییکردم، اما گو ینگاهش م نهیحرف، دست به س یب

 همانطور ادامه داد:

و کاپشن قورت  وریکه مارو درسته با لباس و پول لیبودنت کم شده اون اوا یحاال خوبه از عصب-

 !یدادیم

 کردم. ینگاهش م رهیخ رهیداده بودم  خ هیکه سرم را به درخت پشت سرم تک یحال در

. امیزود م رمیمن م نیآرامشه قبل از طوفانه؟پس بش نی: االن ادیپرس یو با لحن بامره ا دیخند

 مان است.بهتر از در یریشگیپ

 خواست برود؟ یدرمان؟ کجا م ؟یریشگیچه بود؟ پ منظورش

 شد؟ یچ-

 محو شد. میبرخاست و از روبه رو یلحن مرموز با

 ام زنگ خورد. یچشم دنبالش کردم که گوش با

 خارج کردم. بمیاز ج دیلرزیم برهیرا که از و یاوردم و و گوش نییرا پا سرم

 کرد. ییخودنما یگوش یصفحه  یراشل رو ی شماره

 الو؟-

 شروع کرد به حرف زدن: تندتند

 کجاست؟ ؟عمرانیترانه خوب-



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM شاهد من

telegram.me/romanhayeasheghane 161 

 جواب دادم: متعجب

 واسه فردا. چرا؟ دیخر رونیب میخوبم. صبح اومد-

 :دیچیکالفه اش در گوشم پ یصدا

 از تابلوهارو خراب کرده.  یکی یلوس نیگفت با توئه.بب سیرو جواب نداد. جرس شیگوش-

 و خپل راشل که واقعا هم لوس بود. دیسف یهمان بچه گربه  یلوس

بودم اما تمام بچه ها او را  زاریب اهیدرشت و س یموجود پشمالو با چشم ها نیکه من از ا هرچند

 دانستند.  یم میاز ت یمثل عضو

و  کیدو تابلو، سه تابلو را در  یبه جا میاز حد تنبل. حال مجبور بود شیو ب یگوشیباز ی گربه

 . میبرسان انیروز به پا مین

 بودم. دواریبودم بشود، ام دواریام

 یمملو از بستن یشکل عروسک یا رهیپاسخ دادنش لب گشودم که با ظرف دا یو برا دمیکش یآه

 .دیحرف دردهانم ماس میروبه رو

را از گوشم برداشت و شروع کرد به صحبت  یگذاشت و گوش نیزم یرا رو یدو ظرف بستن عمران

 کردن.

ن آ یاز شکالت رو ییو سس شکالت و تکه ها یرنگ یها زیبا اسمارت یشکالت یبه بست نگاهم

 بود. 

 د؟یآ یخوشم نم یدانست من از بستن یبود؟ او نم دهیخر یچه بستن یبرا

 در آغوشم نگاهش کردم. یپرتاپ شدت گوش با

 بود. دایدر صورتش هو یسردرگم 

 تابلو رو با پنچه هاش پاره کرده. یلوس-
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 احمق!  یاز نهادم برخاست. گربه  آه

 عمران حواسم جمع شد. یصدا با

 بزن نویتو ا م،یکن یحاال ناراحت نباش، زود تمومشون م-

 اشاره کرد. یبستن به

 بخورم؟ لبخند زد و گفت: یو با آرامش بستن نمیبنش تیوضع نیانتظار داشت در ا 

 میرد، نگران تابلو نباش، وقت دارک یم یقبلتو خنث قهیبودن چند دق یگرفتم چون عصب نویا-

 سه تاشون. یبرا

 گرفت. میرا جلو یعروسک یا رهیظرف دا و

 باال انداختم سپس ظرف را  از دستش گرفتم و نگاهش کردم. شانه

 کنه! یکم م تیاز عصبان یبستن یگ یحتما م-

 خورد و گفت: یگرید قاشق

 که.  ستیسم ن گهیو پر استرس بودن، بخور د نیو هم غمگ نیهم ا-

 ام درهم رفت.  افهیق

 وقته نخوردم. یلیدوست ندارم، خ یمن بستن-

 ر زد:غ کسرهیدر دهانم فرو برد و  میتوجه به تقال کردن ها یرا ب یحوصله قاشق مملو از بستن یب

 شه. یبخور قطع م نوینوسان داره، ا تتیاخم و عصبان نیهفته اس ا هی نم،ی! بخور ببادیکالس م-

 یخنده ام گرفته بود، با دهان پر و سوزش دندانم از سرما شیکه از لحن و حرف ها یحال در

 :دمیپرس یبستن

 شه؟ یواقعاً قطع م-
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 .دمیکش یقیرا قورت دادم و نفس عم یبستن یمجبور

 آمد، خوشمزه بود.  ینم بدم

 و گفت: دیخند تمیوضع به

 پاشو. م،یرنگ بخر دیتو راه هم با میشه گفت آره، بزن بر یم-

 . میبه خانه برگشت د،یرنگ سف یقوط دیاز خر بعد

 کرد.  یجاخوش کرده بود، با چشمان درشتش نگاهم م ادیلیکه در آغوش ا یلوس

 برد.  یلذت م مانیاش و خراب کردن تابلو یروزیاز پ انگار

 آمد یخوششان م واناتیاز ح انمیدانستم چرا اطراف یعقل، من نم یب یشد، گربه  زیر میها چشم

 شد. ینداشتم و در واقع چندشم م یموجودات نیاما من سر سوزن عالقه به چن

که خود گربه هم از وحشت  دمیکنارم نشست چنان از جا پر رمتظرهیغ یکه لوس یبار کی یحت 

 .دیمن پر غیج

مان  بوم ها و تابلوهاو رنگ ها را سامان  یو بدون فوت وقت هردو میگرفت شیاتاق را در پ راه

 .میداد

و  دیاز کار دست کش میدیکش یرا م مانیاز گذشت چند ساعت که هم من و هم او تابلوها بعد

 شروع کرد به غر زدن:

 آخ، آخ، آخ کمرم خشک شد. -

 من کمرم شکست. ؟یزد یو دم نم ینشست یم شتریتو ب چطور

 گفتم: دمیکش یبوم م یکه رو یفرو کردم، و در حال یرا در رنگ آب قلمو

 .دمیکش یم یاتاقم نقاش یساعات هم من تو نیااز  شتریب-
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 مقابل بوم برخاست و به سمت در رفت. یصندل یرو از

 ؟یخوا ینم یزیبخورم. چ یزیچ هی رمیمن م-

 گفتن نه، از اتاق خارج شد.  با

 یاز طرح، اصال خوب نم یکار نمانده بود اما گوشه ا یبه انتها یزیچ بایتقر یقیاز گذشت دقا بعد

 توانستم آن را کامل کنم. یخواست و نم یم هیشد، زاو

 قلم موتو عوض کن. ،یخودتو کشت-

 عمران سر برگرداندم. یصدا دنیشن با

که در فضا پخش  ییاز بو د،ییجو یکه در دهانش بود را م یزیداده بود و چ هیاتاق تک واریبه د 

 پزد. یم ایعمران است که لوکرتس یمورد عالقه  یها کیشده بود حدس زدم همان ک

 جاساز شده بودند انداختم. مانیبوم ها نیکه ب فیرد یبه قلم موها ینگاه

 کودوم؟-

 را انتخاب کرد و دستم داد. یکیرا قورت داد و سمتم آمد، قلم موها را از نظر گذراند سپس  کیک

 زنه. یم رونیبهتره، اون از خط طرح ب نیبا ا ا،یب-

 نشد.  یشروع کردم به رنگ زدن، اما باز هم حرفه ا یرا آغشته به رنگ کردم و از جهت قلمو

 .دمیلبش را شن ریز یصدا

 بابا... یا-

مو را قل یکیزیتماس ف چیانگشتانم را گرفت بدون ه انیم یقلمو یخم شد به طرفم و باال سپس

 زد: یداد و حرف م یحرکت م

 طرح... هیزاو ینیب یم یبهتر شده، وقت یجور نیا  _
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حالم خوب نبود، احساس گرما وجودم را فرا گرفته بود، قلبم به  دم،یشن یرا نم شیصدا گرید

 . دیتپ یقرار بود و م یشدت ب

بود، تب کرده  یعاد یآلمان سرماخوردگ یام نشست. تب کرده بودم؟ در سرما یشانیپ یرو عرق

 بودم.

 تابلو. نیتموم شد ا -

به گوشم سرم را به سمتش برگرداندم. مور مورم  کینزد یکم یعمران از فاصله  یصدا دنیشن با

 شد. یم

 نییانگشتان من بود سرش را پا انیم ینبود، همانطور که دستش دور همان قلمو ادیاصال ز فاصله

 .افتی انیپا دیگو یدانستم هم چه م یآورد و لبخندش کم کم محو شد و کالمش که نم

 بود. نشده یکیهمه نزد نیو ا تمانیوضع یهم متوجه  او

 به خودش آمد، صاف ایستاد و از من فاصله گرفت.  عیسر عمران

 کرد. ینگاهم م گنگ

 اوهم تعجب آور بود، در حالى چشمهایش را مى دزدید گفت: یبرا یکینزد نیا

 من متوجه اصال نشدم.  -

 قابل فهم و درک نبود. میدانستم ناخواسته بوده است، اما حال خودم برا یم

 بود. یاتفاق -زدم و آرام گفتم یگونه ام سقوط کرد، لبخند کج یام رو یشانیپ یرو عرق

 بهم چشم دوخت: متعجب

 ؟یخوب_

 ؟یگفتم: پزشک یبا لحن پر از حرص ناخواسته
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 زد:  یکمرنگ لبخند

 ست؟یحالت خوب ن گمینه دامپزشکم. م _

 بار به او بتوپم! ایدانستم به حرفش بخندم  ینم

بود  برگشته شیکه به لب ها یو با لبخند دیدست کش ششیته ر تکان داد و طبق عادتش به سر

 گفت: 

 تو برو، طرح آخر رو خودم تموم مى کنم، خسته شدى این مدت! -

آمدم  رونیو از اتاق ب دمیند زینبود، ماندن را جا یکردم. خسته نشده بودم اما حالتم عاد سکوت

 و در را بستم.

 بود.  نفسم را با شتاب خارج کردم. گرمم شده 

 .دمیکش یم قیگذاشتم و نفس عم دیتپ یقلبم که به سرعت م یرا بستم و دستم را رو چشمانم

 ؟یترانه خوب -

چشم گشودم و آب دهانم را قورت دادم. سرم را باال آوردم و نگاهش  ستهیآر یصدا دنیشن با

 کردم.

 خوبه. زیزدم و زمزمه کردم: همه چ ینگران بهم چشم دوخته بود. لبخند کج و معوج 

 .ایترانه ب _آرجون

 زیچ یلب با حرص به فرانسو ریرا بست و ز شیآرجون کالفه چشم ها یصدا دنیبا شن ستهیآر

 گفت.  ییها

 : دمیپرس یسیانگل به

 ؟یگ یبهش م یچ _
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 نیامون کرده، برو خودت بب وونهیرفت گفت: د یم یکه به سمت اتاق سمت چپ یو درحال دیخند

 داره. کارتیچ

 یرو کشینظورش نشدم. شانه باال انداختم و به سمت آرجون که پشت دستگاه موزم متوجه

 کاناپه نشسته بود رفتم.

گفته بود که او در  شیاست عمران در حرف ها ادمیداد و  یگروه را انجام م کیکار موز او

 زند. یم تاریگ یرستوران

گروه  یشده  کسیم یآهنگ ها میاش تنظ یکرد اما کار اصل یم نیوقت ها هم با گروه تمر یگاه 

 بود.

رنگش را در دستم گذاشت و همزمان گفت: بذار تو گوشت  ینشستم که هدفون مشک کنارش

 چطور شده. نیبب

داده بودند،  هیتک نهینشسته بودند و به آ نیزم یبه همراه دوسه تا از بچه ها که رو سیجرس

مت آرجون پرتاب کرد سپس با اش  را به سرعت درآورد به س یزرد مشک یِکفش ورزش عیسر

 که پر از حرص گفت: ییصدا

 .یکن یم یروان نمی. االن ایهم سوال جوابمون کرد یکل یدیاز هممون پرس یلعنت  _

به سمتشان پرتاب کرد و  یشتریرا با قدرت ب سیکه آرجون هم کفش جرس دندیخند نیو ز راشل

 به او رفت. یچشم غره ا

 رفتارشان را شناخته بودم.  نیا بایتقر دم،یخند

حرفه  یلیکرده بود. خ کسیرا م یینها نیتمر یگوشم قرار دادم. آهنگ ها کیهارا در نزد هدفون

 و خوب شده بود. یا

گ قشن یلیتند سرم درد گرفت هدفون ها را به او دادم و با لبخند گفتم: خ تمیبعد که از ر یکم

 .هیشده. عال
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 گفت:  ین پر از شوقزد و با لح ییدندان نما لبخند

 . همه خوششون اومده.ولیا _

 دهانم قفل شد.  ایلوکرتس دنیباز کردم تا پاسخش را بدهم که با د لب

توجه به ما با صورت  یپدرش بود به سرعت وارد خانه شد و ب یکه پشت خانه  یکوچک اطیح از

 از اشکش وارد اتاق شد. سیخ

 .دیباال پر میبروهاکرد؟ ا یم هیگر ایشده بود؟ چرا لوکرتس چه

 ناراحت شده. نیگفته ا یزیچ هیباز دوباره پدرش  -راشل

 شود. دهیپر از حرص راشل سبب شد تا نگاهم به سمتشان کش یصدا

 .گهید مونهیکرد گفت: پش یکه دستگاهش را خاموش م آرجون

 یشتریب یزهایکرد تا چ یم کمیام بدجور تحر ینشدم. کنجکاو شانیحرف ها یمتوجه  گرید

 رفتم. اطیبدانم. به سمت ح

 داشتم. یکف خانه آنقدر سرد بود که به سرعت قدم بر م  یها کیسرام 

 .دمیپله نشسته بود د یرا گشودم و او را که پشت به من رو در

 اصال چرا آمده بودم؟  دم؟یپرس یاز او م چه

 بخشه تو دختره یاون پسر که نم مونم،ی. گوش کن به حرفام. پشیخوام جبران کنم لوک یمن م -

 تو ببخش من رو. یمن

 خودش بود. یپر از بغض و گرفته  یصدا

 داد. یم تیواقع یبو شیحرف ها 

 .دیلب گفتم: ببخش ریو ز دمیلب گز 
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 .ستین ایشد لوکرتس متوجه

 حرف ها و یآورد جلو یکه کم م یبود، وقت هشینگاهم کرد. شب سشیخ یو با چشمان آب برگشت

 قضاوت ها. همانقدر گرفته و نادم.

داشتند اما  یادیدرشان واضح بود، شباهت ز یمانیکه پش شانیو لحن حرف ها سیچشمان خ 

 یشد طعم خوش قهوه را از قهوه ا یم یگاه ،یچشمان پدر من همرنگ خودم بود، قهوه ا

 ببرد. نیرا از ب توانست طعمش ینم یزیچ چی...چنان تلخ بود که هیچشمانش خواند گاه

رفت  یکه وقت افتمیبود، تمام احساسش را از چشمان مهربانش م یزندگ میپدرم چشمانش برا 

 ماند. میروزگارش برا یتلخ یا هیمن هم رفت و تک نیریتلخ و ش یایدن

ر ه میگلو خیب یچنگ زد. چشمانم پر شد، بغض چمباتمه زده  میو بغض به گلو دمییدندان سا 

 اشکم را بدرد. یداد تا پرده  یم شیرا افزا شیلحظه قدرت چنگال ها

 رشیهم اس یادیز یدادم تا دست از سر گردن من که زمان ها یرا تند و تند قورت م میآب گلو 

 بود بردارد.

 .دیخند یگرفتم که با بهت نگاهش کردم. باز هم مثل پدرم م یلبخندش چنان آرامش دنید با

 نده اش درد داشت.همانقدر پشت خ

 ؟یدوست عمران -

 لبم جاخوش کرد و سر تکان دادم. یرو یکج لبخند

 .نیبش ایرا پاک کرد و گفت: ب اشکش

 به کنارش اشاره کرد. و

 فاصله نشستم. یهمان پله با چندسانت یاراده رو یب

 یم یبودمش وگرنه خودش کلن زندگ دهیکه به دورتموند آمده بود د یمدت دوسه بار نیا در

 کرد. 
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توجه  ای ینفرت عمران از او شدم و ناخواسته من هم عالقه به هم صحبت یهمان موقع متوجه  از

 دادم. یبود کار تابلو ها را انجام م نجایکه ا ییتفاوت در روز ها یبه او را نداشتم و ب

 را به سمتم کج کرد و با لبخند نگاهم کرد.  سرش

رد و گ یو کم پشت و صورت دیسف یپر، موها کلیند و هداشت. قد بل یادیشباهت ز ایلوکرتس به

 گفت: یسیبه انگل ی. با لحن مهرباندیپوست سف

 ؟یخوره. از کجا اومد یچهرت به آلمان ها نم -

 .رانیا -

 شد.  یکمرنگ و کمرنگ تر م لبخندش

 فکر فرو رفت و نگاهش را از من گرفت. به

 کرد؟ نیچن چرا

 شده؟ یزیچ -

 زد و گفت:  یلبخند

 .هیخوب یلی.  عمران پسر خیچینه. ه _

به دخترت که درمون کنه از لج  یزدم و در دل گفتم: اون موقع که پول نداد یپوزخند ناخداگاه

 ه؟یاومده که پسره خوب ادتیعمران تازه 

 روبه رو نگاه کرد و گفت:  به

که داشتم  یکردم. حق داره که دلش با من صاف نشه. من اشتباه کردم، غرور یدرحقش کوتاه _

 .میزندگ یدوستم. رو نیپسر بهتر یدخترم، رو یچشممو بست، رو

 گوش سپردم. شیحرف، مشتاقانه به حرف ها یپسر دوستش بود؟ ب عمران
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ام رو هم از دست دادم.  گهیکه دخترم مرد و دختر د ی. وقتدمیفهم ریهارو د نیا یهمه  -

از  یکه بخش نهیفقط بخاطر ا نجایاومدنم ا خونه و نیبخشه. حق هم داره نبخشه. ا ینم ایلوکرتس

 یلیاز دست بدم. عمران هم...خ شهیواسه هم اهمیخوام لوکرتس یاشتباهاتم رو جبران کنم. نم

 مهربون یو دوستش باهاش خوب باش. من حت یمن قدرش رو ندونستم. تو که هم زبونش نه،مهربو

 نبود. یراه چیکه واسه جبران ه یوقت دم،یفهم ریبودنش و عالقه اش به لوراهم د

 داد. یگرفته اش در گوشم جوالن م یکردم وصدا یحرف نگاهش م یب

 به چشمانم نگاه کرد و با بغض گفت: یبا لبخند پر از درد 

 دهیاف یمونی. پشرهید یول یجبرانش کن یخوا یرفته، م گهیوقتا زمان که از دستت بره د یگاه  _

 .شهیم ریزود د یلی. خدمیفهم نویازه ات یسالگ۵۷سن  نیا ینداره. تو

** 

 نشستم.  خیصورتم شتاب زده چشم گشودم و س یرو یآب سرد ختنیاحساس ر با

 بود؟ اصال چه شد؟  چه

 تندو تند شده بود. میها نفس

 شد مرا به خودم آورد.  یعمران که لحظه به لحظه افزوده م یخنده ها یصدا

 اش باد کرده.  یوانگیکه در دستش بود متوجه شدم که باز رگ د یآب یبطر با

 .ستیقبل آمدنش ن یاز عذاب ها یبودم که در کلن خبر دواریام حداقل

مبل لم داده  یسرد صورتم را پاک کردم و به عمران که از خنده رو یآب ها یبنفش قرمز یپتو با

 کردم. یبود چپ چپ نگاه م

 خنده گفت: گذاشت و با زیم یرا رو یبطر

 .یو سرحال باش یخواستم تا آخرش پر انرژ یم  _
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 داد. یکردم و خودکار کنار تخت را برداشتم و به سمتش پرتاب کردم که جا خال زیر چشم

 یآبو خال خی یکه. تو اون هوا یخنده: تو پر روتر رینثارش کردم که زد ز ییلب بچه پر رو ریز

 رو سر و صورتم. یکرد

 .ستادیرو رفت و پتو را کنار زدم و با حرص گفتم: عمران قلبم اام در هم ف افهیق

 باشه بابا. برو حاضر شو واتسون بهم زنگ زده. -

 . خودت برو.آدیکلن. من خوابم م میدیرفتم و گفتم: تازه رس ییسمت دستشو به

 گفت: چرت و پرت نگو. یدر دست گرفت و جد میگرفته بود گریکدیرا که با کاپشنش

شدم، سپس صورتم را شستم و در آخر بعداز  ییحرف وارد دستشو یباال انداختم و ب شانه

 خارج شدم. ییمسواک زدن از دستشو

 بود. شیموها یدرحال بررس نهیآ یروبرو عمران

 انداختم. زیم یرا خشک کرده بودم رو میکه با آن دست ها یا حوله

آراسته اش  شهیداشت. اما مهم تر از ظاهر هم یپر کلیشد. قد بلند و ه دهیبه عمران کش نگاهم

 مثل پدرم است. شیها یکردم که لطف ها و مهربان یحس م یداشت، گاه یقلب مهربان

 خوبه؟ نه؟ _

 پلک زدم و گفتم: جنتلمن.  

 خنده سرش رابرگرداندونگاهم کرد. با

 برده.جنتلمن دلت رو  نیبه غبغب انداخت : قبول کن ا یباال انداخت سپس باد ابرو

 شهیپسرهم نیام گرفت ا خنده

 داشت.  یبر نم شیها یپر اعتماد به نفس بود و  دست از شوخ نقدریهم
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 گفتم:  یکشاندم و همزمان م یکاپشنش اورا به سمت در م نیکردم و با گرفتن آست زیر چشم

 .امیبرو تا ب االیمرض، پرو،  _

 زد و با همان لحن شوخ گفت: هیدستش را به چارچوب در تک ستاد،یدر ا یجلو

 ؟یکنیم رونمیب یدار  _

 یبرو ببر ال فتیو با چشم و ابرو به آسانسور اشاره کردم و گفتم: تشر ستادمیا نهیدست به س 

 .امیتاب

 یندیاش هنگام بستن در د افهیخنده، ق ریدر را بستم و زدم ز عیبازکرد تا حرف بزند که سر لب

 بود.

 و گفت:  دی! باحرص به در کوبطفلک

 که.  نمتیب یترانه م _

 نشده بود. دیخنده ام کاسته شد، اما هنوز ناپد از

 باشه._

 بسته شدن در آسانسور، شروع کردم به آماده شدن. یصدا دنیشن با

ا ام ر یمشک میضخ یگرفته بود را به تن کردم و جوراب شلوار میکه به اجبار برا یرهنیپ همان

 زیم یست کاله را از رو یدست فیبود را سر کردم و ک یکه رنگش مشک گرمیکاله د دم،یپوش

 برداشتم.

 یچرا دست از سر من بر نممبل چنگ زدم)ترنم( یام که درحال زنگ زدن بود را از رو یگوش

 .ردینبود که تماس نگ یمدت روز نیداشت؟ در ا

 هم از من نداشت. یآدرس 

 انداختم. فمیو آن را در ک دمیکش یهوف
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 خاموش کردن چراغ از اتاق خارج شدم. با

 هتل را در دست گرفتم و سوار آسانسور شدم. کارت

 نشسته بود و  یالب ییمبل کرم طال یعمران که رو دنیباد

و  یمشک یبا رگه ها دیاسپرت سف یو نگاهش کردم؛ کفش ها ستادمیپا انداخته بود، ا یرو پا

  .دیسف رهنیو پ نیهمان کاپشن به همراه شلوار ج

که زده بود از  یعطر یکوتاهش را حالت داده بود و بو یمشک یشده بود. موها پیهم خوشت واقعاً

 آن فاصله مشامم رو پر کرد.

دوست من بود و آنقدر که  نیام. او بهتر دهیفهم ریام را د ینبودنش در زندگ میدروغ بود اگر بگو 

 کرد. یم بیبا غم ترغ یکردن حت یو خوب زندگ یبود من هم به شاد دواریام یبه زندگ

 واضح تر خاص بود. ایجالب بود  تشیشخص 

 نشست و از جا بر خاست. شیلب ها یرو یشد. لبخند دهیبه سمتم کش نگاهش

 که. یطرفش رفتم که گفت:حاضر به

 تکان دادم. یوسر دمیکش یقیعم نفس

 .دهیسف نِ یبه شانه اش از هتل خارج شدم که گفت: ماش شانه

 م؟یر یچرا با موتورت نم یراست ؟یچ نهیماش -

 کرد گفت: یکه اطراف را نگاه م یدرحال 

 .نهیفرسته.  آهان هم یم نیخودش گفت ماش  _

 .میبزرگ شد یوارد سالن شگاهیبه نما دنی. بعداز رسمیشد سوار

 آنجا حضور داشتتند. ینفر8۰ای۷۰ حدودا
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 پوشانده شده بود.  بایز یو طرح ها یرنگ یها از تابلو ها وارید

 بودند. زانیآو شگاهینما واریخود واستون به د  یعمران به همراه تابلوها یها ینقاش تمام

 .میحرکت کرد تیبه طرف جمع ییها ییبه سمتمان آمد وبا راهنما واستون

 سن برود، اما او مردد یعمران اشاره کرد که باال به

 و نگاهم کرد. ستادیا

 فشاردادم.  گریکدیرا به  میزدم و پلک ها یلبخند

 کرد. یرا به من منتقل م یداد. حس خوب یعمل را انجام م نیاو هم یاز انجام هر کار قبل

لحظه به او القا کنم. لبخند  نیحس خوب را در ا نیخواستم ا یدوست و م کی ،یحام کیوجود  

 زد و گفت:

 باشه. نجایهمه تابلو ا نیدوستم باعث شده ا نیبهتر یدر واقع کمک ها  _

 باز نگاهش کردم. مهیدهان ن با

 بشوم. کشیخواستم شر یبزند، من نم یخواستم از من حرف ینم

 دشوار. شیاست و کامل کردن تابلوها برا نیتمر ریکردم که درگ یدرکش م 

 .ستادمیسن رفتم وکنار عمران ا یدست زدن حضار به کمک واستون باال یباصدا

 بود.  ایرو کی مثل زیبود، همه چ یبیعج احساس

ست. ا دهیرا ترانه کش شتریداد که  زحمات ب حیکردند و عمران کامالً توض یم قیمرا تشو داشتند

زنند نگاهش  یو ذوق برق م جانیکه مطمئن بودم از ه یبا چشمان دمیشن یجمالت را م نیا یوقت

 کرد.  یم شتریلحظه را ب نیحس خوب ا زشیکردم و متقابال نگاه تشکرآم

 کردم.  یم یخستگ گراحساسیدانم چقدر گذشته بود که د ینم
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 آمد یم خوابم

 

 

 هنر صحبت یبود درباره  ستادهیبرخاستم و با اشاره به عمران که کنار واستون ا یصندل یاز رو 

وجود داشت حرکت کردم و همزمان  شگاهینما یکه در گوشه   یکردند، به سمت اتاق کار یم

 .  کیرا در نظر گرفتم. بزرگ بود و ش شگاهینما طیمح

همه رنگ  نیداد. مخصوصا ا یکرد و حس آرامش م یم یرا خنث رونیب یمعتدلش لرز هوا یهوا

 داد. یلذت م شتریسرد و گرم ب

گاه بودم ن دهیکه کش ییها یاز نقاش یکینشسته بود و به  لچریو یکه رو یدختر بچه ا دنیبا د 

 .ستادمیا میکرد، سرجا یم

 زیو ر ییمو طال یبود، طرح تابلو را دوست داشتم، سه قسمت بود، قسمت اول دختر ینقاش غرق

 . دنیدر حال دو یو آخر لچریو یقسمت بلند شده از رو نیدوم لچر،یو یجسه رو

 . ستادمیبه طرفش رفتم و کنارش ا ناخواسته

 را باال اورد و با چشمان سبز کمرنگش نگاهم کرد.  سرش

 به دلم نشست. بینه اش عجمعصوما لبخند

 فرشته ها بود. هیداشت. شب یخاص یبایروشنش ز یو موها دیسف صورت

 تابلو بود!  نیا دنیتفکر من هنگام کش هیشب او

 پا نشستم تا هم قدش بشوم. یحرف رو ی. بدیلبخند دستم را کش با

 . دیآن کش ینگاه کرد و انگشت اشاره اش را رو دیدو یکه م یلچریذوق به آن دختر و با

 شد.  یاز دهانش خارج نم ییشد اما صدا یباز و بسته م شیها لب
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 توانست حرف بزند! ینم او

 ؟یسیبنو یتون یم -

 هم بلد نبود.  یسیام نگاهم کرد. انگل یسیانگل یجمله  انیاز ب گنگ

رفت  یکه به سمت دفتر م یمرد دنیشدن بود که با د دهیدندانم درحال گز ریلبم ز ی گوشه

 .ستادمیا شیجلو

 ؟شده ی: چدیپرس یجوان و خوشپوش. با لبخند مهربان یبود. مرد شگاهینما نیاز مسئول یکی 

 نه؟ ای سهیتونه بنو یم دیدختر بچه بپرس نیاز ا  شهی. مستمیبلد ن یمن آلمان -

 داد و عمل کرد. سرتکان

گذاشتم. با اتمام  شیجلو درآوردم و فیخودکار و دفترچه ام را از ک عیدختر پلک زد و سر 

 نوشتنش دفترچه را در دستم گذاشت. 

 متوجه جمالتش نشدم. بازهم

 بلند بشم و بدوم. لچریو یاز رو نیخوام مثل ا یمن هم م -

 کرد.  یخودش معن میبدون آنکه بگو نباریام بود، ا یمرد کنار یصدا

اش  فهیچون وظ یجوابش را بده دیکند با یکه لطف م یبودم، کس ادگرفتهیرا هم از عمران  نیا

 .ستیکمک به تو ن

لب تشکر کردم. نگاهم به چشمان سبز مشتاق دخترک  رینقش بست و ز میلب ها یلبخند رو 

 شد. دهیکش

. رانی. او جسمش و من روحم، البته در امیداشت. شباهت داشت یماریچقدر ناز بود اما جسم ب 

آن ها دوستان من شده بودند، حالم بهتر  یهمه  گریگروه که د دنیآمدم با د نجایکه به ا یوقت

 و پرخاشگر نبودم.  یعصب گریشده بود. به قول عمران د
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 ام نداشت.  یدر زندگ یگاهیکه بعد از مرگ پدرم جا یزیچ دمیخند یگفتم و م یم

 بود نگاه کردم:  ستادهیکه جفتم ا یمرد به

 . شهیمگرده. خوب  یزود دوباره پاهاش برم یلیخ دیبهش بگ _

 دخترک بازگو کرد. یبرا یهمان حرف ها را به آلمان یمهربان با

با  یکلیبود و آن مرد قد بلند و ه نیدختر که اسمش کاتر نیدانم چقدر گذشته بود کنار ا ینم

 شد. یبود سپر امیکه نامش ل دیو پوست سف اهیس یو موها یآب یچشم ها

 سوخت. یبه حال دخترک م دلم

 سال است فلج شده و الل است. نیبودم که چند دهیشن امیهمانطور که از ل 

 است. شگاهینما یاست و پدرش جزو خدمه ها ادیز نیگفت پول عمل کاتر یم 

 کرد.  یراه میحرف زدن بغض را به گلو یبرا دیچرخ یکه نم یو زبان شیپاها تیوضع 

خودم را در مرحله  یولنداشتم  ینداشت اما من افکار سالم یسالم انیکردم، او پا و ب یم درکش

 . دمید یبهبود م ی

نرم  یموها یرو ی. دستمیهر سه به خودمان آمد میشد یبلند یکه متوجه دست زدن ها یهنگام

را برداشت و در  شیپاها یکه دستم را محکم گرفت و خودکار رو دمیکش نیکاتر یشمیو ابر

 نوشت.  یم ییها زیدفترچه چ

 داد. امیتمام شد او را به ل یوقت

آد و دوست  یخوشم م یدیکه کش یی. من از تابلویهست یمهربون و دوست داشتن یلیتو خ -

 دارم زودتر بتونم راه برم.

 و بغضم را قورت دادم. دمیگز لب

 را در آغوشم فشردم. فشیدختر بود، خم شدم و جسم ظر نیدر وجود ا یزیدانم چه چ ینم 
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 فرشته بود. کیدختر  نیآمد اما ا یمن از بچه ها خوشم نم 

 کرد گفتم: ممنون که حرفامون رو... یکه با لبخند نگاهم م امیو به ل ستادمیا

 . ستیحرفم و گفت: تشکر الزم ن انیم دیپر

حد و  نیدر ا یها مهربونن ول یرانیدونستم ا یشد و ادامه داد: م داریپد شیلب ها یرو یلبخند

 اندازه.

انگشتانم در حال مچاله شدن بود اشاره کرد. لبخند زدم،  یکه ال میاز اشک ها سیدستمال خ به

داند که تا چه حد از نسبت  یبودم و خدا م دهیبار شن نیمهربان را چند یمدت کلمه  نیدر ا

 کردم. یدادنش به خودم ذوق م

 .هیعال یلیتو و دوستت هم خ یها ی. نقاشیرانی. دختر اتییخوشحال شدم از آشنا یلیخ -امیل

 کردم یگرم یکرد با هردو خداحافظ یعمران که با واتسون صحبت م دنیزدم و با د یپهن لبخند

 و به طرفشان رفتم. 

 گفت:  نشیبا لبخند دلنش واتسون

 شما دوتا فروش رفت. یتابلو ها یبود بچه ها، همه  یکارتون عال _

 . دمیعمران را به وضوح شن یآسوده  نفس

 گرفتن خانه و شرکت در مسابقه. یبرا بود بابت به دست آوردن آن پول خوشحال

 .میوارد اتاق کار شد سپس اشاره داد که ماهم آنجا برو واتسون

 لب زد: یسرش را به سمتم کج کرد و به فارس عمران

 .قیکنم رف یفراموش نم چوقتیکمکت رو ه  _

 چوقتیرو ه یداد هیکه بهم هد یو لبخند دیو ام هیزدم و در دل گفتم: منم اون همه روح لبخند

 کنم. یفراموش نم
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 .میخارج شد شگاهیتابلو ها از نما ی نهیهز افتیدر بعد

 مینشسته بود و برا لچریو یرو رشیچشمانم بود. کنار پدر پ یجلو نیآخر لبخند کاتر یلحظه  

 نگاه مظلومانه اش. دنیداد. بغض کردم از د یدست تکان م

 : عمران

 ؟یکن ینگاه م ویچ _

 .می. بریچیو نگاهش کردم: ه برگشتم

 ؟ی: چرا بغض کرددیباال پر شیابروها

 حرف قدم برداشتم و اوهم پشت سرم آمد.  یب

 .ینگفت -

 و نگاهم کرد. دیمن رس به

 را قورت دادم و صادقانه گفتم: بغضم

 شدم. یاحساسات دایجد  _

 .یو با خنده گفت: پس تازه آدم شد دیکش ششیبه ته ر یدست

 که خنده اش اوج گرفت: دمیکوب شیزوبه با فیک با

 .شهیخوب م یلیدست بزنت هم کمتر بشه خ  _

 چپ نگاهش کردم که سرش را برگرداند. چپ

لب  یبرگشتم، لبخند کم کم از رو ستادنشی. متعجب از استادیکه ا میبرداشت گریقدم د دوسه

 محو شد. شیها

 عمران چت شده؟ -
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 تو؟ یری...میکرده بود: کجا...دار دهیبر دهیرا بر شیحرف ها دیکش یکه م یقیعم یها نفس

 انداختم و گفتم: ینگاه ریمس به

 .نیرود را کینزد سا،یهمون کل  _

 اش به وضوح معلوم بود. مشت شدن دست سمت چپش به مشکوک بودنم دامن زد. یدگیپر رنگ

 اونجا؟ مینر یخوا یم -

 :دیکش یقیو نفس عم دیکش شیدست به موها کالفه

 .ینیبب یبر ینه. دوست دار نه  _

 . نمیجامع را بب یسایخواستم کل یبود، م نیهم تشیقیح

را دوست  کیاز نزد دنشیکردم و د یرا در گوگل بارها و بارها نگاه م شیکه عکس ها همان

 داشتم.

 ای یعصب یوقت دم،یشن یرا م شینفس ها یداشت. صدا یحرف کنارم قدم بر م یکرد و ب نگاهم

 تا آرام شود. دیکش یشد نفس م یناراحت م

 : دمیکردم  رس یکه نگاهش م یحال در

 ؟یشد ینجوریچرا ا _

 لبش جا خوش کرد: من خوبم. یرو یکج لبخند

ذوق زدم و با  دندیدرخش یم یو پل و رود که در شب حساب سایکل دنیباال انداختم و با د شانه

 رفتم. یبه سمتشان م یشتریسرعت ب

 لبخند زدم. سایکل دنید با

 داد.  یبود و آرامش م یچقدر حس خوب 
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 ؟یرو دوست دارم عمران. تو چ نجایا -

 نکردم. سر برگرداندم نگاهش کردم.  افتیدر یجواب

 زل زده بود.  سایاز کل یگوشه ا به

 ؟یشد یغرقه چ هیکوباندم که به خودش آمد: چ شیبه بازو کالفه

 . یچیزد: ه یتلخ لبخند

وجود  گریدر دو طرف پشت سر هم د فیرد یها یصندل م،یشد سایو وارد کل میفتپله ها باال ر از

 یمعطر فضا یبود، بو یخاص یلیکردند. جو خ یبودند دعا م تهیآن ها نش یکه رو یداشت و کسان

به رنگ سبز خاص براق و درخشان  ییبود نور ها کیستون ها و سقف بلند. و چون هوا تار سا،یکل

 بود. دهیستون ها را رنگ بخش یالبا

 بود.  نیو دلنش بایچقدر ز نجایداشتم، ا یبیعج حس

 .میرنگ نشست یقهوه ا مکتین یرو

 .نمیهم بب نیرود را میبعدش بر یدعا که کرد -

 حرف سرتکان داد. یب

 چقدره فاصله اش؟ -

 .میرس یم یا قهی. پنج دقکهینزد -

 . و شروع کردم به دعا کردن دمیکش یقیعم نفس

 م؟ی: بردمیعمران را شن یشده بود که صدا یدانم چقدر زمان سپر ینم

 کردم. دییگشودم و تا چشم

 .میو به سمت در حرکت کرد میجا برخاست از
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 .نجایخوبه ا یلیخ -

 به اطراف کرد: ینگاه

 منم دوسش دارم.  _

 آروم و مغموم بودنش نگران شدم. چرا انقدر حالش گرفته بود؟ از

 .قهیدق هی ایزدم: ب شیرا درآوردم و صدا لمیموبا

 : هوم؟ستادیا میرو روبه

 کردم و با دست باال بردمش: میرا تنظ یگوش یسلف نیدورب

 قشنگن. یلیشب خ یو رود تو سای. کلمیریعکس بگ ایب  _

 نبود، ته یبه صورتش نگاه کردم. لبخندش واقع یگوش ی. از صفحه ستادیزد و کنارم ا لبخند

 .دمیفهم یبود که آن را نم یزینگاهش چ

 دستت کنده نشد؟ -

 نشاندم و عکس گرفتم. میلب ها یکه بغل گوشم بود به خودم آمدم و لبخند رو شیصدا با

 : دمیقفل به آن بسته شده بود متعجب پرس یادیکه تعداد ز یپل دنید با

 پل؟ یهمه قفل رو نیا _

 فت:گرفته گ ییتلخش از چشمانم دور نماند. با صدا لبخند

 .نجایا انیکه عاشقن م ییکسا  _

 کرد و ادامه داد:  مکث

 رود که یاندازن تو یم دشویکه قفلش کردن کل یکشن و وقت یم یمختلف یقفل طرح ها یرو _

 داشته باشه انیعشقشون جر شهیهم
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 گرفتند.  یعکس م سایپل بودند که از رود و کل یرو یادیز یها ستیبود! تور جالب

 نزد.  یبرداشت و به قفل ها نگاه کرد. منتظر به دهانش چشم دوختم. اما حرف یقدم

 بیشدن س نیینظر گرفتم. فک منقبض شده اش، دست مشت شده اش، باال پا ریرا ز شیکارها

 .شیو در آخر پر شدن چشم ها شیگلو

 بود که قول داد. نجایهم -

 پل گرفت.  یرا به نرده ها شیها دست

 قسم خورد. -

 .دیرا با درد بست و لب گز نشچشما

 باشه. شهیکه هم -

 شد. یصورتش راه یاشک رو رد

 زود. یلیاما رفت. خ -

را که به پل متصل بود در دست گرفت و لبخند تلخش از هزاران اشک و ناله  یزد و قفل پلک

 رود.  یتو میانداخت دشویتر بود: باهم کل نیغمگ

 قفل نگاه کردم. به

که  یو قرمز اهیس یآن نقش داشت. قلب ها یبارنگ قرمز روLوEاول اسم  با یفانتز یرنگ صورت 

 بانمک بود. یلیقفل بود خ یرو

 قولش. ریزد ز -

 بود. یگرفته تر از هر زمان شیصدا
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توانستم انجام  یرا که م یکردم اما همدرد یبود. عاشق بود، درکش نم دایهو شیبغض در صدا 

 بدهم.

 شدم و زمزمه کردم: کشینزد

 نکن. تیخودتو اذ  _

و  دیلرز یکه م ییلب ها د،ییگرا یم یکه به سرخ ییبا رگه ها سشیرا باال آورد، چشمان خ سرش

 آورد لب زد: یبه قفل م یشتریکه لحظه به لحظه فشار ب یدست

 تو هر زمان جلومه. هی. هر ثانادمهیدوسه ساله تو  -

 چشمانش گذاشت: یدست راستش رو کف

 ذاشت. یم منو تنها دینبا  _

 کرد و گفت:  نگاهم

از  یصاحاب رو لبام بود تا بتونم ادامه بدم. اره تونستم، ول یب نیا شهیگفتم خوبم، هم شهیهم _

 درون نابودم. رفتنش نابودم کرده.

 . میبگو یزیآرام کردنش چه چ یدانستم برا یخشک شده بود و نم دهانم

 .گهیقسمتت بوده د دیحاال تو آروم باش عمران. شا -

که  ییزل زد در صورتم و با صدا دهیبهم چسب یو مژه ها سیزد و با همان چشمان خ پوزخند

 شد گفت: یم شتریهرلحظه ب

 ،بیتو کشور غر نجایپدرمادرشو باهم از دست داد. ا شیپسر که تو بچگ هیهان؟  ؟یقسمته چ  _

حاضر  یر درست درمونبا من که نه پول داشتم نه کا یموندم که از لج و لجباز یاون مرد شیپ

 خیاالن عذاب وجدان ب نارو؟یا یفهمیبده. م دیلرز یمن م یدخترشو که تو دستا یضینشد پول مر

که سمت  اوردیچقدر بال سرم م یو بچگ یره از همون نوجون ینم ادمی چوقتی. اما نه من ههگلوش

. میهم بود ی وونهیچرا؟ چون اونم دوستم داشت. د یدون یم رهیلورا نرم. اما نتونست جلومو بگ
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بشه که طرف من  یزندان اطیح یسرد کلن تو یاون بخاطر من چند بار حاضر شد تو هوا یدون یم

 برد. دمویشد و همه عشق و ام دایپ یکوفت یضی. تا اون مرمینتونست اما اد؟ین

 و گفت: دیاشک خند با

 پشتم نبود. یچکسیتنها بودم. ه یلیخ  _

 پل نشست.  یافتاد و رو هیگر به

 کردم. یمشغول کار خودش بود. من هم کنارش نشستم و نگاهش م یهرکس دم،یرا کاو اطراف

ه پنا یبچه ها بود. ب هیکرد. شب یرا پاک م شیرا در شکمش فرو برد و با دست اشک ها شیزانوها

 و و ناراحت. همانقدر مظلوم.

 .نجاینه ا رانینداشتم. نه تو ا ویکس -

 نداشتند؟ رانیدر ا ییآشنا ای لیمگر فام ؟یکس چیه

 که سوالم را خواند:  انگار

که درس  نجایا انیماه بعد از ازدواجشون از اهواز م هیپدر و مادر من دختر عمو پسر عمو بودن.  _

 دیهامون شه لیفام یبود. همه  کسانیگردن کل اون منطقه تو جنگ با خاک  یبر م یبخونن. وقت

که منتظر برگشتن پسرش بود.  یاومده بود تا اون مادر ایکه دو روز بدن یاز اون بچه ا شدن.

اره اد یبود که همه  ادیاومدم. کار پدر و مادرم انقدر ز ایکردن تا من بدن یو زندگ نجایبرگشتن هم

درم پدر و ما نکهیخوب بود، با ا زیو لورا. همه چ ای. پدر لوکرتسلیوک هیپولهاشون رو دادن به 

 یدگزن م،یبابا دوستم بودن. خوش بود لیخونه بود اما تنها نبودم. دو تا دختر وک رونیکارشون ب

پدر و مادرم تو تصادف درجا  دیروز قبلش خبر رس هیخواستم برم مدرسه.  یم نکهیبود، تا ا یعال

 یم ارمیکردم دراخت یکه لب تر م یزیلوس بودم که هرچ یتک بچه  هیمُردن. داغون شدم، من 

 ام هیادامه نداشت. روح شتریب یهفت سالگ ایتا همون شش  ایلوس باز نیا یدوره  یذاشتن. ول

پدر و  هیدونستم تمام سرما یخواستم. نم یرو از دست دادم، تو خودم بودم، مامان و بابامو م

داشتم جز ن ییداد. جا یقد نم زایچ نیمادرم کجاست درواقع برام مهم نبود. بچه بودم و مغزم به ا
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م ه مادرشون. کم کم پدرش باهام سرلج گذاشت. مثل قبل مهربون نبود، ایپدر لوکرتس یخونه 

 یماهم جفت خونشون بود. رابطه  یکردن. خونه  یم یزندگ یسه نفر نایکه جدا شده بود و کال ا

ود و تر ب کیبودم، دوسال کوچ یمیبا لورا صم شتریبود، اما ب مونییسه تا نیب یمحکم یدوست

. داشتنهوامو  شتریکرد دوتا دخترا هم ب یم یسه سال. هرچقدر که پدرش بامن رفتار ایلوکرتس

من با لورام  دید یم یکرد، وقت یم میشد تو خونه اش زندان یم تیانقدر که از وجود من اذ

، بلد نبودم بزنم یلیقرمز داشتم که خ یساز دهن هیره  ینم ادمی چوقتیکرد. ه یدعوامون م

 نمنه شکوندش. او یواسه  یساز دهن دیفهم یزد. وقت یمامانم بود، اما لورا بلد بود و م یکادو

وست د نیتر یمی. لورا صماشیتو همون بچگ ریپسر آروم و گوشه گ هیپسر لوس و لجباز شده بود 

شد من برم مدرسه، اون همه جا پا به پام بود، مدرسه، گردش  یمن بود، به التماسش پدرش راض

 یحس هی دمیفهم نکهیباهام بود تا ا شهی. همیدوچرخه سوار سا،یاومدن به کل ،یواشکی یها

کرد.  یم لکسیکرد، منبع آرامشم بود و آروم بودنش منم ر یعاشقش بودم، آرومم م ارم،بهش د

کرد.  یم میساعت نبودنش روان هیاش بودم ترانه،  وونهیهست، د نمونیب یحس میدیهردو فهم

 گرفتم. معتادش بودم. یسر درد م دمیشن یصداشو اگه نم

 را باال آورد: سرش

 یمن بود. از همون بچگ دنینفس کش لی. اون دختر سرخوش دلمیواسه زندگ دیشده بود ام  _

 همراهم بود و وجودش مسکن واسه من.

 :دیلرز یاز بغض م شیو صدا شدیم نییباال پا شیگلو بیانداخت و س نییرا پا سرش

. نذاشت. نخواست. که دخترش با میکن یرابطمون رو رسم میخوا یبه پدرش گفت من و اون م  _

هام چشم بست.  یسربارشون بوده ازدواج کنه. اما لورا رو تموم ندار یکه از بچگ یپسر  هی

که بذاره اما  میکرد ینبود. اما لورا واسش مهم نبود. پافشار یمنم اون زمان انقدر حرفه ا یتابلوها

و  دمیکش ی. انقدر نقاشمیریبدون پدرش مراسم بگ میگرفت میدوتامون شد. تصم بینص یلیس

 یافتاد. سِر م یم هوی. ستیمتوجه نشدم لورا حالش خوب ن گهیشدم که د ریتابلو فروختم و درگ

 حس. تعادل نداشت. یشد و ب

 :هیگر ریه اطرافش زد زتوجه ب یب
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حال شده بود.  دست و پاهاش ضعف  یگرفت. ب یداشت. صورتش درد م جهیسرگ   _

 یتونست راه بره. التماس م یتونست واضح حرف بزنه. نم ینم گهیبه کنار، د نایداشتن....همه ا

ول کردم پ یبود، به پدرش اسرار م ی. ولستین شیچیه گفتیکرد، م یکردم دکتر بره. قبول نم

 ی. درمون نممیکن یریجلوگ یماریاز ب میتونست یداد م یبده ببرمش دکتر، اما نداد، اگه پول م

. غرور داشت. ادامه داشت میدار یمن ودخترش چه حال دی. اون نامرد نفهمشدیشد اما کم که م

 لورا. اما چند روز بعد... یتو دمید یم دیکه جد یعالئم ز،یهمه چ

دستم فشردم. بغض داشت خفه ام  انیرا م شیکاپشنش بازو یهق هق افتاد و نا خواسته از رو به

 کرد: یم

داشت. عشقم جلو MSضبود،یخودم جون داد. اون مر یدستا ی. تودیلرز یدستام م یآخرش تو  _

. ختیفرو ر اهامیبود. رو خیزد. دستاش  یزد، به عشق من نم ینفس بود. قلبش نم یچشمام ب

دم . نابودیکه نفس منم بود قطع شد. نفسمو بر یبسته شد. نفس شهیهم یسبزش برا یچشما

جهنم واسم. متنفر شدم. از  هیلحظه عوض شد. اون بهشت با لورا شد  هی یط امیدن یکرد. همه 

. ضهیدخترش مر دیخودم که عرضه نداشتم پول درمون و دکترشو جور کنم. از پدرش که نفهم

بود. اونم داغون شد، پدرشو پس زد، با من اومد  ایلوکرتس نیکرد هم یکه درکم م یتنها کس

 نیو بهتر. تمیکارنوال شد م،یزد پی. اکمیکار رقصو داشت م،یفروخت وتابل م،یکرد یدورتموند، نقاش

 یبرام ارزش ندارن. من فقط م یذره ا شگاهینما یپوال نیا ی. همه میتست بد میخوا یمسابقه م

 .نی. هممیبر رونیاون مرد ب یخوام از خونه 

ام قرمز، لبخند زد و  ینیشده است و نوک ب سیدانستم خ یرا کج کرد و به صورتم که م سرش

 گفت: 

 ونشیتحمل بار سنگ گهیقلب د نیچقدر عذاب داشت؟ سخت بود گفتنش همه ا یدیحاال فهم _

 نداره. 

 اشکبارنگاهش کردم: ییرا قورت دادم و با چشم ها بغضم

 سخته. یلیسفم واقعا. خمتا  _
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 را پاک کرد و به روبه رو نگاه کرد:  اشکش

 .یو بازم بدشانس یبدشانس یحرف بود. بدشانس قهیچند دق نیمن تو هم یکل زندگ _

 نقش بستند. ادمیبه شماره افتاد. دوباره در  می. نفس هادیکوب یبه شدت م قلبم

هم رد کرده بودم.  یگفتم؟ من از بدشانس یم یزیدانست من چه چ یاو خود را بدشانس م اگر

 بدبخت بودم.

 لب گفتم:  ریو ز دمیکش یقیعم نفس

 .یکرد ی. زندگیبود دواری. امیدی. با هر مشکل جنگیاما تو خودتو نباخت _

 را به نرده گرفت و برخاست:  دستش

وصال.  ایضدرد داره. زجر داره. بع یکنم. عاشق یفقط بخاطر لوراست. من اونو همه جا حس م _

 .شهیاز ذهنم پاک نم چوقتیهم مثل ما، مرگ جدامون کرد. ه ایبعض

*** 

 است. از دستم در رفته بود.  کشیپ نیدانستم چندم ینم

 نخورد. گریکه د میداد به غر زدن ها ینبودم، گوش نم جلودارش

 . گرید یکیو  گرید یکیشد  یتمام م وانشیخورد. تا ل یوقفه م یب 

 کیموز یبگذارم. صدا شیتنها سکویکافه  د نیدر ا اریهش مهین تیوضع نیآمد با ا ینم دلم

 مهم تر  میعمران برا میکرد اما حال وخ یداشت مانند مته مغزم را سوراخ م یتند تمیکه ر یبلند

 بود. 

 یتوجه به من تا م یآمد و ب نجایراست به ا کی شیحرف ها انیب یاز آن همه عذاب برا بعد

 خورد. یآبجو متوانست 

 . شیابروها نی. از اخم بدمیترس یقرمزش م یاز چشم ها 
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 دمیترس یعمران م نیخوردن الکل داشت. از ا یکه برا یحرص و ولع از

 را از دستش چنگ زدم. وانشیل یگرید کیبرداشتن پ با

 .یکش یم ی. خودتو دارگهیبسه د -

 برداشت و خورد.  شخوانیپ یاز رو یگرید کیتوجه به داد زدنم پ یب

 د.کر یکرده بود وحشت زده ام م دایپ شیگرا یبا نور کم کافه چشمانش که به سرخ یکیتار در

 انجام بدهم!  یدانستم چه کار ینم

 کرد. ینم یتوجه

 و ملتمسانه بهش زل زدم: دمیلب گز 

 .شهینخور. بسه. بخدا حالت بد م گهید  _

 گذاشت و گفت:  شخوانیپ یرا رو یا شهیکوتاه و گرد ش وانیکنج لبش نشست. ل پوزخند

ابوت ط یخواستن تو یم یوقت یدون ینم یبه حرف آسونه. تو حت ست؟یحالم بد بشه؟ نبوده؟ ن _

 سر من اومد.  ییبذارنش چه بال

 . دیاز چشمش چک یاشک قطره

 . دیدرخش یم یکیصورتش در آن تار یاشک رو برق

 است.  ریدانستم هنوز ذهنش درگ یم

 خوردند.  یصورتش سر م یمظلومانه رو شیاشک ها چقدر

 دانستم. یرا او م ایفرد دن نیکردم و بدبخت تر یخودم را فراموش م یکه غم ها یجور

 دانستم.  یواقعا نم میبگو یزیدانستم چه چ ینم
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 خواستم. یرو م زایچ یلیخ یتو زندگ -

 :اوردیسرش را باال ب یآنکه حتگرفته اش ادامه داد بدون  یخورد و با صدا یقلوپ

 تو سرمه. ادشونیفقط  دم،یاما نرس  _

 انزجار به آبجو نگاه کردم. با

خوردند اما او  یکردند و م یم طنتیش سیو جرس ادیلیا یآمد که بخورد، گاه یاو خوشش نم 

 را متحمل شده بود. یادیمتنفر بود، اما االن... فشار ز

 هم بهش نداشتم گفتم: یدیکه چندان ام یرا با زبان تر کردم و از حرف میها لب

 .یبرس ندهیقرار آ دیخب شا _

 ریز یاز سرخ ش،یرگ ها یدر چشمانم زل زد ؛ وحشت کردم، از حجم اشک و قرمز میمستق

 هم مشخص بود: یچشمانش که در نور به آن کم

 .یکن ینم دایخر عمرت بهش دست پتا آ یو زمان خودش بهش نرس یدوست دار ویزیاگه چ  _

 ندهیقراره آ یگ یزنم بشه رفت. بازم م نکهیزود، قبل از ا یلیخواستم، اما رفت خ یلورا رو م من

 بهش برسم؟

 سوخت.  ینگاهش کردم. دلم م متاثر

 شوم. یعاشق نشده بودم اما مطمئن بودم که هرگز هم نم من

 دوستم بود. نیمهم نبود. مهم آرام کردن بهتر میلجظه برا نیخودم در ا تفکرات

 سخته؟ - 

 ؟یو چشمان خمارش گفت: چ دهیکش یرا پاک کرد و با صدا سشیپشت دست دهان خ با

 زدم: عاشق شدن.  یشخندین
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 تلخ تر از هر زمان بود:  پوزخندش

 جهنم. میهم مستق یبهشته. نرس یمثل برزخه. به عشقت برس _

 گفت. یدرست م دیحرف نگاهش کردم. شا یب

 اطراف سرسام آور بود.  یو صدا سر

 بود.  دهیالکل مشامم را پر کرده بود. سر درد امانم را بر یبو

 کرد جشم دوختم و تند گفتم:  یرا پر م وانشیو به او که باز هم ل دمیکش میبه موها یدست کالفه

عقلت سرجاش  کمی. توام اگه رونیب رمیفضارو تحمل کنم. م نیتونم ا ینم گهیعمران من د _

 .رونیب یایم یکنیول م ارویزهر مار نیباشه ا

 شد: ریعمران اس یانگشت ها انیم راهنمیبرخاستم که پ یصندل یرو از

 تنهام نذار. گهیتو د  _

 نگاهش کردم که با بغض ادامه داد:  یملتمسانه بود. سوال لحنش

 تنهام نذار... گهیترانه تو د _

 کنه. من رفتم. یهمه مشروب حالمو بد م نیالکل و ا ی. بورونیب مریم ؟یچ یتنها -

 را فشرد. رهنیتر پ محکم

 : دوست دارم ... نرو...توام تنهام نذار.دیداد کش یعصب 

 زد. یخشک شد. نبضم کند م دهانم

 او چه گفت؟ مرا دوست دارد؟ پرخاشگرانه در صورتش داد زدم: 

 ؟یگ یم . چرا چرتستی. حالت خوب نیتو مست  _
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 . با ده سانت قد بلندتر از من.نهیبه س نهی. سستادیا

 آرامش در گوشم پخش شد. یصدا 

 توانستم بشنوم.  یبود. م کیسخت بود اما نزد طیمح نیدر ا دنشیشن 

ابه که پ یگم. بهت وابسطه شدم.به دوست یم یکه نفهمم چ ستمیمن حالم خوبه. انقدر داغون ن -

اومده عالقه دارم.  یکه ازم خوشش نم یدختر اخمو و بداخالق نیپام باهام بوده عادت کردم. به ا

 روزا عادت کردم. نیا یبه ترانه 

 حرف ها از زبان عمران منزجر کننده بود نیا دنیجاخوش کرد. چقدر شن میابروها نیب اخم

 و تند گفتم:  دمیرا از دستش کش نرهیو مست است؟  پ اریهش هیکند که نم یچرا قبول نم 

چرت و پرت ها  نیا یادآوری. مزخرف نگو عمران. حالت که خوب بشه از یتا خرخره خورد _

 .یتو چشمام نگاه کن یکش یخجالت م

 حرکت کردم. یتوجه به حالت صورتش به سمت در خروج یب و

 را هم نداشتم.  یدر مست شیبگذارم اما تحمل حرف ها شیتنها تیوضع نیخواستم در ا ینم 

 از مست بودنش منشا گرفته است. شیدانستم که تمام حرف ها یم

 گرفت.  یمجال فکر و تمرکز را از آدم م یقیبلند موس یصدا

 بود.  یاز هر زمان شتریآمدم. سرما ب رونیکافه ب از

 یر یکجا م: دمیرا شن شیدور شده بودم که صدا ی. چند قدمدمیتر کش نییکاله را پا یها لبه

 تو؟ 

 حرف به راهم ادامه دادم.  یرا با شتاب خارج کردم و ب بازدمم

 گرفتم.  ینم یا جهیداد. نت یدر ذهنم جوالن م شیگفته ها هنوز
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 انجام بدهم. یدانستم چه کار ینم

 داد. یکه صورتم را خراش م زیبود، آن قدر ت غیسرد مانند ت باد

 :ستمیبا میبلندش باعث شد سرجا یصدا

 ..گمیم یتا بفهمم چ ارمی. من بهت عالقه دارم. انقدر هوشگمیم ید بفهم چ  _

 زدم.  ینفس م نفس

گفت  شهیو م نیسخت بود؟ او فقط دوست من بود. بهتر میموضوع برا نیچرا درک ا عالقه؟

 . نیتر یمیصم

اشتباه  ی، دار نی. دوستتم. ببستمیو به راهم ادامه دادم و بلند بلند گفتم: من لورا ن دمیکش یهوف

 .یکن یفکر م

 میاگوش ه یدست رو عیسر یانفجار بلند یاو بتوپم که با صدا شتریبر گشتم تا به ب کالفه

 پهن شدم.  نیزم یگذاشتم و رو

 ام سقوط کرد. ینیب یام رو قهیاز شق یوحشت کرده بودم که قطره عرق آنقدر

 . دیکوب یام م نهیس ی وارهیقلبم به شدت به د 

 کرد. یمشام را پر م یآتش و سوختگ یآمد. بو یسوختن م یصدا

 .ستادیچشمم را گشودم. قلبم ا کیآب دهانم را قورت دادم و  

 به شماره افتاد. میرفت. نفس ها یم یاهیچشمانم س 

 کردم. کافه در آتش درحال سوختن بود.  یرا احساس م جهیسر گ 

 زده  به دنبال عمران گشتم.  وحشت
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: دمیکش غیافتاده اس ناخواسته ج ینیهوش کنار ماش یو ب یخون نیزم یوکه ر دنشید با

 عمــــران.

اد و به عقب هولم د دیرا گرفت و کش رهنمیپ ی قهی یبرداشتم که به سمتش بروم، که دست زیخ و

و  درجا  دیچک نیزم یچشمم رو یاز کناره  یدر سرم احساس کردم و رد خون یدیو درد شد

 خدا. یگوش را خراش داد. وا یگریانفجار د یصدا

در حال سوختن  کرشیمن بود پ دیمثبت و ام یکه تمام انرژ یسوخت! عمران یعمران در آتش م 

 بود.

 . دیچشم باز اشک از چشمم چک با

 میو پلک ها نیزم یقفل شده بودم رو دیکش یم ریرا نداشتم. سرم ت یکار چی....توان هعمران

 ینه متوجه خودم شدم و نه عمران گریشدند. آنقدر که د یم کیبه هم نزد شتریلحظه به لحظه ب

 خاکستر شده بود. میچشم ها یکه جلو

 احساس گرما تمام وجودم را گرفته بود.  

 خشک بود. میکردم. لب ها یگردنم را حس م یسیخ

 سوخت.  یم میکردم. چشم ها یاحساس ضعف م 

 بودند. دهیبهم چسب میها پلک

بود، سردرد کالفه ام کرده  دهیفا یباز کردنشان ب یبود. تالش برا نشانیب یانگار چسب محکم 

 بود. 

 ترک خورده ام را تر کردم.  یزبانم لب ها با

 تمام قوا تالش کردم تا چشم باز کنم.  با

 را گشودم.  میآرام چشم ها آرام
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 .نمیتوانستم بب یرا نم زیچ چیبود. ه کیجا تار همه

 در سرم پخش شد. یآن یکه سردرد دمیکش غیوحشت زده ج ،یکی. از تاردمیترس 

دور سرم  یفشردم. باند گریکدیرا محکم به  میبا کف هر دو دست سرم را فشار دادم و چشم ها 

 چه بود؟ یبود. چه شده بود؟ باند برا دهیچیپ

که چهره اش واضح  یباز شدن در به سرعت چشم گشودم و سرم را به سمت در چرخاندم. زن با

آن  ینور اتاق، به سرعت چشم بستم و دست رو یزینبود وارد اتاق شد و چراغ را روشن کرد. از ت

 ها گذاشتم.

 . دیچیزن در گوشم پ یصدا

و چشمان سبز. حدودا  یشراب یموها د،یجمالتش نگاهش کردم. پوست سف دنیاز نفهم گنک

 چهل سال بود. 

شدم. کالفه نگاهم کرد  یمتوجه نم یزیکرد به حرف زدن. چ تخت نشست. شروع یآمد و رو جلو

 . دیو به باند دست کش

 :دمیاحساس سوزش سرم عقب کش با

 آخ. درد داره سرم.  _

رفت و در را  رونیام نگاه انداخت و از جا برخاست. به سرعت از اتاق ب یپوست پوست یلب ها به

 همانطور باز گذاشت. 

 کی. زیم کیافتاده است؟ سر چرخاندم و اتاق را نگاه کردم.  یاتفاق که بود؟ من کجا بودم؟ چه او

 یآب را جلو وانیساده. زن وارد اتاق شد و ل یتخت تک نفره. ساده  کیکمد.  کی. ونیزیتلو

 دهانم گرفت. 

را باالتر آورد و مجبورم کرد آب را بنوشم. با لذت قورتش  وانیحرف ل ینگاهش کردم. ب مردد

 گرفتم.  یدادم و احساس کردم جان تازه ا
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 را در دستش گذاشتم:  وانیل

 ممنون. _

 . میدیفهم یرا نم گریکدیگنگ به دهانم چشم دوخت. زبان  

 میو بپرسم کجاکه از ا یمغزم فرمان یدانم چرا حت یزد و به سمت در رفت. نم یمهربانانه ا لبخند

 داد.  یرا نم

 بود. بیعج حالم

 .ستادیوارد اتاق شد و کنارش ا یباز کرد مرد شتریدر را که ب 

 . یو اند یداشت. حدودا س یسن کمتر یخانم کنار از

نا آش میبرا زیچ چیآشنا نبود. ه می. او هم برالیو سب شیبه همراه ر یبه شدت مشک یو ابرو چشم

 نبود.

 . دیپرس یم یکه قبال زن سخن گفته بود سواالت یاش به همان زبان یاز زن کنار مرد

 ند؟یگو یم یزیتوانستم متوجه بشوم که چه چ یدر حال خفه کردنم بود. چرا نم یکنجکاو

 زد.  یم ییتخت نشست و به چهره ام نگاه کرد و حرف ها یکالفه جلو آمد و جلو مرد

 حرف زدن از اتاق خارج شد. یزن هم از بعد از کل آن

 داد. یرا متوجه نشوم سخت آزارم م یمثل احمق ها به دهانشان زل بزنم و کالم نکهیا از

 نگاهم کرد.  یشتریبا دقت ب شیاز اتمام حرف ها بعد

 گفتم: رلبیکه منتظر پاسخ بود. با عجز نگاهش کردم و ز انگار

 .یگیم یفهمم چ ینم _

 ؟یرانیدرشت شد و به همان زبان من به همراه بهت گفت: تو ا شیها چشم
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 داشت؟ یبودم چه منظور یرانیچه؟ ا یعنی ؟یرانیا

 ادامه داد:  متعجب

  ه؟یاسمت چ ؟یاومد رانیاز ا_

 داد؟ یم ییواژه چه معنا نیا اسم؟

فکر کردم که نتوانستم از ترسم  دیفهم یآن مرد که زبانم را م یپاسخ به سوال ها یقدر برا آن

 افتادم: هیکنم و به گر یریجلوگ

 دونم. یدونم. نم یمن نم _

 از اشکم نگاه کرد:  سیخ یبهت به چشم ها با

 نه. لعنت به من. یوا _

 ادتی یزیچ یعنینگاهش کردم و با پشت دستم اشکم را پاک کردم، کالفه ادامه داد:   گنگ

  ؟یندار یس و کارک ت؟یلیاسمت؟ شهرت؟ فام ست؟ین

 لب با حرص گفت:  ریو  ز دیکش شیتکان دادم که دست در موها سر

 که سرت اومد. ییبال نیمنه ا ریهمش تقص _

 :دمیپرس متعحب

 شناسمت. یتو؟ من نم _

 زد:  یقدم م یجا برخاست و عصب از

 رفت. ینم ادتیهم  یزیشد و چ یدادم سرت داغون نم یاگه با اون سرعت هولت نم_

 به دهانش چشم دوختم. هول؟ مگر مرا هول داده بودند؟  گنک

 گفت:  ینگاهم کرد و با ناتوان یعصب
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م خواست یکرد؟ من م یم یداشت بمب گذار ایکه ماف یمن بود وسط اون منطقه باش ریمگه تقص _

 .ارمینجاتت بدم نه که بال سرت ب

 دانستم نه نجات. یرا م ایماف یکلمه  یشد. نه معنا خیبدنم س یموها شیترس حرف ها از

 قرار دادکه از ترس پتو را در دستم فشردم. رمیاما کالمش آنقدر تحت تاث 

 شد. یچشمانش تنگ و گشاد م اهینگاهم کرد. مردمک س کالفه

 قرار بود. یب

 داشت. یبیبود. حالت عج دایدر نگاهش هو تیخشم و عصبان 

 آن را بست. دیبزند اما با ترد یلب باز کرد تا حرف دویکش یقیعم نفس

بود که ته دلم  یجور شیدر صدا یتر شد، عجز و کالفگ کیو بهم نزد دییدر آخر دندان سا 

 سوخت: 

فکر کن. تمرکز  ،ییآشنا یخانوادت کجاست، دوست نیفکر کن بب کمیکنم.  یازت خواهش م _

 . رانیشه االن برت گردونم ا یبرات کنم. نم یتونم کار یماجرا من نم نیوسط ا نیکن. بب

 گفت جست و جو کردم.  یکه م ییها زیحرف چشم بستم و در ذهنم به دنبال چ یب

 نبود.  یزیچ چی...هنبود

 شد.  سیام خ یشانیپ د،یکش ریت سرم

 از سوزش سرم کند شد. میها نفس

 زدم: غیافتادم. در صورتش نگاه کردم و ج هیپر شد و به گر چشمانم

 .ترکهیسرم داره م نجا؟یا یهست یشدم؟ تو ک ینطوری. چرا اادینم ادمی یچیمن ه  _



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM شاهد من

telegram.me/romanhayeasheghane 200 

از جا برخاست. بازدمش را به سرعت خارج کرد: آخه تو و اون پسر چرا  یو عصب دیکش یهوف

بود. اونجا تحت نظارت من بود. کل اون منطقه  گهیسمت د هی سکویکافه د یورود ن؟یاونجا بود

 یم شیبردمت توهم مثل همون پسره تو آت یو از اونجا نم مدیکش یانفجار شد. اگه دستتو نم

 . یسوخت

 با من؟ سوخت؟  پسر؟

 :دمیام را باال کش ینیتر کردم و ب لب

 ؟یگ یم ویک  _

...چرا ادینم ادمیزد. اسمش... یپسر صدات م هی رونیب یاومد یوقت ی. ولستین ادتیتو که  -

 عمران. ادته؟ی. یزد یچرا...عمران بود...اره عمران، صداش م

 که گفت آشنا نبود.  یاسم

 تکان دادم که کالفه تر از هر لحظه اش گفت:  نیرا به طرف سرم

 شد؟ داتونیچرا موقع انفجار؟ شما دوتا چرا اون موقع پ ات؟یاخه وسط عمل _

 درشت شده به دهانش زل زده بودم. یدهانم را با صدا قورت دادم و با چشم ها آب

 ورد؟ خ یچرا انقدر حرص م 

 پس سرم به سرعت چشم بستم.  دنیکش ریت با

را  شینظر گرفتن کارها ریز یبرا یشتریکه در کل سرم پخش شده بود فرصت ب یدیشد سردرد

 نداد. 

دادم تا درد و  یهر دو دستم بود و فشار م انیرا محکم فشردم. سرم م میو پلک ها دمییسا دندان

 .ابدیاش کاهش  یگرفتگ

 بار صدا زد. نیبود را چند سایدر گوشم پخش شد و آن زن که اسمش  آنبلند آن مرد  یصدا
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 بود.  دهیامانم را بر جهیسوخت. سرگ یم میها چشم

 کردم.  یخالء م احساس

 یرو میخورد و پلک ها زیسرم ل یو دستم از رو دیداد. سرم به بالش چسب ینم یفرمان مغزم

 سرم آمده بود؟. ییافتادند. من چه بال گریکدی

*** 

 نکن. یام. شوخ یرهام االن واقعا عصب نیبب -

 .میکرد شونییحسگرا فعال شدن. شناسا گمیم ؟یمرد حساب هیچ یشوخ -

 تخت نشسته بود متعجب گفت: یکه پشت به من بود رو یمرد آن

 .!یگیم یفهمم چ ینم  _

 توانستم متوجه شوم.  یواضح نبود اما آن را م یلیمرد پشت خط خ یصدا

فعالشون کرد. تمام افراد اتاق معلوم شدن. آتسر  نی. اون دختره که افتاد زمیحرارت یحسگرا -

 شد.  ریهم دستگ

 : دمیبهت زده اش را شن یصدا

 تموم؟ فرار نکرد؟ _

 آره تموم شد. فرار نه.  -

 کرد و ادامه داد:  مکث

 یول هیرانیپور. ا دی. همون که تو انفجار سوخت. عمران رشلمیشد تو ف ییاون پسره هم شناسا _

و هفت  ستی. بمیو ازشون اطالعات گرفت میکرد دای. همخونه هاش رو پدهینرس رانیپاش به ا

 پیاک هیدورتموند و  رهیم ادیم شیمسائل پ یسر هیکلن بوده تا  یتو یسالش بوده، از بچگ

 زنن.  یمکارنوال 



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM شاهد من

telegram.me/romanhayeasheghane 202 

 ؟یدیپرس ؟یدختره چ یگناه کشته شد. درباره  ی. سنش کم بوده، بفیچقدر ح -

 تر کردم: کیتر و به در نزد زیرا ت میگوش ها ناخداگاه

 واسه ایتر بوده، گو یمیهست که باهاشونه. البته با اون پسره هم صم یماه هیگفتن  یاره. م  _

اسمشم  ه،یگفتن دختر ساکت و کم حرف ی. مدنیکش یپسره کمک دستش بوده تابلو م شگاهینما

 یلیگرم بوده. اون دوتا خ یسرش با نقاش شتریگفته ب ینم یزیچ شیاز زندگ یلیترانه اس. خ

 ماجرا شدن. نیا وارد یاتفاق

 بودمش. دهیاسم آشنا بود. شن نی! اترانه

 و گفت:  دیکش یقینفس عم مرد

 دختره رو ببرم بُن.  دهیدستور م یک نمیزودتر با سرهنگ صحبت کنم بب دیبا _

 اره زودتر ببرش سفارت.  -

 فه گفت: خم شدو کال مرد

 .ستین ادشی یچیمقصرم رهام. اون ه _

 .شهیحداقل االن زنده اس. بهش فکر نکن. زودتر خوب م -

 .ادیز یلیسخت بود خ یلیشه تموم شده. خ یرهام باورم نم -

 شوجی. سرهنگ بهمون اعتماد داشت و نتمیریگ یدرجه م عیترف رانیا میداد. برگرد جهینت یول -

 مهمه.  نی. ادید

 :دیبه سرش کش یرا کج کرد و دست سرش

 شم. خون، قتل، سوختن... یم وانهیسه سال د نیتو ا دمید ایکنم چ یفکر م یرهام وقت  _

 .گهیم یچ نیزنگ بزن سرهنگ بب هیشه. توام  یکم کم فراموشمون م -
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 ؟یندار یخب. کار یلی. خیالیخ یتو هنوزم ب _

فکر  گهید تمونیو به مامور یشیخودت م یزندگ ریدرگ شیسال تو ذهنته. بق کیواال. فوقش تا  -

 . مگه بار اولمونه؟ نه داداش.فعال.یکن ینم

 باشه. فعال. -

 تخت انداخت و خودش هم از جا بلند شد.  یرا رو یگوش سپس

 بود تا بدانم چه شده است. دهیگردنم را چسب یکنجکاو

 ..بکشم رونیزبانش حرف ب ریو از ز نمیبنش شیکرد تا روبه رو یم کمیتحر بیعج شیحرف ها 

در به شدت باز شد و اگر چارچوب در را نگرفته بودم   یا رانهیبودم که به طور غافلگ درفکر

 شدم.  یمطمئنن پرت م

 نگاهم کرد و گفت:  متعجب

 ؟ینداد یسرت چطوره؟ چرا خبر ؟یبهوش اومد یتو ک _

 ام نگاه کرد. یشانیبه باند و پ و

 خوبم. -

 اش انداخت و مردد گفت:  یبه ساعت مچ ینگاه

 .ییبرم جا دیمن االن با ن،یبب _

 یم میداشتم. چشم ها اجیزدم. هنوز به خواب احت هیتک واریحرف به د یتکان دادم و ب سر

 سوختند.

 لب پر حرص گفت: ریو ز دیکش اهشیپرپشت س یبه پشت موها ینگاهم کرد و دست مردد

 تنهات بذارم که. شهینم 
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 کردم.  یم یخستگ داشتم، احساس ضعف

 .جیبودم و گ یکالفه ام کرده بود، عصب جهیسرگ

 و  گرفت: واقعا هم عجله دارم.  دیرا به پشت گردنش کش دستش

 و پر حرص ادامه داد: دییسا دندان

 .نجایا یبرم تنها باش شهینم  _

 اش درآورد. یمشک نیشلوار ج بیاش را از ج یو گوش دیکش ینگاهم کرد سپس هوف کالفه

 گرفت و شروع کرد به حرف زدن.  یشماره ا 

کلمه را  کیشدم و به دهانش چشم دوخته بودم تا حداقل  یمتوجه نم یزیچ شیحرف ها از

 متوجه بشوم. 

 را قطع کرد:  یآخر کالفه نگاهم کرد و گوش در

 .نجایمونم ا ی. تا اون موقع مادیم گهید کمی _

 یچرم مشک یکاناپه ها یانداخت و رو زیم یداشت را رو شیدست ها انیکه در م یسامسونت

 نشست: 

 ...باهات حرف دارم..نیبش ایتوام ب _

 خانه شان نگاه کردم.  وارینشستم. به در و د شیحرفش گوش دادم و رو به رو به

خانه حس  نیا بیبودند و عج یو خاکستر یمشک یاصل یبود. رنگ ها ریسوت و کور و دلگ 

 داد. یبه من نم یمثبت

 اد؟ینم ادتیرو  یکس ست؟یحالت بهتر ن ،یهوشیبعد از دو سه روز ب -

 درد داشت اشاره کردم و گفتم:  دیتکان دادم و به دست راستم که شد سر
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 تونم حرکتش بدم. یکنه. نم یدرد م یلیخ _

 ام نشست.  یکنار یکاناپه  ینگاهم کرد و رو متعجب

 نگفت. یزیاز دستت چ سایآن یجلو، ول اریدستتو ب -

 درهم فرو رفت.  میمچم اخم ها دیحرف دستم را جلو تر بردم که با درد شد یب

نگاهش به مچم که تماما  ردیدستم را بگ یقرمزم را باال دادم. بدون آنکه حت رهنیپ نیآست یکم

 کبود شده بود افتاد. 

 کرد به صورتش چشم دوختم.  یم یکه مچ دستم را وارس یحال در

 یا ینیبود با ب یکه رنگش گندم ی. پوستشیچشمان نافذ به رنگ موها ،یپر پشت مشک یموها

 صورتش جا خوش کرده بود در نظرم مردانه آمده بود. یکه رو یکم شیمتناسب با صورتش و ر

 توانستم بخوانم.  یرا هم م یمهربان بیو عج دیشد د یرا م تیدر نگاهش هم جد 

 قرار. یکردم. کالفه بود و ب یبودنش را درک نم یعصب

 است؟ ریاست فکرش درگ دهیرس انیبه پا تشانیگفت مامور یدوستش که م ینکند از حرف ها 

 حداقل؟ یمچ دستت که ورم داره، چرا زودتر نگفت -

 انیم ینگرانش به خودم آمدم. لب باز کردم تا پاسخش را بدهم که  درد پخش شده  یصدا با

 ناخواسته بغضم گرفت: شد که ادیز یسرم به قدر

 که درد داره. دمیتازه فهم -

 شد.  یانداختم. انگار که مغزم سوراخ م نییرا پا سرم

 گفت: یو لحن آرام یها همه درد داشتند و گرفته بودند. با نگران قهیپس سر، شق ،یشانیپ
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 هی. تو آروم باش گرنجاستیا گهیساعت د هیدکترهم  اد،یداره م سای. آنیدرد دار یلیپس خ  _

 نکن.

 ترسم. یلب گفتم: من م ریرا با درد قورت دادم و ز بغضم

 .هیگر ریبستم و بدون مقاوت زدم ز چشم

 زد در گوشم پخش شد: یدرش موج م یکه نگران شیصدا

 از دکتر؟ ؟یاز چ -

 نگاه کردم:  اهشیس یاشکبار به چشم ها ییچشم ها با

 فهمم. یاز حرفات رو هم نم یمن بعض ه،بی. عجدهیجد ی. همه چزیاز همه چ _

 اروم باش ه،یعیزد: طب یتکان داد و لبخند کمرنگ سر

 

 

ز ترسم ا ی. مادینم ادمی یچیگفتم: ه هیبلند و گر یکه با صدا دمیکه خالف حرفش را شن انگار

 یخونه  یتو نجایا ه؟یاون زن ک ست؟ین ادمیچرا تورو  نجام؟یدونم. چرا من ا یکه نم ییزایچ نیا

 کنه، حالم بده، گرسنه هم هستم. یدستم درد م شه،یکنم؟ سرم داره منفجر م یم کاریشما من چ

آمد. چشم گشودم  یبند نم شیشده است که اشک ها بیتخر میزدم که سد چشم ها یم حدس

را بهم القا کرد که احساس کردم  یچنان آرامش شیلب ها یو نگاهش کردم. لبخندِ نشسته رو

 ندارم. ختنیر یبرا یاشک

 پاشو. ؟یگرسنه ا یچرا نگفت -

حرف به دنبالش قدم  یصورتم را پاک کردم و ب یرو یجا برخاست. با پشت دست اشک ها از

 را باز کرد.  خچالیو خودش در  دیرنگ آشپزخانه را عقب کش یمشک یبرداشتم. صندل
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را بستم و نفس  میبود. چشم ها دایدر چهره اش هو یو نگاهش کردم. هنوز هم کالفگ نشستم

 خانه پخش شده بود.  یعطر گرم آن مرد بود که در فضا ی. بودمیکش یقیعم

 بگو. هنوز هست. یغذا بخور. اگه خواست -

دو طرفش بود نگاه کردم. از ظاهر غذا متوجه  یاشپزخانه که صندل شخوانیگشودم و به پ چشم

 یرا نم اتشیکه محتو گریان و چند ظرف دداشت، آب پرتقال، ن یخوش ینشدم اما بو یزیچ

 بود.  شخوانیپ یدانستم رو

توجه به او با ولع شروع  یکرده بود که ب کمیغذا تحر یکردم و بو یم یاحساس گرسنگ آنقدر

 کردم به خوردن.

غذا  انهیتوجه من وحش یدانم چقدر گذشته بود که متوجه حضورش نشدم، نگاهم کرد و ب ینم

 خوردنم گفت:

م ه سایاز بدنت هم درد داره بگو بهش. آن یهم دستتو نشون بده. هم اگه قسمت ادیتر که بدک  _

 هست.

 ه؟یک سای: آندمیدهان پر پرس با

 همسرم. -

 ست؟یگذاشتم و گفتم: چرا ن شخوانیپ یآب پرتقال را رو وانیل

 که. شیدیداد: د هیاش تک یصندل به

 : دیفکر از دهانم پر یگفت؟ همان پرستار؟ ب یزن را م آن

 من فکر کردم ماد...فکر کردم پرستاره خونه اس. _

 داشت.  ییزدم مادرش باشد. سن باال یواقع همان اول حدس م در

 :دمینزد که شانه انداختم و باز پرس یحرف
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 ن؟یازدواج کرد یک  _

 یزم مهم ا اشونیاز حرف هارو معن یچرا بعض یول یدون یازدواج رو م یسه سال. تو معن-

 ؟یپرس

 پشت دست دهانم را پاک کردم و گفتم:  با

 یم نارویا ده،یبشقاب سف نینمکدونه. ا نی. اوانهیل نی. االن ابهیعج یلیواسه خودمم خب خ _

 شم. یاز حرفا رو هم متوجه نم یبعض ست،ین ادمی چکسویه یدونم ول

 زودتر ببرمت بُن.  دیو گفت: با دیکش شیبه موها یدست

 نگاهش کردم: گنگ

 کجا؟ -

 همراهش را درآورد و همزمان گفت:  تلفن

اطالعاتت رو  رهیگیازت عکس م میشهر بُن هست. اونجا بر یآلمان و  تو یتو ران،یسفارت ا _

 .رانیا متیبر یاونوقت م ده،یم

 ؟یهست یتو ک -

 مقدمه ام سرش را باال آورد و به صورتم چشم دوخت. یسوال ب دنیشن از

 ولت.مامور د -

 مگه خالف کردم؟ سم؟یپل هی شیپس چرا من پ -

 زد: یمحو لبخند

 مونن. یها م سیپل شیمگه فقط خالف کار ها پ  _
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دست گرفتم که  انینمانده بود را م یدرونش باق اتیاز محتو یقطره ا گریآب پرتقال که د وانیل

 ادامه داد:

همون شب که تو و اون پسر که  یتو سکو،یاون کافه د اد،یهم ب ادتی دوارمیبذار بهت بگم. ام  _

 ...مِیتوسط ت یبمب گذار د،یهارو گفتن اسمش عمرانِ، اونجا بود لمیکردن ف ییدوستاش شناسا

 بود.  دیکرد، چهره اش پر از ترد نگاهم

 خب؟ -

 که در حال جدل با گفتن و نگفتن بود که در آخر لب باز کرد:  انگار

ده  ریز یبدن بچه ها یوهک که کارش صادر کردن خون و اعضاگر هیبگم.  ینجوریبذار ا نیبب _

 قرار داد ببنده. مارستانیب هی ریقرار بود که با  مد سکوید یساله.  اون شب تو

 بدن و خون بچه یگرد شد. اعضا میچشم ها شیحرف ها دنیشن از

 سال؟۱۰ ریز یها 

 سر می. من و گروهمون موظف بودنترپلِیا سهیپل بیچند ساله تحت تعق ا،یگروهکِ ماف نیا -

که سرپرست  یدست هاش واسمون مهم نبودن، ما خود کس ری. زمیکن ییرو شناسا یپرست اصل

ه کنه. چند ساله ک ییو شناسا دایرو پ سینتونسته بود رئ چکسیو ه میخواست یبود رو م یاصل

 کنه. ین رو بد محالمو شونیادآوری یکه حت ییها زیچ م،ینظر دار ریرو ز ونتمام خالف هاش

 دهانش را قورت داد و گفت: آب

 نایا یشده همه  دهیدزد م،یتی ،یفرار ی. بچه هاستیجز پول براشون مهم ن یچیاون افراد ه - 

 یخودت فکر نکن شیکه پ گمیهم دارم م نارویپوله واسه اونا رو داره. ا ونیلیم ونیلیحکم م

 خانوادت. شیپ یر یم گهیدو روز د یکیدرخطره. تا  تتیامن

 پر شد: میچنگ انداخت و چشم ها میکرد. بغض به گلو دایپ شیسردردم افزا شیتصور حرف ها از

 که. کنیچرا بچه ها؟ کوچ  _
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 و کالفه گفت: دیبه پشت گردنش کش یدست

صنعت جون  نیا یدون یبدنشون، م یاعضا یتره. حت زیاز افراد سن باال تم یلیخونشون خ  _

 ده؟  یو جون چند نفر رو نجات م رهیگ یچند نفر رو م

 زد:  یچشم دوخت و لبخند تلخ میاشک ها به

رابر بدن. حداقل سه ب یشتریعضوشون انجام بشه پول ب وندیزودتر پ نکهیمنتظرن واسه ا ایلیخ _

تمام کشور هارو  ست،یکشور ن نیا یگروهک فقط برا نیتا عملشون کنن و زنده بمونن.  البته ا

کشور هاست و باالخره  یو هند، خالف واسه همه  رانیلندن و ا کا،یآمر س،یارسلطه داره، پ ریز

 .دیباالخره به هدفش رس نترپلیا سیگروهک هم منحدم شد. پل نیا

گفت؟ مگر امکان  یبود. چه م دهیامانم را بر جهیاحساس سرگ شیحرف ها دنیبه اتمام رس با

 ؟یزیچ نیداشت چن

 از شدت بغض درد گرفته بود: میگلو

 ؟یدید یتو م  _

 رو؟ یدر سرش را کج کرد اما در جواب سوالِ من گفت: چ یصدا دنیشن با

 که همسرش بود وارد شد. سایآن

 کردنشون رو. کهیت کهیت -

 دانستم سرش را به سمتم چرخاند:  یبه سمتمان آمد. آن مرد که نامش را نم سایآن

 .یفکرشم کن یکه حت ییزهایبدتر از چ _

 بود.  سایحرف زدن با آن ری. درگدیچشمم چک یاز گوشه  یقطره اشک شیتصور حرف ها از

 شد؟ خون؟ یبود؟ مگر م یواقع شیها حرف

 .ادفتیشدت  میها هیکه داشتم بخاطر گر یکننده بود. سردرد وانهیبدن؟ د یاعضا 
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 را پاک کردم. میآن مرد سرم را باال آوردم و با دست اشک ها یصدا با

ودت که خ یاون اتاق کنار اتاق ی. توادیتحمل کن دکتر ب کمیگفتم که مچت درد داره.  سایبه آن -

 .نیبرو بب یهست. خواست ید یو س ونیزیتلو ،یبود

 رفت. رونیاز خانه ب سایکردم که با اشاره به ان دییبهم چشم دوخت. تا منتظر

 

 گرفت و نگاهش کرد.  به سمتم آمد و لبخند زد. دستم را سایآن

دهانم  یرا درآورد و جلو یکرم رنگش قرص فیقابل فهم نبود. از ک میگفت برا یکه م ییزهایچ

 گرفت.

 را بهم داد و قرص را خوردم. یآب وانیزبانم گذاشتم. ل یحرف ان را رو یب 

 یاهر که آن مرد گفته بود یبود. لبخند زد و دستش را پشت کمرم زد سپس به سمت اتاق مهربان

 تخت نشستم. یام کرد. رو

 گذاشت.  میاز کشو درآورد و جلو یجعبه ا 

 یکه جلد شلوغ تر یا ید یبودند. خونسردانه شانه باال انداختم و به س یمختلف یها ید یو ید

 داشت اشاره کردم.

 حرف آن را در دستگاه گذاشت و خودش رفت و در را بست. یب

دانم چقدر گذشته  یشدم. نم دنیو مشغول د دمیتخت دمر خواب یکمتر شده بود. رو سردردم

 را قطع کردم. لمیبود که ف

 در پارک بود.  یدختر و پسر نیب لمیشدم و کل ف یمتوجه نم یچیه 

 را برداشتم. یکی یوس د یآن همه د نیاز ب کالفه
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کار توسط  نیدن ا. آن را در دستگاه گذاشتم. هنگام انجام دایبود نه نوشته ا یآن نه طرح یرو 

 و متوجه شدم که چگونه است. دمییپایاو را م سایآن

 شوم.باشد تا متوجه ب یبه زبان لمیدوخته بودم و منتظر بودم حداقل ف ونیزیچشم به تلو مشتقاق

 آن قرار داشت. یرو یکه جسم زیم کیاتاق کوچک و با  کیشروع شد.  لمیف

 .یجراح یها غیانسان بود. مثل اتاق عمل بود. انواع ت کیواضح نبود اما او  یلیخ 

 چیه لمیرنگ وارد شدند. ف یخاکستر شبندیمرد به همراه ماسک و پ نیدر اتاق باز شد و چند 

 واضح تر شده بود. لمیبه صفحه چشم دوخته بودم. ف زیر یینداشت و من با چشم ها ییصدا

از  یبود؟ مرد دهیتخت خواب یبود. چرا او روچهار ساله  بایتقر یپسر بچه  کیتخت  یجسم رو 

ها  واریبه در و د دیکردند. خون پاش جادیا یقیشکمش خراش عم یبرداشت و رو یغیان ها ت نیب

 که باال سرش بودند. یافراد دیسف یها شبندیو پ

 . رونیبزند ب میکردم هر آن احتمال دارد چشم ها یکردم. احساس م یبهت نگاه م با

م خودم داشته باش یرو یکردند! بدون انکه کنترل یها داشتند بدن آن پسر بچه را تکه تکه م آن

 .دمیکش غیرا محکم بستم و با تمام وجود ج میچشم ها

*** 

هم قد  بای. تقرستادیا شیآمد شاهد از جا برخاست و رو به رو یکه رهام به سمتمان م یحال در

 بودند. 

 شد؟ یچ -شاهد

 و خطاب به شاهد گفت:  دیم چرخنگاهش سمت رهام

 کنن. یم افتیدارن اطالعاتو در میبهشون گفتم عجله دار _

 نگفت. یزیسر تکان داد و چ شاهد
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 در اتاق نشسته بود رهام و شاهد را صدا زد.  یزیکه پشت م یمرد

 .میو هرسه به طرف ان اتاق رفت ستادمیهم ا من

 : دیچرخ یبرگه م یزبان گرفت و نگاهش رو یرا از آن مرد فارس یبرگه ا شاهد

 ، زاده تهران. ۷۰ترانه باورساد، فرزند طاها، متولد  _

 گفت گوش سپرده بودم. یکه شاهد م یحرف به اطالعات یب

 .دمیی. از حرص دندان سایچینبود، ه ادمی یچیپدر من؟ مگر پدر داشتم؟ ه یعنیطاها؟  

 خطاب به شاهد گفت:  رهام

 دونن. یکه م ریو ام یتهران؟ عل میر یفردا م _

 نزد. چقدر کم حرف بود! یسر تکان داد و حرف رهام

 بزند؟ یحرف امدیزورش م 

 ان؟ یک ریو ام یعل -

 سوالم نگاهش را از برگه گرفت و گفت:  دنیبا شن شاهد

 ما هستن. یهمکارها _

: دمیپرس میفتر یم یکردند و به سمت در خروج یم یکه با مسئول سفارت خداحافظ یحال در

 کجان؟

 .رانیا میگرد یکُلن، تا فردا همه بر م -شاهد

 کردم.  یرا درک نم یزیمهم نبود. اصال چ میشانه باال انداختم. برا خونسردانه

 دارم. تیندانستن ها رضا نیبود که چقدر از ا بیعح میبرا اما
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  یدکتر گفته بود فراموش نکهیکردم. اما االن از ا یم دادیبرعکس روز قبل که وحشت زده داد و ب 

 دارم خوشحال بودم.

صبر کنم تا زمان بگذرد سپس بهبود  دیبا نکهیآن ها به ا یحرف ها زد که آخر همه  یلیخ دکتر

 شد. یم یمنته ابمی

*** 

 دادم.  هیتک مایهواپ یصندل یو سرم را به پشت دمیکش یقیعم نفس

 ود. ش یکردم اگر حرکت کند از باال پرتاب م یم احساس

سقوط کند که نه  مایدادم هواپ یکرده بودم و هرآن احتمال م یباف الیخودم خ یقدر برا آن

 شاهد بودم و نه همکارانش. یمتوجه 

 مهم نبود.  میزدند برا یکه م ییحرف ها 

بودم مرا تا مرز  دهیکه د یلمیآن ف یکردم ول یم تیکه داشتند احساس امن یبخاطر شغل اما

 لیبدهد تمام وسا یبدون آنکه مغزم فرمان دمیرا د لمیکه ف یکشاند. آن روز هنگام یجنون م

 اتاق را نابود کردم و شکاندم.

کردم که بازهم از حال رفتم. من تمام آنچه شاهد بازگو کرده بود را تصور  هیزدم و گر غیآنقدر ج 

 بود. یگرید زیچ تشیکرده بودم اما واقع

که در وجودم رخنه کرده بود لحظه به  ی. ترسدمیکش یقینفس عمدهانم را قورت دادم و  آب

را نداشتم.  میشد. جرعت باز کردن چشم ها یم یکرد، انگار که ته دلم خال یم دایپ شیلحظه افزا

 دادم.  یرا در دست راستم گذاشتم و مالش م دیلرز یدست چپم را که به شدت از ترس م

 حالت خوبه؟ -

 ام نشسته بود.  یکنار یصندل یشاهد بود که رو یصدا

 صورتم دوخته بود. ینگاهش را به اجزا یرا گشودم و نگاهش کردم. با نگران میچشم ها یال
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 .تیهم همان آرامش به سراغم آمد، همان حس امن باز

را شل کردم و  میکرد. دست ها یکه فقط همراه بودن را القا م یو لبخند مهربان اهیچشمان س 

 :دیخصادقانه دهانم چر

 االن خوبم. -

 ؟یخوا ینم یزیچ -

 تکان دادم: تشنمه. سر

 زد و به مهماندار درخواستم را گفت. پلک

 را به مهماندار زن دادم. وانیو ل دمینفس آن را سرکش کی 

 همکارانش که غرق صحبت بودند انداخت و رو به من گفت: ی هیبه بق ینگاه شاهد

 ومد؟ین ادتی یزیچ  _

 تکان دادم.  نیبه طرف سرم را یناراحت با

 گرده. یاشکال نداره. دکتر گفت زود حافظه ات بر م -

 مقدمه لب باز کردم:  یکردم و ب نگاهش

 اون چندتا پسر و دختر... _

 نگاهم کرد: خب؟ زیچشمان ر با

 و آرام گفتم:  دمیگز لب

 واسم آشنا بود.  اشونیبعض ی افهیق _

 وحشت کردم. دنشانیآمده بودند از د سایشاهد و آن یدر خانه  دنمینفر به د نیکه چند یهنگام
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 یو مرا ترانه صدا م ختندیر یبودند و اشک م نیاز دوستانشان به اسم عمران غمگ یکیاز مرگ  

 زدند.

آن ها در نظرم آشنا بود. انگار که قبال  یدوتا یکی یآشنا نبود اما چهره  میبرا ییاسم ها نیچن 

 عمران که بود؟  نیبودم. اما ا دهیآن دو را د

از دختران نشانم داد اما باز هم ذهنم  یکیبودم. عکسش را  دهیچند روز شن نیرا در ا اسمش

 بوده است پاک بود. یمیصم اریگفتند با من هم بس یآن پسر که م یدرباره 

 آن بود چشم دوخت: یرو یام که چسب زخم یشانیبه پ شاهد

 هست. یدی. پس امادیم ادتیهم  زارویچ نیخوشحالم هم یلیخ  _

 دهانم را قورت دادم و گفتم: آب

 .یزد یحرف م یبا عل یبار داشت هی  _

 : خب؟دیباال پر شیابروها

 چشمانش زل زدم و گفتم: در

 حرف؟  نیا یچ یعنی. ستین ادمی یزیکه من االن چ ییمقصر تو یگفت یکه م دمیشن  _

 و کالفه گفت:  دیکش شیبه پشت موها یدست

 سیانداختن رئ ریشانس گ نیما بود، آخر دیتهد نیقبالهم گفتم. وجود شما دو تا اونجا بزرگتر _

شده  ی. اون منطقه بمب گذارمیکن رشیدستگ میبتون نجوریبود که اونجا منفجر بشه تا ا نیباند ا

 ینبود نیزم یبودمت و رو دهیاگه من عقب نکش ،یبود، اون پسر که فوت کرد اما تو زنده موند

 . یشد یتوام مثل اون پسر م

 زدم و اب دهانم را قورت دادم:  پلک

 ؟یدون یدونم اما تو چرا خودت رو مقصر م یم نویا
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 شد: رهیروبه رو خ یصندل  یمشک یرا از من گرفت و به پشت نگاهش

هم حسگرارو فعال  یخورد.  از طرف یضربه به سرت نم دمیکش یاگه آرومتر دستتو م دیشا 

 شدن. ییاساکه شن یکرد

 !یسیتو پل -

 کرد و سر تکان داد: یخنده ا تک

 آره. ؟یپرس یسوال م ییهویچرا انقدر   _

 دن؟یبراق رهام چشم دوختم و لب زدم: چطور نفهم یمشک یکفش ها به

 : دیکش یقیعم نفس

خودمون بود.  تیرضا یبه عهده امون گذاشتن شرط اصل شیرو سه سال پ تیمامور نیا یوقت _

. سه سال با جونمون میشد یبروبرگرد کشته م یکردن ب یبردن شک م یم ییچون اگه اونا بو

 یوقد جل میقد و ن یبود، بچه ها مونیلحظات زندگ نیبدتر یتا باند منحدم بشه. ول میکرد یباز

 بستن. و خداروشکر تموم شد. یشدن، سر جون آدما قرارداد م یم کهیکه تیچشمامون ت

 دهانم را قورت دادم و گفتم: آب

 ام کرد. وونهید دمید قشویرو که فقط چند دق لمهیاون ف  _

 نقش بست:  شیلب ها یرو یزد و لبخند پر از آرامش و مهربان پلک

 .یکن بهش فکر نکن یسع _

******** 

 . ۵8درسته، پالک  -رهام

 پارک شده بود.  نیماش شیکه روبه رو یکوچه چشم دوختم. شانه باال انداختم و به در خانه ا به
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 خانه را رصد کردم.  یخارج یکردم و کل فضا زی. چشم ریکرم یرنگ با لبه ها یقهوه ا در

 چشم دوختم.  میبزرگ روبه رو ی! با بهت به خانه یچقدر حس منف 

داشتم.  یبیبه شدت به طرفم هجوم آورده بودند. احساس عج ینفس نفس افتادم. امواج منف به

 کرد. یسرم به شدت درد م

 خانه پر کرده بود.  نیاحساس نفرت وجودم را نسبت به ا 

را  اش یمشک رهنیپ نیبه طرفش رفتم و آست یتفکر چیحرکت شاهد به سمت در خانه بدون ه با

 در مشت گرفتم و با عجز گفتم: 

رو نزن.  کنم زنگ ی. التماس مستیمن ن یخونه  نجایرم. ا ینم نجایترو خدا نرو. من ا _

 خوام. یتروخدا...من نم

 حال افتاده بودم نیهق هق افتادم. دست خودم نبود؛ ناخداگاه به ا به

 :ستادیحالتم به سرعت ا دنید با

 نکن. هیرم گر یباشه اروم باش. نم  _

 خانه وحشت داشتم.  نی. من از اهیگر رینشستم و زدم ز نیزم یرو

 گفت:  ینشست و با لحن آرام میپا یجلو شاهد

رم.  یگم نم ینکن. م هی. باشه باشه گرنجاستیکه بهمون دادن ا یتوعه. آدرس یخونه  نجایا _

 گوش بده به حرفام.

 یکردم. قلبم به شدت م یم هیگر شتریشد و ب یدر ذهنم خوانده م شیکه برعکس حرف ها انگار

 کردند.  یبه شدت درد م میها قهیزده و سر شده بودند. شق خی می. دست هادیکوب

 . پاشو.نجایا ارمتینم ن،یتو ماش نیبلند شو بش -

 : دمیرهام را از پشت سر شن یصدا
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 پاشو ترانه خانم. _

 گرفتم و برخاستم. نیرا به کف زم دستم

 د؟یدیکه مظلوم بود گفتم: قول م یسرم را کج کردم و با لحن 

 سر تکان داد و گفت:  رهام

 .نیتو ماش نیبش _

 داد. یبه من م تیمدت کم حس امن نیکه در ا یاهد بود. کسمنظور من با ش اما

 و مجبورم کرد سوار شوم. دیرا به سمت در عقب کش فمیک یحرف دسته  یشاهد ب 

آمد، چشم  یزدند. خوابم م ینم یحرف چیاما آن دو ه میدانم چقدر در شهر تاب خورده بود ینم

 هم گذاشتم. یرا رو میها

 خوابه؟ -رهام

 هم نداشته. همش دارو و قرص. یاب درستآره، خو -شاهد

 .میحاال من کجا برم؟ کل تهرانو طواف کرد -

 کنم رهام. کارشیدونم چ ینم -

 . میاز مادرش ندار یشماره ا -

 خونه خودشون. مشیبر یحالش بهتر بشه م -

 حالش بد بود؟ انگار تشنج کرده بود. یدیشاهد ند -

 شاهد در گوشم پخش شد: یکالفه  یصدا

 خودم نگهش دارم.  شیتونم که پ ینم  _
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 توقف کرد.  نیدو سکوت کردند و ماش هر

 توانستم. آن خانه مانند قبر بود. یخواستند مرا باز به آن خانه برگردانند. نه! من نم یم یعنی

 .دمیترس یوحشتناک بود. م 

 شه. یبابا چرا سبز نم یرهام بلند شد: ا یکالفه  یصدا

 االن بود. نیتوانستم به آن خانه بروم. زمان درست هم یوقتش بود. من نم االن

 خارج شدم و از دستشان فرار کردم.  نیرا باز کردم و با شتاب از ماش نیسرعت در ماش به

 انجام بدهم. . تیموقع نیتوانستم االن در ا یبود که م یکار درست تنها

 میدایخواستم بروم...آنقدر که پ یشوم اما م یدور م با سرعت از آن دونفر نقدریدانستم چرا ا ینم

 نکنند و به آن خانه برم نگردانند.

 . ابانیمهم نبود کجا هستم و در کدام خ میبرا 

 بود.  بیعج میجا برا همه

 . دمیدو یم یشتریاما با سرعت ب دیکوب یام م نهیبه شدت در س قلبم

 شدم.  یدور تر م دیدرد گرفته بود اما با میپاها

 .دمیدو یکرد اما باز هم م یم تمیبه شدت اذ  سرما

 جان شده بودم. یکردم. ب یرفت. احساس ضعف م یم جیگ سرم

 دانستم. یرا نم تمیشدم. موقع نیپخش زم کبارهیدانم چه شد که به  ینم

 باز شود. یکم میباعث شد چشم ها یداد بلند یصدا

 شد؟؟ داتیاز کجا پ گهیتو د -
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 غش کرده. نکهیآقا آروم باش...مثل ا -

 تر گفت:  یمرد عصب آن

 یداد یزدم تو توون م ی. اگه بهش منیجلو ماش پرهیم وونیبه درک که غش کرده، مثل ح _

 خانم؟

 ریرا تفس نیماش یام شده بود. بلند بلند افتادن من جلو جهیزن و مرد باعث سرگ نیچند یصدا

 کردند. یم

 سوراخ کردن نشانه رفته بود.  یبود که مغزم  را برا ید مته امانن دادشانیداد و ب 

 کرد. یرا محکم بستم. مچ دستم درد م میها چشم

 در بدنم وارد شد.  یلرز وحشتناک ابانیکف خ یسرما از

 کرد. یام درد م نهیس یبه شماره افتاده بود و قفسه  میتهوع داشتم. نفس ها حالت

 نداشتم.را  میقدرت تکان دادن دست و پا 

کنم، بلند بشوم و سرشان  افتیدر ییرویخواست ن یزدند که دلم م یقدر تندتند حرف م آن

 بکشم و تک تکشان راساکت کنم.  ادیفر

از وزش باد سرد، آرام چشم گشودم: دخترم حالت خوبه؟  یریو جلوگ  یخانم یصدا دنیشن با

 ؟یندار جهیفشارت افتاده؟ سرگ

 خوب نبود اصال خوب نبود. حالم

 یدو سه روز خورده ام را م نیکه ا ییکردم تمام غذا یرفت. احساس م یم جیسرم به شدت گ 

 . اورمیخواهم باال ب

 شیشد و افزا یتر م کیبودم هرلحظه نزد نیپخش زم نشیماش یآن مرد  راننده که جلو یصدا

 : افتیم
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 و ... هیچند سانت فاصله داره، د نیبب انه؟یحالش خوبه  یپرس یآخه خواهرمن تو ازش سوال م _

 . ستیرنگ به روش ن نی. ببگهید ایآقا شماهم کوتاه ب -

سرم نشست و با اخم  یاش را پاک کرد و باال یشانیدور گردنش عرق پ یبا لنگ قرمز مشک مرد

 بازم نگاه کرد. مهین یدرهم رفته به چشم ها یها

 قدرت باز کردن دهانم را نداشتم. 

 سوخت.  یآفتاب م نیدر ا میلب ها 

 گفت:  یدلش به خالم سوخت. منتظر غرش کردنش بودم که با آرام انگار

 یآدم. اگه زود ترمز نم نیجلو ماش یپریم نطوریا یچه وضعشه؟  سر ظهر نیا یآخه آبج _

 .ینبود نجایگرفتم که االن ا

 بود؟نبودم؟ منظورش چه  نجایا

 ام را جنباندم : یپوست پوست یها لب

 کجا بودم پس؟ -

 گرفت و برخاست. همزمان گفت:  خی  نیرا به زم دستش

 .ایاون دن_

 ا؟یچه؟ کدام دن یعنی ا؟یدن اون

 که دورم بودند هرکدام به راهشان ادامه دادند. یکم کسان کم

 بودند. لیا تعطخلوت بود. فقط چند مغازه و ساختمان داشت که مغازه ه ابانیخ 

 کی ی.  راننده تاکسنمیجدول بنش یمسن بود کمکم کرد تا بلند شوم و رو بایزن که تقر آن

 گرفت:  میدرآورد و روبه رو نشیاز ماش یبطر
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 .یاز کوره در رفتم. شرمنده آبج _

 .دمینفس سر کش کیرا چنگ زدم و  یحرف  بطر یب

 را به دست آن مرد دادم. یام بطر یخانم کنار یصدا با

 از کنارمان رد شد. یشد و با بوق نشیسوار ماش 

 د؟ییدکتر شما یآقا -

قهوه  یبور و چشم ها یموها ،یکلیکه دکتر خطاب شده بود نگاه کردم. قدبلند و ه یآن مرد به

 روشن.  یا

 و گفت: ستادیا مانیرو روبه

 کردم.  شما حالتون خوبه؟ ریآسانسور خراب شده بود. گ ام،یزودتر خواستم ب  _

 کرد. ینگران نگاهم م یبود! با چشم ها بامن

 سر تکان دادم که گفت:  

 مطب من. میبر د؟یسرما نشست نیچرا تو ا _

 جدول برخاست و گفت:  یزن از رو آن

 پسرم.  رمیمن که م _

 کردم. یحرف نگاهشان م یب

 کجا حاج خانوم؟  -

 یدآب قن هیبگو  یدختر رو ببر تو به خانم سبحان نیاز سرکار. توام ا ادیم یبرم خونه مادر، حاج -

 رنگش زرده. نیدختر. بب نیبده ا

 شد و رفت. یسرش را تکان داد و نگاهم کرد. زن سوار تاکس دکتر
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 ؟یبلند بش یتون یم -

 حرف از جابرخاستم. بدون

 ؟یبر یتونیراه هم م -

 .رفتمیتکان دادم و قدم به قدمش راه م سر

 گفت: میدیکه رس یساختمان به

 ؟یایباال ب یتونیآسانسور خراب شده، از پله م  _

 را گشودم: میلب ها آرام

 آره.  _

 و گفت: ستادیعقب تر ا دکتر

 اوله. آروم آروم برو. یطبقه   _

 را باز کرد. به اسم کنار واحد نگاه کردم. یدر واحد دی. با کلستادمیکردم و ا یها را ط پله

 پاکزاد، روانپزشک. پندار

 حرف به دنبالش وارد اتاق شدم.  یاش نگاهم را گرفتم و ب یلیاسم و فام از

 !یخانم سبحان ن،یبش -

 .دمیقرمز نشستم و کل اتاقِ نسبتا بزرگ دکتر را کاو یکاناپه ها یرو

 ه بود. و بامزه پوشانده شد بیغر بیعج یو زرد با طرح ها یقرمز و مشک یِواریها با کاغذ د وارید 

تاق که در ا یبود و در کل آرامش را به کسان یجالب ی. فضازیبه رنگ م یکرم رنگ و کتابخانه ا زیم

 کرد. یحضور داشتند دعوت م
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صورتم چشم از اتاق  یشده بود، جلو نیقند در ان ته نش نیآب که چند یوانیقرار گرفتن ل با

حرف با قاشق آن را  یبود چنگ زدم و ب دکتر  ِیکه منش یرا از دست دختر جوان وانیگرفتم و ل

 .دمینفس نوش کیبعد آن را  یزدم و کم یبهم م

 حالت بهتر شد؟ -

 نیته نش یشده  زیر یکه فقط قند ها یخال وانیدکتر سرم را به سمتش کج کردم و ل یصدا با

 گذاشتم و سر تکان دادم. زیم یمانده بود را رو یشده اش باق

 کرد: یصورتم را نگاه م یاجزا شیچشم ها با

 ؟یزن یتو چرا حرف نم  _

 بگم؟ یباال انداختم و لب زدم: چ شانه

 بود تصادف کینزد ن؟یماش یجلو یچرا با اون عجله پرت شد نکهیداد و گفت: ا هیکاناپه تک به

 .یکن

 :دمیدهانم را بلع آب

 دست خودم نبود که افتادم.  _

 شد: زیر شیها چشم

  ؟یدیدو یچرا با اون همه عجله م ،یر یم یدار ابونیحواست نبود که از وسط خ یول  _

 من را از کجا متوجه شد؟ یعجله  امد؟ین ریمگر د د؟یاز کجا فهم او

 که سوالم را خواند:  انگار

انقدر تند که متوجه اون  ،یومدی. با شتاب مستمیا یوقتا پشت پنجره م یمن عادت دارم، گاه _

 ؟یرفت یدَر م ییاز جا ،یپژو نشد

 شناختم. یگفتم؟ من که او را نم یم دیحرف نگاهش کردم. با یب
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 زد و گفت:  یلبخند

 دوست حرف بزن. هیکه، روانپزشکم، اصال دکتر بودنم رو کنار بذار، مثل  یدون یم _

 کرد: میاش را تنظ یخاکستر رهنیپ نیباال انداخت و آست شانه

 کنم. یمکه بتونم کمک  ییتا اونجا  _

 لب گشودم: یتفکر چیه یب

 فرار کردم.  _

 :دیرفت، همزمان پرس زشیکاناپه بلند شد و به سمت م یرو از

 از کجا؟  _

 رنگ را فشار داد: دیاز تلفن سف یخم شد و دکمه ا زیم یرو

 دوتا قهوه لطف کن. یخانم سبحان  _

 فشار داد و گفت: گریدکمه را بار د سپس

 .ینگفت  _

 سوخت.  یم میبه سراغم آمده بود. چشم ها سردرد

 از دو نفر. -

 ام نشست و خونسرد گفت: ییروبه رو یکاناپه  یرو

 ا؟یخب؟ از ک  _

 .سیرنگش چشم دوختم: از دوتا پل یسورمه ا یکفش ها به

 :دیچیمتعجبش در گوشم پ یصدا
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 ؟یمجرم  _

 تکان دادم: سر

 اونا شدم. یوارد ماجرا ینه نه، خودشون گفتن که من اتفاق  _

 و گفت:  دیباال پر شیابروها

 ؟یمسائل شد یسر هیکه ناخواسته وارد  یدون یخودت نم یعنی _

 کرد و گفت: زیتکان دادم. چشم ر سر

 ه؟یتو...اسمت چ 

 آوردم: گفتن ترانه. ادیشاهد و رهام را به  یها حرف

 گذاشت: شیزانوها یخم شد و دست رو متعجب

 ؟یدون یاونا گفتن؟ اسمتم نم  _

 ؟یزدم که گفت: تو نرمال پلک

 دونم. یدهانم را قورت دادم: نم آب

 نگاه کرد و ابرو باال انداخت:  میچشم ها به

 .بهیعج _

 را گرفته بود تا بپرسم را به زبان آوردم:  بانمیکه گر یتر کردم  سوال لب

 ؟یچ یعنی ایاون دن _

 لب زد: متعجب

 ؟یدون یعالم بعد از مرگ هم نم یعنی! یپرس یم هیچه سوال  _
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 !ستیچ ایدانستم آن دن یتکان دادم. خب نم نیسرم را به طرف آرام

 کردم. یگنگ نگاهش م 

 کرد و گفت: زیر چشم

 ؟یدیسوال رو پرس نیا هویاصال چرا   _

 باال انداختم: شانه

 .یبود ایکردم اون دن یاون راننده گفت اگه ترمز نم  _

 تر کرد و متعجب گفت:  لب

سن و  نیتا حاال تو ا یعنی. یدون یکه تو نم بهیدونن...عج یکه آخرت وجود داره رو همه م نیا _

 ؟یدونست یمورد نم نیدر ا یزیسالت چ

 :دمیکش یقیعم نفس

 رفته. ادمیدونستم و  یم دیشا  _

به دست وارد و شد و  ینیس یبزند که در باز شد و آن خانم جوان با لبخند یباز کرد تا حرف لب

 دکتر از اتاق خارج شد. یگذاشت و با اشاره  زیم یرو یکیقهوه و ک وانیدول

 بخور. -

 عطر قهوه و یبرداشتم و با ولع خوردم. گرسنه بودم و بو زیم یرا از رو یشکالت کیتعارف ک یب

 کرد. یم کمیتحر یحساب کیک

 .دینوش یکرد، کم کینزد شیقهوه اش رابه لب ها نهیبا طمان دکتر

 انگار که فکرش مشغول بود.   

 .ستین یعیصورتم چرخاند و لب زد: حالت تو طب یچشمانش را رو دیترد با
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 تر ادامه داد:  مردد

 تو دچار مشکل شده.  یکنم حافظه  یفکر م یکه گفت ییزایبا چ _

 هش کردم.حرف نگا یو ب دمیبودمش را بلع دهیهم نجو یلیموجود در دهانم را که خ کیک

 به جلو خم شد و آرام گفت: درسته؟ یگذاشت و کم زیم یرنگ را رو ییکوتاه طال فنجان

 داشت. قتیخوش شانس که حرفش حق ایباهوش بود  ای! دیآ ینم ادمی یزیکه من چ دیفهم او

 خانمِ ترانه... نیداد و خونسرد گفت: بب هی. به مبل تکدیکش ینفس

 آن ها نشاند و با آرامش گفت:  یرو یرا تر کرد و خنده ا شیکرد، لب ها یمکث

 ؟یحرف بزن ادتهیو  یدون یکه م ییاز اتفاقا یخوا یم _

نبود تا  سیشد؟ او که مثل شاهد و رهام پل یگفتم چه م یاگر م م؟یبگو یزیداشتم چ دوست

 بخواهد مرا به آن خانه بازگرداند.

 اومد؟ تیاریبال سر حافظه وهوش نیا یچطورکه  ادتهی یزیپرسم، چ یاصال من سوال م -

 بالفاصله بعد از اتمام جمله اش لب گشودم:  یفکر چیه بدون

 کرد... فیرو تعر یداستان هی سهی. اما اون پلستین ادمیمن که  _

 : داستان؟دیباال پر شیابروها

 تکان دادم: سر

درد داشت؛  شتریسوخت اما سرم ب یکرد، چشمام م یدرد م یلیاون موقع سرم خ  _

 . نجایمخصوصاا

 برداشته بود اشاره کردم: یام که خراش یشانیدست به پ با
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و زنش بودم، زنش پرستار بود، بهم قرص  سهیپل یخونه  یشدم، تو داریانقدر درد داشت که ب  _

 زد... یزد و سرم بهم م یم داد،آمپولیم

 !شیتکان داد: بق سر

 ادمیو کتابه، اسماشون رو  زیدونستم که اونجا م ینم ینبود، حت ادمی یچیبهوش اومدم ه یوقت -

 یآلمان، تو خونه  یتو یکردم که من چطور یهم فکر م یاومد. هرچ ادمی ناروینبود تا کم کم ا

 اومد. ینم ادمی یچیاون هام ه

 گفت: متعجب

 ش؟یخب بق ؟یتو آلمان بود  _

 یلینبود. خ ادمی یکس چیه یول دمیفهم الرویاسم وسا بایاسم شهرشم کُلن بود. تقر -

نداشتم. کالفه بودم. مغزم پاکِ پاک بود. انقدر که اون  ی. استرس داشتم. احساس خوبدمیترسیم

 کرد. فیرو تعر زیبرام همه چ یمامور مخف

 چشم دوخت:  میبه لب ها منتطر

 خب؟ _

 را که تلخ بود با عالقه تا انتها خوردم و گفتم: قهوه

 یکه بمب گذار میاونجا بود گهیپسر د هیگفت من با  یوارد اون منطقه شدم. م یگفت من اتفاق  _

 ی. مومدین ادمیبهم نشون داد اما اون پسرو و مکان و زمان اصال  لمشمیشد و اون پسر سوخت، ف

 هگرفتم، دکتر هم ک یکه پرت شدم و فراموش دهیانفجار دوم دستم رو کش یگفت تو اون لحظه برا

 گرده. ینبوده زود حافظه بر م قیهم عم یلیاومد گفت چون ضربه خ

بود  یداد. لبخند کمرنگش. آرام حرف زدنش.مهربان بودنش جور یتکان داد. چقدر آرامش م سر

 کند:  رونیحرف بزنم تا خودش مرا از اتاق ب شیخواست اتقدر برا یکه دلم م

 .یاز اون اتفاق بگو. همون داستان که گفت _
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 بودن. ایباند ماف یالملل هستش، اونا تو نیب سیپل ه،یمامور مخف هین گفت او -

 درشت شد: خب خب؟ شیام چشم ها یآخر یحرف ها دنیشن با

 یقاچاق یادیز یلیخ متیکردن و با ق یم کهیت کهیبدنشون ت یاونا بدن بچه هارو واسه عضوها -

بستن. و در آخر گفتش که  یقرار داد م مارستانیفروختن. گفتش که اون موقع داشتن با ب یم

حرفا واسم سخت بود. قابل هضم نبود. شبش که با  نیمنحدم کرد. باور ا سیگروه قاچاق رو پل

تا چشمم  دمیفهم یرو نم لمیف چیزبون ه دمید یهارو م ید یخونه تنها بودم س توهمسرش 

همه  .دمیرس سیاون پل یرفاپخش شد تازه به ح لمیف ی. وقتدیطرح و سف یب ید یس هیخورد به 

 کردن. یم کهیپسر بچه رو ت هیبود و اونا داشتن بدن  قتیحرفاش حق

 میچشم ها یپر شد و تمام آن صحنه ها از جلو میچنگ انداخت. چشم ها میبغض به گلو بازهم

 عبور کرد.

 به طرفم گرفت و با آرامش گفت: یدستمال دکتر

 به بعد موکول کن. شویبق یخوا یم  _

 سرم را باال انداختم:  عیام را پاک کردم و سر ینیب

کرد که باز از حال  یکار هیو گر غیوحشتناک ج یو صحنه ها لمی. بعد اون فگمیمن خوبم. م _

 بود. رانیبرگشتمون به ا یکارا ریبرم. دوباره بهوش اومدم و شاهد درگ

 سر تکان داد: متفکر

 ران؟یا دیدیرس یشاهد! خب ک  _

 . میدیرس ریو ام یو علصبح با رهام  -

 به سمتم خم شد: یکرد و کم زیر چشم

 ؟یدیدو یافتاد که با اون عجله م یخب. پس از صبح تا االن که ظهره چه اتفاق  _



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM شاهد من

telegram.me/romanhayeasheghane 232 

 اطالعاتم رو داشتن. یدهانم را قورت دادم و صادقانه لب گشودم: اونا برگه  آب

 هست؟ ادتیازش رو  یزیچ -

 دادم: اره اره. رهام خوندش. سرتکان

 لبخند

 هم بگو. گهیزد و گفت: بجز اسمت اطالعات د 

 .ستین ادمیهم گفت که کامل  یلیفام هیاومدم. اسم پدرم گفت طاها.  ایبدن۷۰ترانه.  -

 .ادیم ادتیهم  تیلیفکر کن. فام -

هان باورساد. آره آره اَه...آ ،یآخرش داشت، بارور؟ نه نه ...باور یزیچ هی: باور...دمییسا دندان

 باورساد.

 ؟یکرد یبگو چرا فرار م نویباور ساد...حاال ا یو گفت: خوشبختم ترانه  دیکش یقیعم نفس

 یخونه. اون خونه اشنا نبود اما م هی یببرن تو خواستنیکه داشتن منو م ی: با حکمدمیگز لب

بود که نتونستم تحمل کنم و به پاشون  ی. جوروارشیازش. متنفر بودم ازش. از درش، د دمیترس

 افتادم که منو تو اون خونه نبرن. 

 لب زد: بعد؟ متفکر

شد که از دستشون  نجوریبرم گردونن. ا خوانیم دمیبودم شن یداریخواب و ب یتو ن،یتو ماش -

 پشت چراغ قرمز در رفتم.

 : دیباال پر شیابروها

 چه جسور! _

 که به سراغم آمده بود نگاهش کردم. یاز خواب جیحرف و گ یب
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 سرشار از آرامشش نگاهم کرد: یزد و با چشم ها یمهربان لبخند

 اد؟یچرا از خونتون بدت م یفکر کن یتون یم  _

 . دیخواب از سرم پر یکنم که با زنگ تلفن انیندانستنم را ب لیباز کردم تا دل لب

 انداختم. زیم یآورد و رو بود را در میمانتو بیشاهد که در ج یِسرعت گوش به

 ه؟یچ نیا -پندار

 داد نگاه کردم و لب زدم:  یشاهد عالمت م یِگوش یکه رو "رهام"وحشت به اسم  با

 .رهیرفت پسش بگ ادشیباشه.  شمیبهم گفت پ ریمس یشاهده. تو لیموبا _

خاموش کردن زنگ  یبرا یتالش یجواب رهام را نداد وحت نکهیداد. از ا هیزد و به مبل تک یلبخند

 تماس نداشت دلم راقرص کرد.

 که گفت: دمیکش یا ازهیخم

 اد؟یخوابت م  _

 کردم. نییرا باال پا سرم

 شد. یجا برخاست و به سمت در اتاق رفت. خارج شد و مشغول حرف زدن با منش از

و  زدم هیمبل تک یبه سراغم آمده بود. به پشت جهیهم افتاده بود. سرگ یخمار شده رو میها چشم

 گذاشتم. گریکدی یرا رو میپلک ها

 .زمیترانه جان. پاشو عز -

در هم رفت و باز  می. اخم هادمید یرا گشودم. تار م میاز پلک ها یکی یدکتر ال یِمنش یصدا با

 برگشتم و غر زدم: یبه حالت قبل

 ولم کن. ادیخوابم م  _
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 باز شود. میدکتر باعث شد کامال چشم ها یرسا یصدا نباریا

 اتاقه. من االن مراجع کننده دارم. شما برو اونجا استراحت کن. نیاتاق استراحت جفت هم -

 یحرف یو از جا برخاستم و از کنارشان رد شدم. آنقدر خسته بودم که حت دمیکش یا ازهیخم

 نزدم. 

 اتاق آرامش بخش دکتر بود را گشودم و وارد شدم. واریبه د واریکه د یاتاق در

 میحج یبا کتاب ها یکار داشت نه کتابخونه ا زیتفاوت که نه م نیق دکتر بود با امثل اتا شیفضا

 .یآب یداشت و مبلمان چرم یا شهیش زیم کی. فقط نیبه زبان الت

 چشم بستم. عیمبل انداختم و سر یچشم گرفتم و به سرعت خودم را رو واریاز در و د 

بعدش  ی. ولادیتحمل کنم بعد بهشون زنگ بزنم. االن که خانم رشادت م یمجبورم دوساعت -

 بذارم. انیاونارو در جر دیحتما با

 : دمیرا شن یآرام و نگرانِ منش یصدا

 ! آروم تر. ممکنه بشنوه.دکتر

داخل. تلفن  ادیخورده. به خانم رشادت بگو ب ییایمیش یقرص و دارو یغرقه خوابه. معلومه کل -

 هارو هم وصل نکن. 

 .رمیگیبعد رفتنش باهاشون تماس م مونهیمن م شیهم پ یگوش نیا

 خانم رشادت رو صدا کنم. رمیدکتر. من م دیدون یهرجور صالح م -

 از خواب نبود.  یخبر گرید

خواست بعد از  یسرم جاخوش کرده اند! او م یدوتا شاخ رو شیکردم از حرف ها یم احساس

 ان دو نفر بدهد؟ لیاجعه کننده اش به شاهد زنگ بزند و مرا تحورفتن مر
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 هدیاتاق چسب واریکه کامال به د زیخواب معنا نداشت. تمام وجودم شده بود دو تا گوش ِ ت گرید

 را متوجه نشوم. یزیبودند تا مبادا چ

 شد. یام کوبانده م نهیس ی وارهیداشتم و آشفته بودم و قلبم به شدت به د آشوب

ترس  لیدل یوحشت داشتن همه ناخداگاه بود. من حت نیفرار، ا نیهمه نفرت از آن مکان، ا نیا 

خواستم از آنجا دور  یشد که فقط م یالقا م یحسِ وحشت بهم طور نیدانستم اما ا یاز آن را نم

 شوم.

ود ب باز میچسبانده بودم و چشم ها واریمبل نشسته بودم و از گوشه خودم را به د یرو خیس چنان

 آمد. یهوش شدن خوابم نم یاز قبل در حد ب ییکه گو

بود  یگوش سپرده بودم. زن، وسواس مارشیدکتر و ب یگذشته بود و من به مکالمه  یا قهیدق چند

 . شیبچه ها یاش، کارش، شوهرش و حت یاز زندگ ن،یبدب زهایچ یلیو نسبت به خ

همه عذاب و  نیچنان کنجکاو شده بودم تا جواب دکتر در برابر ا شیحرف ها دنیاز شن بعد

 زنگ زدن دکتر به شاهد را بعد از رفتن آن زن از ذهنم رفت. انیوسواس را بدانم که جر

 شروع کرد به حرف زدن.  دکتر

و  یمنطق شیشدم. چقدر حرف ها یدر آرامش جمالتش غرق م شتریگفت و من ب یگفت و م یم

 ودند!پر از حس خوب ب

 شیرا جستجو کنم. حرف ها زهیو انگ دیتوانستم ام یشده از دهانش م انیدر تک به تک کلمات ب 

 . دمیبلع یم میرا با گوش ها

و  دیهمه ام نیا دنی مالقات تمام شد ناراحت از به اتمام رس ِمیساعت و ن کی یکه وقت انقدر

 در هم فرو رفت. میمثبت اخم ها یو انرژ یزندگ

 دکتر بلند شد: یسکوت صدا قهیآمد و بعد از گذشت چند دق یم شانیافظخداح یصدا 

 .ریسالم. وقت بخ-



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM شاهد من

telegram.me/romanhayeasheghane 236 

 رهام است. ایاما مطمئن بودم که شاهد  دمیفهم یرا نم یمخاطب پشت گوش یصدا

 شما دست منه.  یبله بله گوش -

 .یبدم جناب، حضور حیبراتون توض دیبا -

جناب، بنده روانپزشک هستم  دیگم. نگران نباش یخانم ترانه بهتون م یرو درباره  زیبله همه چ -

 کنم بتونم کمک کنم. یو فکر م

تا شمارو هم از حال و  میقرار مالقات بذار هیراحت. فقط زودتر  التونیجاش امنه. شما خ -

 بذارم. انیرفتارش در جر

 باشه. گهید ییکه جابهتره  ،یمنش شیپ نجاستیچون خودش ا یمن که االن مطب هستم. ول-

 کنم. یبله موافقم. چشم من االن حرکت م-

 

  

 اس. فهیکنم. وظ یخواهش م -

 خدانگهدار. -

 بود زل زدم. او با شاهد قرار گذاشت! میبهت به در اتاق که روبه رو با

 خواستند بروند؟ یکجا م د؟یخو است به او بگو یم یزیچه چ 

 یشاهد م دنید یاز راه دکتر برا یریجلوگ یبرا یو دنبال چاره ا دمیجو یرا م میلب ها پوست

 گشتم.

 رمیکه ترانه ازش فرار کرده تو کافه قرار گذاشتم. م یسی. من با شاهد، پلیخانم سبحان نیبب -

 . یدختر بده. جسور و نترسه. چشم ازش برندار نیکنم. فقط حواستو به ا یباهاش صحبت م
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 چشم دکتر حتما. -

 ؟یر زدبهش س -

 .ششیتو اتاق نرفتم پ دنشینه دکتر. بعد از خواب -

 حواستو بهش بده. گهیخب. فقط د یلیخ -

توانستم بگذارم  ی. نمدمیکش یم یقیعم یباز و بسته شدن در گوشم پخش شد. نفس ها یصدا

 مالقاتشان را بدانم.  لیدل دیاو تنها برود. من با

 دهد پس چرا گفت که با او حرف دارد؟ او ب لیتحو یتوانست مرا به راحت یاو م خب

 لب غر زدم:  ریز

 در برم آخه؟ یچطور از دست خانم سبحان یلعنت یلعنت _

سرم انداخته و در را  یافتاده بود را رو میشانه ها یو به سرعت شالم را که شل و ول رو دمیگز لب

 گشودم. 

 . مطب دکتر طبقه اول بود.دمیرا شن ینیروشن شدن ماش یصدا

 بود. پینشسته بود و در حال تا زشیپشت م یسبحان خانم

 کرد و لبخند زد: نگاهم

 ؟یخوا یم یزیچ ؟یشد داریچه زود ب  _

 نبود.  یفرار از دستش بد فکر یخواستم اما برا ینم یزیچ

 تکان دادم: سر

 تشنمه.  _

 پر رنگ تر شد و از جا برخاست. لبخندش
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 را در مشتش گرفت و . دشیو کلبه سمت در رفت و آن را قفل کرد  ابتدا

 کنج رفت.  یطرف آشپزخانه  به

 شد. یتوانست باز شود و از طرف آن باز نم یبود که فقط از طرف من م یآشپزخانه جور در

 جا خوش کرد.  میلب ها یرو یکج لبخند

 وقتش بود. االن

دست و  یبستم. پوست کنده  شیرا از دستش چنگ زدم و در را محکم به رو دیسرعت  کل به

 مهم نبود. میبرا شیداد و حرف ها یام دادم. صدا ینیبه ب ینیبود. چ میناخن ها ریخونش ز

 . برگشتم یمنش زیو سمت م ستادمیراه ا نیب یزیآوردن چ ادیبا عجله در مطب را گشودم. با به  

 آمدم. نییکنار موس بود را برداشتم و با شتاب از پله ها پا زیم یاش را که رو یآفتاب نکیع

 خارج شد.  گیدکتر از پارنک نیماش

هجوم بردم. هوا سرد تر  یدر بزرگ بسته شد و من با شتاب به سمت در ورود هیگذشت چند ثان با

 شده بود.

هم دور نشده بود و  یلی. خدمییپا یدکتر را م نیهم شلوغ بود. با چشم ماش ابانیو خ کوچه

 واضح بود. نشیماش

 کردم؟ یم بشیرساندم و تعق یخودم را به او م دیحاال من چگونه با 

 پام توقف کرده بود. یبه خودم آمدم. جلو ینیبوق ماش با

 به طرفم خم شد:  یبود کم انسالیم بایراننده که تقر 

 رسونمت. یم یریم ییخانم جا _

 عقب سوار شدم. یبود. سر تکان دادم و با عجله صندل نیهم
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جلو نگاهم کردم: خانم  ی نهیشد زل زدم که راننده از آ یور مدکتر که داشت د نیچشم به ماش با

 کجا برم.

 .نهیدنبال اون ماش -

 کرد و به اشاره ام نگاه کرد:  زیر چشم

 ؟یگیاون رو م _

 اره اره. -

 . باشه.دیسف یایپرش -

 گرفتم تا گم نکنم. یدکتر چشم نم نیماش از

 ردم:گوش سپ شیراننده به حرف ها یکه گذشت با صدا یکم 

 زه؟یو گر بیتعق  _

 دکتر گفتم:  نیبه ماش ریباال انداختم و با همان نگاه گ شانه

 .دیشا _

 ؟یآبج هیریمچگ -

 ؟یچه بود: چ منظورش

 را به سمت خودش تکان داد و گفت:  نیماش یبا دستش بخار راننده

 جور حرفا.  نیو ا انتیخ_

 :دیباال پر میابروها

 نه اقا.  _
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 حرف زدن بود گفت: یبرا یکه انگار منتظر فرصت اوهم

شده. طرف زن و بچه داره هنوز سر و  یمسائل واسه مردا عاد نیروزا ا نیواال. ا دونمیچم  _

و  یدونه ندار ی. چون پول داره، نمهیجور نی. از شما چه پنهون باجناقمون هم همجنبهیگوشش م

 ...یچ یعنیپر کردن  یتاکس هیشکم زن بچشو با پول کرا

 آقا نگهدار. -

 و گفت:  ستادیتوقف کرد. راننده ا یکافه ا یدکتر جلو نیماش

 نجا؟یهم _

 شد و وارد کافه شد. ادهیپ نشیاز ماش دکتر

 مکان بود. نیپس قرارش با شاهد در ا 

 :ستمیراننده باعث شد از حرت با  یشدم. صدا ادهیرا باز کردم با عجله پ نیماش در

 ات؟ هیکجا خانوم؟ کرا   _

 نگاهش کردم:  کالفه

 من پول ندارم. _

 و سر تکان داد: دیکش یهوف

 ما. یاز روز نمیبابا. ا یا  _

 و گفتم:  دمیگز لب

بگو دکتر پاکزاد گفته  یاول. به خانم سبحان ی. طبقه یاون ساختمون بود منو جلوش سوار کرد _

 رو بده. هیکرا

 ت.حرف رف یچپ نگاهم کرد و دنده عوض کرد و ب چپ
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 چشمانم گذاشتم و وراد کافه شدم. یرا رو نکیو ع دمیصورتم کش یشالم را جلوتر رو ی لبه

 داد. یم یلذت بخش یکافه گرما یفضا

در گوشه به طور نامحسوس پشت به او  یزیم یصندل یرو دنشیبا چشم دنبال دکتر گشتم و با د 

 نشستم.  یصندل یرو

 فهمم. یرا م شانیفاصله مطمئن بودم حرف ها نیا از

 شانیصدا دنیامد و از او سفارشش را خواست. گفت که مهمان دارد. از بابت شن یشخدمتیپ

 راحت شد. المیخ

 :ستادیمن ا یجلو شخدمتیهمان پ 

 د؟یدار لیم یخانم؟ چ دییبفرما  _

 آوردم و با چشم منو را از نظر گذراندم. نییپا یرا کم نکیع

 انتخاب گذاشتم: نیاول یول شدم و انگشت روشاهد که وارد کافه شد ه دنیبا د 

 خوام. یم نویا _

نشست و مشغول حرف زدن با دکتر  یصندل ینگاهم کرد و رفت. شاهد رو دیبا ترد شخدمتیپ

 دانم چقدر گذشته بود که دکتر لب گشود: یشد. نم

شما فرار کرد  نیخانم همون ظهر که از ماش نیرم سر اصل مطلب. ا ی. میجناب حاتم دینیبب -

 یکیبود. راننده بهش نزد و  هوشیبه حالت ب نیماش هی یو جلو ابونیبود که وسط خ دهیانقدر دو

و چهره اش رنگ  دیترس یخانم بلند بشه. حالش مسائد نبود. م نیها هم کمک کردن ا هیهمسا از

 بود. اوردمش مطب و ازش خواستم حرف بزنه. دهیپر

 نگران شاهد بلند شد: یصدا

 هم گفت؟ یزیچ _
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. از دیبود یمخف سی. از شما که پلایرو گفت. از باند ماف زیاره. از بعد از بهوش اومدنش همه چ -

 و اون خونه. رانیا

 کرده. یم یخودشه و با مادرش زندگ یاون خونه  د؟یترسشو نفهم لیدل -

 یدرباره نفرتش داشت. انگار اون خونه خاطره  ینگفت. افکار مبهم یمشخص زیچ یول دمیپرس -

 .هیبراش ساخته و اون ناخداگاه فرار یبد

 و گفت: دیکش یهوف شاهد

 می. دوباره رفتمیفرار کرد گزارش داد یبود. وقت می. حالش وخمیاصال نذاشت زنگ خونه رو بزن  _

 زده.  یدو روزه قبل دست به خودکش یکیکه مادرش  دمیاون خونه. متاسفانه فهم

 آمد. ینم ادمیمگر من مادر داشتم؟ اصال  ؟یخودکش

 کردم. زیگوش ت شانیحرف ها یباق یو برا دمیلب گز 

 رو؟ یعلت خودکش د؟یمتوجه نشد لشویدل -پندار

 نهیب یکرده م ریمادره ترانه د دهید یگفت وقت یحمام. خدمتکار م یتو یبرق گرفتگ هی -شاهد

 برق وصله و مادرش مرده. زیبه پر مشیوان بوده و س یکه سشوار تو

 نه! -پندار

 رشیهست. که مادر و دختر درگ یمشک هیوسط  نیزنم ا یحدس م ادیز یلیبه احتمال خ-

 گفت. یهم م ییزایچ هیهستن. خدمتکارشون 

 گفت؟ یم یچ -

 رهیترانه م نکهیترانه و مادرش اصال خوب نبوده. هر روز دعوا و جدال داشتن تا ا یرابطه  نکهیا -

 خواهر بزرگترش از زن اول پدرش. شیآلمان پ

 پدرش دو تا زن داشته؟ -
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 کنم. کاریدختر چ نیدونم با ا یهم نزد. نم یحرف گهیگفت و د نجایاره. تا ا -

دم حافظه اش  ی. من قول مدیو برعکس شما جونشو نجات داد یستی. شما مقصر نیجناب حاتم -

. فقط اشخاص رو فراموش کرده که ادشهیو کلمات  زنهیحرف م یبرگرده چون هم به راحت یبه زود

 .ادیم ادشیاون هارو هم  یبه زود

 .ادیبال سرش ب نیدختر نداشت که بخواد ا نیبه ا یربط چیما ه تیمامور نیا یدونم چرا. ول ینم -

 دم؟یم یشنهادیپ هیمن به شما  -

 ؟یچ -

خودم بهتره که  یکه افتاده و فرارش و تجربه  ییو اتفاقا دمیکه من ازش شن ییبا حرف ها -

واسه  مکان نیبهتر شگاهی. در واقع آسادیاون خونه نبر یباشه که مراقبت بشه. فعال اونو تو ییجا

که من به عنوان روانپزشک اونجا هستم. تحت مراقبت و نظر خودمه.  یمارستانیاونه. همون ت

 باشه. یراه خوب نیکنم ا یه. فکر مارامش داشته باش دیو با ستیدرست ن یلیخ لشحا

از جا   یفکر چیبه سراغم آمد که بدون ه یاسمش انقدر احساس منف دنیاز شن مارستان؟یت

 : دمیکش غیبرخاستم  و رو به آن دو ج

 امینم مارستانیمن ت _

 از جا برخاستن دو نفرشان به خودم آمدم. با

 انداختم. نییو سرم را پا دمیی! من چه کرده بودم؟ اه! دندان سایلعنت

 به عقب بروم. یبلند شاهد باعث بترسم و قدم بایمتعجب و تقر یصدا

 ؟یباز فرار کرد نجا؟یتو؟ ا -

 آرام تر از شاهد لب گشود:  یکم پندار

 ؟یکرد بیمنو تعق ؟یاومد یتو چطور _
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شده اند. کافه چنان در سکوت و بهت فرو رفته  خیبدنم س یکردم تمام موها یترس احساس م از

 .دمیشنو یاز ترسم را م یخودم ناش ینفس نفس زدن ها یبود که صدا

 اومده؟ شیپ یخانم مشکل -

 امد.  یبه طرفمان م زشیکافه بود که از پشت م ریمد یصدا

 گفت:  یجد یلیبرگشت و نگاهش کرد. به طور خ شاهد

 .ستین ینه مشکل _

 . نمیبب نی: بشدیرا کش میمانتو نیآرام آست پندار

 یفرو رفته بود که م گریکدیشاهد چنان در  یشد. اخم ها یبه حالت قبل برگشت و عاد جو

 نگاهش کنم.  یحت دمیترس

 .هیمکان عموم هی نجایا ؟یچرا داد زد -

 مرا سوال جواب کند؟  نگونهیپندار بود. حق داشت ا یصدا

 : نمیبنش خیشاهد باعث س یصدا

 نجا؟یا یاصال چرا اومد _

تو بده منو برم  لیتحو خوادیکردم دکتر منو م یرا درآوردم: چون فکر م نکیو ع دمیگز لب

 اونجا. یگردون

 نگران پندار در گوشم پخش شد:  یصدا

 ؟یپس خانم سبحان_

 شاهد چشم دوختم و آرام لب زدم:  یفنجان قهوه  یو به طرح رو دمیدزد چشم

 کردم. شیتو اشپزخونه زندان _
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 سکوت کردنش سر برگرداندم و شرمنده نگاهش کردم. با

. دیبر یسرم را م خیتا ب خینبود ب یعموم یمکان نجایکردم اگر به قول خودش ا یاحساس م 

 انگار از ته چاه بلند شد:  شیصدا

 نفس داره. یاون تنگ _

 اش یگرفت که همزمان گوش زیم یه و به قصد بلند شدن دستش را به لب دیکش یهوف یعصب

 زنگ خورد. باالفاصله جواب داد.

 حالت خوبه؟ ؟یالو سبحان-

از  یکه نگاه غضبناک و پر از حرص دکتر لحظه ا یگفت پشت گوش یدانم آن دختر چه م ینم

 شد. یبرداشته نم میرو

مستخدم  یگذاشت: شانس آورد زیم یرا رو یداد و گوش هیتک یاز اتمام مکالمه به صندل بعد

 .دهیساختمون صداشو شن

 نزدم. یدهانم را قورت دادم و حرف آب

 انداخته بودم. نییاز خجالت سرم را پا 

 : دیچیپر از حرص شاهد در گوشم پ یصدا

 .یکن یم ریهات چند نفرو درگ یبچه باز نیبخاطر ا نیبب _

 ؟یدیرو هم شن یمن و جناب حاتم یپس تمام حرف ها -پندار

 کردم. نییحرف سرم را باال پا یب

 پس انتخاب با خودته.  -شاهد

 لیو تحل هیفکرم قادر به تجز یبزنم و حت یحرف دمیترس یکه کرده بودم م ییاز ترس کارها هنوز

 نبود.
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 تر ادامه داد: میمال پندار

مثل خودت. من اونجا هستم کمکت  ییبوده کسا یهست. حت یهمه جور آدم شگاهیتو اون آسا _

 کنم. یم

 پر شد. میچنگ انداخت و چشم ها میبه گلو بغض

 .ستمین وونهیسرم را باال اوردم و به هردو که منتظر به دهانم چشم دوخته بودند گفتم: من د 

 .ختیاشک از چشمام فرو ر یا قطره

که ازت مراقبت  یر یم ییجا تو فقط مارستان؟یرن ت یها م وونهیگفته د یترانه خانم ک -پندار

 که حافظه ات برگرده. یتا موقع ینیکه صدمه بب یانجام ند یبشه. تا کار

 باال انداختم و به شاهد که بهم زل زده بود نگاه کردم و گفتم: سر

 منو ببر اون خونه.  _

 کردند. شاهد مردد نگاهم کرد و گفت: گریکدیبه  یدو نگاه هر

 ؟یتو مطمئن  _

 کردم: نییباال پا سرم را قاطع

 .میاالن بر نیاره هم  _

 برخاست:  یصندل یمحو پندار دور از نگاهم نماند. از رو لبخند

 .میبر _

 . میبدون حرف بلند شد و هر سه به طرف در حرکت کرد شاهد

درنداشت مرا  یمطمئن نبودم از برگشتن به آن خانه. اصال چرا قبول کردم؟ مگر اون خانه  من

 ترساند و در نظرم وحشتناک نبود؟ ینم
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 لب با خودم گفتم: ریسرتکان دادم و ز 

 .یر یخونه م وونهیفقط واسه فرار از د  _

 .ستادندیدر ا یدو مَرد جلو هر

 براتون؟ سمی. بنونیشما ادرس رو ندار -شاهد

 کرد و با لبخند گفت:  نشیبه ماش ینگاه پندار

 .امیمن با شما ب ستین یاگر مشکل _

 زد و دوستانه به پندار گفت:  یلبخند کمرنگ شاهد

 .دییکنم.بفرما یخواهش م _

 .میشاهد شد یِمشک نیکردم. هر سه سوار ماش یحرف نگاهشان م یب

 شما. دی. لطف کردستیدور ن نجایاز ا یلیمطب من خ -پندار

 تمام در ها قفل شدند.  نیاز ماش یزد و با زدن دکمه ا یلبخند شاهد

 نافذ  نگاهم کرد.  یبا چشمان مشک نهییز آا باالفاصله

 بر دارم. یگفت دست از بچه باز ی. انگار که مدیتحکم و تهد یجور

. از اشک ها و دنیرس نجایاتفاقات دست خودم نبود. از فرار و ا نیمگر من چه کرده بودم؟ تمام ا 

 دانستم. یرا نم چکدامیه لینفرت ها...دل

 هم حس خواب به سراغم آمده بود. باز

 بغل کمک راننده آن را قورت دادم. نهییلبخند پندار از ا دنیکه با د دمیکش یا ازهیخم 

که آشنا و  یابانیخ دنیشده بود با د یسپر کیدر تراف شترشیکه نصف ب یساعت کی حدود

 نشستم. خیس میسرجا میمنزجر کننده بود برا شتریب
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 آشنا. یلیبود...خ آشنا

 ببرند؟ نجایبه التماس افتادم و گفتم مرا ا شیبود که من برا یهمان خانه ا نیا 

پر شد.لرزش محسوس بدنم باعث شد نتوانم  میدرد به سراغم آمد. بغضم گرفت. چشم ها سر

 شاهد. سایدرست حرف بزنم: وا...وا

 خورد. یسر م میگونه ها یاشک بود که رو نیترمز گرفتن ماش با

 گفت: یبا لحن آرام پندار

 .یخودت خواست  _

 نجایبکشم: غلط کردم. من ا غیو با تمام وجود ج رمیبود تا مثل باروت اتش بگ یجمله کاف نیهم

 برو. نجایاز ا ی. حاضرم اونجا باشم ولمارستانی. برو شاهد. تروخدا برو. منو ببر تامینم

 را به حرکت دراورد. نیماش یحرف چیه یب شاهد

 نداشتم؟  یداشتم؟ چرا حالت درست یچه مشکل من

 نبودم؟ چرا؟ چرا؟ ی. چرا؟ چرا ادم نبودم؟ چرا عادرمیبگ میتوانستم تصم ینم چرا

حال بودم که  یسوخت. به سکسکه افتاده بودم. انقدر ب یم میبند آمده بود. چشم ها میها اشک

 شد.  میو خواب مهمان چشم ها دیچسب نیماش یسرم به صندل

*** 

 خواد یم یدونه چ ی. اون االن سردرگمه. نمهیعیرفتارش طب نی. ادی. نگران نباشیجناب حاتم -

 . نجاستیکار اوردنش ا نیبخواد. بهتر دیبا یچ

 ذاره. یشده که پا تو اون خونه نم یفهمم چ یمن واقعا نم-

 هیکه  نیوگرنه اداره.  وارایو در و د ابونیاز خونه و خ یبد ی. معلومه خاطره کهیرفتارش هستر -

 گذاشته. رانیپاشو ا ستیروز هم ن
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 ؟یدیپوش زم؟یشد عز یچ -

 کرد از در فاصله گرفتم.  یکه منتظر نگاهم م ییبارویپرستار خوش برخورد و ز یصدا با

 شد: کمیزد و نزد لبخند

 ؟یدینپوش ناروی. چرا ازمیعز ستین یکار قشنگ سادنیفالگوش وا  _

 تخت نشستم:  یباال انداختم و رو شانه

 .ستیقشنگ ن یخوام. آب یم یرنگشو دوست ندارم. صورت _

 کرده بود سر تکان داد و از اتاق خارج شد.  یکه همان اول خود را محدثه معرف پرستار

 ان دو گوش سپردم. یو به حرف ها ستادمیدوباره پشت در ا بالفاصله

 .ادیدرب یآالخون واالخون نیقراره از ا یدونم ک ینم -شاهد

سال  هیممکنه فردا.ممکنه  گهیکه حافظه اش برگرده. ممکنه چندساعت د یتا وقت -پندار

چون بجز  شهی. اما من مطمئنم زود خوب مچوقتیممکنه ه ی..ممکنه چند سال بعد و حتگهید

 بزرگ. دیام هیخودش  یعنی نیو ا ادشهی زهارویچ یلیاشخاص خ

اهد ش لیکردم. زنگ موبا زیگوش ت شتریپندار است ب یزدم گوش یکه حدس م یلیموبا یصدا با

 کرد. یکه با پدرش  صحبت م یبودم هنگام دهیرا شن

 گردم خدمتتون. ینامزدمه. اقا شاهد من جوابشو بدم بر م -پندار

 .دییکنم بفرما یخواهش م-

از نظر  مگر دکتر نامزد داشت؟ شانه باال انداختم و همانجا پشت در اتاق نشستم و آن را نامزد؟

 بود. یبزرگ. رنگ اتاق کِرِ م یلیکوچک و نه خ یلیبود نه خ یگذراندم. اتاق متوسط

 . ونیزیتلو کیو مبل به همراه  یو صندل زیکوچک و م خچالیو  یتخت تک نفره ا 
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 و در دل گفتم:  دمیبمانم؟ لب گز نجایبود من ا قرار

 وحشته. با اون در بدرنگ. یبهتر از اون خونه  _

 یبه همراه شلوار همرنگ و روسر یاتاق که زده شد از جا بلند شدم. محدثه بود و لباس صورت در

 . دیبه رنگ سف یا

م و اخ یبا نگران نهیاتاقم نشسته بود و دست به س یرو به رو یصندل یشاهد نگاه کردم. رو به

 کرد.  ینگاهم م شیابروها نیب یکمرنگ

درهم فرو  یمن اما باز هم اخم ها یاز سر نادان گاهشیه و بگا یدانم چرا اما با تمام اخم ها ینم

 رفته اش به نظرم جذاب بود. 

 زم؟یخوبه عز نایا -محدثه

 تکان دادم و آن هارا از دست محدثه چنگ زدم و در را بستم. سر

 : دمیمحدثه را از پشت در شن یصدا

 کنه. یاوالشه. عادت م _

 نگران شاهد بلند شد: یصدا

 تنهاست. یلیبهش. اون خ دیتونو بدحواس یلیخ  _

کنه. دکتر  یم دایهستن. دوست پ نجایا ی. پرستارایحاتم یراحت باشه اقا التونیخ -محدثه

 .دیبهش سر بزن دیتون یهست و شماهم م یپاکزاد هست. خانم دکتر مرشد

 رد و بدل نشد. انشانیم یحرف گرید

 و شلوار خودم بودم. یمخصوص با شال و مانتو یلباس ها ضیدمم را خارج کردم و مشغول تعو باز

لب هام  یرو یبه من سر بزند ناخداگاه لبخند یتواند گاه یمحدثه گفت که شاهد هم م نکهیا از

 نشست.
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 کنم. یرا حس نم تیدر کنارش امن میدروغ بود اگر بگو 

 بود. بیخودم هم عج یبرا نیدلگرم شدم و ا دیایدانست اوهم م یکه م نیهم 

* 

 ؟یخور یترانه جان. چرا غذا نم-

 در آغوشم جمع کردم.  شتریرا ب میزانوها

 به خوردن نداشتم. یلیاما م ادیهم ز یلیبودم. خ گرسنه

 . باشمام.زمیعز -

 الهه کالفه نگاهش کردم و داد زدم:  یصدا با

 .گهید رونیخوام برو ب یاه. خب نم _

 گلم... شهیاو انگار ول کن نبود: نم اما

 د؟یفهم ینم زادیتحملش سخت بود. مگر زبان ادم گرید

برو  خوام. زود ینم گمیبود را برداشتم و به سمتش پرتاب کردم: م زیم یکنار تختم را که رو وانیل

 .رونیب

 ترانه! -

 حد به مرز جنون کشاندم. نیآمدن امروزش تا ا ریبود. همان که با د خودش

 الهه نگاه کردم.  به

 بود.  دهیهم از بدنش نبر ییده بود و جاافتا نیزم یرو وانیل

 کردم؟ یچه م امدیسرش م ییچه کرده بودم؟ اگر بال من
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که نشد خانم  یزیگذاشت و به سمت الهه رفت: چ زیم یرا رو دشیخر یها سهیپاکت و ک شاهد

 ؟یمهبد

 آمد. بدون استثنا.  یدوهفته هر روز به مالقاتم م نیدر ا او

 یچرا نگاهم نم یلعنت انه؟یداشت او از الهه بپرسد خوب است  یلیحرص نگاهشان کردم. چه دل با

 کرد؟

 لبخند زد. مثل تمام پرستاران. الهه

 خورد. ی. ناهار نمستین یمشکل -

 بهم انداخت و گفت: ینگاه مین شاهد

 خوره. ی. ناهارشو مدییشما بفرما  _

ها رو جمع کنه.  شهیخورده ش ادیب لیقا اسمائا دیچشم. فقط بعد غذا خوردنش بگ -الهه

 .دیحواستون هم بد

 از اتاق خارج شد و شاهد به سمتم آمد. الهه

 در خودم جمع کرده بودم و متظر دعوا بودم.  شتریو ب شتریرا ب میزانو ها 

 ؟یکرد نکارویچرا ا -

 راه افتاد. میکردم. اشک از چشم ها بغض

 دلتنگش بودم. وابسطه بودم. 

 ی. عصبیاومد ریگرفته صادقانه لب گشودم: د ییاشک بار نگاهش کردم و با صدا ییچشم ها با

 شدم. دست خودم نبود.

 نشست.  شیلب ها یرو ینگاهش عوض شد. لبخند محو رنگ
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 که جرعت نداشتم. فیرفتم اما ح یلبخند م نیهم یتوانستم قربان صدقه  یم اگر

 سمت پاکت ها رفت و همزمان گفت:  به

 برات گرفتم. دیجد لی. لباس و وسادهیع کهیکردم. نزد ریره دا _

 تخت گذاشت. بهت زده نگاهش کردم.  یها را رو آن

 :دیبامزه گرفت و دست به پشت سرش کش یا افهیق

 دونم. یخانمارو نم ی قهی. سلادیشرمنده اگه خوشت ن  _

 د؟یایشاهد به خودم خوشم ن یشد از توجه  یمگر م د؟یایشد خوشم ن یم مگر

ه ک یرنگ ینگاهش کردم و دست بردم سمت پاکت ها ی. با قدردانمیدانستم چه بگو یذوق نم از

 .دیآن هارا عقب کش

 :دمیپرس متعجب

 ستن؟یمن ن یخب مگه برا  _

 زد.  یلبخند ها م نیاز ا دایزد. جد لبخند

 .ینیب یم الرویبعد همه وسا یغذا بخور دیچرا. اما اول با -

غذا و شمردن آن  دنیجو ینگاه و توجه او غذا خوردن و حت ریهم بود؟ ز نیلذت باال تر از ا مگر

 لذت بود.  نیها توسط شاهد بزرگتر

 تخت گذاشت. یرو میغذا را جلو ینیس

 انیحرف قاشق و چنگال را م یرنگ را جمع و جور کردم و ب یچهار زانو نشستم و لباس گشاد آب 

 انگشتانم گرفتم.

 .دیلرز یدستانم م ذوق از
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 بشقاب. یتو ختیکه شامل برنج و خورشت بود ر اتشیافتاد و محتو میدوبار قاشق از دست ها 

 را نداشتم. یهمه خوش نیام گرفته بود. من طاقت ا هیگر

 ؟یزیر یچرا اشک م -

 را باال آوردم و بغضم را قورت دادم و صادقانه گفتم: سرم

 . خوشحالم.یکن یموقع غذا خوردن نگام م یدار  _

 . میبود برا ی. کافنیزد. هم لبخند

 نتوانستم بخورم. شتریب یقاشق چند

 .نمیشدم. اونارو بب ریس -

 کرد. یخال میگذاشت و پاکت ها را جلو زیم یرا رو ینیحرف س یب

. دیبه همراه شال سف یریش ییو مانتو دیبه همراه شلوار سف یاسیدست لباس خوش دوخت  کی 

 بود.  ییبایجالب و ز بیترک

 یم یخوب یرنگش درآوردم و استشمام کردم. چقدر بو یصورت یکه گرفته بود را از جعبه  یعطر

 داد.

 .یلباسا باش نیامسال با ا دیخواستم ع یم -

 ذوق نگاهش کردم.  با

 .ادیز یلیخ یلیممنونم ازت. خ یلیبگم. خ یدونم چ یمن واقعا نم -

 شد. یم انینما شترینزد و فقط لبخندش ب یحرف

 در سرمان به طرف پندار و احالم کج شد. یصدا با

 مثبت بودند.  یو پر از انرژ یدو دوست داشتن هر
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 بود. یداروساز یاردواج کنند. دانشجو ینامزدش بود و قرار بود که به زود احالم

 آمدند. یم دارمیبه همراه پندار به د یگهگاه

 یمهم هستم و برا شانیبردم و خوشحال بودم که برا یمصحبت کردن با آن ها آنقدر لذت  از

 .دیآ یم نجایا دنمید

 آورم.  یم ادیاشخاص گذشته را به  یداشت که به زود دیداد و ام یم هیروح یلیخ پندار

گذشته  میبودم که برا دواریام یکرد که چنان به زندگ یرا منتقل م یا هیداد و روح یم زهیانگ

 مهم نبود. گرید

 دانم چقدر گذشته بود که شاهد و پندار هر دو باهم از اتاق خارج شدند. ینم

 :دمیرو به احالم پرس متعجب

 دوتا کجا رفتن؟ نیا  _

 کرد:  یکه شاهد گرفته بود نگاه م ییباال انداخت و به لباس ها شانه

 دونم. ینم _

 :دمیلبم را جو پوست

 بگن؟ گهیبه همد خوانیم یچ یدون ینم  _

 ت:وگف دیخند

 .نارویا نییمگه فوضولم؟ ب  _

 آخرش لبخند زدم. من آن ها را در تنم تصور کرده بودم.  یجمله  از

 خوش خود را در کنار شاهد تصور کرده بودم.  یدور با ان ظاهر و بو کی

 دانم چرا اما ته دلم آشوب بود.  ینم
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 من و احالم لب باز نکردند. یکه جلو ندیبگو خواستندیم یزیچه چ دمیفهم یکاش م یا

 اومدم. نییکردم و از تخت پا یقروچه ا دندان

 ؟یر یکجا م -

 و گفتم: دمیگز لب

 هارو جمع کنه. شهیخورده ش ادیبگم ب لیبه اقا اسمائ رمیم  _

 اش شد. یتکان داد و مشغول ور رفتن با گوش سر

 شاهد و پندار بود. دنییپا یبرا تیموقع نیبهتر

 به طرفم بود. شانینشسته بودند و پشت هردو شگاهیباز آسا یفضا یها یصندل یرو

 واضح باشد. میبرا شانیکردم که صدا زینشدم اما آنقدر گوش ت کیهم نزد یلیخ

 روبه راهه؟ -پندار

 ترانه؟ -شاهد

 .یکال همه چ -

 دونم. ینم -

 .شهیم یگفت عصب یپرستار م -

 شاهد پر از حرص بود:  یصدا نباریا

 پرت کرد به پرستار. وانیل _

 پرت کنه. یزینزد؟ تا حاال سابقه نداشته چ یحرف ؟یدون یرو م کیستریرفتار ه نیا لیدل -

 گفت: چرا گفت.  کالفه
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 منتظر گفت:  پندار

 خب چرا؟ _

 جمله. نیهم نیشد و دست خودش نبوده. ع یاومدم. عصب ریگفت د -

 شاهد بلند شد:  یبود که صدا انشانیم یا هیچند ثان سکوت

 ؟یکن یفکر م یبه چ _

و  یکرد ریکرده. تو فقط د دایو عالقه بهت پ شهیداره وابسته تر م گذرهیم یاون هرچ نکهیبه ا -

 کارو انجام داد. نیا

عادت کرده. عالقه؟ از تو انتظار  رمیپندار؟ وابسته؟ اون چون تنهاست و من هر روز م یگیم یچ -

 بچه اس. هیمثل . ضهینداشتم. اون دختر مر

 یدیند ؟یدیخودت ند یکن بذار منم حرف بزنم. تو خودت نگاهاشو رو یباشه داداش صبور -

 کنه.  ینگات م یبا چه ذوق یچطور

داره.  یداره واسه االنه که فراموش یمن و اون از هم سواست. اگه هم...به قول تو عالقه ا یزندگ -

 بوده... شیزندگ یتو یمرد هیادیب ادشیاگه حافظش برگرده و 

 آن قرار دادم.  یسکوت کرد. قلبم چنان آشوب بود که محکم دستم را رو شاهد

 کند. میبلندش رسوا یدادم هر لحظه ممکن است صدا یم احتمال

دو هفته عادت و  نینشو. تو ا نیاون تورو دوست داره. منکر ا یحق با تو باشه شاهد. ول دمیشا -

 .دیشه فهم یرو به تو م یوابستگ

 شم.  یهم منکر نم نجارویا امیم دنشیواسه د شمیهر روزم پا م نکهیکنم. ا یکتمان نم -

 گفت: یبلند تر یسکوت کرد که شاهد با صدا پندار

 من نده. لیندارم خنده تحو ینخند پندار. من االن حال خوب  _
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 خنده اش را قورت داد و گفت: او

 .اریباشه داداش. اسلحه اتو درن  _

نزدم. واسه  یو مهم یخطرناک نیاز شغلِ به ا یمنو بسته. من حرف یشغل دست و پا نیاصال هم -

 خطرناکه. انمیخودم، اطراف

 شانه باال انداخت:  پندار

 نکن. هر دوشون جداست.  یو شغلت رو قاط ی. زندگهیمنطق یب _

 عه ترانه! -

 منجمد شد. میو خون در رگ ها ستادیبلند سوگند احساس کردم قلبم ا یصدا با

 .مشانیپا یکه دارم م دندی! شاهد و پندار فهمی! لعنتیلعنت

 .ستادندی. هر دو بلند شدند و روبه من استادمیا میسرجا خیس

 نبودم. مانیشاهد پش یحرف ها دنیشن یبازهم شرمنده بودم اما برا 

 .شاهد مانند دو دست بود که قصد خفه کردنم را داشتند یغضبناک پندار و عصب نگاه

 کرده بودم. خی. دمیلرز یاز ترس م 

 . ختیچشمم فرو ر یاز گوشه  یکردم و قطره اشک نگاهشان

 گفتن نداشتم. پا تند کردم و به سمت اتاق برگشتم. یبرا یزیچ

 نبود. احالم

در چشم  گریکردم. د هیتخت پرت کردم و از ته دل گر یاتاق را محکم بستم و خودم را رو در

 بودم.. یدست و پا چلفت یه عرض یدختر ب کیشاهد 

**** 
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 من حوصله ام سر رفته. -

 داد.  یگفتم و گوش نم یبار دوم به الهه م یبود که برا یجمله ا نیا

 نگاهش کردم:  یعصب

 ره. یباتوام. حوصله ام سر م _

 برگشت و نگاهم کرد: خونسرد

 رونیبرو ب  _

 :دمیآلود داد کش اخم

 سرده هوا.  _

 را روشن کرد و خودش از اتاق خارج شد. ونیزیحرف تلو یب

 شد. یام م جهیاطرافم باعث سرگ یصداها

 وحشتناک. ترقه. انفجار. آتش. ییصداها

 خبرنگار در گوشم پخش شد: یصدا

 بزرگسال را گرفت. کیکه جان دو کودک و  یا یچهارشنبه سور  _

 ...انفجار...سوختن....عمران!آتش

 افتادم. هیش به گرکه از درد افتیچنان شدت  سردردم

 سوخت. یهم در آتش انفجار م او

 گذشت وحشت زده چشم بستم. یکه در ذهنم م یزیهق هق افتادم و از چ به

 در حال سوختن بود. کافه
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 سوخت. یو م دیکش یعمران داد م 

 باد آور شد. میتمام اون لحظات را برا ونیزیتلو یترقه و انفجار ها یخدا! صدا یوا

 کرد.  یو برنده مغزم را سوراخ سوراخ م زیت یبود مانند مته ا رمیگ بانیکه گر یسردرد 

 .هیگر ریاز شدت بغض درد گرفته بود. نتوانستم تحمل کنم و بلند زدم ز میگلو

 نبود که کمکش کند. یسوخت و کس یچشمانم م یداشت جلو عمران

 . دمیپر نییتخت پا یو از رو دمیکش غیج بلند

 کرد. یکمکش م دیبا من

در مانع شدن از رفتنم به هق  یشاهد جلو ستادنیبرداشتم که با باز شدن در و ا زیسمت در خ به

 هق افتادم: 

 .سوزهیتروخدا برو کنار. داره م _

 شیگفتم: عمران...داره تو ات دهیبر دهیدادم اما کنار نرفت. با التماس نگاهش کردم و بر هولش

 .شهیجزغاله م

 زدمیام کرد. هرچه دست و پا م یام را در دست گرفت و به اتاق راهبهت درآمد و هر دو شانه  از

 یکردند از شدت بغض حس خفگ یسقوط م میتند تند از چشم ها میشدم اشک ها یموفق نم

 بهم دست داده بود:

 .کشهیاسممو داد م نی. ببستیاونجا ن یتروخدا بذار برم کمکش. کس  _

 زدم. یاشک هق م یتخت افتادم و ب یحال رو یام گرفته بود. ب سکسکه

 من. تیکرد و سپس به وضع ونیزیبه تلو ینگاه شاهد

 تختم نشست. یمبل روبه رو یرا خاموش کرد و رو ونیزیتلو یعصب
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 ؟ینگاهم کرد و لب زد: خوب مردد

  :دمیکش غیبودند نگاهش کردم و ج دهییگرا یبه سرخ هیکه مطمئن بودم از گر ییچشم ها با

 کنم. یرو ندار.شاهد التماست م یچکسی.اون هششیذار برم پتروخدا ب _

 توانستم بگذارم عمران بسوزد. یاومدم و به سمت در حمله کردم. من نم نییتخت پا از

 با سرعت پرستاران را صدا زد. شاهد

 یها هیو التماس و گر غیکشاندنم و ج یدور نشده بودم که چهار پرستار هرکدام به اتاق م یکم 

 من کارساز نبود.

کنم. اون تنها دوسته منه. خواهش  ی. التماستون مرهیگ یم شی. اون داره اتدیتروخدا ولم کن -

 .دیولم کن ایخوام برم عوض ی. مدیکنم. ولم کن یم

 کرد: یزده بود و با غم نگاهم م هیتک واریبه د شاهد

 سوزه. یم شی.اونجا داره تو اتنیشاهد تروخدا بگو ولم کنن. عمرانو بب  _

 غیآورد که ج یاز آن ها سرم یکیکردند.  یرا مهار م میتخت خواباندنم و دست و پا زدن ها یرو

 زدم:

 .رهیمی. عمران داره مدی. ولم کندیببر نجایخوام. منو از ا یخوام. من سرم نم ینم _

 شد.  یکنند اما نم میتا رها زدمی. پا مدمیکش یرا م دستم

 بود. دهیحال شده بودم و سردرد امانم را بر یب

 را متوجه نشدم. یزیچ گریافتاد و د گریکدی یرو میحال شدم که پلک ها یقدر ب آن

 شد. یکردم تا چشم باز کنم نم یکرد. هرچه تالش م یدرد م سرم
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م و چش دمیکش یقیچسابنده بودند. نفس عم میپلک ها نیمحکم ب یبود که چسب نیمانند ا 

 . گشودم

 بود. مارستانیت اتاق

خورم.  یمن حکم دوست را دارد.کنارش غذا م یبه سه هفته است برا کیکه نزد ییهمانجا 

 کشم.  یم ینقاش

 .دمیخند ی. مختمیر یم اشک

 و نیاتاق در بدتر نیدوستش نداشتم. ا گریدردم کمتر شده بود. اتاق را از نظر گذراندم. د سر

 بود. دهیحالتم مرا د نیاحمقانه تر

 کنج لبم نشست. پوزخند

 اش را گشودم. یاتاق رفتم و در چوب یواریبه سمت کمد د 

 ؟یبهتر -

 پندار بود. برگشتم و نگاهش کردم.  یصدا

 ؟یاومد یتو ک -

 االن.  نیزد: هم هیکمد تک یکنار واریتر شد و به د کینزد بهم

کشو بود را درآوردم و لباس  یرا که گوشه  یفینگاهش کنم ک نکهیحرف و بدون ا یقبل، ب مثل

 کردم. یو همزمان با پندار صحبت م دمیچ یزدم و آن ها را در ساک م یهارا تا م

 مبارک. دتیع-

 لب گفتم: ریتکان دادم و ز سر

 توهم مبارک. یبرا  _
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 که...حافظه ات برگشته. دمیشن -

 شانه باال انداختم و ارام گفتم: خونسرد

 آره.  _

 نگاهم کرد: دیترد با

 ؟یهمه چ  _

 نزدم. یتکان دادم و حرف سر

 ؟یریم یحاال کجا دار -

 تخت انداختم.  یو آن را رو دمیساک را کش پیز

 خودم. یگردم خونه  یبر م -

 و متعجب نگاهم کرد. دیباال پر شیابروها

 در اشاره کردم: به

 .امی. حاضر بشم مریبگ موی. مرخصرونیلطفا برو ب  _

 . دادیم کالمم گوش تیبهت به جد با

 و سر تکان داد سپس از اتاق خارج شد. دییسا دندان

 هم دست خودم نبود.  نیا

گرفته  میکه شاهد برا ییو به لباس ها دمیکش یدست خودم بود؟ آه میاز رفتارها کیکدام  من

 بود چشم دوختم.
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خواست همان فردا  یبود و دلم م دیتن بزنم. فردا ع دیروز اول ع یها را برا نیدوست داشت ا او

بود  دیکوتاه و سف خچالیکنار  یچوب رخت یکه گوشه  یا یمیقد یبار بپوشم. مانتو نیاول یبرا

 برداشتم و حاضر شدم. 

 در کنارم باشد. . دیکاش مانند حرفش روز اول ع یا

 انداخت.  یاسمش هم لرزه بر بدنم م ی! حتشاهد

 هم پندار و احالم. داند. هم او  یم چارهیآدم تنها و ب کیمرا  او

شود که پر از خاطرات  یخانه ا یخواهد خودش راه یاست که اکنون م نیهم یواقع یترانه  اما

 است. یمنف

 شال و مانتو زدم.  یکه گرفته بود را بر رو یو عطر دمیهارا پوش آن

بود و دوست  دیگرفته بود چشم دوختم. ع میکه احالم برا یملیکمرنگ و ر یرژ لب صورت به

چشم  ینییباال و پا یرا به مژه ها ملیقبل بگذرانم. ر یاز سال ها هتریاشتم امسال را حداقل د

 .دمیخشک و ترک شده ام کش یلب ها یو رژ لب را رو دمیکش میها

 .دمیکش نییانگشتانم گرفتم و قفل در را پا انیرا م ساک

 و منتظر گوش بدهم. ستمیبا میشاهد باعث شد سر جا یصدا

 کرده؟  ریچرا د -

 .ادیداره م -

 حالش خوبه؟ یمطمئن -

 معلوم شده. اصال عوض شده. شیاصل تیخوبه. حاال که به قبل برگشته شخص -

 ؟یچ یعنی -

 .ستین سهیقابل مقا شیعاقله. اصال با دوران فراموش یلیخ-
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 را خارج کردم و از اتاق خارج شدم. بازدمم

 نگاهش کردم.  یصندل یاز رو ستادنشاهدیا با

لبم را گاز  یشوم. گوشه  ینگاه تبدارش آب م ریکردم ز یو هر لحظه احساس م دیکوب یم قلبم

 :ستادمیا شیگرفتم جلوتر رفتم و روبه رو

 سالم.  _

خوشحالم  نیبم و مردانه سالم کرد. هم یلب با همان صدا ریبه دهانش چشم دوختم. ز منتظر

 .میبود برا یکرد. کاف

 کردم.  میها هیعطر تلخش را وارد ر یو بو دمیکش یقیعم نفس

عطر هارا  گریعطرش د یبو یِهم من پ دیکرد. شا یعطرها غلبه م یعطر شاهد بر همه  یبو

 دانم. یکردم. نم یفراموش م

 کردند چشم دوختم: یآن ها که بدون حرف نگاهم م یهر دو به

 آژانس.  _

 هان؟-پندار

 به پندار انداخت:  ینگاه شاهد

 برمت. یخواد. خودم م یمآژانس  گهیم _

 ترجمه. ی: مرسدمیرا شن یآرام پندار با ان لبخند موذ یصدا

 مثل قبل لب گشودم: ،یباال انداختم و جد ابرو

 راحت ترم. نجورینه ممنون. ا  _

 .ایرسونمت. زود ب یخودم م گمیم ؟یگیم یشاهد در هم فرو رفت: چ یها اخم
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 رفت. نگیخارج شد و به سمت پارک شگاهیاز سالن آسا سپس

 :دیرس ی. قدش بلند بود اما باز هم به شاهد نمستادیا میرو به رو پندار

 تو همون خونه؟ یبر یخوایم ی. مطمئنیخالص شد نجاهمیخب ترانه خانم. از ا _

 . شانه به شانه.میقدم برداشت یسمت در ورود به

 کردم. یونجا زندگسال ا۲۶بد، شتریبد...البته ب ایمطمئنم. خوب  -

 : دیبلع یو آن را م دیخواست بگو یم یزیزد. انگار چ لبخند

 حرفتو بزن دکتر. _

قرار بود تا خانه همراهم  نکهیآمد. نور باال زد و منتظر شد. از ا رونیب نگیشاهد از پارک نیماش

 از پندار سوار شوم. یخواستم بدون خداحافظ یخوشحالم کرده بود که م یبه قدر دیایب

 قابل انتظار.  ریو غ ییهوی. بهیرفتارت واسم عج رییتغ -

 کردم و گفتم: رونیرا ب بازدمم

 دست ی...ولستیرفتارم خوب ن دونمیبودم. م نیهم ادیبال سرم ب نیا نکهیمنم. قبل از ا نیا  _

 .ستیخودمم ن

 : دیبه صورتم پاش یمهربان لبخند

م ...ازتیستیبود تو ن فیکرد و ضع یم هیتونست گر یکه تا م یدوست دارم. اون دختر نویمن ا _

 هم به ما سر بزن. ی. گاهیو همه جا محکم باش شهیخوام هم یم

 : رمیلبخندم را بگ یجلو نتوانستم

 احالمو دوست دارم. _

 هم دور از انتظار نبود. یادیز یعالقه  نی. انقدر که آن دختر مهربان بود ادیدرخش شیها چشم
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 .دیای. شماهم بمیریگیم یخرداد عروس -

 : دیباال پر میابروها

 ندارم. ویمن که کس ؟یمن و ک _

 زد:  یمحو لبخند

 مالقاتت.  ادیزد تا ب یم شیما اون نگرانت بود. از کار و زندگ یاز همه  شتریتو و شاهد. ب _

 در دلم راه افتاده بود. قند  ی. انگار که کارخانه شدیدلم قند آب م در

 زدم. یخودم مسلط شدم و لبخند کمرنگ به

 کنم. ی. جبران مدیکمکم کرد یلی. خدیمهربون یلیممنونم پندار. از تو احالم. خ یاز همه چ -

 زد: ییدندان نما لبخند

 شاهد مارو معطل نکن. برو خداهمراهت. نیخانم. شما انقدر ا ستیبحث جبران ن  _

 را باز و بسته کردم: میزدم و پلک ها لبخند

 خداحافظ.  _

 .یشروع کرد به رانندگ یحرف چیشدم و در را بستم و او بدون ه نیماش سوار

 که من دوست داشتم. یبود. همان آهنگ نیکالم  در پخش ماش یب کیموز 

 رو به  رو چشم دوخته بودم. ریحرف به مس یدانست؟ ب یاو مگر م 

را  یشد چنان آرامش یگرم م یکه با بخار نیماش یعطر گرم شاهد، فضا. کیموز میمال یصدا

 نشست. میلب ها یفکر لبخند رو یبهم القا کرد که ب

 نکهیشد. تا ا یبزند اما منصرف م یگشت تا حرف یبار چندم بود که شاهد برم یدانم برا ینم

 تحمل نکردم و گفتم:
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 شاهد. _

 ترانه.-

 ناخواسته لبخند زدم: میکرده بود انیرا ب گریکدیهمزمان اسم  نکهیا از

 بگو.  _

 : دیچیتکان داد و راهنما زد و پ سر

 خودت شروع کن._

 و لب باز کردم: دمیکش یقیعم نفس

. از رانی. از المان. از سفارت. از اادیز یلیخ یلی. خیمدت کمکم کرد نیا ی. تو واقعا تونیبب  _

 ...خوامیم یزیچ هیواقعا فقط ازت  یکرد ی. لطف بزرگیهمراهم بود مارستان،یت نیمطب. از هم

 نگاهم کرد: یا لحظه

 ؟یچ  _

 :دمیکش یقیعم نفس

 که چقدر بدبخت بودم. حماقت کردم.  یاریبه روم ن چوقتیخوام ه یدر واقع ازت م  _

 دهانم را قورت دادم:  آب

 ینداشتم. تو ببخش اگه ب یخوام. عقل درست و حساب یبهت زدم معذرت م یشاهد اگه هر حرف _

 زدم. یمورد حرف م

 نزد. یتکان داد و حرف سر

 و در دل گفتم: دمیکش یراحت نفس
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ذهنت  یافتضاحم و بدبختانه ام تو تیاون وظع ریخوام تصو یبهت عادت کردم. اما نم یلیخ  _

 ومدیر صدا درمو د واریترانه باشه. همون که از د نیبه ا یهم بهم دار یاگه عالقه ا خوامیبمونه. م

 نداشت. یتیبراس اهم یچیبودو ه ینه. همون که خنث نیاز ا

و بهش  یتو اونو بشناس خوامیبود. م یاصل ی. همون ترانه که ترانه دهیکه زجر عالمو کش همون

 .یکن دای...اگر پیکن دایعالقه پ

 دادم و سرم را به سمتش کج کردم: هیتک یصندل یپشت به

 تو بگو.  _

 من بود. یبه اطراف انداختم. خانه  ینگاه نیتوقف ماش با

که در  ی. همان خانه امیشدیم یکه من و پدرم ساعت ها مشغول حرف و خوشگذران یهمان مکان 

 تابوت. کیمن شد  ینبودش برا

 از خونه. نمی. اگمیبعدا بهت م -

 برداشتم و در خودرو را گشودم.  میپاها یحرف ساک را از رو یب

با  نیداشت. هنوز هم دوست داشتم در آن ماش یتناقض جالب نیماش یگرمسرد بود و با  هوا

 وجود شاهد بمانم.

 .ستادمیدر ا یجلو

 االن به بعد من بودم و من. از

 . ردینبود که بخواهد انتقام بگ یکس گریام وجود نداشت. د یدر زندگ دهیبه اسم ارک یکس گرید 

ترانه بود و ترانه. لب  گریله کند. د شیپاها رینبود که مرا خرد کند و غرورم را ز یکس گرید

 . دمیگز

 به سمتش رفتم و ساک را در بغلش انداختم. نیشدن شاهد از ماش ادهینداشتم. پا پ دیکل
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 را تا زدم و شالم را محکم تر بستم. میمانتو نیاست

 متعجبش بلند شد: یصدا

 ؟یبکن یخوایم کاریچ  _

 شدم و خونسرد گفتم: کیدر نزد به

 .رهیخودم بگ ینرفتن منو به خونه  یجلو تونهیم یک نمیبب خوامیم  _

 زد. طنتیبرق ش کبارهیکه چشمانش به  دید یزیدانم در نگاهم چه چ ینم

 و در را باز کردم. دمیباال انداختم و از در باال رفتم. پر شانه

 بود: ستادهیا میبه رو رو

 .یدید  _

 تکان داد و ساک را به دستم داد. سر

 و نگاهش کردم. دمیکش یقیعم نفس

 زد: لبخند

 داره؟ید نیآخر  _

 توانستم؟  یمگر م ن؟یکننده اش نفسم رفت. اخر ریغافلگ یجمله  از

 و گفتم: دمیگز لب

 ؟یکن یفکر م یخودت چ  _

دونم. برو داخل  یو در اخر دستش را تکان داد: نم دیاش کش ینیب ی غهیاشاره اش را بع ت انگشت

 افظ.هوا سرده. خداح
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ماه در کنارم  کی نیخواستم باز هم مثل هم یخواست برود. م یکردم. دلم نم یقروچه ا دندان

 .میباشد. همراه و پا به پا

 اش که نافذ تر از هر لحظه بود زل زدم:  یچشمان مشک به

 .یممنون بخاطر همه چ _

 را باز کرد: نیزد و در ماش یگرم و مردانه ا لبخند

 .یدیبخش نکهیممنون باشم بخاطر ا دیدر اصل من با  _

 را نداشتم. متیهمه مال نی. طاقت ادیتپ یزدم. اما قلبم به شدت م لبخند

 خداحافظ. -

 دادم. هیکلمه را گفتم و در را محکم بستم و در تک نیا

 زدم.  ینفس م نفس

 لب باحرص گفتم:  ریز

انقدر  گهیمثل قبال. پس د یبهتر از اون. شد یشده مثل اول. حت زیچه مرگته ترانه؟ همه چ _

 برخورد نکن. یاحساس

 ورود به خانه برداشتم.  یبرا یو قدم دمیکش یهوف

توانستم رنگ  یام آمده بود؟ چرا من نم یبر سر زندگ یی. چه بالستادمیدوم را برنداشته ا قدم

با  رفتم. یم رونیفقط آن موقع خوشحال بودم و از ته دل شاد که با عمران ب نم؟یرا بب یخوشبخت

 ن؟یدلت قرصه. بهتر از ا شتهیهم شاهد پ یمحکم به سرم زدم: احمق. وقت یزیچ یاور ادی

 رد.ک ینم یاما بر ترسم غابه ا دمیکش یم یقیعم یتنها بروم. نفس ها دمیترسی. من مدمیگز لب

 شتاب برگشتم تا شاهد دور نشده باشد. با



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM شاهد من

telegram.me/romanhayeasheghane 272 

 عجله در را گشودم. با

 نشسته بود و نرفته بود. نیدر ماش او

 من نشد. یدر فکر بود و متوجه  

 ضربه زدم. شهیشدم و به ش کینزد بهش

 شد: ادهیپ نیاز ماش دنمید با

 شد؟ یچ  _

 دهانم را قورت دادم و ارام گفتم:  آب

 ؟یایباهام ب شهیم _

 ؟یگفت: چ متعجب

 :دمییسا دندان

 ترسم. یمرد باهام تو خونه تنها باشه نم هی نکهی. از اایتنها برم. باهام ب ترسمیمن م  _

 .میوارد شد گریکدیرا زد و با  نیحرف قفل ماش یبود اما ب گنگ

 .دهیکه کل خانه را رصد کرده بودم. چندان نه دلتنگ بودم نه فراغ د شیپ قهیچند دق نیهم انگار

 حمله ور شد. میبغض به گلو میکه شد ییرایپذ وارد

 پر از درد.  یهمان لبخند ها بود. با زیم یعکس بابا رو 

 سرهنگ باورساد؟ -

 شاهد به طرفش برگشتم:  یصدا با

 ؟یشناسیمنو م یتو بابا _
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 :دیدست کش شیبهت نگاهم کرد و کالفه به موها با

 دم؟یفهم نویو من تازه االن ا یتو دختر سرهنگ باورساد بود  _

 ادامه داد: دویکش یهوف

 محمد طاها باورساد.  _

 .ختیاسم پدرم اشک از چشمام ر دنیشن از

 لب گشود: نادم

 .دمیتو شدم که اصال نفهم یحافظه  ریانقدر درگ  _

 . ستیاشک لبخند زدم: مهم ن با

 مبل نشستم و به عکس نگاه کردم. یرو

 نشست. میرو به رو اوهم

 .یبود. مامور مخف سیمنم مثل تو پل یبابا -

 تکان داد:  سر

 دونم. یاره م _

 زدم و گفتم: پوزخند

 ؟یدونیم شویزندگ انیجر  _

 . ختیر یحرف نگاهم کرد. بغضم گرفته بود و اشک از چشمام م یب

 گرفته ادامه دادم:  یصدا با
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داره  که یکه از لقب یگم. کس یمادرمو م ده،ی. ارکبندهیدل م یکیجوون بوده به  یمن وقت یبابا _

ش و از سهیبابام پل فهمهیم دهی. پدرم عاشقش شد. ارکادیبگم مامان بدش م نکهی. از اادیبدش م

ا . بابستین دهیاز ارک یگذره و خبر یم ی. چند سالنهیب یکه عشقشو نم یانقدر کنهیم یدور

 زیسه نفره. همه چ یخانواده  هیشناس و  فهیوظ سیپل هیخوب بود.  شونیازدواج کرد. زندگ

 دهیپدر ارک فهمهیم تیاون مامور ی. توشهیم تیمامور هیبابام وارد  نکهیتا ا رهیم شیخوب پ

ز بعد ا گرویمن همد یو بابا دهی. ارککردهیم رانیرو از مرز وارد ا شهیبوده که ش یکس نیبزرگتر

من  یاز بابا وفتهین ریپدرش گ نکهیا یبرا دهی. ارکشهی...عشقشون شکوفا مننیبیم دسالچن

 بوده. یفرار

 کردن تا پدرشون  دست از قاچاق بکشه. اما نشد.  یم یمن همکار یبرادرش با بابا دیو ام اون

 و گفتم:  دمیام را باال کش یمنیب

 یقاچاق لو م یبعد اتیعمل نکهیپدرشون بودن اما دوسش داشتن. تا ا یاون دوتا مخالف کارا _

 اون در نکهیمن واسه ا یکنه و بابا یاز دست مامورا فرار م شهیم ریدستگ دهیپدر ارک یره و وقت

 . کنهیم کیملتو بدبخت نکنه  بهش شل ینره و دوباره جوونا

 هق هق افتادم:  به

خودشو سپر پدرش کرد.  دیکه کمکش کرده بود. ام یکرد. به کس کیشل دیمن به ام یبابا _

 شروع شد. دهیتموم شد. اما تازه انتقام ارک تیمامور

 ا اشک گفتم: کرد زل زدم و ب یشاهد که متفکر به صورتم نگاه م به

وب خ دهیزن و بچه داشت. ارک نکهیبا ا یشد. بابام عاشقش بود حت کیمن نزد یساده  یبه بابا _

تهران  یکه بابام فراموش کرد زن و بچه اش تو ی. جورکردیم یدختر دلباخته رو باز هینقش 

 منتظرن. 

 را قورت دادم:  بغضم
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م پدر یپاش تو زندگ یجا خواستیقام بود. اون مقدم اول انت نیرو عقد کرد و ا دهیمن ارک یبابا _

 نتونه تکونش بده. یچیمحکم بشه که ه یبه قدر

 و به شاهد چشم دوختم: هیگر ریز زدم

 

پدرم باز شد. همه  یبه زندگ دهیارک یانتقامم. پا هیمن فقط عامل  ؟یفهمیثمره اش من بودم. م  _

و  یزن حامله همراهش بود، رسم هیبرگشت  تیکه از مامور یخوردن اما از وقت یسر بابام قسم م

 و پولخونه و  نی. اگمی. زن اول بابام تحمل نکرد و با دخترش رفت آلمان، دورتموند رو میقانون

 یمن جلو یبابا خواستیبراش نهم نبود اون فقط م نای. اما اون ادهیپدرم شد واسه ارک یزندگ

 کنه. تیچشماش عذاب بکشه. منو اد

 .ی. اضافوونهید گفتنیبهم م ایلیم ختر که بود کیکوچ

 . یزدم و ادامه دادم: بچه حروم هق

 کردم:  هیگر بلند

 نبودم. احمق نبودم. من خانواده داشتم. وونهیاما من حروم نبودم. من بابا مامان داشتم. د _

 زد. ینم یکرد اما حرف ینگاهم م نگران

 هوانیمانند د مارستانیکه در ت یل موقعخواست انقدر حرف بزنم تا ارام شوم. مث یدانستم م یم 

 زدم. یم غیو ج دمیکش یها داد م

 ی. بابامو جلورهیانتقام داداشو از من و پدرم بگ خواستیبراش مهم نبود. اون م نایا دهیاما ارک -

ون بخاطر ا یدست یدست شویبود که زندگ مونی...بابام پششویکرد،غرورشو، مردونگ یهمه خرد م

. دنید ی. همه اونو بد ملی. از فامهیاز همسا د،یحرف شن یلیخراب کرد. بابام خ یعشقِ جهنم

 یدونست که به زن و بچه  یخودشو مقصر م د،ید یذاشت بگم. چون خودشو مقصر م یبابام نم

 یو جلو دادیچشم همه خودشو فرشته نشون م یجلو دهیکرد عالوه بر اون ارک ینم یاولش فکر
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کرد  بابام از دستش دق نکهیکرد. تا ا ینم تیمنو اذ یلیبود. تا بابام زنده بود خ طانیمن و بابام ش

 مرد... و

 گفتم: یاشک بار بهش زل زدم و عصب یچشم ها با

دو  یکیشد... یخونه بستر یبابام از دق نمرد. دق کرد اما نمرد...مرض شد، تو دمیمن د یول  _

کرده بود  ریکه اج یاز منِ دخترش شروع شد. اون دونا قلچماق دهیروز بعد استارت انتقام ارک

چشم باز کرد لبخند زد. اون  یبود.وقت ضیو مر هوشیاتاق بابام. اون ب یدست و پامو بستن تو

 یجلو یتوش نبود جز هوا. اون عوض یچیسرنگ باهاش بود. ه هی دهیلبخندش بود. ارک نیخرا

 ی. حتزدیچشمام دست و پا م ید و کشتش. بابام جلوکر قیسرم بابام هوا تزر یمن تو یچشما

سپرم بود. فقط اون بود که دوسم  شهیکه هم یی. خشکم زده بود.بابام مرد. باباختمیر یاشک نم

 رفت. د شهیبود که من براش مهم بودم. اما تموم...بابام واسه هم ونداشت. فقط ا

 :هیگر ریزدم ز یزیتوجه به چ یب 

 نیواسه ا نیهم داشتم با مرگ بابام تموم شد. اما ا یا هیروح ذرهیمثل قبل نبودم همون  گهی _

. خودش نه زدیمنو م دیبود. هر سال موقع مرگ برادر دوقلوش ام یواسه من اولش بود. اون روان

 یآب فرو م یکردن. سرمو تو یو کبودم م اهیبه جونم و س وفتادنیاون دوتا گردن کلفت م یول

پردار سوسک  فیکث نیزم ریز یتو دمیدیکردم م یو چشم باز م شدمیم هوشیهر بارش ب و ردنب

گذره.  یو مارمولکم. کم کم شد همه روز، کتک ها دعوا ها ضربه ها...شش سال از مرگ بابام م

خونه  نیشه. تو ا فیخواستم دستم به خونش کث ینم چوقتی. هدمیشش سال فقط عذاب کش

، شدم هوشیبعدش ب قهیبابام مرد چند دق ی. وقتلیدل هی..فقط و فقط به کردم. یباهاش زندک

گفت کجا. گشتم. کل خاک باغچه رو  یخونه خاک کرده اما نم یبهوش که اومدم گفت بابامو تو

ردم ک یزندگ ششیسال پ شیبود که ش نیگشتم. بخاطر هم یدراوردم و از نو گذاشتم. هرجارو بگ

خاکش. احساسش کنم. بدونم حداقل  یحرف بزنم. دست بکشم رو هاش. تا بانمیتا قبر بابامو بب

خودش  یکه وقت ییبگم. از همه کسا امیخاک شده. باهاش درد و دل کنم. از بدبخت ریبابام اون ز

 کردن دایپ دیخونه به ام نیرفت اوناهم تنهام گذاشتن. همه تنهام گذاشتن...من موندم و خودم و ا
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شاهدمن  چکسیسرم اومده. ه ییچه باالها دیشاهد ند چکسی. هودهکنام نب چکسیقبر بابام. ه

 نبود.

 کرد گفتم:  یو به شاهد که با بهت و چشمان درشت شده نگاهم م دمیهق هق خند وسط

 یچیه گرانید یبرا یجز بدبخت دیخوشحالم که خودش فهم یشد؟ ول یا یچه تراژد ینیبیم _

 نداره.

 :هیگر ریته زدم ز از

 ...یچ یعنیداره. اغوش مادر  یمادر داشتن چه طعم دمینفهم چوقتیه  _

 .افتیشدت  میها هیمبل سر خوردم و گر یحال شده بودم که از رو یب انقدر

 شوند. فیآرام شدنم پشت سر هم رد یبرا ینشست و جمالت میپا یبا عجله جلو شاهد

 دم و گفتم:نگاه کر شیرا پاک کردم و سرم را باال اوردم. در چشم ها میها اشک

تو  یلب باز نکردم و بگم. ول چکسیواسه ه ؟یدیشن اشوی. بدبختنهیا شی. زندگنهیترانه ا  _

 وونهی. بگو شاهد. بگو من دستمین وونهیهمه عذاب... بگو بهم که د نیبه ا ی. گوش دادیدیشن

 .ستمین

 من گفت:  یاهویهمه ه نیارامش در برابر ا با

 تو. اروم باش. یستین وونهی. دیا دهی. تو عاقل و فهمیستین _

*** 

بل و پنج سال ق ستیب یها لیکه با تمام سال تحو یدیگذشته بود. ع دیاز ع یهفته ا کی بایتقر

 فرق داشت.

از آن  یکیکرده بود. در واقع وجود  زیرا متما دیع نیام بودند ا یکه در زندگ یدیحضور افراد جد 

 از همه مهمتر بود.  شتریب میها بود که برا
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اش تماس گرفتم و خاموش  یبار با گوش نیهفته را دلتنگش بودم و چند کی نیکه تمام ا یکس

 بود.

 یکار چیدرخودم بودم و دلم به ه یبیکردم و در نبودش به طور عج یکه مدام به او فکر م یکس 

  بوم بود. یه اش بر روچهر دنیدادم کش یام انجام م یرفع دلتنگ یکه برا یرفت و تنها عمل ینم

 ادهیبوم پ یرا رو تمیذهن ریتوانستم تصو یم یژیاش در ذهنم ماندگار بود و با هدل و پرست چهره

 کنم. 

 انداختم. زیم یدادم و قلم مو را رو رونیبازدمم را ب کالفه

در هم فرو رفت و با حرص لب  میبوم چشم دوختم و اخم ها یبه چهره اش بر رو طلبکارانه

 : گشودم

 اصال برات مهمه زنه؟یبال بال م نجایترانه ا یگ یازت. نم ستین یهفته اس خبر هیتو؟  ییکجا _

 هان؟ ادیداره جونش باال م نجایا یکی

 : دمیام کوب یشانیکردم و با کف دست به پ یهوف

 بودم من. یصداتم راض دنیبه شن یذاشتیروشن م تویاه! خب حداقل گوش _

ها کجا نگاه کردم و با غضب  نیکجا و آ شیها یاش که نافذ بودن اصل یمشک یچشم ها به

 :دمیغر

 زل نزن. نجوریبا اون چشمات، ا اد؟یخوشش ب یکیآدم از  یدیند ه؟یهان؟ چ  _

که در نظرم از تمام  یبودم با اکراه چشم از بوم دهیاو را خر یام که به تازگ یزنگ گوش یصدا با

 ناشناس پاسخ دادم. یتر بود گرفتم و به شماره  بایز میها ینقاش

 بله؟ -

 سالم ترانه. -
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کردم و با  یاو خال یشاهد را رو یاز سر نبودن ها یپندار بود! تمام حرص و دق دل یصدا

 .دمیتوپ تیعصبان

 مریم ،یکرد لیمطبت که تعط امیازتون ندارم. م یخبر چیهفتس ه هیسالم ترانه؟ هان؟ پندار  -

تو؟  ییداره. شمارمو دادم تا بهت بدنش. پس کجا تیمسئول گنیدن، م یکه شمارتو نم شگاهیآسا

 نداره؟ یشماره ا دمیخر دیجد یگوش یدون ینم

 یاره . البته تنها شمدمیکش یم ادیسرش فر دیها با نیاز ا شترینفس نفس افتادم. حقش بود! ب به

 نبود. نمیجرو مخاطب یکس گریاز او د ریام شاهد بود و غ یگوش

 خسته اش در گوشم پخش شد:  یصدا

 .ایبلند شو ب عیسر دمیآدرس م هیکنم.  یم فیبرات تعر یاومد ق،یبسه رف _

 دلم شور افتاد که با بهت جوابش را دادم:  چنان

 هان؟ ام؟یشده؟ کجا ب یچ ؟یشد ینطوریچرا ا ؟یگیم یچ _

 گفت: کالفه

 .وفتیاالن راه ب نیکنم. هم یادرسو برات اس م  _

 . قلبم بهدیچیکرد در گوشم پ یم جیرا پ یکه دکتر یپرستار یکه صدا افتی انیاش پا جمله

 .دنیشدت شروع کرد به تپ

 کرد؟ یچه م مارستانیاو در ب 

 :دیلرز یاز ترس و وحشت م میصدا

 شده بگو تروخدا؟ یچ ؟یمارستانیشده پندار؟ ب یچ  _

 گفت:  یبلند یو با صدا کالفه

 حاضر شو. زود باش. فعال. _
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 از ترس به شماره افتاده بود.  میقطع کرد. نفس ها سپس

 رفتار کرد؟ نگونهیشده که ا یچ ایخدا

 خدا نه. یسرش آمده؟ وا ییبال احالم

مهربان زل زدم و  یِافتاد به سرعت سرم را باال آوردم و به آن جفت چشم مشک ادمیکه  یزیچ با

 ه بود گفتم:که از اشک پر شد یبا چشما

 یاره؟ وا ییتو ؟یمارستانیهفته اس نکنه ب هی ؟ییباشه. نکنه تو ومدهیسرت ن ییتروخدا تو بال  _

 نه.

 ادرس از جا برخاستم. دنیام و د یلرزش گوش با

 :دمیام کوب یشانیکف دست به پ با

 نخون. اسی هیاه. انقدر ا  _

شدم و  یزدم. سوار تاکس رونیحاضر شدم و از خانه ب قهیدانم چگونه در کمتر از پنج دق ینم

 خواندم. شیآدرس را برا

 بار مردم و زنده شدم.  نیچند مارستانیبه ب دنیرس تا

 راننده به خودم آمدم. یغوطه ور بودم که با صدا یو افکار منف الیدر خ یقدر به

 شدم و با عجله به سمت در حرکت کردم. ادهیپ نیرا حساب کردم و از ماش هیکرا 

 سمت پرستار بخش حرکت کردم.  

 ترانه. -

 احالم بود. یصدا

 تند کردم به طرفش. محکم در آغوشم گرفت.  پا
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 مدت. شرمندت. نیا میکه نبود دیببخش زم؟یعز یخوب-

 ترانه؟ ی: خوبدیآرنج احالم را گرفت و او را عقب کش پندار

 چشم دوختم. یچرلیو رمردیبهت به آن پ با

از ترس و وحشت خشک  می. لب هادنیچقدر به شاهد شباهت داشت. قلبم شروع کرد به تند تپ 

 شده بود. 

 بود:  نیخارج شد ا میلب ها نیکه از ب ییصدا تنها

 شاهد کجاست؟ _

 حالش خوبه. نگران نباش... -رهام

 از اشک پر شد.  میچنگ انداخت و چشم ها میبه گلو بغض

 را کج کردم به طرفش: سرم

 شاهد کو؟ گمیم ؟ینگرانه چ  _

 کردند؟ یم یرفتار نیانداخت. چرا چن نییرا پا سرش

 دادند؟  یچرا جوابم را نم 

 باال رفت: میرفتارم صدا یرو یکنترل بدون

 خوبه اون؟ د؟یزن یشاهد کجاست؟ چرا حرف نم گمیم  _

 اومده. رونیاز اتاق عمل ب شهیم یساعت هی -

 قطع شدن نفسم را حس کردم.  ستادیقلبم از کار ا یدختر جوان یصدا با

 گونه ام نشست و سر خورد.  یعمل؟ شاهد اتاق عمل بود؟ اشک رو اتاق
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 :دمیشتاب برگشتم و نگاهش کردم و تندتند سوال پرس با

 د؟یکن یرفتار م ینجوریشده؟ تروخدا بگو؟ چرا همتون ا شیزیچرا اتاق عمل؟ چ ؟یواسه چ  _

 من مُردم. دیحرف بزن

 زد.  یبه شاهد داشت لبخند آرامش بخش یادیکه شباهت ز دختر

آرامتر شدم و  یکرد. کم یشاهد، با همان خط لبخند، همان آرامش را القا م یمدل لبخند ها همان

 تپش قلبم بهتر شد.

 هم گذاشت:  یرا محکم رو شیتر شد و با لبخند پلک ها کیدختر بهم نزد همان

 باش. آروم _

 که شاهد عمل داشته است؟ یتوانستم آرام باشم وقت یم

 را پاک کردم و نگاهشان کردم: میکف دست اشک ها با

 نجاست؟یچرا ا  _

 و با حرص گفت: دیکش ششیبه ته ر یدست رهام

 .دیع یتو یفور تیمامور  _

 دختر به رهام زل زد: همان

 .هیاتفاقا هم که عاد نینداره، شغلشه، خودش قبولش کرده. ا دیع ریو غ دیع  _

 اخمالود نگاهش کرد:  رهام

 شغلشه. شیتو که کل زندگ داداش

 حرفاست؟  نیا یبچه ها االن جا -پندار

 گفت:  یدستم را گرفت و با نگران احالم
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 منو نگاه. چقدر سرده دستات. زم؟ی. ترانه عزگهیم راست

 آن نشسته بود چشم دوختم. یجلو لچریو یکه پدرش رو یاتاق به

 سرش آمده بود؟ ییداشت؟ چه بال یتیشده بود؟ چه وضع یاو در آن اتاق بستر 

ا ر دید یپوشانده شده بود و جلو یبه رنگ خاکستر یبا پرده ا ژهیو یاتاق مراقبت ها ی شهیش 

 گرفت. یم

 کنم. هیتوانستم گر یاز بهت نم 

کمکش کن  ایخوردم: شاهدخت ب یشد و به خودم آمدم و تکاناحالم از کنار گوشم بلند  یصدا

 .نهیبش

 و نگاهشان کردم: دمیرا عقب کش خودم

 نمش؟یشه بب ینم  _

 کنار پدر شاهد نشست: یصندل یرو پندار

 .شهی. اونم از پشت شگهیدوساعت د یکیچرا،   _

 و ملتمسانه لب گشودم: یطاقت یب با

 تروخدا االن.  _

 زد وگفت: هیتک واریبه د رهام

 کنن. یچک م تشوی. دارن وضعشهینم  _

 دستم را گرفت: احالم

 .مشینیبب شهینمازخونه تا دکترا بگن م یتو میبر نیبب  _

 و با بغض گفتم: دمیرا کش دستم
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 بمونم. نجایا خوامی. مامینم  _

. داداش حالش فعال خوب زمیگفت: عز یدستم را در دست گرمش فشرد و با مهربان شاهدخت

 .شهیتحمل کن بهتر م کمی. ستین

 :دیپلکم چک یاز گوشه  یاشک قطره

 ه؟یچرا واست انقدر عاد  _

 زد:  یتلخ لبخند

 .زمیعز هیعاد سیپل هیواسه  نای. ضربه هاش. ااشیریخوردن و درگ ری. تهیچون تکرار _

 یو اشاره حرف ماینزدم و به احالم نگاه کردم. صورتش به سمت پندار کج بود و پاشتند با ا یحرف

 زدند.  یم

 آن یکم یکه خودم به سمت نمازخانه ا یبود به قدر دهیچیپ مارستانیدر ب ییسر و صدا یصدا

 بود حرکت کردم. رشیطرف تر از پذ

 کرد.  یدلگرمم م یقدم شدن شاهدخت کم هم

 نبود. یبد نیگزیبرادرش جا ینبود موقت در

را ندارم در صورتش  شیرو گرینشان دادم که د یباز یچنان کول شی. جلودمیلب گز دنشید از

 نگاه کنم. نه خودش نه پدرش. 

 رد؟یشاهد را بگ بانیگر دیبا یتیوضع نیخدا چرا چن 

 شد. میدوباره اشک مهمان چشم ها 

 از پا درآوردم و وارد نمازخانه شدم.  یحال یرا با ب میها کفش

 اغم آمده بود.کردم. سردرد به سر یرا درک نم زیچ چیبد بود ه حالم
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 .دیتپ یروشن شد. قلبم به شدت م میهفته نبودنش برا کی لیدل 

 نشستم: نیزم یرو شیکمرم و صدا ینشستن دست شاهدخت رو با

 .شهیحالت بهتر م زمیعز نیبش  _

شروع کردند به  میرا در شکمم جمع کردم و اشک ها میزدم و زانوها هینمازخانه تک یپشت به

 آمدن. نییپا

 یکاش حالش خوب بود. ا یبود. ا نیتوانستم انجام بدهم هم یکه م یدست خودم نبود. تنها کار 

 اجیکرد. بهش احت یبودم آرامم م یکه بستر ییامد و مثل تمام آن موقع ها یم شمیکاش االن پ

 داشتم. 

همان عطر تلخ  یحت ش،ی. نگاه کردن هاشیبودنش، حضورش، وجودش. محتاج بودم به صدا به

 کمکش کن.  ایخصوصش. خدام

 کمکمان کن. ایخدا

 :شاهدخت

 ششه؟یدلت پ  _

 خواهر شاهد سر باال اوردم و متعجب نگاهش کردم: هان؟ یصدا دنیشن با

 داد: هیتک یبا طرح سنت یباال انداخت و مانند خودم به پشت شانه

 ؟یدوسش دار دمیپرس _

 سوال.  نیاز ا دیلرز قلبم

 به خودم مردد بودم.  ییپاسخ گو یکه بار ها برا یسوال

 دروغ؟ دوستش نداشتم. چرا
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 .بتشیبودم و نگران از غ ادشیبودم. لحظه به لحظه به  عاشقش

 اشکبار نگاهش کردم: ییو با چسم ها دمیکش یقینفس عم 

 .میاشنا شد ستین یادیمدت ز یدروغه بگم نه... ول  _

 چپ نگاهم کرد: چپ

 .ستین شیحال قهیعشق و عالقه اصال مکان و زمان و ساعت دق زم؟یمگه به زمانه عز  _

 تر کردم: لب

 ؟یخودت درکش کرد  _

 اش اشاره کرد: سه ساله. ییطال یساده  یو دست چپش را باال اورد و به حلقه  دیخند

 :دیباال پر میابروها

 ؟یبا ک  _

 آمده بود را پشت گوش انداخت:  رونیکه از شالش ب ییمو تکه

 .گهیم دبا رها _

 زده نگاهش کردم:  بهت

 چرا حلقه نداره؟ فکر کردم مجرده؟ _

 لبخند گفت: با

 عادتو. نیترکش بدم ا دیبندازه دستش. با ادیاره بدش م  _

 آمدند. یم گرهمیکدینزدم. به  یرا تکان دادم و حرف سرم

 .ینگفت-
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 را کج کردم و نگاهش کردم: سرم

 و؟یچ  _

 که تو دلته. یزد: حس لبخند

 لب گفتم: ریدهانم را قورت دادم و ز آب

 .ستمیمنم اگه داشته باشم از اون مطمئن ن  _

 .ی: پس داردیخند مرموز

 را خارج کردم و چهارزانو نشستم و صادقانه گفتم:  بازدمم

 .ادیز یلی. خادیز _

 داد. هیبهم هد یلبخند مهربانانه

 زد و گفت:  هیتک یبه پشت 

 خونه شما بود؟ یخوردن شاهد جلو ریت انیجر یدونیم _

 زده لب زدم: بهت

 ما؟ یخونه   _

 تکان داد: سر

 از تورو اورد. یمقدمه اسم خواستگار یبا عجله و ب تیاره. بعد از مامور  _

 درشت شد: میها چشم

 نه!  _

 بازگو کنم لب باز کردم:  دمیکش یکه تا بحال خجالت م یسوال دیترد با
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 ؟یکرد چ یم یکلن باهاش زندگ یکه تو یپس اون خانم _

 زد و گفت: لبخند

فقط جهت کمک به  د،یکرد. ازدواج سف یکه اونجا بود ازدواج م یفرد هیبا  دیواسه اقامت با  _

 .گستیهمد

 دلم چنان قرص شد که با لبخند گفتم: ته

 خوب. بعدش؟  _

خورد. اونا  ریبدن ت یکنه توسط همون گروهک اعضا رتیغافلگ خواستیکه م شبیهمون د -

 تورو هدف داشتن.

 گوش سپردم و وحشت زده گوش سپردم.: متعجب

 به شاهد خورد.  رهای. تمیو جلوشونو گرفت میمتوجه شد  _

 گرفته گفتم: ییو بهت با صدا ینگران با

 مگه؟ ریچندتا ت  _

 شد: نیاش غمگ چهره

 کمرش.  یهم تو یکیپاش.  یکیدوتا.   _

 چشمام نشست:  یتو اشک

 مگه نه؟ شهیخوب م _

 بوده. یدکتر از عملش راض -

 طاقت گفتم:  یب

 شد؟ چرا من؟ یچ شیبق _
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 سیمونده بود. دست راست رئ  یبود که از گروهک باق یکس نی. اون آخرمیکرد رشونیدستگ -

باند  یو بخاطر کمک تو نابود یتو حسگرارو فعال کرد دیفرار کرد. فهم یآتشسوز یکه تو

 ببره کنه. نیتو رو از ب خواستیم

 زده گفتم: وحشت

 کجاست االن؟  _

 بازداشگاه. -

 ؟یسیتو پل -

 تکان داد: اره.  سر

 مثل شاهد و رهام؟ -

 زد: یکمرنگ لبخند

 و هشت سالمه. ستیالمللن. من درجه ام ستوانه و ب نیب سی. اونا پلزمینه عز  _

 تکان دادم و گفتم: سر

 د؟یسیپل یخانوادگ  _

 زد و بغض کرد: پلک

 فلج شد. نییاز کمر به پا تیمامور یاره. پدرم که تو  _

 گوش سپردم: یناراحت با

 شد. دیشه شیمادرمم چند سال پ  _

 درشت گفتم:  ییو با چشم ها متعحب

 کردم زنده اس. یمن فکر م _
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 شدن. دیشه شونی. هفت ساله ازمیرا پاک کرد: نه عز اشکش

 اش بغضم گرفت:  هیگر از

 چرا؟ _

 زد: یکمرنگ لبخند

 .یمرز و بوم آخر شهادته و خوش بخت نیجون دادن واسه ا  _

 و اعتقادش خوشم آمد. لبخند زدم که گفت: مانیتفکر و ا از

 استراحت کن.  _

 .دمیدراز کش نیزم یکردم و رو دییحرف تا یب

 از جا برخاستم. یاز چرت کوتاه بعد

 نبود. چکسیبه نمازخانه نگاه کردم. ه 

 دخت.احالم و نه شاه نه

 آمدم. رونیسرم انداختم و از نمازخانه ب یافتاده بود رو میشانه ها یام را که رو یمشک شال

نبود و  یزدم و به سمتش رفتم. کس یکرد لبخند ینگاهم م لچریو یپدر شاهد که رو دنیبا د 

 خلوت و آروم تر شده بود.  یلینسبت به صبح خ

 : سالم.ستادمیپدرش ا یبه رو رو

 کرد:  یزد. مثل شاهد و شاهدخت نگاه م یمهربان لبخند

 سالم دخترم._

 کرد. یمرا دخترم خطاب نم یکس گریها بود که د دخترم؟سال
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 بود. دوستش داشتم. یبیحس عج 

 اطراف نگاه کردم: به

 بچه ها کجان؟  _

 نیعوض کنن. بش ییمحوطه حال و هوا کمینشسته بودن. گفتم برن  نجایبود هم یچندساعت -

 بابا جان.

 نشستم. مارستانیب فیرنگ رد ینقره ا یها یصندل یرو

 لبخند نگاهش کردم: با

 د؟یتازه کن ییهوا هیشمارو هم ببرم  دیخوایم _

 پاسخم را داد:  یمهربان با

 پسرو تنهاش بذارم. نیا ادینه بابا جان. دلم نم _

 .ادیتکان دادم و در دل گفتم: منم دلم نم سر

 شما. یهنگ باورسادکه دختر سر دمیخب دخترم شن -

 تکان دادم: سر

 بله بله.  _

 بود. یکارش جد یجنجال داشت. اما تو شیزندگ یبود. تو یمرد خوب و محترم-

 پدرم بغض به گلوم حمله ور شد: درسته. ادی از

 ؟یینجایترانه ا -احالم

 از جا برخاستم: شانیقدم ها یصدا دنیشن با
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 تنها نباشن. یحاتم یاقا شیاره اومدم پ  _

 نمازخونه دنبالت. میما رفت _شاهدخت

 حرفم را خوردم:  یبلند پرستار جوان زن یباز کردم تا جوابشان را بدهم که با صدا لب

 .ماریاتاق ب دیبفرست عایدکتر رو سر _

 . دنیوارد شدن چند پرستار و پزشک در اتاق شاهد قلبم شروع کرد به محکم تپ با

 .دیامانم را بر جهیسرگ

 دانم؟ یسر شاهد آمده است که من نم ییداخل رفتند؟ چه بال نگونهیچرا ا 

 شد گفت:  یکه وارد اتاق م یجلو رفت و به پرستار پندار

 شده؟ یخانم چ _

 د؟ینگاهمان کرد: شما بستگانش پرستار

 بله. -شاهدخت

 . ممکنهدهید بیخارج شده. کمرش آس ماریاز بدن ب یخورده بود ول یحساس یجا ریمتاسفانه ت -

به سر و بدنش هم  یادی. ضربات زادیممکنه به هوش ن اینتونه راه بره و فلج بشه.  شهیهم یبرا

 وارد شده.

 رفت. تمام بدنم شد نبض. شاهد من قرار بود فلج شود؟ نفسم

 باز نشود؟ گریاش د یمشک یچشم ها د؟یایبهوش ن 

 کند؟ نه!  یکار نیمگر امکان داشت شاهد با من چن 

 که تحملم کرد. یتواند. او مهربان و مرد است. مرد یمن او

 توانم. یهمه جا بود. نه من نم میکه پا به پا یمرد 
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 یزدم. من نم یم غیسوخت. به اتاق حمله کردم و ج یاز اشک م میبه هق هق افتادم و چشم ها 

 .دیایسر شاهد ب ییذارم بال

شو ترو خدا. جان ترانه پاشو. بلند شو از رو اون . شاهد بلند شو. پاگمیکنار. برو کنار بهت م دیبر -

. بلند شو یمون یهوش م یب گهی. میکن یچشماتو باز نم گهیکنم شاهد. م یتخت. التماست م

 سفکنم فقط ن یم توی. شاهد تروخدا پاشو. تا اخر عمر نوکرشهیبهش بگو تو دوباره حالت خوب م

 کنم تنهام نذار. ی. تنهام نذار شاهد. التماست مشمیبکش کنارم. فقط بمون پ

هارا به گوشش برسان. شاهد  نیا ایامد. خدا یدر اتاق افتادم. نفسم باال نم یال نیزم یحال رو یب

شد به جسم  یکه لحظه به لحظه تنگ تر م میرو ندارم. با چشم ها یکس چیتروخدا برگرد. من ه

 رمو س ژنیراستش در گچ بود و باال تر بود. ماسک اکس یتخت بود زل زدم. پا یجانش که رو مهین

داشته باشد. به صورتش که  یتیوضع نیهمچ دیمن نبا یِدلم گرفت. مردِ قو تشیو... از وضع

که هم باال سر او بودند و هم مرا از اتاق  یتوجه به دکتر و پرستاران یرنگش زرد بود نگاه کردم و ب

 .شمیبرگرد پ کردند  در دل جار زدم: شاهد یدور م

** 

 میسخت بود که تنها می. هنوز هم باورش برادمیخاک قبرش دست کش یرو یاشک یچشم ها با

 گذاشته است.

 : دیچیآرامش بخشش در گوشم پ یپشت کمرم نشست و صدا دستش

 زم؟یعز یبهتر _

 را به سمتش کج کردم:  سرم

 شاهد، دلم براش تنگ شده.  _

 دستان گرم و مردانه اش سفت گرفت. انیرا م دستم

 داره. ویحس نیمطمئن باش اونم همچ -
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 آتش بود.  یزد مثل آب بر رو یکه م ییبودم بشنوم. حرفا محتاج

 زدم: لبخند

 شاهد؟ یمطمئن  _

 نگفت. یزیزد و چ پلک

 گرفته گفتم: ییبغض و صدا با

اله حسرت شده واسم شاهد. . دوباره بغلش کنم صداش کنم بابا. هفت سنمشیدوست دارم بب  _

قط ف ینفس بکشه. دعوام کنه کتک بزنه. بخدا حاظرم ول شمیباشه. پ شمیخواد دوباره پ یدلم م

 برگرده. فقط بابا داشته باشم.

 کمرم در حال ماساژ بود.  یرو دستش

 کند.  یکار آرامم م نیدانست ا یم

 کردم:  نگاهش

 ؟یکنارش باش شهیهم یدیقول م _

 بود. نیتر دهی! مردِ من فهمدیفهم

 را برده بود در چشمانم زل زد و گفت: نمیکه دل و د یزد و با همان چشمان لبخند

 تا ابد کنارتونم.  -

 را پاک کردم:  اشکم

 باباهاشونو دوست دارن. من که تو حسرتشم. یلیبچه ها خ _

ان و همزم ستادمیبزور ا برخاست و با کمکش عیخودم را تکان دادم تا بتوانم بلند شوم. سر یکم

 گفت:
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 . خودم پدرت.یبزرگ بش سمیوا دیآخه قربونت برم؟ من با یتو حسرته چ  _

 .دمیرا پشت کمرم گرفتم و خند دستم

 زدم. یتا حالم را بهتر کند. نفس نفس م دیچه بگو گریدانست د ینم 

 بودم. نیسنگ 

 .ستیهم ن یبد شنهادیشاهد. پ -

هم  ادیز ییجا خوش کرد. از همان اخم ها شیابروها نید و اخم بگونه ام را پاک کر یرو اشک

 بودم.  دهیازش د

 شیدانست تحمل اخم ها یتنبه بود و م ییایزد اخمش دن یمنطق ازم سر م یکار استباه و ب یوقت

تکرارش نکنم. خداروشکر در محل کارش نبودم وگرنه از اخم  گریکرد تا د یکار را م نیرا ندارم ا

 مردم. یاز وحشت م شیو غضب ها

 و فهیوظ یکرد و برا یو لطفش را خرج م یمن مهربان یکه فقط برا یمرد مهربان گر،یشاهد بود د 

 داد. یاصولش قرار م یرا رکن اصل تیکارش جد

 هان؟ رمیبم خوامیم یزیر یاشک م یوقت یبفهم یخوا یفهمم چرا نم یمن نم- 

 و آرام گفتم:  دمیخند

 واسه آقا عمرانتونه. نایدونم همه ا ی. من که میکن یملوسم  یبازم که دار _

 گفتم:  یدر دل م شهیکه هم ییچپ نگاهم کرد. از همان ها چپ

 نگاهشه. یتو یزر نزن خاص هی _

واسه  یعنیداشتم: هان؟  یشکم باال امده ام گذاشتم و همزمان قدم بر م یو دست رو اوردمین کم

 ست؟ین نیا

 ام خنده اش گرفت:  یپرو باز از
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 دم. ینشونت م ویخونه. لوس باز میترانه بذار برس _

 یم یبا وجود شاهد کنارم احساس خوشبخت ایدن نیاز ا یی. چقدر خوشبخت بودم. هرجادمیخند

 مزار پدرم. دنیبعد از د یکردم. هرجا. حت

 مهم بود. میهمه جا با وجود شاهد در کنارم بهشت بود. فقط وجود او برا 

 .ستادمیمحو شد و ا میلب ها یآمد خنده از رو ادمیکه  یزیچ با

 شد و برگشت.  رمیتاخ یمتوجه  

 درش معلوم نبود نگاه کرد و نگران گفت:  شیپ قیاز دقا یلبخند گریشکم و چهره ام که د به

 شده؟ یزیچ _

 را گرفتم و آرام گفتم: دستش

 ؟یگ یبپرسم راستشو م یزیچ هی. فقط اگه زمیخوبم عز  _

 گفت: بگو اره. متعجب

 لب باز کردم:  دیترد با

 کجاست؟ دهیقبر ارک یدونیم _

 دادم.  یانجام م بیغر بیعج یکه کارها ینگاهش عوض شد. از همان مواقع رنگ

 شاهد؟ یدون یم -

 تکان داد: سر

 اومدم. شیپرونده خودکش لیواسه تکم  _

 م؟یبر شهیدهانم را قورت دادم: م آب



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM شاهد من

telegram.me/romanhayeasheghane 297 

 .میاز بهشت زهرا حرکت کرد یگریحرف به سمت د یو دستم را گرفت و بزد  یکمرنگ لبخند

 بر جا مانده بود. دیاز خورش ییروشن بود. عصر بود و رد پاها بایهوا تقر 

 .میدیرس یقبر به

 ؟یستیخسته ن ؟ینیبش یخوا ی. منجاستیو گفت: ا ستادیا 

 .ییلباسشو نیتو ماش رنیشده. م یخاک گهی. مانتو و شلوار که دنمیشیزدم: خوبم. آره م پلک

 و نشستم.  دمیکش یقیعم نفس

 امد. ی. از درکش خوشم مستادیدور تر از من ا یکم شاهد

 تمام بود. زیمرد من همه چ 

 زد. ی. نبضم تند مدمی. لب گزدمیبه سنگ قبر کش یرا خارج کردم و دست بازدمم

 لب گفتم: سالم. ریز

 حمله ور شد و چنگ انداخت:  می. بغض به گلودمیکش یقیعم نفس

 یبد یلی. خیبود یبرات مهم نبودم ول یزنده بود ی. وقتدمیترس یتنها بشم م نکهیاز ا شهیهم _

 نکهیامروز اومدم بهت بگم بخاطر ا ی...ولیدون یم نارویدونم همه ا ی. مدهیارک یدر حقم کرد

 بخشمت. یاالنمه م هیزندگ نیبهتر یو بدبخت تیجواب اون همه اذ

 را چرخاندم و به شاهد چشم دوختم:  میمردمک چشم ها 

 بخشمت.  یم دهی...ارکیهمه چ تم،یهمسرم، وضع ه،یعال میچون زندگ 

 و با بغض گفتم:  دمیام را باال کش ینیب

کنم.  یزنم...حسش م یباهاش حرف م اد،یز یلیشم. ذوق دارم، خ یدارم مادر م ،یراست _

 ی. تو بغلم بذارمش. بوشو حس کنم. به پوست نرمش دست بکشم. تو چنمشیمنتظرم زودتر بب



 
 

 
 

 ROMANKADE.COM شاهد من

telegram.me/romanhayeasheghane 298 

 تخواسیدلت م ؟یبغلم کن خواستیدلت م ؟یدیکش یاومدنمو م ایمثل من انتظار به دن ده؟یارک

 ؟یریدستت بگ یانگشتامو تو

 انمیکه بخشش و ا هیهمسرم مرد یببخشمت. ول ستیحقت ن ه،یچ یدون ی: مدمیخند هیگر نیب

 نبود نی. هدفش اامیب نجایکرد و باعث شد ا ریاون منو ش یمهمه. حرف ها یلیاسش خو یتو زندگ

 دهیتا بخش دببخشهیمعتقد بوده آدم با شهی. اون همخشمیب یهمه بال سرم آورد نیکه تو رو که ا

مدت  نیکه تمام ا یکه خدا بهم داده، بخاطر مرد ییها دهیبخشم بخاطر بخش یتورو م نبشه. م

بخاطر خانوادم، بخاطر  م،یبخاطر زندگ اد،یب دیبا گهیکه دوماه د یباهام بوده، بخاطر بچه ا

 .دهیبخشمت ارک یم میخوشبخت

 را پاک کردم و ادامه دادم: میها اشک

 شیآت نیبه خدمتکارت خوندم. دلم برات سوخت، اما توهم مارو تو ا یکه داد ییاون نامه ا  _

توهم  چشمیرو م یخواد حاال که من دارم طعم خوب زندگ ی. دلم نمهدیارک یانتقامت سوزوند

 .دهیبخشمت ارک ی. میخوش باش

 : دیگونه ام چک یرو اشک

 بخشمت مامان. یم _

 را به سمت شاهد برگرداندم. بهم زل زده بود. سرم

 بود.  یدنینگران بود. پدر شدنش به نظرم د 

 سمتم آمد و با غر و اخم گفت:  به

من  نه یکن یم هیگر نمی. اگه باز ببیختیبعد ازدواجمون امروز اشک ر یترانه به اندازه کل روزا _

 نه تو.

 داشتم یندیرا محکم گرفتم و برخاستم. احساس خوشا شیزدم و دست و بازو لبخند

 برداشته شد است.  میاز شونه ها یکردم بار یم احساس
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 د.مهم بو میبرا نی. ادمید یپدرم را م لبخند

 انداخت: نیگوشم طن انیآرام شاهد در کنارم در م یصدا

 ؟یدیخانومم بخش  _

 :دمیکش یقیکردم و نفس عم نگاهش

ه همه گذشت یزندگ یتو یپا به پام ،یهست ،یشمیپ شهیبخاطر داشتن توعه. اگه بدونم تا هم  _

 . بخشمیرو م

 . میبهشت زهرا حرکت کرد نگیرا محکم گرفت و به سمت پارک دستم

 . دیام را بوس یشانیسرش راجلو آورد و محکم و بادتمام احساس پ هویکه  میشد نیماش سوار

 یلوس م شیتوانستم خودم را برا یکرد و تا م یکار را م نیرفت ا یهر وقت دلش ضعف م شهیهم

 کردم.

 باشم؟ نگونهیکه ا یبودم برا یشوهرم لوس نم یچه بود؟ برا رادشیا 

 و؟هیشد  یو گفتم: چ دمیخند

 گفت:  میشد یکه خارج م یدرآورد و در حال گاهیرا از جا نیماش

 . نهیجوابش ا یکرد یزبون نیریهمه ش اون

 کرد: میبادش را سمت من تنظ میکه کولر را روشن کرد و مستق دمیخند

 چقدر گرمه هوا. ،یآخ _

 و چراغ راهنما زد:  دیخند آرام

 .یکن یشما بار حمل م ست،یهم گرم ن یلیخ _

 باز کردم که گفت: لب
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 زدن بهم. لیمیا ستهیو آر سیصبح جرس  _

ز ا یخبر گریبا ان ها صحبت  کردم د یریتماس تصو قیکه با حضور شاهد از طر یاز چند بار بعد

 ان ها نداشتم. متعجب گفتم: 

 واقعا؟ چرا؟ _

 زد: لبخند

 آوردن کال برنده مسابقه شدن. یمرحله آخر هم را _

 درد گرفت. میکه گلو دمیکش یغیچنان ج یخوشحال از

 نگاهم کرد و گفت:ترانه! غضبناک

 :دمیخند بلندبلند

 نداره؟ یجون دلم؟ بابا برنده شدن بچه ها خوشحال  _

 و سرش را تکان داد و ضبط را روشن کرد.  دیخند

 دادند دلم گرفت.  یدر ذهنم جوالن م یفکر از

 دستان گرمش فشرد:  انیرا کمتر کرد و دستم را م آهنگ

 ؟یناراحت شد هویچرا  _

 کرد. یو درک م دیفهم یحاالتم را م یاز هر کس شتریب او

 هر لحظه را. 

 کردم و صادقانه گفتم: نگاهش

 .دیواسه مسابقه عذاب کش یاز هرکس شتریکاش عمران زنده بود. اون ب یا  _
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 داد و سکوت کرد. سرتکان

 مم گذاشتم: شک یو دستم را رو دمیکش یقیعم نفس

 خوادیچرا همون ماه سوم ازت خواستم اسم بچه همون اسمه عمران باشه؟ چون دلم م یدون یم _

بود شاهد. مهربون بامزه،  یخوب یلیبمونه واسم. پسر خ شهیهم ادشیرفتارش مثلش باشه و 

 پولمحکم و با اراده بود. حاضر شد بخاطر  یلیخوب نبود. اما خ شیکه زندگ فیدست و دلباز، ح

که داشت  یمثبت یاما انرژ خت،یر یمن اشک م یخاطره عذابش داد، جلو چشما یبره کلن، کل

 .یهم دوستش داشته باش یبهش هم اعتماد بکن یبتون شدیباعث م

 داد: رونیرا ب بازدمش

 خدا رحمتش کنه.  _

 کردم.  فیتعر شیرا برا سکویآن شب و کافه د انیجر

که فقط دوستش بودم ابرازه عالقه کرده اما  یعمران به من نکهیشد از ا نیو خشمگ یعصب اولش

 بعد او هم دلش به حال عمران سوخت.

لورا تا به  شیگفت زودتر رفته پ یحقش نبود، هرچند که پندار م یا یزندگ نیپسر چن آن

 عشقش برسد.

 دهیعق هم گریکدیحق با پندار و شاهد بود که با  دهمیسوخت. شا یمن بازهم دلم به حالش م اما

 بودند.

 خودمان بود! یخانه  نگینگاه کردم. پارک رونیمتعحب به ب نیتوقف ماش با

 !میدیچه زود رس -

 شد و به طرفم آمد:  ادهیپ نیماش از

 .گهید میاومد انبریاز م _
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 شدم و گفتم: ادهیپ

 .ادی. خسته شدم. خوابم ممیراست خونه اومد هیخوبه  یوا  _

 زد و ودر آسانسور را گشود:  چیرا با سوئ نیماش قفل

 .رونیب میریم یریگیدوش م هی یریم ؟یخوابه چ _

 دادم و خودم را به خواب زدم:  هیرا به آسانسور تک سرم

 .ادیخوابم م نیبب _

 .میایب رونیآسانسور را باز کرد و منظر ماند تا من ب در

 رنگ را درآوردم و وارد شدم. یتخت کرم یخانه را باز کرد و وارد شد. من هم کفش ها در

 خانه نیا شیو به جا میبزرگ که پر از عشق بود.آن خانه را فروخت یخانه بودم. خانه ا نیعاشق ا 

 . میدیهم خر گرید نیو دو ماش میشاهد را عوض کرد نیو عالوه بر آن ماش میدیرا خر

 را در سبد انداختم.  یخاک یحمام شدم و لباسها وارد

 بنفش را را تن کردم و از حمام خارج شدم. یسبکم کرده بود  حوله  یکه حساب یدوش انیپا در

 گشتم اما نبود.  ییرایچشم دنبال شاهد در پذ با

 ؟ییشاهد؟ کجا -

 تخت دراز کش بود. یاتاق خودمان بود و رو در

 حموم، خودتم برو. یمنو فرستاد -

 :دیخند

 برم بچه. خواستمیخودم م _
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 !.؟یتم: بچه...بازم گفترا درآوردم و گف شیادا

 ی: خودت بچه ادمیدست و گردنم مال یخوشبو کننده را رو ونیقرار گرقتم و لوس نهیا یبه رو رو

 اصال.

 وانهیکه د ییشانه ام گذاشت و آرام با همان لحن ها یشد و سرش را رو کیاز پشت سر بهم نزد 

 کرد گفت: یام م

 لبخند و اخم تو بنده. هیبه  میآره من بچه ام که زندگ  _

 مردسراسر عشق بود. نی. ادیتپ ی. قلبم مدیگوشم را بوس ریز

 است. یبودم مغرور و جد دهیشن ایلیکه از خ یبرعکس ظاهر 

 .دیفرو برد و بو کش سمیخ یموها انیسرم، سرش را م یگوشه  از

 موهات. نیبا ا یکن یم وونهید -

 گرفتم و گفتم: شگونیبلندم  ن یشکمم بود را با ناخن ها یدستس که رو یتخس با

 .گهیخو برو د رون؟یب میریم یکه شامپو بخوره بهش اصوال خوشبوعه. مگه نگفت ییمو  _

 و گفت: دیام را بوس گونه

 .امیزود م  _

 .یایزود ب دیرفتم: با شیبرا یغره ا چشم

 :دیرا بوس مینبارموهایو ا دیخند

 از پشت در بگو. یخواست یزیچ  _

 بردارد تند گفتم: یهمه دلواپس نیآنکه از ا یتکان دادم و برا سر

 چشم جناب. چشم بفرما.  _
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 حمام شد و من مشغول حاضر شدن، شدم.  وارد

 شاهد برگشت بپوشم. یمانتو و شالم مانده بود که آن ها را هم کنار گذاشتم که وقت تنها

 چشم دوختم.تخت دو نفره مان  یعکس بزرگ باال به

 گذشت. یاز ازدواجمان م یسال و خورده ا کی

 .نشیمثل قبل نبودم، از لحاظ رفتار و عمل و ب گرید

 یرا به من م یگذاشته بود و انگار درس زندگ ریتاث میرو بیشاهد عج یها تیو ذهن تفکرات

 آموخت.

 دوستش داشتم. ایدر دن یگرید زیاز هرچ شتریب

 بود.  میجواب تمام زجر ها او

 یرا خدا بر سر راهم قرار داد که کل زندگ یآن همه عذاب، چون شاهد دنیبودم از کش یراض

 شد. یم یمعن یپوچ و ب یقبل

 .شد دهیاتاق بود نگاهم به سمتش کش یرو به رو مایگشودن در حمام توسط شاهد که مستق با

 بودند.  سیاش خ یکوتاه مشک یموها

 منظورم شد. یه ابرو باال انداختم. متوج شیبرا

 نشست و منتظرم شد. یصندل یو رو دیپوش یراحت لباس

زدم و  زیخودم استفاده کرده بودم به پر یاز قبل برا زیم یسمتس رفتم وسشوار را که رو به

 شدم. شیمشغول موها

بودم.  شیتوسط من خشک شود عادتش دادم. عاشق موها دیبا شیموها نکهیبه ا لیهمان اوا از

 و حالت دار. یمشک
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 از جا برخاست: شیاز اتمام موها بعد

 شم. یاالن حاضر م _

 و سر کردم. دمیتکان دادم و به سمت مانتو و شالم رفتم و آن ها را پوش سر

بند چرمش که خودم  یو حلقه و ساعت مچ ستادیا نهیآ یحاضر جلو یا قهیاز گذشت چند دق بعد

 بودم را بست. دهیخر شیبرا

 . دیسف رهنیو پ ی. کت و شلوار مشکدمیرا کاو ظاهرش

 جذاب شده بود! چقدر

 کردم و همزمان گفتم: یگردنش خال ریزدم و ادکلن مورد عالقه اش را ز لبخند

 ؟یعروس میر یمگه م_

 و گفت: از اون هم مهم تر. دیرا به کردنش کش ساعدش

 باال رفته بهش زل زدم. یابروها با

 یآنقدر که حت ندیگو ینم دیرا بگو یزیبود تا نخواهد چ نیهم که داشتن ا ی! و اخالقنگفت

 .یبال بال بزن شیجلو

 .میدو حاضر از آپارتمان خارج شد هر

 واحد در آن سکونت داشت. کیکه هر طبقه  یپنج طبقه ا ساختمان

باشد تا  یداد خانه ا یم حیو سرکار رفتنش ترج تیدوست داشت، اما بخاطر مامور ییالیو او

 تر باشند. کیهم نزدها ب هیهمسا

 و حرکت کرد. میشد نیماش سوار

 خمار گفتم: شاهد؟. یدادم و با چشم ها هیتک یصندل یرا به پشت سرم
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 را برنگرداند: سرش

 جانم؟ 

 زدم: غر

 .ادیخوابم م _

 نگفت. یزیزد و چ لبخند

 شتریب میها دنیهم که حامله شدم خواب یدانست که چقدر خواب را دوست دارم. از وقت یم او

 شده است.

 رفتم. یافتاد و چرت کوتاه گریکدی یرو میلبخند زدم و هم پلک ها 

 : میپارک کرده بود شیکه جلو یرستوران دنیشدم و با د داریب

 تو خونه. کردمیدرست م یزیچ هیرستوران؟ خب  میآورد _

 شد. ادهیپ نیزد و از ماش لبخند

 خارج شدم. نیرا باز کردم و به کمکش از ماش در

 کرد..  یم کیرا تحر میغذا اشتها یشلوغ بود. بو میرستوران شد ردوا

 . میسمت پله ها رفت به

 به شاهد چشم دوختم. ناالن

 اول اشاره کرد:. یتکان داد و به طبقه  سر

 کنه. یم تتیچقدر شلوغه. صدا اذ ینیبیم-

 شدم.. یم یبودم و حرص زاریبلند ب یگفت. هنوز هم از صداها یم درست
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 کمکش از پله ها باال رفتم. به نفس نفس افتادم.  با

 بامزه را دوست داشتم.  تیاز قبل چاق تر شده بودم. اما وضع یلیخ

 بود. ینیریش دوران

 درشت شد. میچشم ها دمیکه د یزیبا چ دمیپله آخر که رس به

 آنکه تولدم است به خنده افتادم یادآوریامروز چندم بود مگر؟ با  

 بردم.  ادیبچه است که پاک تولدم را از  نیبه ا. آنقدر حواسم 

 به سمتشان رفتم. یخوشحال با

 شاهدخت، احالم و ترنم را درآغوشم فشردم. 

 کردم. یگرم یسالم و احوالپرس اریو با پدر جون و پندار و رهام و مه 

 نشتم. زیم پشت

 ستادهیاهد که جفتم اپرپر، ذوق زده به ش یرنگ یپر از گل ها زیم یقرمز و مشک یبادبادک ها 

 بود نگاه کردم.

 مملو از عشق بود، فقط غشق شاهد.  لب زدم: عاشقتم. قلبم

 سراسر از عشق پشتش داشت. ییایخودش دن نیزد. هم لبخند

 دختر ترنم نگاه کردم. به

 پسرخاله دار شود خوشحال بود. یقرار بود به زود نکهیدوستش داستم و از ا 

از او  یرفتار بد چیزشتش و تا االن ه یگرفت بخاطر رفتار ها تیام حالل یشب عروس اریمه 

 ندارد. میهم برا یتیچندان اهم گریو د دمیند
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اشان را  یشگیهم یعاشقانه  یاحالم و پندار ازدواج کرده بودند و رهام و شاهدخت هم زندگ 

 داشتند.

 خاص قائل بودم. یاحترام شیجان را ته دل قلب دوست داشتم و برا پدر

 مهم نبود.  میخواب برا گریذوق داشتم که د قدرآن

در دلم  قند گریشده بود د نییو هفت تز ستیقشنگ و شمع ب نیزایکه با د یبزرگ کیآوردن ک با

 کردند.  یآب م

 گفتم: هیگوشش پچ پچ کنان دور از چشم بق ریتحمل کنم و ز نتوانستم

 دم آقا. یم یشاهد حاتم دیِمن جونمو واسه سِ   _

 . دیدرخش یاش از برق عشق م یمشک یها چشم

 جفت چشم نیمن بودند ا عشق

 باش.. شهیجونتو نده، فقط هم _

 ببر ترانه؟ کویک -احالم

شده با ربان بنفش را به دستم داد نگاه  نیتزئ یاکراه چشم از شاهد گرفتم و به شاهدخت چاقو با

 کردم.

 داد. یشانه ام آرامش م یدست نوازشگر شاهد رو 

 مبارک.  تیو هفت سالگ ستی. بزدلمیعز کویببر ک -شاهد

 را زدم و به شاهد نگاه کردم. کیبرش ک نیاول

د تول کیاز ان را در دهانش گذاشتم و با خنده گفتم: ک یکردم و با چنگال تکه ا یدندان قروچه ا 

 ترانه خوردن داره.
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 بودند.  گریکدی.خانواده ام در کنار دمیزد. خند لبخند

 مهم بودم. شانیداشتم که برا یبزرگ یل، خانواده خوشحا شاد،

 را داشتم که تمام وجودم بود. یمرد 

 از وجودم بود. یبودم که آن هم جزو یمنتظر کس 

 .نمیکه من خوشبخت تر یبه راست 

 ام است. یکه شاهد تمام اتفاقات خوش زندگ یمدت همراهم بوده است، کس نیکه در ا یبا کس 

 ندارد. یاصال اهمت میبا وجودش گذشته برا گریکه د یکس 

 است.  مانیها و عاشقانه ها یو خوش یکه فقط شاهد زندگ یکه فقط او است و او، کس یکس 

 فقط شاهد من است. او

 

 

 انیپا

 یدباش زهرا

۱9/۶/9۶ 

این رمان رمان اختصاصی سایت و انجمن رمان های عاشقانه میباشد و تمامی حقوق این اثر برای 

 رمانهای عاشقانه محفوظ میباشد . 

 جعه کنین .ابرای دریافت رمانهای بیشتر به سایت رمان های عاشقانه مر
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