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 های تنهایی منسرگیجه 
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 اول فصل
 اتابک
مام کار گرفتم و دود غل نیآخر یقدرتم رو برا ت به  هنم و د ینیرو از ب ظیپک 

 !شهینم-دمیفرستادم و نال رونیب
ازت  یزیچ هیحاال من -تو گوشددم دیچیخونسددرد بابک پ شددهیهم یصدددا

 خواستما!
با ولع،دودش رو بلعزدم  شیآت یا گهید گاریسدد !اونو یچیمن ه-دمیو 

 ....یخوایم
 !شناسمشی...مشهیم یراض-

ش یآه رفتاراش رو  ی...کاش مثل من همه شیشناختی...کاش قدر من مدمیک
 !!ادیکنار نم طیشرا نیاون با ا یبفهم یتونستیکاش م ،یگرفته بود نیذره ب ریز

 گارمیپک، س نیسومبابک گوش دادم... با  یسکوت کردم و به صدا نفسا فقط
 بگه... یزیلهش کردم و منتظر شدم چ یگاریجاس یتموم شد...تو

 ؟یکنیکمکم م-
هم هسددت  یا گهیراه د-و گفتم دمیام کشدد دهیخشددک یتلخم رو به لبا زبون

 مگه؟
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 ؟یبار ی!کاریزنیام نم نهیدست رد به س دونستمیم-
ستم س د ش یبود،تو گاریکه حاال فارغ از   نیار خودم ابذ-و گفتم دمیموهام ک

 موضوع رو بهش بگم!
 دنبالش! یریفردا م گمیدکتر!بهش م یهرطور صالح بدون-

و  گفت یریشددب بخ دیو سددکوت کردم...بابک که سددکوتم رو د دمیکشدد یآه
 قطع کرد......

و گذاشددتمش لب پنجره و زل زدم به  دمیرو از کنار گوشددم بقب کشدد لیموبا
... با نوک انگشددت کردیم سیسددرد رو ،خ ی شددهی... نفس داغم شددابونیخ

شتم سر –بهانه -نو شم غر عیبعد  شوندمش و با خ -دمیروش رو ها کردم و پو
 خجالت بکش!

-تدرد گرف د،دسددتمیتنم لرز زیم یبه جا نباری... ادمیکوب زیم یرو رو مشددتم
 آخخخ..

 مشت گره کرده ام گذاشتم ... یدردناکم رو ،رو سر
 دمیکش رونینخ الترا ب هیدادم... هول  گارمیس یآزادم رو به سمت بسته  دست

 رو روشن کردم.... گارمیس شییو با فندک اهدا
صندل سرم کام رو ازش گرفتم... هووووووففففف...  نیدادم و اول هیتک یرو به 

 هوففف..
 ....بعد از چند وقت....دمشیدیم دیبود فردا!با ی!!!چه روزفردا
 بودمش؟ دهید یبار ک نیآخر

 ش؟؟؟یماه پ هی
 ووفهووووو
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 نه!!! نه
 ماه!!! هی نیا یگذشت به من تو یماهه!!!چ هیاز  شتریب

 هووووووووووف
واقعا؟؟؟؟من که با خودم و احساسام  دنش؟؟؟؟چرای....چرا نرفتم دنمیبب بذار

 کنار اومدم؟؟
با حرص از سدد نیآخر با خودم و  تومیوقت نم چیگرفتم...من ه گارمیکام رو 

 !امیاحساسام کنار ب
 بهانه

 نق دفترم رو بستم.... نق با
 امتحان دارم؟؟؟؟به درک فردا

 درس نخوندم؟؟؟؟به درک یچیه
 باهام لجه؟؟؟؟بازم به درک... معلممون

 به درک...به درک...به درک! ارم؟؟اصالیم یدیدرس رو تجد نیا امسال
ه غرورم ...نزیم یپرت کردم و سرم رو گذاشتم رو تیدفترم رو با بصبان کتاب

 کنم....نه حال درس خوندن داشتم... هیگر دادیاجازه م
 !یواقع یبودم به معنا کالفه

 رنقدی...ایکنم...ول هیحداقل تو خلوت خودم گر تونسددتمیخواسددت،میم دلم
 خودم بشکنه! یمغرور بودم که دلم نخواد،غرورم جلو

 یش،دستم رو به سمت گو اوردیبهم فشار م ییو تنها یکاریب یشه،وقتیهم مثل
شدراز ک لمیموبا شتم... آ میردم.....اوممم گو  نویفور...اتابک ا فنیرو دوس دا
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اونم  !رونیب دمشیاز دستش کش یبا چرب زبون یبود...ول دهیواسه خودش خر
 !دیرو واسه خودش خر وشیخودش و خجالت داد و فا

 هم رفتن... یاتابک و برخورد آخرش...اخمام تو یادآوری از
 !پسره اسکله،َشل!!کنهیم میر و نهام نیبابامه که همچ یپررو!انگار بچه
 !دیخندیکه تو بکگراند م یزدم به بکس باب اسفنج زل

ست منم  هی شم و  یکیلحظه دلم خوا شته با شت،دا از اون حلزونا که باب دا
 اختاپوش.... یباهاش زنگ بزنم به آقا

 ...وونهیلب به خودم گفتم د ریز
کردم.. نفسدددم باز  بوکم رو  فون  کردم و  فوت  کم  ح م کرو  به  نگ  ی.. ز

 !میاختاپوسم که ندار یبزنم؟؟؟آقا
 خوبه! حسام... نیبه... اوهوم....ا دمیاومدم،تا رس نییهارو دونه دونه پا شماره

 رو چسبوندم به گوشم.... یشماره اش رو گرفتم و گوش تند
 ؟یپا!چطور زیبه به!!سالم بر دختر گر-

 تو؟ یسالم بجقم..چطول-و گفتم دمیخند لوس
 بالت تنج جده! ؟تلمییم...اوجازبزیخوپم  -
 ...یَبت یِخل ویمنم تلم تنج جده...–دادم  هیتک میبقب صندل به
 ؟کردم مگه  کاری....چحرف زدنت رو بشقه-
 حساااام-حرف زدن شدم و گفتم شیتیت الیخیب

 جااااانم؟-
 دارم... ستیفردا امتحان ز-

 نه؟ ینخوند-و گفت دیغش خند غش
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 نوچ!-
 گم؟یم یچ نی!ببزدمیحدس م-

 و لبم گذاشتم و منتظر شدم حرف بزنه... امیارتودنس نیرو ب زبونم
 واسم ام ام اس کن...جوابارو ریببر سر جلسه...از سواالت بکس بگ تویگوش-

 کنمیواست اس ام اس م
 ؟یاگه بگردنمون چ-غصه گفتم با
 کن که نفهمن. میقا ییجا هیگه خوردن!-
 ؟یامتحان دار یتو ک-گفتم یخونسرد با

 امتحان دارم!شنبه! لتونیفام نیبا هم-کرد و گفت یپوف
 ؟یخوند-باال دادم و گفتم ابروهامو

 نووووچ!-
سواالش رو م هی شهیزد....اتابک هم یبرق نگام سخه از  شتین ن زونک یتو ذا

 کمدش.... هینفت یآب
رو خوب بدم،سواالرو برات  ستیز یاگه کمکم کن-کردم و گفتم زیر چشمامو

 !ارمیم ریگ
 !رمیرو کش م زابتی ملکه ال ِستیهواتو دارم!فردا کتاب ز-و گفت دیدخن

 خوبه!-و گفتم دمیخند منم
 !!نیبب-
 هوووم؟-
 !ایارین ریاگه سواالرو واسم گ ینامرد-

http://www.roman4u.ir/


 9 های تنهایی منسرگیجه 

 !جمیراحت بج التیخ-گفتم دم،یخندیکه م نطوریهم
و !...بلگملمیباجقتم ج-و بعد گفت دیچیگوشددم پ یب*و*سددش تو یصدددا

 الم!الال !!!دوجت ت
 یاوووم منم!بوج بوج با-

ر دفت ی...برادادیم یرو قطع کردم ... حرف زدن با حسام بهم حس خوب یگوش
 کردم!! ستمونیبار معلم ز چاریو کتابم زبون در آوردم و دوتا ل

ورود بدم در باز شد و  یاجازه  نکهیبه در خورد....قبل از ا یلحظه تقه ا همون
 بابک سرش رو آورد تو...

 م؟مزاحم-
گاه اخم کردم و نگاهم رو ازش گرفتم،خفه گفتم دنشید از  نه!-ناخودآ

 ؟یخوندیدرس م-و گفت سادیوا رمیتحر زیاتاق شد... اومد کنار م وارد
 !رینخ-دادم باال و گفتم ابروهامو

 ؟یکردیم کاریپس چ-
 !زدمیبا دوستم حرف م-شونه باال دادم و گفتم یالیخیب با

 دوستت احتماال حسام نبود؟ نیا-باال داد و گفت ابروهاشو
 چرا اتفاقا!خودش بود!-گفتم الیخیب

 !ادایپسره خوشم نم نیاصال از ا ن،منیبب-نشست و گفت زیم یرو
 به من چه!!-هامو دادم باال و تو دلم گفتم شونه

 الت!دنب ادیاتابک فردا م-به جمله اش بدم گفت یندارم جواب الیخ دید یوقت
 بار باهم دبوا نیآخر نکهی!!با انیبهتر از ا یبم!چلبخند اومد رو ل ناخواسددته

 .اوردمیم ریسواال رو گ دی...بادمشیدیحتما م دی...فردا بایول میکرده بود



wWw.Roman4u.iR  10 

 

خوبه!پس بعد از امتحان منتظرش باش -لبخندم گفت دنیخوشحال از د بابک
 دنبالت! ادیب

، خم محرف زدن ندار الیخ دید یموند...وقت گهید کمیگفتم و بابک  یا باشدده
 ...رونی...و از اتاق رفت ب دیرو ب*و*س میشونیشد پ
ش عیسر شتم و برا میگو شتم یرو بردا سام نو سوندن -ح برو تو خط تقلب ر

 !منیقدم هیفردا!!!سواال تو 
 بزیزی-نوشت نشییبرام فرستاد و پا شخندیشکلک ن حسام

چه بهونه ا یرو رو میکردم و گوشدد یپوف با  نداختم...فردا.... خت ا  دیبا یت
 اتابک؟ یخونه  رفتمیم

نا رونیب نیا به بایبادت داشددتم ول گاهیگاه و ب یرفت  یطور هی دی....فردا 
 ....شویتو خونه...چطور بردمشیم

ند بادیب شیپ یتا فردا چ حاال جهیزدم و شدد یالیخی....لبخ  ریرفتم ز ر
 رفت وسط مسئله،بعد حلش کرد... دی!!!!!با کله بانهیپتوم!!!هم

 اتابک
 ...کردیزنگ تلفن چشمامو باز کردم...سرم درد م یصدا با

همه  دمیمفهیهنوز تو دستم بود...صاف نشستم...تازه داشتم م یدنینوش یبطر
 ...کنهیبدنم درد م ی

 ...باسددوختنیتخت و تلفن رو برداشددتم....چشددمام م ریرو هول دادم ز یبطر
 ...َاه..خارنیم کردمیدست محکم فشارشون دادم...کم کم حس م

 الو؟-گرفته و شل و گفتم یصدا با
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 چه مرگته؟-با حرص گفت بابک
 !یچیه-تو موهامو گفتم دمیتخت ولو شدم و دست کش یزدم...رو یپوزخند

 ؟یم*س*ت-و گفت دیکش یتو گوش یپوف
 !ینفهم یبفهم-کردم و گفتم یا سکسکه

 گاه؟دانش یرفتیم دیخاک بر سرت!حد خودتو بدون نفهم...مگه نبا-دیکش داد
 بود... ازدهیبه سابت انداختم.... ینگاه
 دارم... یکاریامتحاناته....ب-و شل گفتم دمیکش یا ازهیخم

شل حرف نزن حالم گرفته م- سابت شهیزهر مار! شو برو حموم   دیبا 12...پا
 دنبالش. یبر

شمامو شار دادم... از بس به آخر و باقبت ا چ وز ر نیفکر کردم به ا انیجر نیف
 افتادم...

 ت بامنه؟اتابک...گوش-
 آره...-ام انداختم و گفتم ختهینگاه به دور اتاق بهم ر هی

 .ایدبواش کن یبرو دنبالش...مراقب حرف زدنتم باش...باز برندار-
 باشه که مرض ندارم دبواش کنم... زادیمثل آدم پشیت-حرص گفتم با

 .... دستت امانته. ینکن تشیاذ-کرد و گفت یهوف
 یاگه امانت دار بود-....به زحمت داد زدمدکریتازه داشددت بروز م تمیبصددبان

 خودت ...
 ...یندارم داداش یا گهیراه د-شد میلحنش مال هوی

 رفتمیم دیرو ستون کردم...با واریرفت...د جیتخت بلند شدم....سرم گ یرو از
 طلعت... زدمیزنگم م هیحموم...
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 کار دارم بابک...-حوصله گفتم یب
 .ایونجا باشا12سر سابت  یبه کارات برس...ول-
 باشه...-

 بهم زل زده بود... نهیآ یکه از تو یرو قطع کردم و زل زدم به مرد تلفن
 ؟یکنینگام م نیهمچ ه؟چرایچ-حرص گفتم با

 !شبید یکرد یرو ادهیز-داد باال و گفت ابروهاشو
 به تو چه؟-

 ...خوک م*س*ت!یریبخور تا بم-باال داد یا شونه
رو به روم گرفتم... شدددل و ول خودم رو  کردم و نگاهم رو از ضدددد حال یپوف

 رسوندم به حموم....
 ذره سر حال شم.... هیتا  سادمیدوش آب سرد وا ریز

 بدتر شد... سردردم
متر فکر کنم،ک یموضوب هیبه  شتریرسم بود هروقت ب یهنگ تر...انگار مغزم
 برسم... جهیبه نت

 ...مکردیم دایوسط دغدغه تا براش جواب پ رفتمیهوا م یب دیبا
 ... نیحموم....بازم ا ی نهیافتاد به آ نگام

 ؟یتو چرا همش با من-گفتم تیبصبان با
 چون من توام!-زد و گفت پوزخند

 !ینم کردمی!!کم کم داشتم شک میخوب شد گفت-و گفتم دمیغش خند غش
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کردم و با همون بدنم رو هم شستم....از قصد چشمامو  یرو تو سرم خال شامپو
 !گهیارد چشمام شه!آزار داشتم دباز کردم تا کف و

 اومدم.... رونیابصاب داغون از حموم ب با
 .سوختیهنوز چشمام م یبود، ول دهیکل از سرم پر به

قرمز و سددر و  یو زل زدم به فرد رو به روم...چشددما سددادمیوا نهیآ یرو روبه
 ...شونیصورت پر

 خت؟یجغله تورو بهم ر نیباز ا-
خونه شددد،من بهم  نیکه وارد ا یاز روز-و گفتمفرد رو به روم پوزخند زدم  به
 !ختمیر
 بود. یابتراف خوب-
 ندارم... ییاز ابتراف ابا-
 ؟یمطمئن-

 رو تکون دادم... سرم
 ؟یدوسش دار-
 براش! رمیمیم-درنگ گفتم یب

 بهش بگو!-
 که داغون شه؟بس کن!-دیزدم....ابروم ناخوداگاه باال پر یا گهید پوزخند

 ه!رو بدون قتیحقشه حق-
 سالشه...17اون همش -حرص سشوآر زو به برق زدم و گفتم با

 ماه.11سال و 17-رو به روم گفت مرد
 حاال!-رو روشن کردم سشوآر
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 !کنهیدرک م-
 ؟یاونوقت اگه نخواد با من باشه چ-

بهش بگو...اگرم  یاگه دوسددش دار-روبه روم حوله اش رو درآورد و گفت مرد
 دل شو... هینه که با شبنم 

 کردم... یپوف
بودم...سردم  سادهیرو خاموش کردم...با بدن نم،ل*خ*ت وسط اتاق وا سشوآر
 شد...
باس هامو سددشددوآر زدم و ددمیپوشدد ل به روم خ گهی...مو  رهیبه مرد رو 

شدم...نم ستمین سناک انتقال بده!فکر کرده خودم به ا خوا  نیبازم بهم افکار تر
 !!!کنمیفکر نم زایچ

 .دادم.. رونینفسم رو ب یهوف
 بود... میو ن ازدهی یکاینزد

جه مرد تو یب -رو برداشددتم و نیماشدد یچاییسددو کهیآ یتو بر بکس  نه،
 شدم... رهیخ پمیبه ت-بود، یکیبا من  قایدق دش،ظاهرشیبقا

 ....یکاپشن مشک ،بایزرشک ووریو پل یمشک نیج
تا ند تاق بهم ر چ باال و ادکلن زدم و از ا نداختم  نه آدامس ا تهیدو ام زدم  خ

 یبرا ادیطلعت خانوم رو گرفتم و ازش خواسددتم ب ی...همزمان شددماره ونریب
 ...یزکاریتم

 تلفن زنگ خورد... رونیکه خواستم پامو از تو خونه بذارم ب نیهم
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گ داشته باشه زن یبرگشتن و جواب دادن نداشتم...طرف اگه کار واجب حوصله
 ...میبه گوش زنهیم
بک؟ات- تا ک ی؟مهمونیسددتی؟؟؟؟نیا با ادتیه امشدددب رو  ته؟ ما  دینرف حت
 !بووو وس!؟؟؟منتظرتمیفهمی!میایب

 باش من پامو بذارم تو اون ک*ث*ا*ف*ت خونه! الیخ نیهم هی-داد زدم بلند
ش یب بعدم سر دردناکم،به طرف ما شدم و با ر نیتوجه به  سوار   موتیرفتم....

 در خونه رو باز کردم...
 بال! طونیصحبت با ش یبه سو شیپ

 بهانه
 اومدم... رونیامتحان ب یدون از سر جلسه لب خن با

 بارم کردن... یور یدر هیو هر کدوم  دنیو فرنوش به طرفم دو سارا
 تو سرت... خاک

 خون... خر
 یلحظه آخر نشست تا
 ؟ینوشتیم یداشت یچ
 نخوندم! یکه گفت تو

 کاه ریز آب
 ..یموذ

لما !!بذار فکر کنن من خرخونم...خب مسدددمیخندیمن در جواشددون فقط م و
من خرخونم!!! اونم چه  شددنیم نن،مطمئنیرو بب سددتمیز سددتیب ینمره  یوقت

 خرخون متقلب! هی....یخرخون
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 !!شتریب کردنیکه بچه به سرم وارد م ییتر شد....شدت ضربه ها قیبم لبخندم
 کلمه حرف بزن...زبونت رو موش خورد؟ هیخووو -

 نه!!سر جاشه...-و گفتم دمیغش خند غش
شو با فرنوش شما ده که ش یزیچ هی!یخر کن یتونیمنو نم-کرد و گفت کیرچ

 !یشنگول نطوریتو ا
 لمیدل دونسددتمیخودم خوب م ینبود...ول یزیکم چ سددتیگرفتن از ز سددتیب

 !نمی....قرار بود بعد از مدتها اتابک رو ببهیچ یخوشحال نیا یبرا
 دنبالم! ادیاتابک م-و گفتم دمیمرگ خند ذوق

 از من ذوق مرگ شدن!!! شتری...بهنگ نگام کردن بعد دوتاشون
 با هم؟ نیکرد ی!!!آشتیییییوا-

 ادیبه بابک گفته م ینوچ!ول-و گفتم دمیام بقب دادم و دوباره جلو کشدد مقنعه
 ...مگه نه؟گهید یآشت یعنیدنبالم  ادیم میدنبالم....وقت

شم م-و گفت دیخند سارا س نیاز ا ادیخو قهر کنم،زود  یتحملت!من اگه با ک
 طاقت تو... ی...ولشمیم مونیپش

سره پ نیسوار ماش رهیهه..دلت خوشه..باز م-وسط حرفشو گفت دیپر فرنوش
 !ندازهیراه م گهیدبوا د هیتو پرش، زنهیشه،میم

روز 3 نی...واسدده االیخیب نارویا-حرفاشددون گفتم دیتائ یکردم و به جا یپوف
 ه؟یبرنامه تون چ یلیتعط

 کالردشت... میریما م-گفت عیسر فرنوش
 !نایا دیویحتما با د-ابروهاشو داد باال و گفت اراس
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 !نارینم فیتشر ری!مرده شور...نه خشیا-گفت ظیکرد و با غ یاخم فرنوش
 !یپس بگو چرا ابصاب ندار-و گفتم دمیکش امیارتودنس یرو رو زبونم

نازک کرد و سددکوت کرد...خاک بر سددر االغش که باشددق دم  یچشددم پشددت
 بود... شده لشونیپسر فام نیدست تر

 ؟یتو چ-کردم به سارا و گفتم رو
 ...میندار یهنوز برنامه ا-

 به دوازده بود... قهیانداختم به سابتم...ده دق یگفتم و نگاه یآهان
 ؟یدار یتو چه برنامه ا-دیپرس سارا

ت ...چخونمی...رمان منمیشددی...تو اتاقم میچیه-شددونه باال دادم یالیخیب با
 حموم... رمی... مکنمیبه دو م یکی..با فرح .سددوزونمی...کارت شددارم مکنمیم

 ...دنس...گوشمیم کیموز
ند داشددتم پشدددت سددر هم رد نجوریهم ند ت -که فرنوش گفت کردمیم فیت

 !قهیدق هیکوفت...ببند 
 خفه شدم... یعنیرو گذاشتم رو دهنم ...  دستم

 ن؟یدیواسم انجام م یکار هی-گفت یبا کالفگ فرنوش
ول ا نکهیا یعنی...میو بعد شددونه باال انداخت میدرد و بدل کر یسدددارا نگاه با

 حرفتو بزن بعد...
 رو امتحان کنه.... دیوید دیبا تونیکی-
 ...مرده شور...شیا-از خودش گفتم دیخنده و به تقل ریزدم ز یپق

 زهر...-و گفت دیسرم کوب یتو ستشویز کتاب
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فت و گر زهیفرنوش رو بهم بر ی،مقنعه  رفتیوسط و دست منو که م دیپر سارا
 م؟یامتحانش کن یچطور-گفت

 نه.... ایهست  یاهل دوست دینیبهش بب دیزنگ بزن-
 اون که صد در صد...-گفتم عیسر

 ؟یکن شونیبادته دل آدم رو پر-دیغر فرنوش
 اوهوووم...-و گفتم دمیخند

...تا حسدددام و اتابک و الیخیرو ب وونهید نیا-رو کرد به فرنوش و گفت سدددارا
 اره که غم نداره...خودم پشتتم!رو د گهیتا د100
 تا کور بشه حسود!-جفتشون زبون در آوردم و گفتم واسه
شون دوتا ب*و*س هوا بعد ستادم و  ییهم برا سر هیفر سر دادم و  یخداحافظ 
 نی...از مد رفته بود اایبچه باز نیاز ا ومدی....بدم میسددمت در خروج دمیدو

 بود... جور امتحان کردناااا....واقعا که فرنوش بچه
 ... یبه در خروج دمیمدرسه رد شدم رس داری،سرایحکمت یآقا یجلو از
 به دوازده بود... قهیدق3نگاه به سابتم... هیانداختم، ابونینگاه به خ هی

ش یهوف سب رونیو از در مدرسه ب دمیک سوپر مارکت چ به  دهیاومدم...به طرف 
 ...دمیبسته آدامس خر هیمدرسه رفتم و 

 پسره محکم بهم تنه زد... هیرون،یز مغازه گذاشتم بکه پامو ا نیهم
 و بر و بر نگام کرد.... سادیوا بعدم

 چاریتا ل4بود، یا گهیگفتم و رومو برگردوندم ...هروقت د ییلب بچه پررو ریز
 مدرسه،درست نبود... یجلو یکردم،ولیبارش م
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 ...دمیشن ییبوق آشنا یلحظه صدا همون
 ... مدیبلند کردم...اتابک رو د سر

 فتم...ر نشیرو قورت دادم و به طرف ماش نهیرو لبم بش خواستیکه م یلبخند
 ادکلنش،نفسم رو گرفت.... یکه شدم،بو سوار

 ...نییرو دادم پا شهیش عیسر
 سالم برض شد...-
ما با گاه تو ییاخ ناخودآ ته بودن زل زدم بهش و منقطع گفتم یکه  -هم رف
 یتونیم یبگ یخوای؟میکن متیاذ یخوای؟میاریحرص منو در ب یخوایم

 ...یکن یلجباز
 نفس نفس افتادم... به

 نگام کرد... متعجب
 رومو برگردوندم... تلخ

 چونه ام...با حرص پسش زدم... ریز دیخز دستش
 نفسم گره خورده... کردمی....حس مسوختنیهام م هیر

 م...کنار زدنش نکرد یبرا یتالش نباریدستش رو رسوند به صورتم...ا دوباره
 ...یباز که بدخلق شد-گرفته و بمش تو گوشم نشست یصدا

 حرف زدنش... نجوریا یدلم تنگ شده بود برا چقدر
 ...َمموشک؟چت شده؟یه یه-

 دونست؟ینم واقعا
 ؟یادکلن رو زد نیچرا ا-نگاهش کردم و گفتم تیو با بصبان کالفه
 ...شیشونینگام کرد و بعد محکم کوبوند تو پ یبا گنگ هیثان چند
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 اک بر سرم... اصال حواسم نبود!خ-
 ...دمیکش یقیزحمت نفس بم به

-فتمو گ دمیبود کشدد دهیچسددب امیام که به ارتودنسدد دهیرو به لب خشددک زبونم
 من مهم بودم که... یآره...ک

 کرد و دستامو گرفت... یقشنگ اخم
 وروجک! یمهم شهیتو هم-

 بود... نیتر کردم و رومو برگردوندم...هنوز نفسم سنگ قیرو بم اخمم
 ...یشیاخم نکن!زشت م-
 زشت باشم...هرچند در همه حال از تو خوشگلترم! خوامیم-

 !نینبود شما پرنسس هست ادمیاوهوم!-و گفت دیغش خند غش
 ..یرو روشن کرد و راهنما زد...ول نیماش
شبورد، یاز راه افتادن،از تو قبل س هیدا سک  شت ب اهیبرو ش رونیو ز و داد  دیک

 دستم ...
 ادی یزیاز هرچ دمش،اولید یوقت شییخدا-گفت دیخندیکه هنوز م ورنطیهم

 تو افتادم...
اس و لب فیصددورت کث هینگاه به بروسددکه کردم...اندازه کف دسددتم بود... هی

 !دیخندیداشت م نیچرک داشت و نمک
 ؟؟؟یدیند نیتریخودتو تو و-و گفتم دمیخند آروم

 چطور؟-باال داد ابروهاشو
 !یافتاد یخودت م ادی یدیدیچون اگه م-
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 آهان بعله!!-و گفت دیخند بلند
 چرا اومدم دنبالت؟ یپرسینم-اومد و گفت رونیبا خنده،از پارک ب بعد

 !یکن یبابت برخوردت بذرخواه یاومد-ابتماد به نفس گفتم با
کنم...هنوزم سر  یچه مطمئن!بمرا بابت اونروز بذرخواه-کرد و گفت یاخم

 حرفم هستم!
خان،ه-متش و گفتمخروش برگشددتم سدد با بک  تا تاک چیا قت...  دیو
 ییزایبه چ دهینم ری!بابک گیستیفراموش نکن آقا باال سر من ن چوقتیکنم،هیم

 !یبد ریگ یخوایکه تو م
 زد و سکوت کرد... یپوزخند

 کرد... یسکوت رانندگ در
 م؟یریکجا م-از جو حاکم گفتم خسته

 نداد... یجواب
 تو بودما! با-بعد گفتم هیکردم و چند ثان یپوف

نده فت د عدمیبخور یزیچ هی میریم-رو بوض کرد و گ هاتون  م،ب با  هیمن 
 بکنم! یصحبت

صم گرفت...دلم م تشیجد از ستیحر  ،منمیبازم غش غش بخنده....ول خوا
ستم تا وقت سکوت کردم...خوا قدم  شیحرف زدن پ یکه اون برا یبدتر از اون 

 نشده،سکوت کنم که...
 خونه اش! میرفتیم یجور هی دیافتادم...باحسام و امتحانش  ادی هوی
 خونه... مینه بر-شدم و گفتم یو لجباز یمغرور باز الیخیب

 باهات حرف بزنم. خوامیم-نگام کنه گفت نکهیا بدون
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 خب تو خونه حرف بزن!-
 ...پرهیم تشی...جدشهیتو خونه نم-

 تو حلقم... تتیکردم...جد یپوف
 مگس کشت... یاز بو شمیه مخونه...من دارم خف میبر-حرص گفتم با

 سمتم و با اخم نگام کرد... برگشت
 نیکردم...ا نیبه ادکلنتون توه ی...سدداریاو-اخمش،دلم خنک شددد دنید از

 دادن؟ هیتو تولدتون هد یدوست دختر گرام ستین یهمون
 !یزنیور م یدار یادیز-فرمون و بلند گفت یرو دیکوب محکم

گاه سرجام مچا یصدا از  له شدم...بلندش،ناخودآ
 یراماحت یگفته بودم مگه؟...نکنه به خاطر ب ی....چدیسددر من داد کشدد اتابک

 بود... دهیافش خر یبود که ج یبه ادکلن
 تو چشمام... دیدو اشک

 ....زنیاز حد باز کردم تا اشکام نر شیو پلکام رو ب نییرو انداختم پا سرم
 .ت رو شکستراهنما سکو کیت کیت یسکوت شد و بعد صدا یا هیثان چند

 و برگشت سمتم... سادیوا ابونیخ ی گوشه
 برگردوندم سمت مخالف... رومو

حس  تونسددتمیدسددتش رو راحت م یرو گذاشددت رو بازوم...سددرما دسددتش
 اخمتو... نمینب-گفت یگرفته ا یکنم....با صدا

 ...نه به اآلنش...دیکشیکه داد م ی...نه به وقتیواقع یبود به معنا وونهید
 َمموش؟-
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 حرص برگشتم سمتش...اشک رو تونسته بودم کنار بزنم... با
 !حاال نیمنو ببر خونمون...هم-شدم تو چشماشو گفتم رهیخ تیبصبان با
ش یخونه  میشه؟؟؟بریئه؟مگه م-و گفت دیدرهم خند یابروها با  دیمن؟ببخ

 تند رفتم...
 یگب و بعد یسرم داد بکش یدیازت متنفر اتابک...از تو که به خودت اجازه م-

 ...خوامیمعذرت م
 ؟یکن یکنم آشت کاریمن شرمنده ام...چ-رو خم کرد و گفت سرش

برمت ب نکهیجز ا-وسددط حرفم و گفت دیبگم منو ببر خونمون که پر خواسددتم
 خودتون؟ یخونه 

 کردم و رومو برگردوندم... سکوت
جد چونه با لحن  فت یمهربون ی،ولیام رو تو دسدددت گرفت و  تو از من -گ
 ن دوست دارم کوچولو!م ی،ولیمتنفر

ست دارم که  نیلبخند غمگ هی ستم بگم منم دو بلند حرف زدنش  ادیزد...خوا
 و پوچ افتادم و بدتر اخم کردم... چیسر ه

هار خوشددمزه  هی...هم واسدددت رمیمن؟هم من برم دوش بگ یخونه  میبر- ن
 م؟هوووم؟خوبه؟یبپزم...هم با هم حرف بزن

سته شو ناخوا سرم رو به ن شدم... شه تکون دادم...با ینه نرم   یوت رفتمیم دیبا
 ...اوردمیم ریحسام گ یخونه اش و سواال رو برا

 امتحان خوب بود َمموش؟-گونه ام رو ناز کرد و گفت یمهربون با
 اوهوم...-
 م؟یبخور دهینهار کوب-
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 اوهوم...-
 باهام؟ یقهر-
 اوهوم...-
 اوهوم؟-گفت یابروشو داد باال و استفهام یتا هی

 اوهوم!-و سر تکون دادم دمیخند
ماش برق زد....سددرش رو آورد نزد هوی نه ام رو  کیچشدد صددورتم و گو

 ...دیب*و*س
 !دیهم مثل جت بقب کش بعد

 منقبض و گرفته اش... مرخیاز برخوردش،زل زدم به ن متعجب
بارش کردم یبر یدر یدلم هرچ یتو !!احمق شیپسددره اآلِغ روان پر-بود 

 شعور... یب ی ووانهیجذاب ! د
 ...میخونه هردومون سکوت کرد تا

 وونهیاتابک واقعا د-دمیرسددیم جهینت نیبار به ا هی هیکه من هر دو ثان یدرحال
 بود!
من -گفت م،اتابکیدیکه سر کوچه رس نیشد...هم یتو سکوت ط ریمس تمام

 ؟یایکنم...همرام م دیکم خر هیبرم  دیبا
 ی.براتا به سواال برسم.. فرصت بود نینه تکون دادم...بهتر یرو به نشونه  سرم
 رو بده برم خونه. دینه کل-گفتم نیهم

 .رمی....بعد مرسونمتیم-زد و وارد کوچه شد و گفت راهنما
 .لیبسته آدامس بخر با پاست هیواسم -گفتم و بعد ادامه دادم یا باشه
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 ؟یترک نکرد اتویبچگ یهنوز بادتا-کرد و گفت یخوشکل ی خنده
 ؟یه تو بادتاتو ترک کرد!مگگهینه د-و گفتم دمیخند

 مثال؟-داد باال و گفت ابروهاشو
 حاال!-گفتم دمیخندیکه م نجوریهم

 وا!-و گفت سادیدر وا یابروشو باال داد و جلو یتا هی
 مثل اقدس خانوم نگو وا!زشته.-رو تاب دادم و گفتم گردنم

با ختهیخونه بهم ر-رو جلوم گرفت و گفت دشیو دسددته کل دیخند  دیاس!
 برگشتم. ی...تا دست و صورتت رو بشورگهید یببخش
...در رو باز کردم و وارد خونه شدم...گند دمیپر نییپا نیگفتم و از ماش یا باشه

 ...رفتیاز سر و کله اش باال م
 لنگ کفش افتاده بود... هیپر خاک بود و هر گوشه اش  راهرو

 نظم... یاتابک ب-لب غر زدم ریز
..ابروهام باال دمیو د میصددورت یصددندال یدر ورود یراهرو گذشددتم...جلو از
 کردن؟یم کاریچ نجایا نای..ادنیپر

ها و جورابام رو در آوردم و صددندالمو پام کردم...مقنعه ام رو از سددرم  یکتون
 مبل ول کردم... یو رو دمیکش

 لنحایداشددت...با ا یبهتر تینگاه به هال انداختم.نسددبت به راهرو وضددع هی
ولو  نیزم یرو ید یو یو د ید یبالمه س هید...بو یبازار شام یو یت یجلو

و بشقاب پر از پوست تخمه و پسته هم کنارش..اونور  لیآج یبود...ظرف خال
 ولو بود. یسیانگل یمجله و روزنامه  ییترشم چندتا
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مانتو برداشددتم.بعد مانتوم رو درآوردم و کنار  بیرو از ج لمیکردم و موبا یپوف
 ...دمیاتاقش دومقنعه ام انداختم و به طرف 

 که در اتاقش رو باز کردم نفسم گره خورد... نیهم
 یواز ب یا یاتاق رو پر کرده بود،البته با چاشددن یفضدددا یادکلنش همه  یبو

 ...گاریا*ل*ک*ل و س
انداختم و با دسددتم محکم جلوش رو گرفتم...داشددتم به نفس  مینیبه ب ینیچ

 افتادم... ینفس م
 اختم...به دور و بر اتاق اند ینگاه

 ...یگفته بود زک لهیطو به
و  ید یو یو د ید یسدد یسددر هیچپ و رو وسددط اتاق ول بودن... لباسدداش

م*ش*ر*و*ب،وسددط اتاق دهن  یخال یبطر یکل یمجله و کتاب،به اضددافه 
 ...کردنیم یکج

 ...یکوفت بخور-ته دل گفتم از
 اتاقش دوبدم... یدرهم و برهم گوشه  یطرف قفسه  به

 ...شدیلحظه سخت تر مهر  دنیکش نفس
 ...زدیتو ذوق م یآب بدجور زونکن
 کردم... بازش
آخر رو آوردم...حسدددام اسددم درس رو برام اس ام اس کرده  یبرگه  عیسددر

 بازار. تیریو مد یابیبود...بازار
 ...دمیمورد نظر رس یتا ورق برگردوندم تا به صفحه  چند
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 چمپاتمه زدم و از سواال بکس گرفتم... نیزم یرو
صدا نیمه ستم زونکن رو ببندم، ست چیریق چیریق یکه خوا سنگ  یکا،رویال
 بلند شد.... اطیکف ح یها زهیر
زدم  هرجیو ش دمیپر رونیقفسه جا دادم و از اتاق ب یسربت نور زونکن رو تو با

 ...ییتو دستشو
 به کار گرفتم... دنینفس کش یتالشم رو برا تمام

شقیگلوم م ته ساس خفگدنزیهام دل دل م قهیسوخت، ...حس کردمیم ی...اح
 درست ببلعم... تونمیهوا رو نم کردمیم
 ؟بهانه؟ ییمموشک؟کجا-
 ...دیلرزیانداختم...بدنم م میگوش ینگاه به صفحه  هی

سددرک  الیکنم...اتابک فضددول بود...مطمئنا به فا میرو قا یگوشدد تونسددتمینم
 ...دیکشیم
 ؟یشد میمموش؟قا-

 .لباسم.. یاسک ی قهیزدم به  چنگ
 نباشه! کنم و مشخص مشیلباسم قا یبود که بتونم تو یبزرگتر از اون میگوش

 به در خورد... یا تقه
 بهانه؟-

 هنوز تو دستم بود... یگوش
 کش شلوار و بدنم... نیب گذاشتمش

 ...دمیکشیکوتاه و تند م ی...نفسادنیلرزیم دستام
 رو مرتب کردم...مشخص نبود... بلوزم
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 ...امیاآلن م-گفتم ومدیدر م که از ته چاه ییصدا با
 نه؟یچته؟چرا صدات همچ-دادش بلند شد یصدا

 کرد... نییرو با شدت باال پا رهیدستگ
 اشک جمع شده تو چشمام... کردمی...حس مزدیتند تند م قلبم

 ...گفتمیم راهیدلم به حسام و اتابک بد و ب یطرف در رفتم...تو به
 در چرخوندم و بازش کردم... یرو تو دیکل

 بهانه....-دیبگم که نال یزیچ اومدم
 ...فمهیتو ک یاسپر-دمیو نال دمیلباسم رو کش ی قهی

 ...میسمت کوله پشت دیجمله ام تموم نشده بود که دو هنوز
 دادم و نشستم.... هیتک وارید به

 هنوز گره خورده بود... نفسم
 ختیر رونیکوله رو ب اتیمحتو ی...همه کردیرو باز م فمیک یپایحرص ز با

 ...یبه اسپر دیتا رس
 سمتم... دیداشت و دو برش
 دهنم... یزانو زد و گذاشت جلو جلوم

 شدده دهیاشدک پوشد هیال هیکه با  یینگرانش..چشدما یشددم تو چشدما رهیخ
 بودن...

نستم رو حس کردم...تو میتنفس ی..باز شدن مجاردیچیتو گوشم پ سیپ یصدا
 نفس بکشم... قیبم

 داد... یرهم به اسپ گهیفشار د هی
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 تونستم تنفس کنم... راحتتر
 چشمم سر خورد... یقطره اشک از گوشه  هی
 قطره اشک از چشمش افتاد... هی

 ...دادیرو م یاون ادکلن لعنت یبو هنوز
 بوت! نیبا ا یکنیخفه ام م یدار-که تونستم حرف بزنم،با خروش گفتم نیهم
 جاش بلند شد... از

 ...دی...بدون حرف به طرف اتاقش دوقرمزش حلقه زده بود یتو چشما اشک
س از ستادم و به طرف و شدم و به روان پاکش درود فر ه هام ک لهیسر جام بلند 
 کوله ام گذاشتم... یرو تو میپخش و پال بودن رفتم...گوش نیزم یرو

 دست اتابک مونده بود... یاسپر
 ..دمیرو پوش مانتوم
سره ست ی!!ادابایروان ی پ  دونهیم ی...وقتزنهیدکلن رو ما نیو باز ا شهیم شیدو

 دنبال من... ادیقراره ب
همه  نیبه اتابک نداشددت...اونم مثل ا ی...مشددکل من ربطدمیکشدد یتلخ آه

 ...دادنیبطر و ادکلنشون آزارم م یکه هر روز با بو یآدم
 چشمام حلقه زد... یدوباره تو اشک

ستمیچرا نم من شت یبوها تون شمام کنم؟مگه من دل ندا ست  م...منمخوب رو ا
 ...رمیدوست داشتم دوش بطر و ادکلن بگ

نعمت محروم  نی...نه تنها خودم از ایخوشبو بودن رو دوست داشتم...ول منم
 بودم...همه رو هم محروم کرده بودم!
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قطره  هیشدددن بدم...همون  یجار یبودم که به اشددکام اجازه  ینیتر از ا مغرور
 ...کردیم تیماه کفا هی ی،برا

 سمت در... رفتمیبودم و داشتم م دهیومدم لباسامو پوشخودم که ا به
بودم...حوصددله  ختهیابصدداب خودم و اتابک رو بهم ر یکاف یبه اندازه  امروز

 رو نداشتم... گهیکل کل د هی
ستمیباهام حرف بزنه،م خوادیم گفتیم هروقت رو  شیجر و بحث پ هیکه  دون

 ...میدار
 کوله ام گذاشتم... یرو تو صندالم

 ؟یتکجا به سالم-دمیکه صداشو از پشت سرم شن کردمیجورابامو پام م داشتم
 سمتش... برگشتم

و بره ر کنهیه*و*س م یرو شفا بده...اون از بابک که وسط د ایانیک یهمه  خدا
ونه در خ س،وسددطیشددلوارک و بدن خ هیاز اتابک که با  نمیپشددت بوم بخوابه،ا

 حال رمه رفتنه!!
 خونه مون!-

 ا نشست...رو پله ه کنارم
 !سهی...تنت خیخوریسرما م-غر گفتم با

با  یوقت-زد و گفت یپوزخند ا گرمه هو یعنیرون،یب یریال م هی یمانتو هیتو 
 !گهید

ه فقط...ب دادیشدددامپو م ی...بودادیبطر نم یبو گهی...ددمیکشدد یقیبم نفس
 !یخاطر من دوش گرفته بود بچه ام...ناز
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 کلفت تنمه! هیاسک قهی هیالم، هی یمانتو ریمن ز-
 دارم! یکلفت چرب هیال هیپوست نازک، نیا ریمنم ز-

 !نمیبیمن فقط بضله م یول-خوش فرمش کردم و گفتم یبه باال تنه  ینگاه
ست ش سشیخ یموها یتو ید صدیک شمه  دونمیکه نم ی...با حر سرچ از کجا 

 ؟یریکجا م گمیبحث نکن با من...م-گفت گرفتیم
 خونمون! رمیم بهت که...مبابا!گفت یا-جواب دادم یحرص منم

 ! یباش نجایمثال قرار بود امروز ا-
 !ادیبرم خونه خوابم م خوامیقرار...م یقرار ب-

 کرد و بلند شد... یپوف
 بازوم رو گرفت و کشون کشون به طرف کاناپه برد... ریز
هاش  ید یو یاز د یکیمبل نشددوندتم و  یمن،رو یدادایتوجه به داد و ب یب

 ...پزمی...من غذا منیبب لمیف نیبش-ستگاه و گفترو هول داد تو د
به خودش گرفت و دسددتش رو برد  یبدبخت ی افهیابتراض کنم که ق خواسددتم

 !کنمیازت خواهش م-نداشته اش شیسمت ر
ند مدی...خوشددم مدمیخ کهیکنم...از ا تشیاذ و نه خوشددم  ادیب ن خواهش ک

کنه خوشددم  کنم و اون فقط سددکوت یل یرو ابصددابش ل نکهی....از اومدیم
 !گهیبودم د وونهید یها یانیک نیاز هم یکی...خالصه منم ومدیم

شه ستور یا با ست-ادامه دادم یگفتم و با لحن د عد از ...باریب لممیآدامس و پا
 ...خوامیم ینهارم نون خامه ا
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سر  گهید زیچ هیمحبت نگام کرد ...نگاهش جز محبت  با شت که ازش  هم دا
گاه مرموزشاوردمیدر نم به طرف  ...ن فت و  کاشددگر من گر گاه کن رو از ن

 آشپزخونه رفت......
ضله  یرو دیخز نگام ساق پاش... یقو یب شت   دلم یغم،تو یلحظه کل هیپ

 نشست...
 نهکل،یداشددت،نه ه یا یکاسددت افهیکه نه از نظر ق یاتابک یسددوخت برا دلم

ص شت...ب بیب هیپول و خونواده...فقط  الت،نهیتح از که  یمن یکه برا یبیدا
 دیاز د ینبود....ول بیبودمش ب دهید طیشرا نیچشم باز کرده بودم و تو ا یوقت
ساب م یبزرگ بیب ایلیخ ستش بود... ی...کوتاه بودن پاومد،اونمیبه ح البته را

 ....نشیهم یسانت...ول4فقط 
 برگشت... لیآدامس و پاست یبسته  با
 ...یتو فکر-رو پاز کرد و کنارم نشست و گفت لمیف

چون اخم  دیزدم...لبخندم رنگ ترحم داشدددت...فکر کنم فهم یبخندل بهش
که  من-بلند شددد و گفت عیپام گذاشددت و سددر یرو رو لیپاسددت یکرد!بسددته 

حداقل کم  یاآلن بخور یمشددتاق یلیاگه خ ی!ولینشدد رینخور تا سدد گمیم
 درست کنم واسه کباب... شیآت رمیبخور...من م

 تابک؟ا-قدم برنداشته بود که گفتم هی هنوز
 جانم؟-سمتم...با همون محبت خاص نگام کرد برگشت

 !رونیبپوش بعد برو ب زیچ هی-رو فوت کردم و گفتم نفسم
 تکون داد و به طرف آشپزخونه رفت.... یلبخند کمرنگش،سر با
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به  نهوویغصدده نخورم...د شددتریتا ب رمیکردم نگاهم رو از راه رفتنش بگ یسددع
ن جام بل که!از سددر  ندوش حرفمم گوش نکرد  تاق بو گ به طرف ا د شددددم و 

به ا بردمیم یزیچ هی دیرفتم....با من  دیفکر کردم،از د نیتنش کنه...همزمان 
 .....کردمیتموم بود!من بهش افتخار م زیاتابک همه چ

 اتابک
ر که هست سرخ ت ینیرو رنده کردم....مطمئن بودم چشمام از ا ازیپ یکالفگ با

شامپ شبید ی...اون زهرمارشهینم شمم رو  یدیسف یامروز،به کل یوهاو  چ
 !بهانه رو بگو!نایا الیخیبود...ب ازمینابود کرده بودن....حاال پ

 گند زدم... یواقع یخدا...به معنا یوا
 بطر و ادکلن حساسه... یبو ینبود رو ادمی اصال

سه هم دهیماه بود ند هیاز  شتریب فراموش کرده بودم....لعنت به  نیبودمش...وا
 من...

 چشمام... یپر اشکش اومد جلو یصورت مچاله شد و چشما باز
روز  نیرو به روم!به خاطر من به ا نتیمونده بود سددرم رو بکوبونم به کاب کم

 ....اطیاحت یب ِی افتاده بود...به خاطر مِن لعنت
شت و پ نتیرو از کاب یکباب یخایس سر گو صم رو  شتم...با تمام حر  ازیبردا

 چنگشون زدم..کردم...با تمام قدرت  یخال
 بود... یمغزم ولوله ا تو

 نجایا ادیتحمل کنم،ب تونستمینم نیرو تو ماش کشیحضور نزد قهیکه دو دق من
 خدا... ی!اشهیم یچ

 زدم... خیگوشتارو س یچطور دمیبود که نفهم ریذهنم درگ نقدریا
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 اومد نمک و فلفل نزدم... ادمی دمشونیکش خیکه به س نیهم
صب سم رو ب یب سمت بالکن...چه غذافر رونینف مزه  یب یستادم و راه افتادم 

 قرار بود به خوردش بدم... یا
 ...دمیغر غرش رو از پشت سرم شن یصدا

 ؟یشونی!چرا امروز پرگمایم-
 سمتش... برگشتم

شو سب موها سته بود و  یدم ا سرش ب شت  سک قهی یبافتن هیپ که  یه اسورم یا
 تنش بود... ومدیم دشیبدجور به پوست سف

 ! ستین میطور-کردم لبخند بزنم یسع
شو سکیداد باال و اومد نزد ابروها سو ینی... ستم گرفت و  و ر شرتمییرو از د

آداب!!اونم تو  یمباد یآقا رنیل*خ*ت وسددط خونه راه نم-دسددتم داد و گفت
 سرما! نیا

 آداب!نه بابا! یبزرگونه حرف زدنش...مباد نیا یضعف رفت برا دلم
 ...دمیرو پوش شرتییخمارش گرفتم و سو یرو به زحمت از چشما نگاهم

 !سنایموهات خ-
 هوا خوبه!-طرف بالکن رفتم و گفتم به

 !من کالفه...الیخی...اون بکردیبالکن...حضورش معذبم م یاومد تو دنبالم
 اط؟یتو ح میریچرا نم-

جواب با  ی.به جاسددتیرو موهاش ن یچیه دمیجوابشددو بدم که د خواسددتم
 !ننتیبی!منجایا ایر سرت بعد ببذا یچ هیبرو -حرص گفتم
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 ننت؟یبینم یایتو ل*خ*ت ب-داد باال و گفت ابروهاشو
 به دو نکن! یکیبا من -حرص گفتم با

سرد ست و زل زد به پنجره  یصندل یرو خون ش  من-رو به رو و گفت یدم در ن
 ایهست  پسرشون نمیبب کنمیندارم!کبابت رو درست کن!منم نگاه م یبه تو کار

 نه!
 نخنده! کنهیم یگفت که مشخص بود سع یحالت هیرو با  جمله نیا
منم -نخندم گفتم کردمیم یکه سدع یشدرتم رو باز کردم و درحال ییسدو پیز

 شد! ینظر هی دیدخترشون اومد منو د دینو،شایا ارمیدر ب
 !پتویبکش باال ز-ناک برگشت سمتم و گفت غضب

ابا!دستور برو ب-گفتم ندسوزویام رو م نهیکه س یتوجه به باد یزدم و ب یپوزخند
 واسه من! دهیم

لبخند اغواگرانه  هی...سادی...اومد جلوم واذارمیدارم سر به سرش م دیفهم انگار
ندش....شدددا یا ثار صددورتم کرد...لبخ خودش  دیبود...شدددا طونیشدد دین

ستینم سرش نم نیبا دلم ا کنهیم کاریچ دون  نیا شدیخنده هاش!!بچه بود...
 !!ارهین مخنده ها چه ها به روز م

و گرمشددو گذاشدددت رو پوسدددت  فیطر ی....دسددتامیمتر یسدددانت هی اومد
 بدنم....قلبم به کوبش افتاد...

 اون لبخند رو لبش بود... هنوز
به لبام زل زد که گفتم اآلنه  یجور هیداد جلو و سددرش رو باال گرفت... لباشددو

 که بب*و*ستم....
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س قلبم شت از  شق رفتی...رگ گردنم مرونیب زدیام م نهیدا شه...  قهیکه منقبض 
 ...زدنیهام نبض م

ه جنب ی...من در مقابل بهانه بشدددیتو رگام....نفسددم داشددت قطع م دیدو خون
 بودم!

 ام سوخت... نهیس یخواستم واکنش نشون بدم...رو تا
 کردم... یا ناله

 بقب... دیکش عیسر بهانه
تا  دیاریشدرتتون رو در ب ییراحت سدو الیحاال با خ-و گفت دیغش خند غش

 ...نهیتنتون رو بب یها ینقاش هیدختر همسا
 رفت تو و در رو بست... دیخندیکه م نطوریهم بعد

 هم فشار دادم... یدندونامو رو یبصب
 بچه! مچهین هی چهیسنم شدم باز نیا با

 زیر ریبلندش رو پوسددتم مونده بود و ز ی...رد ناخنهاسددوختیهنوز م پوسددتم
 !ونریب زدیداشت از روشون خون م

 !از دستوراش...از حسادتش...طنتاشیخنده ام گرفت!از ش تیبصبان ونیم
 ام رو خراشوند دختره! نهیس-زدم غر

 بستم... چشمامو
من  یل...وزدیو حرفارو م کردیکارارو م یبعض ادیز یبهانه از سر وابستگ دیشا

م ازش خودش دیکه شا یا ی...دلبستگیدوست داشتم اسمشو بذارم دلبستگ
 د!!بو خبریب
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-گفتم دمیکشددیشددرتم رو باال م ییسددو پیکه ز نطوریزدم و هم یپوزخند
 !!!شهیبموش نم یدلبسته  یشکیه

د و ح یب یغصدده  هیغم بزرگ... هیلبخند تلخ.... هیشددد به  لیتبد پوزخندم
 بشق به شدت ممنوبه بود! هیکه حاصل  یحساب!!غم

س کبابارو شتم ال خیاز  س یجدا کردم و گذا شتم تو فر تگذ ینینون و با  ا داغ ا
 بمونه!

صل سال تنها زندگ حا ش هیبود که  نیکردن ا یده  شده بودم...تر ورد م یکدآقا 
ش یبالقه  شنک هردفعه از  سمش چ دونمیو نم اوردیم رازیبهانه رو که رو  یا
 ...ختمیظرف ر یبود تو

شتن خام خرد  یکه مموش جان گوجه  ییاز اونجا بازم ست ندا شده دو کباب 
 ...ایشتم کنار ترشکردم و گذا

 گذاشتم... زیم ی...اونو هم حاضر کردم و روخوردنیم یهم فقط پپس نوشابه
 خوشگله،بفرما نهار! یشیپ-داد زدم اوردمیکه کبابارو از فر درم نطوریهم
-زد تو آشپزخونه و انگار نه انگار که زده بدنم رو آش و الش کرده گفت رجهیش

 مموش؟ ای میشیبالخره من پ
 ؟دختریزود نیئه!به ا-غذا و گفت زیجواب بدم،نگاهشو دوخت به م اومدم تا

 نبود نه؟ هیهمسا
 بود!نه ن-گفتم نهیتا بش دمیکشیرو بقب م یکه صندل نطوریو هم دمیخند

 ئه!بد شد که!-
بد نشددد...شددما زودتر به  ادمی!زگهینه د-و گفتم دمیموهاشددو ب*و*سدد یرو

 !یسنه بودگر میحساب گهیبهم م یحس هی!دیدینهارتون رس



wWw.Roman4u.iR  38 

 

شت ش دا ن آره!به لطف فرح جو-و گفت دیخند الیخی...بزدیناخونک م یبه تر
 !میکرد لیامروز صبحونه کوفت م

 ...دیغش غش خند بعد
 نفرت هینه! ی...وادنشیخند الیخی...پشددت بنکهی...ادمیخنده هاش ترسدد از

 پنهون... یغصه  هیو ... قیبم
شتم نگاش م هنوز شت تو لیبود از ترش ...دهنش رو پر کردهکردمیدا  وانی...دا

 ...ختیریواسه خودش نوشابه م
 شه تا بخوره... یگوجه هم دستش بود و منتظر بود دهنش خال کهیت هی

 ...کردیم ریداشت خودش رو با تنقالت س شهیهم مثل
 گم شده بود! یالیخیب یایدر هی یکه تو ی...غمینگاهش غم داشت...ول هنوز
 ...دمیبود بهش بگم ترس که قرار ی....از حرفدمیترس

.من از غم.. ییایگم شدده تو در یالیخیب نیا نکهی...از ادمیاکشددنش ترسدد یر از
 رو دوست داشتم... الیخیب ی...من بهانه دمیپسندیمورد رو نم نیاصال ا

 ه؟یچ-دهن پر گفت با
 !کردمیداشتم فکر م یچیه-رو ازش گرفتم و لبخند زدم و گفتم نگاهم

 ؟یدار نایاباز از -و گفت دیخند
 اشاره کرد... یظرف ترش به

 روشنک آورده بود...-رو تکون دادم سرم
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ندیداشدددت م هنوز به چدیخ هاشددو دوسدددت  ی...ولدونمیرو نم ی... نده  خ
کج و کوله اش رو با برق  یاگه دندونا یاگه با دهن پر باشدده!حت یداشددتم...حت

 بذاره... شیداشتن به نما یکه کش صورت ییبراکتا
واسه ماهم آورده بود...من سه روزه دخلشو -نون رو جدا کرد و گفتاز  کهیت هی

 آوردم...
 !یخوریببرم خونه؟تو که نم یدیم-ابروهاشو داد باال بعد

 !ارونیبعد ا یکه اول غذا بخور یبه شرط یببر همشو...ول-جون و دل گفتم با
 من غذا بخورم؟اونم دستپخت فرح رو؟بمرا!-شو مچاله کرد و گفت افهیق
 ...یالیخیکلم گذاشت تو دهنش...باز رفت تو فاز ب کهیت هی

مامو با یرو چشدد به روزش  یچ اوردمیسددر درم دیهم فشدددار دادم... داره 
 ؟باهاش کردیم کاریالغر شده بود!فرح داشت چ نقدری...پس بگو چرا اادیم

شتم و  رشیچرب ز نون شتم ب کهیت هیرو بردا شویکباب گذا س ن متش و گرفتم 
 خودتو که.. یکرد ریبخور...س نویا ایب-گفتم
اووووووم...دلم واسه -با ولع گاز زد و گفت نطوریرو از دستم گرفت و هم لقمه
 خونه تنگ شده بود!!! یغذا
 ...دیمغزم سوت کش گفتیجمله رو م نیداشت ا یوقت

 ؟یخوریمگه تو خونه تون غذا نم-دنیباال پر ابروهام
 ....دی....دوباره خنددیخند

 اصال! دیخندینم ی...بادکردیاشت نگرانم مد دناشیخند نیا
 !خورمیچرا!...تو...خونه...فقط کره بسل...م-

 نهار،شام؟-شدم...با حرص گفتم یبصب
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 ...کردیبرق ترسناک!بهانه داشت نگرانم م هیبرق زد... چشماش
 سیس،سوسیخورم،سوسی!!!من ناگت مشی...نهار؟شام؟اادیبدم م نایاوه!از ا-

پاسددتیباشددقشددم!نون خامه ا یواچرکا!!! نیاز ا یبندر پفک...آهان  ل،ی! 
روده هامو  ی...گفتم بهت بگم تا کمتر غصددده دمیقورت نم گهیآدامسدددامم د

 ...یبخور
 گنده گرفت و با ولع خورد.... یلقمه  هی

 هیبعد  هیچپوند تو دهنشو سه ثان یترش یلقمه اش رو فرو نداده بود که کل هنوز
 نوشابه روش... وانیل

 کشش نداشت... گهید مغزم
 کرده بود؟ رییتغ نقدریماه،ا هیبرض  در

شمامو شار دادم...چ یرو چ سرش م یهم ف شت به  شکمو  شهی....همومدیدا
 زده ها باشه... یقحط هیکه شب ینه به حد یبود،ول
 به کل کور شد... اشتهام

 !فرح
 ...ینداره،ول یباهاش برخورد خوب ادیز دونستمیم

 .هم فشار دادم.. یرو پلکامو
 ؟یخوریچرا نم-بهانه بلند شد یصدا

 نبود... یشدن یکردم خونسرد باشم...ول یسع
 !کنهیکم درد م هیسرم -گفتم یآرامش ساختگ با
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باد خورد تو کله ات د یا-هم کرد و گفت یتو اخماشددو با!  نیا نی...ببگهیبا
 حرف گوش ندادنه! ی جهینت

 جمع شد تو چشمام... اشک
 ....اشی...نه نگرانشیالیخیودن...نه بنب یکدوم از حرکاتش باد چیه

 و خودم رو با غذام سرگرم کردم... نییرو انداختم پا سرم
 تمام یبا اشددتها رفتم،بهانهیمن که تمام مدت داشددتم با غذام ور م بربکس

شد و دبه  شو خورد...بعدم بلند  شت یترش یغذا شت و کنار کوله پ  شیرو بردا
 گذاشت تا وقت رفتن با خودش ببره...

 رو جمع کنه که نذاشتم... زیبرگشت تو آشپزخونه...خواست م بعد
 ...خوادی...تو نمادیطلعت بعد از ظهر م-گفتم یحوصلگ یب با

 ظرفارو بشورم حداقل...-باال زد و گفت ناشویآست
 ....َـدیبا ای..بخوادینم-گرفتم و گفتم دستشو
 ...دیتو دهنم ماس حرف

 سابد کبودش... یرو دیخز نگام
گاه تو مابروها  هم گره خوردن... یناخودآ

 رد نگاهم رو گرفت... بهانه
 م؟یحرف بزن میبر-داد و گفت نییرو پا نشیآست عیسر

 شده؟ یدستت چ-رو باال آوردم و گفتم نگاهم
 شد! ینجوریا ییهوی...یچیه-شونه باال داد و گفت الیخیب

 دروغ بهانه؟-بلند گفتم بایکردم و تقر اخم
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تو  یرو برا زیهمه چ دیچرا با-و با اخم گفت دیکشدد رونیاز دسددتم ب دسددتشددو
 ؟یشیفضول م یادیز یگاه یفکر کرد چیبدم؟چرا اتابک؟ه حیتوض

شد و خ کیقدم بهم نزد هی ضب...رو پنجه هاش بلند   رهیشد...با اخم...با غ
 شد تو چشمام...

شت س انگ سمت  شونه گرفت  شاره رو ن ضربه زد و با جد نهیا  تیام و محکم 
 !یستیتو....آقا باالسر من....ن-تکرار کرد

 رفت... رونیهم پشتشو کرد و از آشپزخونه ب بعد
 اومدم... رونیتا از بهت حرکاتش ب دیطول کش هیثان چند

خاشددگر نبود...بود...ول گمینم قل یچموش و پر حدا احترام بزرگتر  هی...
 از حد گذشته بود... گهید نی...اشدیسرش م یکتریکوچ

 ...مینشویبه پ دمیکوب محکم
 ...هیهمش باد نایکردم فکر کنم ا یسع
 ...یول

 ...دادیکم کم داشت ارور م مغزم
نه ها ما یدسدددت کم ب قل حرکاتش ا یروان یاز آدا حدا بهم  ناروینداشدددت!!!

 ....فهموندیم
 کمک خودت کمکم کن! ایخدا-....دمیو نال نتیبه کاب دمیرو کوب میشونیپ

 بهانه
 مبل ولو شدم... یه هله هوله،رواز مدتها با شکم پر از غذا،ن بعد

 ...ونیزیتلو یزل زدم به صفحه  نحالیبودم با ا دهینفهم یچیه بایتقر لمهیف از
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بدجور یغذا بک  تا مک بود...ول یب یا هاش  دهی...کوبدیچسددب یلیخ ین
 بدون نمک... یخوردن داشتن!هرجوره!حت

ضول نیبا ا دونمینم فقط  شهیم بزنم!!!اگه بخوام حرف امیکنار ب یچطور اشیف
ش یعنیدرد و دل!!درد و دلم  رو بهد و قول و قرارام!من فقط و فقط با  دنیخط ک

 ...کنمیمامانم درد و دل م
شمامو سنگ چ شتن  شار دادم...پلکام کم کم دا شنبشدنیم نیف ه ....امروز پنج

 بهشت زهرا... رفتمیسر م هی دیبود...با
 ..ی...ولومدیخوابم م بیبج

 ...داشتمیپلکامو باز نگه م دیبا
 اتابک؟-داد زدم بلند

نه ب سددرش که معن یطور هیآورد.... رونیرو از آشددپزخو گام کرد   شددوین
مه در هیپررو! یدختره  گهیمطمئن بودم داره بهم م یدم،ولینفهم  یور یبال

 !کنهیبارم کرده باز داره صدام م
 بابا! الیخیب

 مامانم؟ شیپ یبریمنو م-هامو باال دادم و گفتم شونه
 مهربون شد... هویبود  یچطور دونمیکه نم ینگاه

 زد و پلک زد... یخوشگل لبخند
 !میفتادیراه م دیبود...با2رو نگاه کردم... سابت

 پس من لباس بپوشم؟-
 ...بعد...میحرف بزن نیاول بش-اومد و گفت رونیآشپزخونه ب از

 هوا! شهیم کیتار-و گفتم دمیرو به لبم کش زبونم
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 ..نمیشت و وادارم کرد بششونه ام گذا یرو رو دستش
ست و گفت خودش ش ش یاونور فرق نوریسابت ا مین-هم کنارم ن  نینداره...ب

 باهات حرف دارم!
چشددمامو ببندم و  خواسددتیحوصددله سددرم رو تکون دادم...بدجور دلم م یب

 ی ازهیتا خم4مقابله کردم و در مقابلش  دنیخواب یبا وسددوسدده  یبخوابم...ول
 ..دمیکش مونیپر و پ

رفته بود تو آشددپزخونه که  یبرگشددت...اصددال ک یبا ظرف نون خامه ا بکاتا
 بخواد برگرده؟

ش ازهیخم دوباره ستش گرفتم.... یو نون خامه ا دمیک شو که  هیهارو از د دونه ا
 چاق تر بود جدا کردم و گاز زدم... هیاز بق

 برداشت و گاز زد... یکی اتابکم
 نه...حرف بز خوادیداره که م کارمیچ دونستمینم

 بگذرونه! ریکنون راه انداخته بود !خدا بخ حتیباز بساط نص حتما
 ینیریبود به شدد رهیخوردم و زل زدم به اتابک که هنوز خ موینیریل*ذ*ت شدد با

 گاز زده اش....
 بدش من! شیبخور یتونیاگه نم-گفتم ارمیاز فکر درش ب نکهیا یبرا

 رو هول داد باال... نگاهش
 و؟یچ-گفت یمنگ با

 دستش اشاره کردم... یتو ینیریو به ش دمیخند
 رو به طرفم گرفت... ینیرینگام کرد و ش مهربون
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 اتابک رو هم خوردم... ینون خامه ا فیک یکل با
...فکر شددکم درد بعدش مانع شددد تا یظرف بود...ول یمحتو ی هیبه بق نگام
 رو هم ببلعم! یسوم

 بالخره زبون باز کرد... اتابک
شمام...ا زدیقع حرف زدن زل مکه مو شهیهم برخالف شخص بود  نباریتو چ م

 پاش یفرش و داشدددت با انگشددتا یها شیداده بود به ر ریکالفه اس،چون گ
 ...دادیم شونیباز

 حالتش نداشتم... نینسبت به ا ی...حس خوبزدیشور م دلم
نه که بابک  ای یبود انیدر جر دونمینم-شددروع کرد به حرف زدن یهوف هی با

 مهاجرت بود؟ یدنبال کارا
 متعجبم دوخته شد به دهنش... نگاه

 ....نهیرو باال گرفت تا واکنش منو نسبت به حرفش بب سرش
 ته دلم خوشحال بود... یبودم...ول متعجب

شنمیبر رانیقرار بود از ا نکهیاز ا خوشحال شتاق منتظر  فاش حر یادامه  دنی!م
 شدم...

مام...تعجبم رو د رهیخ فت دیشدددد تو چشدد  انیگار درجرخب ان-و گ
 رفتنشون درست شده! ی...کاراینبود

 بگم آخ جون که... اومدم
 رفتنشون؟

 گفت رفتنشون؟؟؟ اتابک
 رفتنتون؟ نگفت
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 کرد... یقاط مغزم
 شدم تو صورتش... رهیخ
 فقط نگاهش کردم... یجیگ با

 !زدیداشت شور م دلم
 ....یشده بود ول رمیدستگ ییزایچ هی

دباهام م*س*تجاب شده بودن که بار  ی...اما!کفکرام اشتباه باشن کردمیم دبا
 دوم باشه؟

 !رنیم رانیاز ا دیتا قبل از ب-و گفت دیکش یقینفس بم اتابک
 رن؟؟؟یم-گفتم منقطع
 بابک،فرح و....-دیکش یآه اتابک

 !انیشا-زدم یتهشو رفتم!!!پوزخند تا
 ...نمیتا نگاه مهربون اتابک که رنگ ترحم داشت نب نییرو انداختم پا سرم
 روش! نیتر یصورت!به بلن نیزده شده بودم!!به واضحتر پس

 چنگ انداخت به گلوم... بغض
 که توش جا خوش کرده بود... یخورد از نفرت چیپ دلم

 !ختی!فرح بالخره زهر خودش رو ریمهر یب نهمهیگره خورد به خاطر ا نفسم
 ...گهیم یچ دمیفهمینم یول دمیاتابک رو مشن یصدا
ظه ب یگرداب هیدم تو کرده بو ریگ فقط ب میبدبخت شددتریکه هرلح ه رخم رو 

 ...دیکشیم
 ...یکنیم ی!با من زندگنجایا یایتو م-
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 نگاهش کردم... فقط
 حرفا رو بهم بزنه... نیکرده تا ا یکردم خودکش حس
 رو فوت کردم... نفسم

که بخوام گر نیتر از ا محکم فا بودم  ماس کنم  هیحر چه  ایکنم...الت
 کنم! ییم نما...مظلودونمیم

 کنار زدم... اشکامو
 من نبود جز مامانم! یاشکا قیبالم ال نیتو ا یشکیه
-که خودم از آرامشددش در تعجب بودم گفتم یسددر جام بلند شدددم و با لحن از

 ؟یامروز بهم نهار داد نیواسه هم
 بغضمم از تو گلوم کنار بزنم... یتا ته مونده ها دمیغش خند غش

 ! گرفتنیفتن مبه ر میکاش زودتر تصم-
به نگاه متعجبش گفتم یچنگ زدم و ب مانتومو ز به بعد هرروز ا نیاز ا-توجه 

 ...خورمیغذاها م نیا
 ن؟یبهتر از ا یچ-هامو بستم و ادامه دادم دکمه
صب مقنعه ش یام رو ب سا فیفقط ح-سرم یرو دمیک  هیمزاحم تو و دختر هم

 ...شمیم
خبر بز و چز  نیشددت به خاطر ا!!توقع داکردیهنوز داشددت منگ نگام م اتابک

 راه بندازم که منم ببرن؟بمرا!هنوز منو نشناختن!
 چنگ زدم... نیزم یام رو از رو کوله

ش ی دبه شتم...هم یتر شتمیروزا برم نیرو برندا ،فرح !ببرم تو اون خونهنجایا گ
 ...خورمیتنها همشو م نجایا امیبخورن؟خب کوفت بخورن...خودم م انیو شا
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شت نگام مهنوز م اتابک شله زرد دا وش خب لباس بپ-دمی...بهش توپکردیثل 
 شد! کیتار میبر

عه ا سددرش ند دف عد شدد یرو تکون داد...چ لک زد و ب رفت سددمت  رجهیپ
 یخب بهانه خانوم!!! رسددما ب-فرسددتادم و گفتم رونینفسددم رو ب یاتاقش...پوف
 خوشگله!!! کی!تبریخانمان شد

به طرف راهرو ر دمیغش غش خند الیخیب بام توو  ظرم منت امیکتون یفتم!جورا
 بودن!
 اتابک

 سددکوت حال هی...تو گفتینم یچیزل زده بود...ه رونیبه ب ریطول مسدد تمام
 ...میبهم زن غرق شده بود

س ییچندتا هی سر یول دمیسوال ازش پر ف حر یبرا یلیجواب داد...تما یسر
 زدن نداشت...

باهاش حرف  یطورچ دیدر اون لحظه با دونسددتمیشدددده بودم،واقعا نم جیگ
 !یهرچ ایداشته باشم  یبزنم،چه برخورد

قدریا ندازه  یاز برخوردش تو ن به ا که  جب بودم  نه متع ماه طول  هی یخو
 !امیب رونیب یتا از هنگ دیکشیم

 ی...در مقابل رفتارااوردمیکم م شددناسددمش،داشددتمیم کردمیکه ادبا م یمن
 و دلشوره آورش!!! بیبج

 !یتو فکر-
 !ادیخوابم م-کرد و گفت یهوف
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 پس؟ یدیچرا نخواب-حاکم شه نمونیبازم سکوت ب خواستمینم
 دنید ماین یتوقع داشددت-نثارم کرد و گفت یهیو نگاه باقل اندر سددف برگشددت

 مامانم؟فکر خواب واسم ارزشمندتر از مامانمه؟آره؟
ستمیفقط م من ستمی...وگرنه مرمشیبه حرف بگ خوا شنبه اش دون رو  قرار پنج

 بهم بزنه... ستیحاضر ن یطیشرا چیتحت ه
به لبم کشدد زبونم  یایب یتتونسددینم گهی،دیرفتیم رانیاگه از ا-و گفتم دمیرو 

 بهشت زهرا!
 رو کم کنم... شیاز ناراحت کمیگفتم تا  نویا

 !...دونمیم-
 به رفتن ندارم... یلیتما-و ادامه داد مرخمیزل زد به ن تیجد با

 هر حال از دونم،بهیبود...نم قینفس بم دمی...شددادیبرگردوند و آه کشدد روشددو
 !نیسرد ماش شهیش ینفسش بخار شد رو یکه داغ دمیچشم د یگوشه 

 ؟یبر یخواستیواقعا نم-
 کرد... سکوت

 سکوت پرحرف... هی
 ...میبود دهی...رسدمیکش یخفه ا آه

 ...میشد ادهیرو پارک کردم و پ نیماش
 ...دنیلرزیشده بود و لباش م دیمثل گچ سف صورتش

 داشت که لباس گرم نپوشه! یچه اصرار دونمیسردشه...نم ستمدونیم
 صدا دنبالش رفتم... یافتاد ...ب راه
 ...میدیرس
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ک از روشن یمن دست کم یبود...برا زیهمه بز یکه برا یزد کنار قبر کس زانو
 نداشت...زانو زد کنار قبر مامانش...

 قبر کنار زد... یرو از رو دهیخشک یبرگا
 !یانی...خاطره کرو اسم دیکش دست

 شد به اسم... رهیخ یخیحس و  یصورت ب هی با
 گرفتم حرکاتش رو... نیذره ب ریز

 !یشده بود به اسم...مات و سنگ رهیخ فقط
 اسم بود هنوز... یرو دستش

 ...خوردیذره هم تکون نم هی
 ...شیخاموش نهمهیبه درد اومد از ا قلبم
 و برمون نسبتا خلوت بود... دور

صداومدیم یمداح یداص نحالیا با گالب و حلوا....چقدر  ی...بوهیگر ی...
 مکان... نیبود ا ریدلگ

 مات سنگ قبر بود... یا قهیدق ستیب
 ...شدمیکم داشتم نگران م کم

 ...رفتنیتو سرم رمه م یبد یفکرا
 مات بمونه.... ینجوریزده باشه...نکنه هم خینکنه  نکهیا

خواسددتم باهاش حرف بزنم...کاش که چرا  فرسددتادمیبه خودم لعنت م داشددتم
 گذاشته بودم خود بابک بگه...

 سرش رو آورد باال... هوی
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 از حد باز کرده بود... شیب چشماشو
 ...دمیچشماش ترس یزدگ رونیو ب ی...از گرددمیترس

 !میبر-بود گفت فیو خف فیکه به شدت ضع ییصدا با
 بلند شد... عیسر
 بود... نقدریهماومدن به آرامگاه  ی...اصرارش برانیهم

بدون ذره ا نه،زلیبشدد ادیب به اسددم.... نه   یحرف و درد و دل...ذره ا یبز
 !میاحساسات به خرج دادن،سنگ رو لمس کنه و بعد بگه...بر

 دور شد... یقدم چند
 خوندم... یسنگ قبر زدم و فاتحه ا یبرداشتم و رو یسنگ کهیت

 دفن بودن... یکه اون حوال ییزایتک تک بز یبرا
 ...مامان...خاطره...ونآقاج

ازم جلوتر  یدادم و از جام بلند شدددم...بهانه ده متر رونیرو پر صدددا ب نفسددم
 بود...
 رو بهش رسوندم... خودم

 رو گرفتم... بازوش
 خورد... تکون
 ...دیلرزی...بازوش تو دستم مزدنیم یدیبه سف لباش

 نهمهیاز ا...یپوچ نهمهیاز ا دیسردش رو دوخت تو چشمام...دلم لرز یچشما
 خال نگاهش...

 بهش بگم... خواستمیم یرفت چ ادمیبسته شد... زبونم
 ...دمیرو از ابماق گلوش شن صداش
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 بابک... یخونه  رمیمن نم-
سرم چرخ خورد...در برض  یبابک....خونه  ی خونه سابت و 2بابک....تو 

اه نگ ،شدددیالیخیغرق شددده تو ب نیشددد خونه بابک...نگاه غمگ م،خونمونین
 چ و سرد...پو
 افتاده! نییپا یبا گوشه ها دیسف یو پرخنده،شدن لبا یصورت یلبا

بودن،حاال شددل دو طرفش افتاده بودن و  دهیام چنگ کشدد نهیکه به سدد ییدسددتا
 !...دنیلرزیمشتم م یتو
 بهانه!-دمینال

 هوا... ینامعلوم رو ینقطه  هیبرگردوند...زل زد به رو به روش...به  روشو
 قرمزش... ینیقشنگش...به نوک ب خمریزدم به ن زل

 سردمه...-گرفته گفت یصدا با
 دوشش انداختم... یکت خودم رو درآوردم و رو عیرو ول کردم...سر بازوش

 رو چنگ زدن... قهیباال اومدن و  دستاش
 از من راه افتاد... جلوتر

 ...دنیدفعه شروع کرد به دو هی...شدیم شتریقدماش هر لحظه ب سربت
ضحک ترکردم د یسع سا یصحنه رو برا نینبالش بدومم ...م ون که بهم ییک

 مرد لنگ،واقعا خنده دار بود!!! هی دنیبودن ساختم!!دو رهیخ
 ...میزدیچرخ م ابونایتو خ مینه شب بود و ما هنوز داشت یکاینزد

 زل زده بود به رو به روش... یخی یمجسمه  هیمثل  بهانه
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صال  یولرمش،یکردم به حرف بگ یسع یدفعه ا چند شده بود...انگار ا سخ  م
 ...دیشنیصدامو نم

 بودم... کالفه
 صد بار زنگ زده بود... بابک
 نگران بود... اونم

 کرد؟ شدیچه م یول
 !انیفرح و شا ایبهانه... ای

 هینفر در مقابل 2پسددرش... انی...فرح زنش بود...شدداانیفرح و شددا مسددلما
 نفر!بهانه...دخترش...

 ...دیام لرزرون پ یرو میگوش دوباره
 !شدیبابک نم یدر پ یپ یبود و بهانه متوجه تماسا لنتیخوبه سا باز

 ...سادمیزدم و وا راهنما
 ...ای مینخورد ...انگار براش مهم نبود در حرکت باش یتکون یحت بهانه

 و جواب دادم... دمیپر نییپا نیماش از
 ...یهست یکدوم گور-
 !نابویتو خ-داد بابک گفتم یتوجه به صدا یب

 کجاست؟ ؟بهانهیدادیچرا جواب نم-
 ؟ینگرانش-زدم و گفتم یجواب،پوزخند یجا به

 معلومه!-گفت بلند
که از ظهر تو سدرم رمه  یی...تمام حرفادمیدور شدده بودم...داد کشد نیماشد از

 !ادیفر هیشدن به  لیرفته بودن و مغزم رو از کار انداخته بودن تبد
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گرانشددد- گهین بود ؟ا نش  گرا میم ین ه نه  یدیف خو تو داره زجر  یتو 
گه نگرانش بود یدیفهمی!...مکشدددهیم قدر کمبود داره...ا ولش  ینطوریا یچ

 ....یکردینم
بود توجه به سددفارش  نیا-بگه که نذاشددتم...بلندتر داد زدم یزیچ خواسددت

 ش؟یبود مراقبت از امانت نیخاطره؟ا
 بود؟ نیآره؟ا-تر گفتم آروم
 اتابک...–گفت  میمال

 اد؟هان؟یداره سرش م یچ یفکر کرد چیمن!ه ر؟برادیاتابک چ-
با-دیچیپ یگوشدد یکردن نفسددش تو یخال یصددددا حرف  دیرودررو 

 خونه! ارشی...زودتر بمیبزن
 ...دمیتو موهام کش یدست
 بهانه بود... ی...کتم هنوز رو شونه هاشدمیهوا م یداشتم متوجه سرد تازه

 من! یخونه  ادیامشب م-
 کرد.. سکوت

 گفت و تلفن رو قطع کرد... یآروم باشه ا بعد
 بستم و رومو برگردوندم... چشمامو

جدول زانو زده بود..نگران  در نار  نه ک ها باز بود...ب نده  مک ران مت ک سدد
 سمتش... دمیشدم...دو

 نبود که به مرد لنگ دونده بخنده! یکس گهید نجایا
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م دمیرسددد تالش  بود و داشدددت  گلوش  نفس  کردیبهش...دسدددتش رو 
 ود شده بود....بکشه...صورتش کب

 ...دمیترس
 نتونستم اسمش رو صدا بزنم... یبند اومد...حت زبونم
 شونه اش...سرش رو گرفت باال! یرو گذاشتم رو دستم
شک بب توقع شتم ا شماش...ول نمیدا  رهیخ حس یو ب یخال ی لهیدوتا ت یتو چ

 شدن تو صورتم...
 ...دمیکش ونریب نیرو از ماش شیو کوله پشت دمیکوب میشونیدستم رو به پ کف
 ...یباز کردم دنبال اسپر پاشویتک ز تک
 ...دمیشنیِهن کردنش رو م ِهن

 هوا... دنیبلع یرو برا تالشش
 ...کردمیباز م پارویز یشتریسربت ب با

 ...کردمیم دایکمتر پ گشتمیم شتریب یهرچ
 و رنگ شدددیاش بلند تر م نهیخس خس سدد ی،صدددا گشددتمیم شددتریب یهرپ

 صورتش کبود تر...
شتمیم شتریب یهرچ ستش رو  گ شار د نگاهش  ...التماسشتریلباس ب ی قهی،ف

 پررنگ تر...لباش لرزون تر...
 ...نبود...دمشیند

 فکر کردن نداشتم... فرصت
 پر بود از التماس... نگاهش

 ...نیتو ماش گذاشتمش
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 روندم... مارستانیحداکثر سربت به طرف ب با
 ...دیپریداشت م پلکم

 ..بهانه. یبا تقالها شد،همزمانیتر م دیداشت شد دنینکشداد  یبرا تالشم
 به پوستم...ناله کرد... دیسردش رو تو دستم گرفتم..چنگ کش دست

 قربونت برم....تحمل کن... میرسیاآلن م-
فشددار  گاز یرو شددتریپامو ب شدددیرفتن ناخناش تو گوشددت دسددتم،بابث م فرو

 بدم...
س...کم مونده زدیسربت م نیشتریبا ب قلبم شبجهه.. رونیام ب نهیبود از   می.گو

 ...کردیترم م ی...بصبخوردیم برهیو
 !یاتاق من بود....من لعنت زیرو م یاسپر
 ...دیلرزیهنوز م یگوش

 ...دمشیکش رونیبهانه رو ول نکردم....فرمون رو ول کردم و ب دست
 ...شبنم

 ...یمهمون
 ...یپارت

 ...بهانه
 کبود... رنگ
 سردش... یدستا فشار

 ..باد سرد خورد تو صورتم!نییرو دادم پا هشیش
 بقب... یرو انداختم صندل یگوش
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 ...میبود مارستانیب یکاینزد
 ...میدیدورت بگردم...رس یاله-

 ...گهید زدیو پا نم دست
 ...برگشت سمتم...نگاه پر التماسش رو به صورتمدیکشیو منقطع نفس م کوتاه

 نگاهش رو... دمیچشم بلع یدوخت...از گوشه 
 هم گذاشت... یرو چشماشو

 بهانه...-دمی...نالدیترک بغضم
مان مت اورمانس و داد  دمیو ب*غ*لش کردم..دو دمیپر نییپا همز سدد

 اتاق... هیزدم...کمک خواستم...از ب*غ*لم گرفتنش... بردنش سمت 
 وارد اتاق شم... نذاشتن
 ...ختنیریمحابا م یب اشکام

 ...رونیب آوردمش یمن بود...چطور بدون اسپر ریتقص
 پوس یهنوز...رد ناخناش رو سددوختی...دسددتم ممیشددونیبه پ دمیکشدد دسددت

 هیباشه! یبدون اسپر دینبا قهیدق کی یحت-گوشم... یدکتر تو یدستم...صدا
 ...هی...جبران نشدنکیکوچ یدقت یب

ستم شتم رو د صداها یرو گذا شنوم  شنوم...ن رو  میطایاحت یکه ب ییگوشم تا ن
 ...دیکشیبه رخم م

 کردم... یدقت یمن بود...من ب ریتقص
 ...شدیم شیطور اگه

نهیداشدددت د فکرش به دکردیام م وو  ی...وادمیکوب واری...سددرم رو محکم 
 ...یمنه....وا ری...تقصیبشه....وا شی...طوری...وای...وا
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ها یب گا به ن جه  نذاشددتن برم  یتو تاق رفتم....چرا  به طرف ا جب روم  متع
 کردن؟یم کاریتو...اونهمه مدت اون تو چ

 به در... دمیرس
 داشت! یتی...چه اهمی...ولکردمیم هیداشتم گر هنوز

 جناب!-
 ...با من بود؟برگشتم

 د؟یباهاش دار ی...چه نسبتدیفرم رو پر کن نیا-
 ه!برادرزادم-لب گفتم ریو فرم رو از زن گرفتم و ز دمیرو به لبم کش زبونم
هان مه کرد یآ فت و زمز ...نگران سدددتین شی...طوریمهربون یچه بمو-گ
 ...دینباش

پشت اون درا  دونستیکه نم یحرف زدن نداشتم...مخصوصا با کس حوصله
 چه خبره!!!

 دیبه باباش خبر بد-لب گفت ریدادم...ز لشیرو پر کردم و تحو فرم
 ازم دور شد... بعد
 اتاق رو باز کردم و وارد شدم... در

 تخت شلوغ بود... دور
 از پرستارا برگشت سمتم... یکی

 !دیخوبه..نگران نباش-زد و گفت لبخند
که به طرف در  نطوریداد و هم یا یتخصددصدد حاتیهم برگشددت...توضدد دکتر

 باشه... ژنیچادر اکس ریشب رو ز هی-گفت رفتیم
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 یا یاطیاحت یب نیهمچ گهید یدفعه -شونه ام گذاشت و ادامه داد یرو یدست
 !هیماه یآب برا ،مثلیتنفس ماریب هی ی،برای!اسپردینکن

 رفت... رونیگفت و از اتاق ب نویا
 رفتن... رونیسرم از اتاق ب میهم بعد از تنظ گهیپرستار د دوتا

 سمت تختش... دمیدو
 دستش.. یپلکاش باز...سرم تو یدهنش بود و ال یرو ماسک
رده ک یو گذاشتم با اشکام شسته بشه...من چه حماقت دمیرو ب*و*س دستش
 بودم؟

 ...شتریهام ب هی..شدت گررو تو دستم تکون داد. دستش
گه  یهرچ بذار گه مرد کوچک!ب بک...ب تا له ا خا گه  گه....ب دوس داره بهم ب

 اتابک النگو پوش...
 ...رمیبم دینکنم که با هیحماقتم گر یاگه برا من

 بگذرون! ریخودت به خ ای...خدایمن....وا یایدقت یدوبار به خاطر ب امروز
 یتابک!با یدقت یب-و گفت دیکش شیجوگندم یتو موها یبا حرص دست بابک
 دقت!

 سکوت کردم... فقط
 .بابک رو نداشتم.. یها هیطعنه و کنا ی!حوصله یکاف یبودم به اندازه  کالفه

 پشت در بود... دلم
 داشتم زودتر بابک بره تا برگردوم تو اتاقش... دوست

پاهاشددو رو با قدم م دیکوبیم نیزم یحرص  باره  زدیو طول سدددالن رو  و دو
 ...شتگیبرم
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 تو برو! ششمیمن پ-رو تر کردم و گفتم لبم
 به خدا-گفت زدنیاشددک برق م هیال هیکه به خاطر  ییکرد و با چشددما یاخم

 ...ستیدلم رضا به رفتن ن
ضش س قتریبم بغ شت و پناهم...ک  کردیم تمیحما شهیکه هم یشد!برادرم...پ

 بود!! سادهیم*س*تاصل رو به روم وا ینطوریا
 !تونمیازش دل بکنم...نم تونمیسم نمبه ارواح خاطره ق-
 مدونسددتیخودمم نم یوقت گفتمیم دیبا یحرص نفسددم رو فوت کردم...چ با

 ه؟یدرست و غلط چ
 مجبورم...بفهم مجبورم!-
 ...فهممیم-لب گفتم ریز
که نم- نه هم  ها با ب ته... نذاشدد !همش جر و سدددازنیفرح...ابصددداب برام 

 ؟یهمفیم هیبد یبحث...همش دبوا و جدل!...دو راه
 !فهممیم-

 نمدوینم-نشست و دستاش رو ستون سرش کرد و ادامه داد یصندل یرو کنارم
سرم ول کنم برم!بعد  زنهیم ی!به خدا گاهرمیبگ دیطرف کدوم رو با  ادیم دمایبه 

 تحمل کنم!!!از اولم ازدواجم با فرح حماقت بود! دیمن مردم!با
 طالقش بده!-گفتم خونسرد

 ؟یچ انی؟؟؟آره؟؟؟شایراحت نیبه هم-کرد و گفت یپوف
 ؟یقولت به خاطره چ-
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رف ط تونمی...نه مهیدرد من چ فهمهینم یشکیه-دیموهاش کش یرو تو دستش
 رو! انی...نه فرح و شارمیبهانه رو بگ

 ؟یکنیفرار م یدار نیواسه هم-تلخ شدم...با حرص گفتم هوی
 شد... ساکت

 بحث نداشتم... ی حوصله
 به در کردم... گهینگاه د هی

 ...زدیتا برگردم تو اتاق...دور از بهانه قلبم بدجور م رفتیبابک م کاش
 اتابک...داداشم...-
ستمیم صله  چوقتیبگه...ه خوادیم یچ دون رو  یتکرار یحرفا دنیشن یحو

 نداشتم!
 !باشه قول!!مراقبشم...حاال پاشو برو!یبگ یخوایم یچ دونمیم-

 !مریبعد م کنمیصندوق رو م یکارا-کرد و گفت یهوف
 !ششیبرم پ خوامی!فقط برو میکنیهرکار م-دلم گفتم یتو

 گه؟ید یمراقبش-به صورتم دوخت و گفت نگاهشو
 تکون دادم... سر

ستش  دونمیم-بود به در اتاق رهیشونه ام حس کردم..نگاهم هنوز خ یرو رو د
 ...نهمهیقد تو دوسش نداره!با ا یشکیه

ند چشددم  هیر کن فقط فک-!!!نیآرامش تلخ و سددنگ هیزد... یآروم لبخ
 ...اونم بهانه ست!!یدار

منه!وجودمه...چشم که  یزندگ ی...بهانه چشمم باشه؟؟؟بهانه همه دمیکش آه
 ...بهانه روحمه!چهیه
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 فعال!!!-
 بلند شدم.... میصندل یکه دور شد از زو نیهم
شدم...ز در ستک ی هیاون ال ریاتاق رو باز کردم و وارد اتاق   دهیآروم خواب یپال

 کبود یبود...با لبا دهیهمچنان رنگ پر ی.ولبود..
 نشستم... کنارش

 اش... دهیزدم به صورت رنگ پر زل
 مخواسددتیم قهیدو دق یوقت ی...ولرفتیبالمه فکر جور واجور تو ذهنم رمه م هی

سربت هیخال هیذهنم خال دمیدیتمرکز کنم م شونیکیرو  !!!انگار افکار باهمون 
به ذهنم وارد م بدونیم رونیب مغزم شددددن،ازیکه  کهیا رفتن، اثر از  یذره ا ن

 خودشون به جا بذارن!!
 بهانه تکون خوردن... یلبا

و صددورتش کامل رو به من قرار  دیکم گردنش چرخ هیرو تکون داد... سددرش
 گرفت...

 پلکاشو باز کرد و نگام کرد... یال
-دمکرام دادم و زمزمه  ینیبه ب ینیموش کردم... چ هیام رو شددب افهیو ق دمیخند

 مموش!!
 بزمچه!-گفت ییو با پررو دیخند مات
 !!دمیغش خند غش

انه مودب خواسددتیکه م ییبزمچه!!البته وقتا گهیبهم م یواسدده چ دونسددتمیم
!!!البته مرفتیبزمچه راه م هی!!!بزمچه بودم چون شددبگوانایا گفتیصددحبت کنه م
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شباهت سمو و نیکه ا کردیاحتماال بهانه حس م یول کردمیحس نم یمن  سا م ا
 گذاشته بود!!

شحال شه دال یدال-حالش خوبه خوندم دمیدیم نکهیاز ا خو شه دال یمو  یمو
 موشه!!

 باهوشه!! یک دهیخواب یک دارهیب یک
 ده،یکه آفتاب همجا به کوه جنگل تاب نیبب

 !!دهیخود مموشه تنبل خواب یجا یهنوز تو اما
 پاشو ،به کو جنگل نگاه کن! االیمموش  خانوم

 !!دهیآفر دهیرو آفر ی،قشنگیزایچخدا چه  نیبب
 !!دهیرو آفر یدخترکش یخدا چه بزمچه ها نمیپاشم بب-و گفت دیخند بهانه

 !!طونیش-
 موقع در اتاق باز شد... همون

با د پرسددتار تاق شدددد و  نه گفت یچشددما دنیوارد ا  یشدددد داریب-باز بها
 !!!شبیکرد د یبموت چه خودکشون نیبالخره؟پاشو بب

 ؟یبهتر-و رو به بهانه با لبخند گفترو کنار زد  پرده
 ...دمیشنیصداش رو واضح م گهید حاال

 بله خوبم!-
 خدارو شکر...-

ه بعد ...فقط لطفا دفعدشیببر دیتونیم-به من انداخت و گفت ینگاه پرسددتار
 !دیدقت کن

 گفت و دست بهانه رو فشار داد...بعد از اتاق رفت... نویا
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 که! یمنو کشت-و گفتم دمیبهانه رو ب*و*س یشونیپ
 !یکشتیمنو م یتو داشت–کرد  اخم
خروش و  !باارهیواضح اشتباهم رو به روم ب نقدری...توقع نداشتم ادمیرو گز لبم

 خونم گردن تو بود... مردمیاگه م-صدا ادامه داد یگرفتگ کمی
 نیدورت بگردم من نگو ا ینگو...اله یچیه-لبش گذاشتم و گفتم یرو دستم

 ...یگیهم که م نارویت...احرفارو...دلم خون هس
 از هم باز شدن! اخماش

ند غش فت دیغش خ بک -و گ تا اوه اوه!!اشددکشددو!!!جمع کن بسددداطتو ا
 النگوپوش!!

 ...دمیخند شیسرتق باز نهمهی...به ادمیخند
به من مدال  نجایا انیدانشددجوهات م-فرو کرد تو گونه ام و گفت انگشددتشددو

 اشک تورو! نم،میاری!!!تو اشک اونا رو در مدنیافتخار م
 خنده ام بلندتر شد! یصدا

 شیالیخیزود تو مود ب نقدریا نکهیبه حرفا و حرکاتش بخندم،به ا نکهیاز ا شتریب
نگاهش نبود!!! یاز غم پررنگ تو چشماش خبر گهید نکهی!ادمیفرو رفته بود خند

 دمیرسیم میگرفتیغم نامحسوس!!!اگه از اون غم فاکتور م هیو  طنتیپر بود از ش
 از جنس غم!! ییها یالیخی!بیالیخیببه 
برداره!!لعنت  میدسدددت از سددر نگاه زندگ خواسدددتی....نمیغم لعنت نی...ااه

 بهش!!لعنت!
 بهانه

http://www.roman4u.ir/


 65 های تنهایی منسرگیجه 

 افهیچقدر محو ق دونمی...من نم نهیبود زل زده بود به آ یا قهیچند دق هی اتابک
 ...رهیاش شده بود که قصد نداشت نگاهش رو ازش بگ

ش درنقیدر اومد!آدم ا حرصم سر خوب ،خدا رحم م فتهیخود  افهیق کنهی؟بگو پ
برم  هگیم طونهیش ؟؟؟یمحو و منگش بش یخواستیوگرنه چقدر م هیات معمول

رو صورتشم بکشم تا حاال حاال  دمیاش کش نهیدونه از اون پنجوال که رو س هی
 زا ِی ازخودراضدد ینکنه،م*ر*ت*ی*ک*ه  دایزدن خودش رو پ دیها ه*و*س د
 خود متشکر!

سالبتها شدت خود کم ب ی!!نا گفته نماند همجن تماد اب نیبودن که همچ نمیبه 
مون و به قول ه دیلنگی!!خوب بود بچه ام مدادنیبه امثال اتابک م ییبه نفسدددا

 شن!! شییفدا خواستنیهمجنسام شل!!بود وگرنه چقدر م
شگل ن ی...جونم اتابک!الهدمیمرگ خند ذوق ه ک یستیمن دورت بگردم...خو

ردم که من دورت بگ یسددتی!مهربون و دخترکش نیکه هسددت یسددتیآقا ن!!یهسددت
 تییتو فرق سرم!!منم اگه دانشجوت بودم فدا یکه دو دست التتمی!!تحصیهست

 اشگروهه و صددد البته پ ریاسددتاد دلبر و خوشددگل، که مد هی یی!!فداشدددمیم
 !!لنگهیم
فته د....گبهم گفته بو یدخترا کشددته مرده اش هسددتن رو حسددام چند بار نکهیا

 دانشجو به خونش تشنه ان!! یکه پسرا نهیبود که همه حواسشون به اتابکه!!ا
 ستی...حواسشم نکنهینگاه م نهیمن دورش بگردم هنوز داره خودش رو تو آ یا

 سابته دم در اتاقشم... میمن ن
تاقش  هی یطانیفکر شدد هی دفعه تو ذهنم جون گرفت...گاماس گاماس وارد ا

 بموووووووو!-فتمبلند گ هویشدن و 



wWw.Roman4u.iR  66 

 

 ...دیمتر از جا پر مین
 توف تو ذاتت زمزمه کرد! هیشب یزیلب چ ریرو گذاشت رو قلبش و ز دستش

 تو ب*غ*لش... دمیو پر دمیخند
 ؟یدیپسند-زانوش نشستم و گفتم یرو

 و؟یچ-گفت رتیرو دور کمرم حلقه کرد و با ح دستش
 !گهیرو د نهیآهمون ج*ی*گ*ر تو -کردم و گفتم یسمتش...نچ نچ برگشتم

-مو گفت دمیخنده!خودمم خند ریفقط نگام کرد و بعد بلند زد ز یا هیثان چند
 من دلم گرفته !

 درستو بخون جوجه! نیبش-زد و گفت لبخند
شو  ای،یشدیمن مموشدم،پ-و سدرم رو بردم جلوش و گفتم دمیگرفتم و کشد لپا

 جوجه؟
ستامو از رو دویخند شت و با محبت نگام کرد. ید  هی...باز نگاهش لپاش بردا

گم من ب یستیرودربا ی...بیعنی!!اوردمیجز محبتم داشت که ازش سر در ن زیچ
 ...دمیمفهمینگاه اتابک رو ن یمعن چوقتیه
ش شتریتو ب-  میتبهت گفت جوجه!و وق دیبا یشیدقت م یب ی!وقتیمواقع ممو

 !یشیکه واضحه!!پ یکشیپنجول م
اغ پس ب-تکون دادم و گفتم دنیهمف یدادم باال و سددرم رو به نشددونه  ابروهامو

 فعاله! یوحش درونم درست حساب
 ...دیصدا فقط خند یب

 دلم گرفته! رونیمنو ببر ب-گفتم دوباره
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 ...سادیپاش بلند کرد و بلند شد وا یاز رو منو
سددر شددونه اشددم!!همون  یایکیبلند؟من تا نزد نقدریتو گورم چرا قدش ا خاک

 ...هکشیابتماد به نفسم ته نم رمیگیم بهتره...حداقل باال تر قرار نهیبش
 م؟یبر-رو گذاشتم رو شونه اش و نشوندمش و مظلومانه گفتم دستم

 ؟یمگه فردا امتحان ندار-
 می...برمکاریتموم شدن امتحانام!تا دوشنبه ب-نه تکون دادم! یرو به نشونه  سرم

 ...جون بهانه...مرگ بهانه...تنمی...لفطا!خواهج ممیاتابک...بر
 ساکت شو!-که داد زد کردمیم فیداشتم تند تند رد ورنجیهم

 نگاش کردم... متعجب
عه !!دفشددهیامرت اجرا م یبارم بگ هیتو -و گذاشددت رو لبم و گفت انگشددتش

 ...یآخرت بود جون خودتو قسم داد
شم شتم -و ادامه داد چوندیرو پ گو  رونیب ادیاز دهنت ب گهیبار د هیاون حرف ز

 و تو! دونمیمن م
 ..فکر.. هی....هویم رو ول کرد...دردم گرفت...خواستم ناله کنم که گوش بعد
 !ایب-بهش انداختم و گفتم یا یبصب نگاه

 کجا؟؟؟-گرد کرد چشماشو
..نامرد با تمام قدرت کردیم زیو زینگاش کردم...گوشم داغ شده بود...و یجد

 بودش... چوندهیپ
 ا؟یب-م و باز گفتماشاره ام رو به طرف باال گرفتم و جلو بقب کرد انگشت

 جونم؟-رو آورد جلو و با خنده گفت سرش
 ...شیشونیتو پ دمیرو بردم بقب و کوب ه،سرمیبه چ یبفهمه چ نکهیاز ا قبل
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 گفت... یآخ
 ...زدیم یخودم داشت بندر مغز

مال یشددونیدسددتش پ هی با با دسدددت د دیخودش رو   یشددونیاش پ گهیو 
 خرم -گفت دادیتکون م مینشددویپ یرو یکه دسددتش رو دوران نجوریمن...هم

 !!خب اآلغ جان...مغز خودتم داغون شد که!یهست
 نخندم کردمیم یکه سع یهول دادم بقب و در حال میشونیپ یرو از رو دستش

 !!ستمی!مثل تو هم بدجنس نیفقط تو درد بکش ومدیدلم ن-گفتم
تاق ب از جد رونیا با همون  مه دادم تیرفتم و  حاضددر  گهید قهیتا ده دق-ادا
شددام سددوپر  هی یبرا یو ازم درخواسددت کن یایجنتلمن وار ب خوامیاش...مب

 !کیو پ کیرستوران ش هیتو  الیشیاسپ
 فروشنیم یبندر سیهمون رستوران چرکا که سوس-و بلند گفت دیخند اتابک

 گه؟ید
شت پ دمیخند بلند سمتش ...هنوز دا شتم   رمی..بم..دیمالیرو م شیشونیو برگ

کردم جمله آخرش رو  یحقش بود...سددع الیخی....ببچه ام دردشددم اومده بود
-!!! زدیحرف م یبندر سیگفت؟...اووومم....آهان از سددوسدد ی...چادیب ادمی
 !ولیا

شر یدیپس ل-گفت دیخندیکه م نجوریهم شگله!ت ضر دیببر فیخو  دیش حا
 !رونیب میبر
 !الیخیب-اخم کردم و گفتم هویفکر از سرم گذشت.... هی

 هو؟ی یشد یاخمشو...چ-
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 لباس ندارم که!-کردم و گفتم یهو
 نیکه دسددتش رو ب نطوری...خودش رو بهم رسددوند و همدیمهربون خند اتابک

هام م تا ابرو فت دیکشددیدو از خونه تون بر  میریاخم نکن مموشدددک...م-گ
 !میداریم

 خونتون؟ گفتیکرده بودن اونوقت م رونیمون؟؟؟منو از اونجا ب خونه
 ...ستیمن ن یاونجا خونه -م و گفتمابروهام هول داد نیرو از ب دستش

 ..که دستم رو گرفت رفتمیم یو یاومدم...داشتم به طرف ت رونیاز اتاق ب بعد
باشددده بپوش بر نمینب-زل زد تو چشددمامو گفت یناراحت با  میاخم کرده گلم!

 واست لباس بخرم!
 جمعه اس!-کردم و گفتم زونیغصه لبامو آو با
 بازن!غصه نخور! مغازه ها-و گفت دیب*و*س مویشونیپ

با اتابک رو دوسدت  دیرفتم سددمت مانتوم...خر رجهیرو تکون دادم و شدد سددرم
وست د ادیز یلیخ یلیخ یلیکم،نه دو کم....اصال کم نه!!خ هینه  یعنیداشتم!!
 داشتم!!

خودش در  دی!اگرم از دداشتیچون و چرا برش م یب ذاشتمیدست م یهرچ رو
جازه یول دیخریشدددان!!من نبود،م رو  دنیخر یبپوشددم!ول دادینم بهم ا

 من دورش بگردم! ی!الهدیخریم
 ...رونیاتاق اومد ب از
 دهیپوش مشیسورمه ا دی...کاپشن سفیخی نیتنش بود با ج یسرمه ا ووریپل هی

چاالپ  دمی!پردادیم یتازگ ی...بودادیبطرم نم یبود!بو تو ب*غ*لش و 
 چاالپ ب*و*سش کردم...
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 مو داد...و مهربون جواب ب*و*سه ها دیخند
..از خودش جدام کرد و بدون هویو  دیب*و*سدد نمویو گاز گرفتم...ب دماغش

 !طونیش میبر-نگام گفت نکهیا
ناراحت پیتر ردش؟؟؟خواسددتمیگیبرق م هوی!!!چرا وا که  یغم و   ادیبردارم 

 رمیمیم-بازوش شددم و گفتم زونیشدل شدد...آو شدمیافتادم....دوباره ن دیخر
 برات!
 !یکرد جایب-دستم گذاشت و گفت یو روو دست گرمش دیخند
 زنگ دراومد... یکه صدا میدیپوشیکفشامون رو م میداشت

 کرد و به طرف اف اف رفت... یاخم اتابک
 برخر مگس معرکه لعنت!-که بلند گفت دید یچ دونمینم
 ه؟یک-

 ؟یشیدلخور م میبر رترید کمی-زد و گفت یسمتم...لبخند مهربون برگشت
 ه؟یک-گفتمکردم و دوباره  اخم

 شبنمه!-زد و گفت یا یزورک لبخند
 تو هم رفتن! شتریب اخمام
صال صور ا ا شه به بنوان زن بمو بب هی نکهیت و رو  ریدلم رو ز نمشیروز قرار با

 !کردیم
 ...دمیرو گز لبم

 چنگ زد تو گلوم... بغض
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س دیاز من نبا ریغ اتابک شه د یک شه!دوماد ب شته با ست دا بهم  یک گهیرو دو
 ه؟محبت کن

ک توجه به نگاه منتظر اتاب یکاناپه انداختم...ب یبرگردوندم و مقنعه ام رو رو رو
 بخوابم! رمیم-مانتومو باز کردم و گفتم یدکمه ها

 بهانه!-دینال
 مزاحمم.. دیببخش-کردم و برگشتم سمتش...با حرص گفتم یپوف
 ...دمیمال خودم بود دو امیا میکه،از همون قد یطرف اتاق به

 !دمیشبنم و اتابک رو هم شن یاحوال پرس یدر رو بستم صداکه  نیهم
 !ایلعنت
 دستام فشار دادم.... یرو تو سرم
 ؟یشب بمونه چ اگه

 خدا!! یوا
 ...دمیسرک کش رونیرفتم سمت در...بازش کردم و به ب رجهیش

 شدددبیبه خاطر بهانه د-گفتیتوهم م ی افهیمنو برداشددته بود و با ق یمانتو
 ؟یومدین

 گفت... یزیچ هیلب  ریز اتابک
 دختر برادرت؟؟؟ ایمن مهمترم -بلند گفت شبنم

 ...دمیاتابک رو نشن یصدا باز
 !یکنیوسط منو فراموش م ادیجوجه که م نیا ی...پاگهیآره د-

 زدم! یپوزخند
 وارد اتاقم شدم و در رو بستم... شدیکه هر لحظه بزرگتر م یتوجه به بغض یب
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 تنها بودم چقدر
 پناه!! یب چقدر
 آالخون واالخون... شمیکه بره،اتابکم ازدواج کنه...من رسما م بابک
 حلقه زد تو چشمام... اشک

خودم از کاسدده درتون  زهیقطره بر هی-از حد باز کردم و غر زدم شیب چشددمامو
خاطره شددبنم و بابک و فرح و  ؟؟؟بهیانیکنم؟من؟؟؟بهانه ک هی!!!من گرارمیم

 امثالهم؟؟؟
ش یمگه؟؟؟خر ک ضمیمر نار من ک دین؟ کلهم برن به درک !!فقط...اتابک بابا

 ...میکه من برم سر زندگ یبمونه!!حداقل تاوقت
بروس شم بخواد دوماد شه خودم  نکهیبه خدا قسم اگه قبل از ا-غر غر گفتم با

 ه،لبیبقده ا دیبد دیند هیشبنم گره گور نی!!مخصوصا اگه بروس اکشمیرو م
 !!!هیادی!بخدا زهیادیل!اتابک از سرش زاسک ی نهیبوز کهیباشه!زن یپروتز
 اتابک
...شددبنمم که مسددلسددل وار رونیب ادیوقت بهانه ن هینگام به در بود که  همش

.تموم ..زدیغر م زیر هیحرفاشو نداشتم!داشت  ی!اصال حوصله رونیب ختیریم
 نبودن حرفاش... میشدن

 ...زدیبند داشت ور م هیبود که  یربع هیطاقتم تموم شد! بالخره
 لحظه امون بده... هیشبنم جان!-نشستم و گفتم کنارش

 !دییبفرما-گفت متیکرد...آروم و با مال نگام

http://www.roman4u.ir/


 73 های تنهایی منسرگیجه 

شوه خرک البته شن میناگفته نماند ب شو دونمی...نم یبود!!!ول شیچا  یه هاچرا ب
مت بهانه از س یطنتیش نیداغم کنه!من...منه نفهم!با کوچکتر تونستیشبنم نم
 ...مشدیم لیجوش متما یبه نقطه 

فارو م نیا دیبا یک به به دختر برادرتم نظر  گفتمیزدم؟میحر تا بهم بگن تو 
 ؟؟؟؟یدار

 شبنم جلو چشمام تکون خورد... دست
 که تو اتاقه و قهر یخوشددگلشددو دارم به اون زلزله ا یزل زدم به لبا دمیفهم تازه

 !کنمیکرده فکر م
د...مثال من خودش فکر کرده بو شیپ یچ دونهی...خدا مدیمات خند شددبنم

 محو لباش شدم...
 بمونه!!! االتی...بذار تو خدمیخند منم

سم کردمیفکر رو م نیبودم که ا دیپل چقدر !سدرم رو تکون دادم و ابروهامو با ر
سم ب نییباال پا یبادت چندبار  شبید بابت-سرجاش و گفتم ادیکردم تا حوا
 اومد! شیمتاسفم!کار پ

 ؟یجواب تماسامو بد یتونستینم-
 !مارستانیبود...منم تو ب نیتو ماش میگوش-رامش گفتمآ با

 منم نرفتم!بدون تو که مزه نداشت!!-به گردنش داد و گفت یقر
 حالش چطوره اآلن؟-به در کرد و گفت ینگاه بعد

اطر مطمئن بودم به خ یول کنهینم هیگر دونستمینگام رفت پشت در...م دوباره
 !هیحضور شبنم بصب

 ...ششیبنم بره تا برم پتو دلم نبود زودتر ش دل
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 !کمیبهتره -
 پلک زد...سرش رو آورد جلو...نفسش رو تو صورتم فوت کرد... شبنم

 خوش حالتش... یپرپشتش...لبا ی....مژه هازدیبرق م بیبج نگاهش
 چشماشو لباش در نوسان بود... نیب نگام
 ...زدیبهانه چرخ م شیتو اتاق پ فکرم

 نه با حضور بهانه! یم...ولنبود لیم یرو خوندم.خودمم ب فکرش
 من خسته ام شبنم!-

 !زمیاز تنت دربره بز یخستگ خوامیم-ام و گفت نهیس یرو دیرو کش دستش
 دونمیم-و گفتم دمیدسددتش...لپش رو ب*و*سدد یرو گذاشددتم رو دسددتم

 ..باشه؟گهیوقت د هی یبذار برا یقشنگم...ول
گاه اخم قب برد و ن تاق کرد و گ یکرد...سددرش رو ب  یتا ک-فتبه در ا

 نجاست؟یا
 ...کنهیم سمونیبمونه آسمون ر نجایاگه بفهمه بهانه قراره ا دونستمیم

 ..میی....امشب جاستیبه خاطر بودن اون ن-گفتم عیسر
 ...شمیباشه...مزاحم نم-رفت و گفت فشیزد ...به طرف ک یپوزخند

 ...دیتلق تلق به طرف در دو بعد
 رفتم... دنبالش
 !!میستی!منو تو بچه که نگهیقهر نکن د-رو گرفتم و گفتم بازوش

 بچه مانعمونه! هی یول میستیآره بچه ن-
 به کار تو داره؟ کارینکن...بهانه چ یقضاوت الک-
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شون ن نجایا ادیب دهیم یمزاحمه...چه معن شهیهم-  ستیاتراق کنه؟خونه خود
 مگه؟؟؟؟

خونه ....ومدهیکه ن بهیخونه غر-پنهون بمون گفتم کردیکه تالش م یحرصدد با
 من!! ی!قدمشم رو تخم چشماادیبموشه!!هروقت بخواد م

تو که -رو بردم بقب و با دقت صورت برافروخته اش رو نگاه کردم و گفتم سرم
 ،درسته؟یکنیبه بهانه حسادت نم

نه -تو گف دیکش رونی...با خشونت دستش رو از دست من بدیخند کیستریه
بدم م ی!ولکنمیحسدددادت نم کهی!!!اادیازش  به نحوهر د ن عه  مانع خوش  یف

 ماست! یایگذرون
 نزدم! هم حرف یباهاش تلفن یماه بود که حت هیاز  شتریچرت نگو شبنم!من ب-
 !دیا گهیسابت ور دل همد24که  دیبود یخب!اگه آشت دیقهر بود-
 !یکنیم یپس حسود-
 !اون همش اوله!نمیمن برات دوم نکهیآره...آره حسادته!!ا-

 ...حرف حساب که جواب نداشت...یعنینگفتم! یچیکردم...ه سکوت
 یبه طرف در خروج ونیگر یو با چشددما دیکوب نیزم یحرص پاشددو رو با

 رفت!
 ...دیدر رو بهم کوب شرق

بلند شد!!مطمئن شدم  میشرق بعد یبستم ...تا چهار شمردم....صدا چشمامو
 ...رونیاز خونه رفته ب

 زدم ...برگشتم... لبخند
 ...دیبه روم...خند تو چشم شدم با مرد رو چشم
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 گه؟ید یدکش کرد-
 زنا غر غروئن! نیچقدر ا-تو موهامو گفتم دمیکش یدست
ند ند بل فت دیخ تا بزیپرتوقع یادیتو ز-و گ ند تا چ ند نه...شددبنم!چ ها  زی!!!ب

 وقتا! هی یریمن؟دل درد نگ
 برو بابا!-زدم یشخندیتو هوا تکون دادم و ن دستمو

 !دمیبه طرف اتاق بهانه دو بعد
ست...اون ستین لهیهم طو نجای!اادیخوابم م-که باز کردم غر زد رو در !خونه 

 که... یاز جنابال نمیکوبه،ایکه در رو م یاف گرام یاز ج
 لطفا! رونی!برو بادیخوابم م-حرف بزنم که بلندتر گفت اومدم
 تخت نشستم... یندادم...کنار رو گوش

و اره انگشددتم رو فربقب رفت....دوب کمیرو فرو کردم تو پهلوش.... انشددگتم
 کردم تو پهلوش...

 نکن!ئه!-و با اخطار گفت دیبقب کش باز
 گذاشتم دو طرف پهلوشو شروع کردم به قلقلک دادن... دستامو

 !دونستمینقطه ضعفش رو م خوب
از  نویکه نخنده!ا کردیکه ولش کنم....داشددت خودشددو کنترل م کردیتقال م اول

 !!دیترک وهی...ی...ولدمیفهمیقرمز شدن صورتش م
شنگ خنده هاش اتاق رو پر کرد... یصدا رفت...دل  نیلحظه اون غم از ب هیق

وروجک که روز و شددب  هیاز ته دل  یشددد...غرق خنده ها یمنم غرق شدداد
 واسم نذاشته بود!
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تاد،ولش کردم و گفتم خوب ماس کردن اف به الت نه  ها -که قلقلکش دادم و ب
ه مغازه لباس بپوش ک ای!!بدو بیشددیاورانگوتان م هی!اخم نکن شددبگهید یدیخند

 ها منتظرمونن!
 ...ادیخوابم م-رو تنش و گفت دیبرگردوند و پتوش رو کش روشو
ش پتوش شد-و گفتم دمیرو ک شو دخوابهیم یکه ه یمموش یباز که  !منو گهی!پا

 !نقدریدق نده ا
 !!کنهیفوت تو دلت م گیدقارو که او ب-
 ندرالی!بهانه سدددمید غش غش خندشددبنم به کار برده بو یکه برا یفیتوصدد از

 35 پاش زیگفته بودم! سدددا دمیخریکه داشددتم واسددش کفش م یوقت نویبود!ا
 وت!!ف گیب گفتیدست گرفته بود و بهش م نوی!بهانه هم ا39شبنم  یبود...ول

 !می!حاال پاشو لباس بپوش برگهید دیکنیم تیخب جفتتون اذ-
 ؟یباهاش ازدواج کن یخوایم-گفت یجد ی افهیق با

سددوال رو  نیزل زده بود تو صددورتم و ا یخونسددرد و جد نقدریموندم....ا مات
 د؟یپرسیم

 دهنم رو قورت دادم... آب
 ...ایبودم...لب در ییاول راهنما-آرامش گفت با

 زد... پوزخند
 شمال!همون سفر نحس... میکه رفت یبار نیآخر-

 !ادمهی-دمینال
 ؟؟؟یبهم گفت یچ ادتهی-

 گفت؟یبهش زده بودم...کدومش رو م ادی.حرف زگر نگاش کردم.. پرسش
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 ادته؟یو به تو بگم... امیخوشم اومد،اول از همه ب یکیهر وقت از  یگفت-
 آره تکون دادم... یرو به نشونه  سرم
 من سر قولمم....تو...-ادامه داد بهانه
که -کرد یمکث م تیبدون رضدددا ینرفته؟؟؟...گفت ادتیقول خودتو  اد من دا

 !یشینم
 لبخند اومد رو لبم!سر تکون دادم... هندفعیا

 !!ادتهیخوبه که -بست و گفت چشماشو
 مرده و؟-ابروهاشو داد باال و گفت بعد

 قولش!-و گفتم دمیشد ادامه اش رو بگم...بلند خند منتظر
ه ک کنمیهمه جا ابالم م ی!اگه به قولت بمل نکنکالیآبار-رو بازومو گفت زد

 !!!یتو النگوپوش
 ..الشیخی...اخم قشنگش...نگاه بفشیظر ی..خنده هاصورتش شدم. محو

و  خود شم بلند شدم یاز خود ب نکهیفرستادم پشت گوشش و قبل از ا موهاشو
 شد! روقتی!دگهید میبر-گفتم

 ...رونیب دمیاتاق دو از
 سرم اومد... پشت

 کرد! یو ابالم آمادگ دیصدا لباس پوش یب
شتم شامو م دا شیکف از  رشیعبت ادیکوچولوش! یایونکه نگام خورد به کت دمیپو

 بهانه! نیبود ا یی...بجب بالدمیشبنم افتادم!دوباره خند
 بهانه
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 ...اتابک کر گرفته بودم یو گوشام رو در مقابل غر غرا کردمینگاه م نارویتریو
 !یخورینکن!سرما م یبهانه لجباز-
ضا با ست یتینار سمتش...پال شتم  ستش دادم و گ دمیخر یکایبرگ -فتمرو به د
 .سیغر بزن!آقا جون سردم ن یغر بزن...ه یه
 !یخوریسرما م-اصرار گفت با

 !گهید الیخیب-دادم باال و گفتم ابروهامو
 زم؟یبه سرم بر یمن چه خاک یبش ضیمر-
 نفوس بزن... ی!هشمینم ضیمر-

ستمو ش د سر فیک-و گفت دیک شال رو س نهمهی،ایو کفش،مانتو  ه الک...ب
 ...یخوریما م.سرمیش نیسوار ماش می...برگهید

 -یخوریسرما م- نیجمله هاش برسه به ا یبود آخر همه  یاصرار چه
ش از دست دیخر ی...همزمان چندتا از بسته هادمیکش رونیاز دستش ب دستمو

 افتادن...
 ...رونیاز لباسا هم از مشما زد ب یکی کتیات

 وکارینشست تا پالست نیمحو رو زم یچشم غره  هیکرد و بعد از  یهوف اتابک
 برداره!

 ...نیتریدوباره زل زدم به و الیخیب منم
سبز مغز پسته ا یت هی دنید از سفنج یشرت  شت به یکه بکس باب ا ذوق  دا

 اومدم...
 !خوامیم نمیاتابک ا-گفتم یکمال خونسرد با

 خوشگله...برو تو!-هارو تو دستش جا به جا کرد و گفت بسته
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 زدم تو مغازه.. رجهیش
 یوصلگحیب یبود و با کل شیبود که محو صفحه گوش پسره جوون هی فروشنده

 شرت رو آورد... یت
ست اتابک شت د سته هارو دور مچش انداخت و با انگ ش یبه ت یب و  دیشرت ک
 ...ستیجنسش خوب ن-گفت

 ...خوامشیمن م-حرص گفتم با
 بنجله بهانه!-

 !نیهم-و گفتم نیزم یرو دمیکوب پامو
س نیتو به ا-نگام کرد و گفت هیکرد...چند ثان اخم سا .باز ..یدار تیجنس ح

 بدنت...
 ندارم! یشرت باب اسفنج ی...من ت خوامشیم-

شو شار داد...م یرو دندونا  یحرص غامیج غیو ج امیاز لوس باز دونستمیهم ف
به حضور ما  یبود...پسره اصال توجه جایشده....هرچند...حرص خوردنش ب

 !کردیم ینداشت...داشت اس ام اس باز
 یفنجکه بکس باب اس یلباس-کرد و برگشت سمت پسره و گفت یهوف اتابک

 باشه! فیجنسش لط حایداشته باشه....ترج
 آقا! میندار-زمزمه کرد. پسره

 شرت رو چنگ زد... یهمزمان ت و
 !گهیجا د هی میبر-آروم گفت اتابک
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رو سددرک  یو دنبالش راه افتادم!!تک تک مغازه ها یتو مود اخالق خرک رفتم
 ...دیکشیم
 توجه به خودش و حرفاش دنبالش بودم! یمن ب یلو

 ...سادیباِلنو وا یاز مغازه ها یکی یبه رو رو
 خوشگله ها!-رو نشونم داد و گفت یشرت سبز مغز پسته ا یت هی

 نداره! یباب اسفنج-غر غر گفتم با
 ...یمگه بچه ا-و آروم گفت دیخند

 ندادم... جواب
 بهانه؟-

 !یدینم تیتو به من اهم-گفتم یحرص
ض شهیه؟میچ تیاهم-با بهت نگام کرد و گفت هیثان چند که  ؟تو؟؟یبد حیتو
 من گفتم چشم! یو خواست یگفت یهرچ

 !یگرفت دهیتو نظر منو ند-جواب دادم ییپررو با
 جنس اون لباس خوب نبود...بدنت-تو صورتم و گفت دیرو پاش شیبصب نگاه
 !زدیرو م

 بزنه! خواستمیم-اصرار گفتم با
 !هیچه جور دمینگام کرد که نفهم یجور هی هیثان چند

 بگه! یزیچ خواستیم یلباشو تکون داد...انگار یه
 با حرص زل زده بودم تو چشماش... هنوز
ند ها یهمونجور هیثان چ گام کرد و در ن فت تین قتینکن بگم ل یکار-گ  ا
 به درد نخور؟؟؟ یاون بنجال ایشرت مارک دار بهتره  ی!تیندار
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 ؟یذاریممنت -گفتم ابلهانه
ند با کل یپوزخ عد سددر یزد... گام کرد و ب ماش ن تکون  یحرف تو چشدد
 کودنم! یادیمن ز دیرس جهینت نیخودشم به ا دیداد...شا

کارشدد سین یکی گه طلب رو  کهیت هی نی...ادهیواسدددت خر یگفت ی؟هرچیب
 ؟یکنیغر غر م یسادی...اونوقت تو وادیهم...چون جنس نداشت نخر

سمت مغازه  ی...برونینو زده بود بخودم که اومدم از بالِ  به  یتوجه به من رفت 
 ...شیکنار

 !خوردمیخودم حرص م ییچشم و رو یتو...قهر نبودم...داشتم از ب نرفتم
 ...رونیتا از مغازه زد ب دیطول کش یا قهیدق چند

 ؟میبر-لحن گفت نینگام کنه با سردتر نکهیو بدون ا سادیبه روم وا رو
 م...غصه سرم رو تکون داد با

 راه افتادم... دنبالش
 ...رفتیتر از من،م جلو

 من بود... ری...تقصکردمیم یآشت دیبا
 صفت شده بودم! گربه

 راه افتادم... دنبالش
 اتابک؟-
 نگام کنه راه افتاد... نکهی...بدون اچوندمی....دستم رو دور بازوش پسادیوا

 ن...بعداو یسددمت پا رفتنیمن...م یبه پا خوردنیتو دسددتش،م یها بسددته
 من! یبه زانو خوردنیدوباره م
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ست میدار کردیفکر م دیدیم یکی شون و نیاز ا یه میکنیم یباز کایبا پال شوت ر 
 اونور.. میکنیم
 اتابک؟-

 بله؟-گفت کردیکه جلوشو نگاه م همنطور
 ؟یقهل-بوض کردم و گفتم صدامو

 نه!-
 ؟یهست ینطولیپس چال ا-
 م؟یچطور-
 ...سادمیوا
...صورتم رو کج و کول کردم،چشمامو با مسخره سادمیوش وا...رو به رسادیوا
 ؟ینطوریا-حالت دوختم نوک دماغم و گفتم نیتر

که  نیا-و گفت دیخند یکنترل شده ا یو بعد با صدا دیطول کش یا هیثان چند
 اورانگوتانه! هیشب

 قهل نباج...باجه؟-و گفتم دمیخند منم
 !طونیش میبر-و گفت نییزد و سرش رو انداخت پا پلک

 راه افتادم... دنبالش
 ؟یخوریم یکیذرت مکز-خنده گفت با
 نه!-
 ستک؟یا-
 نه!-
 ؟یبستن-
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 هوا؟؟؟نه! نیتو ا-گفتم رتیح با
 آبنبات؟-
 نه!-
 !یخوایآهان!سمب*و*سه م-

 !الیشیشام سوپر اسپ می!قرار بود بررینه خ-کردم و گفتم اخم
 قبلش... ی!ولمیریاونم م-کرد و گفت یقشنگ ی خنده

 !می!برامیاز خجالت شکمم درب تونمینم شمیم رینه!س نه-
 رفت... نیگفت و به طرف ماش یا باشه
 گذاشت بقب و سوار شد! دارویخر

 کرد... یگذاشت و در سکوت رانندگ یکالم یب آهنگ
اخه ش دنیپریشاخه م هیاز سکوت استفاده کردم و غرق افکارم شدم که از  منم

 !گهید ی
اتابک رو  بیخودم و مشددعوف کردم،ج یزم،حسددابامرو یدایکردم به خر فکر

 !یمتعال یبال بیج گفتمیم دیمشعوف تر!از اون موقع ها بود که با
و چشم ت یکه کل یرنگ یرنگ یو دکمه  پیز یکل ،بایخوشگل مشک فیک هی

 ...دمیبود!سه جفت کفش خر
 کردم! دینگن کم خر نکهیا یبرا میکیاتابک، شیکیپسند خودم بود... شیکی

 آس! هی،یاند ج ید هین،یج رَشوال
 که به لطف حضور اتابک همشون بلند و نسبتا گشادن! دمیمانتو خر مییچندتا

 !!ری!لباس زدای!!!بخش قشنگ خرالیخیب نارویا
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 وناریذارم،خوشددگلتریوقت م ی!کلدهیبه من حال نم نیا یاندازه  یدیخر چیه
رو که  یگو لباسدد...بخندمیام م هودهیبه تالش ب نمیشددیم کنم،بعدیانتخاب م

خودم دل  یول ؟خووویسددرش وقت بذار نقدریا یمرض دار نهیبینم یشددکیه
 !خرمیخوجل موجال م نی...واسه دل خودم از اگهیدارم د

 بره لباس قشنگ بخره؟ تونهیفرح م فقط
 !تونمیم منم
اون بابک رو داره،من اتابک رو دارم!تا چشش درآد!بابک واسه دادن پول غر  اگر

 ...کنهیم دیواسه من خر یغر غر چیه یتابک با یول زنهیم
 ...دوسش داشتم...دیرو نخر ی....چه بد که اون باب اسفنجاووووم

 یم!ولبره تو اتاق انینذار شا ستمیمن خونه ن یوقت گمیبهش م یاسکل....ه فرح
شا کنهیدر اتاق رو باز م رهیخودش م ست انیتا  سف یکرایبره و تمام ا  ینجباب ا

 رو بکنه! اتاقم واریرو د
 بدذات! فرح
صبان منم س شگونین هیشدم و  یب سا شا یا شو  انیاز  گرفتم،فرحم دوتا جواب

 داد.... دستم هنوز کبوده!
 دش؟؟؟یدوست دارم...چرا اتابک واسم نخر یباب اسفنج من

 خونه تون؟ یبر یخواینم گهید-که اتابک گفت زدمیبا خودم غر م داشتم
 بابکه! ینه ندارم!اونجا خونه من خو-برگشتم سمتش و گفتم غضبناک

 سکوت کرد. هیثان چند
 بودم از جواب تندم تو بهته! مطمئن

 !ارمیم لتویوسا رمینشو..خودم م یخب!بصب لیخ-گفت آروم
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 دونمی...کتابامم که ماریرو ب زمیخرده ر لیفقط لباسددامو وسددا-گفتم ییپررو با
 نوشو برام بخر! هی...خوامیو تخت رو نم ،کمدیاریم

 گه؟یامر د-و گفت دیخند
 کریتاسدد دیمن با می...بعدم برمیو رنگ کن واریدر و د دیبا یعنی!..نه نه.یچیه-

 انی...البته شدددب تابش!فرح واسددده اتاق شدددایباب اسددفنج کریبخرم!اسددت
خوشددگل  یلیشدددب تابه،تو شدددب خ یول نجاسین ی....الک پشددتادهیخر

 برام؟ یخریبخرم...م شویباب اسفنج خوامی...مشهیم
 تو جون بخواه!-وض کرد و با لبخند مهربون گفتب دنده

محبتش دلم گرم شددد...چقدر بدبخت بودم...چقدر محتاج!محتاج  نهمهیا از
 سه!فعال ب نای... همخوامی...جونتو که نمگهینه د-که دوسم داشته باشه! یکی

 خوشگله! نییبپر پا-و گفت سادیوا یفروش چیساندو هی یجلو
 کن بچه پررو!در رو باز -کردم و گفتم اخم
سپ مینبود اومد ادمیاوه -و گفت دیغش خند غش سوپر ا !!!اومدم الیشیشام 

 !سینا ِی دیل
 منتظرم جنتلمنم!-و گفتم دمیخند

 اتابک
 همبرگر... هیسفارش داد با  یبندر سیسوس دوتا

ساندو شک شت چندتا  شتم بتونه بخوره...بادت دا  هیسفارش بده بعد  چیدا
 !زدیمن م چیگازم به ساندو هیموارد  یدر برخ ین...حتگاز از او هین،یگاز از ا

 خانواده! یپپس هیدوغ سفارش دادم،بهانه  من
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 ...گذشتیبمرا اگه م ی...از سر پپسخورهیمطمئن بودم م گهید نویا
 نمکدون... یسوراخا کرد،تویدونه خالل دندون برداشته بود داشت م هی
و مجبور شد ،سرش رو باز  که شکست چوندیخالل دندون رو اون تو پ نقدریا

 چرا! ارنینم-و غر زد رونیچوب رو بکشه ب کهیکنه و ت
 !کمی!صبر کن میاس سفارش داد قهیدق3-و گفتم دمیخند

 چرب و کدر شد... یکیپالست یزیروم زیگالو نباریکرد و ا یپوف
خالل دندون رو توش فرو کنه که دستش رو گرفتم و  گهیدونه د هیداشت  یسع

 !حق الناسه!شهیپاره م-گفتم
 برام کج کرد... دهنشو
 میدختره دار هیتو مدرسدده -نگاه به کفش انداخت و گفت هیو گرفت و  دسددتم

 !کنهیم ینیکف ب
 ندارم! یابتقاد زایچ نیبه ا-گفتم خونسرد

شو ستاد باال ابروها مکث  هیدندوناش...چند ثان یبراکتا یداد باال و لبش رو فر
 ...دیبه لبش کش یکرد و بعد زبون

 باشه! ادتیبرام، یدیشرته رو نخر یت-جواب گفت یجا به
مارکدار توپ واسددش  یشددرت باب اسددفنج یت هی....خبر نداشددت دمیخند
کهیا ی!برادمیخر گه هرچ-کنم گفتم تشیاذ کمی ن با یتو گفت یم گوش  دیرو 

 کنم؟
 ؟یگفت یچ-نسبتا بلندش رو تو دستم فرو کرد و گفت یناخنا

 ن!اورانگوتان نک هیتو شب افهیمن غلط کردم!ق-تمگف دمیخندیکه م نجوریهم
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که  میدید مونیم هی یداشت واسه خودش!تو شهرباز یا هیاورانگوتانم قض نیا
سگرمه هاش تو هم بود...اون مرده که بهش غذا م صداشیبدجور   کردیم داد،

 .اورانگوتان.. میگفتیبهش م کردیاخم م یکیاورانگوتان!از اونموقع هروقت 
 افکارم رو پاره کرد... یرشته  بهانه یصدا

 روشنک تنگ شده! یدلم واسه توله ها-
 توله نگو!زشته!-گفتم یکننده ا خیلحن توب با

ند ل ند ب فت دیخ له -و گ تو بود؟منظورم  پو  ها له  تو گه من منظورم  م
 اون دماغش... س؟باین لیف هی...نه نه...اتابک،مهران شبیی...خدالهیف

حاال بس کن!نه -و گفتم دمی..منم خند.دیو غش غش خند زیم یشددد رو ولو
 !یدیکه تو اصال دماغ بزرگ ند

 !یپرونده باش کهیاگه ت یونیمد-و گفت دیرو دماغش کش یدست
به به ا-دماغش زدم و گفتم یرو یا ضددر !منظور دماغ ییکوچولو نیدماغ تو 

 خودم و بابک بود!
 !دهیاکال تو آفس-رو برانداز کرد و گفت مینیب قیکرد و دق زیر چشماشو

 !دونمیم-تکون دادم... سر
 !یدونیخوبه که م-

 رو!َاه... چامونیساندو اوردین-دوباره گفت بعد
 !گهیصبر داشته باش د-گفتم واشی

ندو یموقع پسدددر همون مد و سدددا رو جلومون  چامونیبه طرفمون او
 آخ جون...-که پسره رفت،بهانه با ذوق گفت نیگذاشت!هم
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ش یچایساندو بعد ش دیخودش رو ک و دور ت هیگاز بهش زد ...  هیو با ولع جلو
 به به!-دهنش لقمه رو چرخوند...چشماشو بست و گفت

 زدم... چمیگاز به ساندو هیمنم باز شد و  یولعش ،اشتها دنید از
 باز کردن سر نوشابه اس! ریبهانه درگ دمیازش رو خوردم،که د کمیسکوت  تو

خند لب هی.بازش کردم و رو ازش گرفتم.. یرو کنار گذاشددتم و بطر چمیسدداندو
 بهش زدم...

 ننه! ینیبب ریخ-دهن پر گفت با
سطا منم شدم...هنوز به و سرگرم خوردن   یبا لبخند جوابش رو دادم و دوباره 

رو تموم کرد و کاغذش رو مچاله  چشیبودم که ،سدداندو دهینرسدد چمیسدداندو
 ...زیم یکرد و انداخت رو

با  شیدوم به من گفت هیرو برداشدددت و  تو  یبچپون یاگه زورک یونیدم-نظر 
 !گفته باشم!کمتیش

ند لپ از دوغم رو خوردم و گفتم هی....دمیخ باز برات  ینشدددد ریاگه سدد-ق
 !رمیگیم

 خورد! میدهن یدوغم رو از دستم گرفت و از ن یبطر
 من... یبرا یکار رو کرد ول نیغرض ا یشد...ب یجور هیلحظه دلم  هی

 اد؟یاآلن مثال بدت م-گفتشده بود که  یام چطور افهیق دونمینم
 نه بابا!-نه ایموفق بودم  دونمیکردم بخندم...نم یسع

 ؟یشد یور هیپس چرا -
 من متعادلم!بالنسه باالنس!-...دمیبار خند نیا

 خب خدارو شکر...-
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 .دیکش قیدوتا نفس بم بعد
 قلپ مونده بود... هیدوغ اندازه  یبطر ته

 اش ماله خودت! هیقنخوردما!ب شتریذره ب هی-سمتم و گفت گرفت
س هی شکر ک سش به م ینگاه به دور و بر انداختم...خدارو  نه ما نبود!وگر زیحوا

 فرار کرده! یگاه یبهانه از کدوم قحط کردنیفکر م
 دوم رو تا نصفه خورد... چیساندو

 ...دیکش قیصاف نشست...دوتا نفس بم کمی
 یرو صندل کمی-فترو نخورده بودم کرد و گ چمینگاه به من که هنوز ساندو هی
گاه وا م یاونور ینوریا سشهیشو،جا ناخودآ  هریغذا از گلوت نم ی!از بس باالن

 !!!نییپا
عد ندم  دونسددتمیداد...م یتکون هیبه خودش  ب از دسددتش حرص  ایبخ

 بخورم...آبرو نذاشته بود برامون!
 یرو تموم کردم...با کل چمیرو هم تا نصددفه خورد...منم سددداندو همبرگرش

بابتش سددرم منت گذاشددت و  میذره از نوشددابه اش رو بهم داد...کل هیالتماس،
 ..رونیب میروانم رو شاد کرد و بعد از حساب کردن زد

 !گهیتکون بخورم د تونمیمن نم-رو بست گفت نیکه در ماش نیهم
 ...دمیرو فهم منظورش

 خب منظور؟-گفتم نحالیا با
 هی نیخوشددگلم....من دورت بگردم،هم یبمو-نشددسدددت و گفت صددداف

 تکرار نشه...باشه؟باشه بمو جونم؟ گهید دمیبارو...قول م
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 بخواب! ریباشه...خر شدم...بگ-و گفتم دمیخند بلند
 !یتو هستم!اگه بدون ییمن چقدر فدا یآ-

تا  دی...طبق معمول بادیخوابوند و خودش دراز کش شویبرگشت و صندل عیسر
 ....بردمیتخت خواب خانوم رو م

 داری...هنوز بخوردنیداختم...چشددماش هنوز تاب منگاه به صددورتش ان هی
 بود....

 زدم به رو به روم! زل
 بوض شده بود... زیهمه چ چقدر

 ...دیچیسرخوشش تو گوشم پ یغایج یصدا
 ...چرخوندمشیکرده بودم و م بلندش

اون  ی...دلم تنگ شدددده بود براشیغش خنده هاش...نگاه غرق شددداد غش
 ..دمیپسندیخنده هاش رو نم نی!ا!دنایاون غش غش خند ینگاه..برا

شت خنده ها خط میول کردیگرم م هیرو چند ثان دلم شی...بعدش به غم پ  دیک
 ...شونینیریرو ش

 خونه... میدیرس
سته ...برق نششدنیسمتش...خوابه خواب بود...چشماشم پل پل نم برگشتم
 رو بردم تو ... نی...ماششیشونیپ یبود رو

باز کردم...روشددو پوشددوندم و آروم شددددم...کتم رو درآوردم  ادهیپ و در رو 
 ...رمیمیکه من براش م هیهمون نیکردم فراموش کنم ا یب*غ*لش کردم...سع
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نگه  رشددتیب یکه برا نقدریکه...ا نقدریبقلم رو...ا کردی...بدن گرمش ،داغ ماما
قدم بردارم...ا با وجدانم دبوا کنم و تو  نقدریداشددتنش تو ب*غ*لم آروم  که 

 ...سرش بزنم.
روع شدد هوینتونم بهش غلبه کنم و وسددط راه، تیکه،در نها نقدریکه....ا نقدریا

 رو ندارم...ندارم! یکینزد نهمهی...نه!من طاقت ادنیکنم به دو
 بهانه

چرا مثل تراکتور صددددا  دونمی!نمومدیم یسددشددوآر از اتاق ب*غ*ل یصددددا
 من بود... زیبه شدت ت یاز گوشا رادیا دمی!شادادیم

 ...دمیکش یا ازهیخم
 دهن رو قورت دادم...نا فورم بد مزه بود.... آب

سواک نزدم...غر غر شبیاومد د ادمی هوی شدم و از اتاق زدم  یم کردم و بلند 
 ...رونیب

 اومد... رونیاتابکم از اتاقش ب رونیکه اومدم ب نیهم
 سالم!-و گفتم دمیپف کرده م کش یبه چشما یدست

 !رمیفظ!من دارم مهم سالم.هم خدا-گفت دیخند مهربون
 کجا؟-رو باز کردم و گفتم چشام

 !گهیدانشگاه د-
 باشه برو...-تکون دادم و گفتم یسر

 امتحانه؟-برگشتم سمتش و گفتم هویکه... ییو خواستم برم دستشو برگشتم
 رو تکون داد.... سرش
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 !امیمنم م-کردم و گفتم ینیه
 کجا؟-داد باال و گفت ابروهاشو

 !گهیدانشگاه د-
 !یایب یخوایدار..کجا مدس ور-
فهیق و ....تهنا تو خونه بمونم لولگهید امیب خوامیم-ام رو مظلوم کردم و کفتم ا
 ام؟یبخوردم...ب ادیب

جا اون یایامتحان...ب یبرم سددر جلسدده  دیبهانه من با-و گفت دیرو گز لبش
له ات سددر م شددتریب قل ارهیحوصدد حدا جای... تاپ من  یو یت ن هسدددت،لپ

 جنگ.... یرو بردار،خدا شنیاست یصال برو پل....انترنتیهست...ا
تامو با-تو هوا تکون دادم و گفتم دسدد نه!!!من  باامیب دینه  ...تو هم منو دی!!

 !صبر کن اومدم!یبریم
 زود فقط!-کرد و گفت یپوف
راحت مسواک زدم  الیمسواک داشتم!با خ هی نجای...اییسمت دستشو دمیدو

 ...نرویب دمیو صورتمم چندبار شستم و بعد دو
 ...دادیمبل نشسته بود و داشت پاشو تکون م یرو اتابک

ه چشددمم ک دمیپوشددیلباسددارو کندم و داشددتم م کتیتو اتاق...تند تند ات دمیپر
 ...یشرت صورت یت هیخورد به 

 اتابک!!!!!!!-بلند شد غمیکه برش داشتم ج نیبردم سمتش و هم دست
گاه نگرانش رو دوخت به که خودش رو پرت کرد تو اتاق....ن دینرسدد هیثان به

 ب*غ*لش... دمیانداختم و پر نیزم یشرت رو رو یمن!!!ت ینگاه ذوق زده 
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!!!آخ یدیخر یواسددم باب اسددفنج-تا به خودش اومد دیطول کشدد هیثان چند
 !!!یاتابک مرس یجون...آخ جون...مرس

بودن رو باال آورد و دور کمرم حلقه  زونیکه مثل دوتا طناب،دورش آو دستاشو
 ...کرد

له ام داد و گفت کمی فاصدد عد از خودش   یگفتم چ-کمرم رو نوازش کرد و ب
 که! یشده!سکته ام داد

 !!هیباب اسفنج ی!!!واااااایمرس-
 نگاش کردم... جانیچنگ زدم و برداشتم و با ه نیزم یشرت رو از رو یت

 !!!میحاضر شو بر-و گفت دیخند اتابک
شه ضورش،به ت الیخیگفتم و ب یا با  که تنم بود چنگ زدم و درش یشرت یح

شتم ...برگدمشیهم جدا کردم و پوش مویشرت باب اسفنج یت کتیآوردم...ات
 قشنگه؟؟؟-و گفتم

 ...یول
 اتاق باز بود و اتابک نبود! در

 باال!واااا!کجا رفت؟ دنیپر ابروهامو
سم رو ب یهوف ش رونینف سامو پو ستادم و لبا شاال یکی...دمیفر و  یتنباف یاز 

 سرم کردم... ممیبود دهیخر شبیکه د یفیالبته لط خوشگل و صد
 ی...کتونکنمیدل دانشددجوهاشددو آب م یو کل شددمیاتابک م زونیآو رمیم اآلن

 خوشگالمو،پام کردم...
 ...رونیب دمیاتاق دو از
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 ...زدیپله ها نشسته بود و داشت موهاشو چنگ م یرو
 اتابک؟-شدم...کنارش نشستم و گفتم نگران
 ؟یحاضر-وخت تو صورتم و گفتقرمزش رو د یچشما

 ؟یچطور-
 م؟یخوبم...بر-

 رو تکون دادم... سرم
 شد... بلند

 ؟یبرداشت یاسپر-...برگشت سمتم و گفتنییپله رفت پا هی
 باهامه! شهیهم-مانتوم اشاره کردم و گفتم بیج به
 ...دیکش یآه

ستم که بفهمم...اتابک همش تو مود ناراحت یعنی...دمیرو نفهم شیمعن  ینخوا
بخوام بفهمم چشددده  نکهی...منم حوصددله ادیکشددیآه م یبود و ه یو کالفگ

برام مهم نبود!در  ادی...کال زیچته...ول گفتمیم ینداشددتم!هرچند...هرازگاه
 !ارمیاونقدر برام مهم نبود که بخوام سر از احوالش درب چکسیواقع!ه

 سارا و فرنوش... نیهم مثال
شتم،ول تو شون بگو بخند دا سه باها سه کار رونیب یمدر شو یاز مدر ن به کار

 نداشتم...
زنگ بزنه بگه دلم  شهیسابت از دوستاش جدا م هیمدل آدما نبودم که تا  نیا از

 براتون تنگ شده!
 ...حسام
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نگیسددتیبه فکر من ن ادیتو ز زدیغر م لیاوا  امیجواب پ ری...دیزنینم ،ز
 ...کردیغر غر م ی...هدونمی...چه میدیم

از هم توقع داشددته  دی!دوسددتا هم نبامیکه ما فقط دوسددت من بهش فهموندم یول
شن!نبا شه که مرتب بهش زنگ بزنم و  دیبا شته با نم!من ک ادشیاز من توقع دا

بالم و آدم  الیخینداشددته باشددم ب کنم،حوصددلهیرو م یحوصددله ام بذاره،کار
 !شمیم

 اآلن... طیمثل شرا درست
خاموش  مویبراش،گوشدد از فرسددتادن سددواال ن،بعدیهم یندارم...برا حوصددله

 روشنش کنم... دیکه بشقم کش یکردم...تا وقت
سطا به س یخودم که اومدم و صورت منقبض زل زده بود میبود ریم ...اتابک با 

 به رو به روش...
به خودش گرفته بود شدم و زل زدم  یکه اول صب یبب*و*س ی افهیق الیخ یب

 پر رفت و آمد... یابونایبه خ
شون رد م ییاآدم یدرباره  نقدریا  گهیکردم که د الیو خ م،فکریشدیکه از کنار

 !گرفتیداشت خوابم م
 ؟یدیچرا مقنعه نپوش-اتابک تو گوشم نشست یگرفته  یصدا

 برم مدرسه؟ خوامیمگه م-کردم و گفتم یپوف
 دانشگاه! میریم میدار-
 معاون که نداره!-
 حراست داره!-
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 !ستمیمن که دانشجو ن-
 .فرمون.. یزد رو یا ضربه

 داشته باش،خب؟؟؟ نتیجواب تو آست هی-
 خب!!-نازک کردم و گفتم یچشم پشت

 پررو!-که گفت دمیشن
 ...اوردمیخودم ن یبه رو یول

،تره خرد کرده بودم که دفعه دوم  زدنیکه پشددت سددرم م ییحرفا یبرا یک کال
 باشه!

پوسددت تو سددنسددورا خوب بمل  یتو دونمیحداقل شددالتو بکش جلو!من نم-
 کنن؟ینم
 چطور مگه؟-رو آوردم جلو و گفتم لمشا
 هوا اونوقت تو... نیتو ا زنهیم خیآدم -
شو گفتم دمیپر سط حرف سرت!ا زنمیدوتا م یخوریسرما م یبگ-و مانتو  نیتو 

 !ی!گرمه!غر نزن ههیزم*س*تون یدیکه خر
 !!!یسرما بخور ترسمیخب م-
 ...دیگفت و غش غش خند نویا

 نبود... یخبر اول صبحش ی...از دلخوردمیخند خودمم
 !!!یباز که گفت-زدم تو بازوشو گفتم یکی
 نگاه کوتاه بهم انداخت و سکوت کرد... هی

 لحظه حس کردم نگاهش ناراحته؟؟ هی چرا
 ...دمیخودم خجالت کش از
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 برام مهم نبودن..اتابک که مهم بود! هیبق
 !کردنیبهم توجه نم هیبق

 ...کردیکه توجه م اتابک
 ... چشم و رو بودم یب چقدر

 !یشیحقه بهت بگه پ-
 ...هنوز منو نشناخته!!ارمیسر از احوالش درب دیکردم..با یپوف

 اتابک
پارک نیماشدد با آرامش و  دیاسدددات ی ژهیو نگیرو تو  نه هم  ها پارک کردم...ب

 فتاد...بودم راه ا دهیکه کمتر تو حرکاتش د یشد!با وقار و آرامش ادهیپ یخونسرد
مد... جلوتر بالم او گاه مرفتم و دن قت داشدددت دور و برش رو ن و  کردیبا د

 ...دیپرسیهم م یسواالت یهرازگاه
نگاهها برگشت سمتمون...از شانس بد  ی م،همهیکه وارد دانشکده شد نیهم

بودن و دانشددجوها منتظر  دهیچ یصددندل یکه اتاق من بود،کل یی،همون راهرو
 شروع امتحان!

 خودم بودن! یکه رفتم چهره ها آشنا تر شد...دانشجوها جلوتر
 سالم استاد...-
 سالم...-
 استاد آسونه؟-
 استاد! دیارفاق بکن-
 استاد خواهش!-
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 زدم... یا یبه همشون لبخند جد رو
 رو در آوردم و در اتاق رو باز کردم... دمیکل

 نامزدشه به نظرتون؟؟؟-!دمیشنیزمزمه ها رو م یصدا
 ...هیچه فسقل-

 تا بهانه وارد شه... سادمیوا بقب
هوووووف!چه ابجوبه -گفت عیکه وارد اتاق شددد ،در رو بسددتم...سددر نیهم
 بودن! ییها

 سین یکیاونوقت  یدیم ریبه شال من گ-با غر غر برگشت سمت منو گفت بد
 بده! ریبه شاگردات گ

 ...دمیخند
 !نهیبش زمیپشت م رفتیم داشت

ارم!اونا به کار اونا د کاریاوال شدداگردا نه و...دانشددجوها!دوما!من چ-گفتم آروم
 ...تو ...رونیب انیبا من ب ستیکه قرار ن

 !نیا خوادیخبه حاال!رمز م-رو آورد باال و گفت دستش
-28430 

 باال! ادیب ستمیکرد و منتظر شد س یهوووم
 به دور و برش انداخت... ینگاه بعد

 !یدار یا یچه اتاق خشک و خال-
 !گهید طلبهیم یدانشگاه سادگ یفضا-،رو به روش نشستم و گفتم زیم یرو

شت شم پ شت زیم یرو تییسکویاز ب کهیت هینازک کرد و  یچ ساط -رو بردا ب
 !یکه ندار مییرایپذ
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 !ارهیب ییبگم چا یدیحم یبذار به آقا-
 بله؟-به در خورد...آروم گفتم یبلند دم تقه ا زیم یکه از رو نیهم

 سالم برض شد !-گروه وارد وارد اتاق شد و گفت دیاز اسات یکی،یبمان
که پخ  یو افاده ا سیپرف یاسددتادا ی هیبود...حداقل نسددبت به بق یخوب پسددر

 معلومات داشت! یبارشون نبود،کل
 پسر؟ دایکم پ یی!کجایبمان یبه!آقا-و گفتم دمیخند
سددالم کرد و بهانه با  توریمان یبه بهانه که غرق بود تو صددفحه  میمال یبمان
 تابک جان؟شما!ا ی هیسا ریز-جوابش رو داد و گفت متیمال

 بله؟-
 پخش! ی...پاسخ نامه هارو بده تا ببرم براشهیامتحان شروع م گهید قهیپنج دق-

آوردم و به دسددتش دادم و  رونیپاشددخ نامه رو ب یزدم و از کمد دسددته  لبخند
 !ارمیپخش کن،منم سواالرو م نارویتو ا-گفتم

و ر خانوم-لحظه برگشددت و گفت هی یگفت و به طرف در رفت...ول یا باشدده
 ؟یکنینم یمعرف

 یمشت روونه  هی!دوست داشتم ومدیچرا از لبخند مشتاقش خوشم ن دونمینم
 من مشتاق نباشه! یآشنا شدن با زندگ یبرا نقدریچونه اش بکنم تا ا

 برادرزاده ام...-گفتم سرد
 !میبا هم بر-بازوش و گکفتم یدستم رو گذاشتم رو بعدم

 به وضوح محو شد... لبخند
 اسمش رو بهت بگم؟ ی!!نوش جونت!توقع داشتمن خنک شد دل
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 استاد استاد تموم شد... یوارد راهرو شدم زمزمه ها تا
مان کارمندا یب هارو پخش کردن و خانوم فالح،از  نامه  پاشددخ   یو شددکور،

هرچه تمام تر،با  یکرد و منم با خونسددرد ابیآموزش شددروع به حضددور غ
 !دمیواب نمسوال نباشه!به سواال ج-،بلند گفتم تیجد یچاشن

 غر غر شد و بعد سکوت... یا هیچند ثان هی
 هارو کامل پخش کردم... برگه
 هارو سپردم دست مراقبا و برگشتم تو اتاق! بچه
 پس؟ ییکو چا-که وارد اتاق شدم،بهانه غر زد نیهم

 بگم... یدیرفته بود به حم ادمی ی!به کلمیشونیضربه زدم رو پ هی
با شکر  یتا چا2هستم.... یانیک-گفتم یدیحمرو برداشتم و به  زیم یرو تلفن

 اتاق من! دیاریب
 ...کردیبرگشتم سمت بهانه که داشت سواالرو نگاه م بعد

 لبخند بدجنسم رو لبش بود! هی
 ؟یخندیچرا م-و گفتم دمیسوال رو از دستش کش ی برگه
 !!ینطوری!همیچیه-خنده اش رو جمع کرد و گفت عیسر

 باال دادم... ابروهامو
 !زدیم مشکوک

 ..بود. مهیمانگا و ان تیسا هیرو به روش... یحواسش رو داد به صفحه  دوباره
 ؟یمانگا خوند نقدریا یخسته نشد-

 چقدر باحاله که! یبدون یننخوند-و گفت دیخند
 به جاش درس بخون!-
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 شد به صفحه... رهیبرو بابا زمزمه کرد و دوباره خ هیشب یزیچ
س ییبا دوتا چا یدیحم نگاه متعجب به بهانه انداخت و  هی...  دیخوش رنگ ر

 رفت.... رونیبا گفتن با اجازه از اتاق ب
ه بچه ها سر ب هیبرم  زم،منیبهانه جان بز-کنار دستش گذاشتم و گفتم شوییچا

 بزنم،باشه؟
 تکون داد... یسر

 !یبمون یتونستینت تو خونه هم م یپا ینیبش یخواستیتو که م-گفتم زیر
 دیبه شدداگردات...نه نه ببخشدد خواسددتمیم-ال و گفترو سددر داد با نگاهش

 !یدانشجوات بگم صاحاب دار
 برو برو تکون داد! یزد و دستش رو به نشونه  یچشمک

نتیکه در اوج شدد یحرفش...از حرف از ...غرق دیشدددد...دلم لرز انی،ب ط
،دلم اونجور که  یداشددته ول یا گهیل*ذ*ت شدددم!مطمئن بودم بهانه منظور د

 برداشت کرد... یندوست داشت مع
 حس قشنگ نشست تو رگام... هی
 !!رونیبرداشتم و از اتاق رفتم ب موییچا وانیل

شجوام رو از نظر م هیتک واریکه به د نطوریهم شغولیزده بودم و دان  گذروندم،م
با تلخ ینیریمزه مزه کردن شدد که  بهم آرامش  بی،بجیچا یحرفش بودم 

 !دادنیم
 بهانه

 ...دمیکش یحسام نفس راحت یصد البته راض متعجب و ی افهیق دنید از
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و  خوامیم یکه نون خامه ا گفتمیبودم و داشتم م سادهیراهرو وا یاتابک تو کنار
شت م شه که حسام از جاش بلند تا  گفتیاتابکم با غرغر دا بذار امتحان تموم 

 برگه اشو بده!
ه روم زد کلبخند آ هی تیمتعجب منو اتابک رو نگاه کرد و درنها یا هیثان چند

 از نگاه اتابک دور نموند...
کرد و هولم داد تو اتاقش و از  یمحض رفتن حسددام،اتابک دندون قروچه ا به
 واسه پسرا!!! یبرو تو حواس نذاشت-دیقفل شده اش غر یدندونا یال

 و براش زبون درآوردم! دمیبلند خند بلند
 از اون چشم غره معروفاش رفت و در اتاق رو بست. اتابک

 ...زیم یو ولو شدم رو دمیترس ارسم
 و هم از ترس... یکردم فشارم افتاده!هم از گشنگ حس
 ...شم؟بدجنسیم وونهینخورم د یمن صب نون خامه ا دونستینامرد نم خب

 !ششیبه ر یبهانه!لوس نشو...خودت ،خودتو بست–خودم غر زدم  با
 درصد! هی ی!فکر کن...حتدمیخند یکل شیتصور اتابک با ر از

 رو هم نداشتم... وترشیکامپ ی لهحوص
 بود ور رفتم... زشیکه رو م ییبا برگه ها کمی

 ...زشیم یرو یخورد به جا سنجاق چشمم
 و ختمیر رونیسددنجاق،همشددون رو ب یآهنربا و کل هیکردن  دایاز پ سددرخوش

 آهن رباشو جدا کردم....
تو باغچه و  مرفتیبا آهنربا بود... با اتابک م یباز ایتو بچگ میسددرگرم نیبهتر

 آهن جمع کنم... یتا برداه  چرخوندمیآهنربارو تو خاک م
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 دست اتابک تا براده هاشو واسم جدا کنه... دادمیغرق براده رو م یآهنربا بعد
چقدر براده جمع  دادمیتو خونه و با مامان جون،نشددون م میگشددتیبرم بعدشددم
 کردم...
 شریو کاغذ و بعد آهنربارو زر ختیریو براده هارو م اوردیبرام کاغذ م اتابکم

 !دمیخندیو منم سرخوش غش غش م دادیتکون م
 بود... یامیچه ا ریبخ ادشی

 ...کردیخوشحالم م یپا افتاده ا شیپ یزایچ چه
و که نذاره من شدددمیگردن اتابک م زونی،آو هیو گر غیج یکل شددد،بایکه م شددب

 ببرن خونه!
شب رو بمونه از  هیاال ح-گفتیو رو به بابک م کردیمحکم ب*غ*لم م اونم ام

 فردا شب....
 کاسه بود... نیآش و هم نیفرداشب باز هم یول

من اتاق اتابک رو دوسددت  یبخوابم،ول شددشیبرم پ کردیاصددرار م روشددنک
بخوام فراهم کنه...تا  ینگه،هرچ یچیدسددت بزنم ه یبه هرچ نکهیداشددتم...ا

 بمونه و برام قصه بگه... داریهروقت شب که من بخوام ب
 بکنه تا خواب برم! یپاهاشو نانا نقدریجوجه،منو بخوابونه رو پاهاشو ا ثلم
ست رو لبم.... هی ش  چقدر پاهام کوچولو یزمان هی ریبخ ادشیلبخند کمرنگ ن

تا کمرش بود....وقت قدم  هام م دمیخوابیم یبودن!  پا پاش، به  خوردیرو 
 شکمش...

 باش! یدختر خوب گفتیو م دیخندی...مکردمیم تشیاذ
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 ...کردمیمن بدتر پاهامو تو شکمش فرو م یول
من که رو شددکمش فشددار  یتوجه به پاها یو ب گفتیبا خنده برام قصدده م اونم

 ...کردیم ینانا اوردیم
 !ریبخ ادشی

 کم پاهام بلند شدن... کم
 نتونم رو پاش بخوابم! گهیکه د نقدریا

ستان بودم...اتابک هرروز م اول س ومدیدب  زدمیغر م قدرنیخونه رو ا ریدنبالم،م
 که خسته ام!تا مجبور شه کولم کنه!

 یکوچه رو ط ییهر روز رو کولش نشددسددتن و اون سددرباال دادیم فیک چقدر
 کردن!

 بهانه!-
 رو از سنجاقا و آهنربا برداشتم و دوختم به اتابک! نگاهم
 ...کردیلبخند خاص آهنربارو نگاه م هیبا  داشت
 رو آروم باال و آورد... سرش

 ؟یرو دوست دار یباز نیهنوز ا-گذاشت و نرم گفت زیم یرو هارو برگه
 دوست دارم! مویتک تک خاطرات بچگ-و گفتم دمیخند

 گرفت... تیجد هیلحظه جمع شد...جاش رو  هی لبخندش
 چقدر زود گذشت اون زمانا!-نگام کرد و گفت هیثان چند

 تو چشمام... دیدود اشک
مانمیخونه تکون نیتو آخر-بغض گفتم با ما هامو ر ، فت !گرونیب ختیبراده 
 !ایباز نیا گهیبزرگ شم!زشته د دیبا
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 !یچقدرم تو به حرفش گوش کرد-و گفت دیخند عیسر اتابک
 !هیمشخص بود ظاهر یول دیخندیم نکهیا با
 ؟ینیبیگوش دادم!!بزرگ شدم!نم-بلند شدم و گفتم زیپشت م از

 کرد... نگام
 ...نییباال به پا از
 به باال.... نییپا از

 ...ی!!ولدیشا کالیه-زد و گفت یمات لبخند
 بود! یواقع گهیخنده اش د نی!ادیغش غش خند نباریا

 خواستم؟؟؟یم یباب اسفنج نیرو زم دمیکوبیمن بودم پا م شبید-
 هان؟/؟؟ ؟؟؟هانیکنیمسخره م-هم فشار دادم و گفتم یرو دندونامو

 من غلط بکنم!-و گفت مینیزد رو ب یکی
 نمدویکه م میبر-ر اصددال سددرم نبود،درسددت کرد و گفتشددالم رو که انگا بعد
 !یدیجون م یدر فراق نون خامه ا یدار

 دربند! مینهارم بر-و گفتم دمیخند
!!نهار رو تو خونه نوش جون گهینه د-به خودش گرفت و گفت یمزخرف افهیق
 !نجایبرگردم ا دیبا 2چون من سابت  میکنیم
 نامرد!-کردم و گفتم زونیام رو آو افهیق

 !!میریبهتر م یجا هیبوضش شب -و گفت دیرو کش لپم
 کجا؟-دادم باال و گفتم ابروهامو
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ند مهربون ها نطوریو هم دیخ حان یکه برگه   دادیجا م فشیک یرو تو یامت
 صبر داشته باش مموش!!-گفت

 !ادیلپم رو نکش دردم م-گفتم دادمیکه گونه م رو ماسام م نطوریهم
 محبت فقط نگام کرد... با
 !شونیکشیبس که م یکنی!لپامو آب منینگاه نکن همچ خووو-
فقط لپ  یکه اومده بود ایبه دن-رو لپم و گفت دیدسدددت کشدد متیمال با

 مشخص نبود جز لپات! یچی!تو صورتت هیداشت
و  تگرفیواسه لپات...روشنک گازشون م کردنیضعف م ،همهیکه شد بزرگتر
 !!!زدمشیمن م
لپات  درنقینبود خودم رو دبوا کنه،ا یکه کسدد ییوقتا یول-و گفت دیخند بلند
 !!هیسر گر یفتیکه ب زدمیو گاز م دمیکشیرو م

ستش لپات آب -حرفش رو گرفت یگونه ام حرکت داد و آروم ادامه  یرو رو د
شت شیباش نم ،مطمئنیشدن!اگه هنوز همون لپارو دا شونیک ا ت زدمی!گاز مدم

 !ادیدرب غتیج
 !پسر بد!یط کردغل-اش و گفتم نهیتو س دمیرو کوب مشتم

 تو سرم جون گرفت... دیفکر پل هی هوی بعد
 صورتش، کیرو بردم نزد سرم
 ببموسمش! خوامیکرد م فکر

 لبخند دانشجوکش زل زد بهم، هی با
 زدم و محکم لپش رو گاز گرفتم! ایلبخند از اون رد گم کن هی

 بقب... دمیکش عیسر
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 زده فقط نگام کرد... بهت
 ...رو گذاشت رو صورتش  دستش
ه رد شدم...ب رهیدندونام خ یصورتش کنار زدم و به فرو رفتگ یرو از رو دستش

مئن !هرچند مطیکه گرفت ییاون گازا یتالف نمیا-صددورتش و گفتم یقرمز رو
 !ارمیروز سر بچه اتم درشون م هیباش 
 نگام کرد... فقط

 !!!هیچ اوردمیاون نگاهه که سر درنم باز
 کودنم!!! یادیز کردمیاون نگاها که حس م از
ه ک نجوریرو برداشددت و هم فشیک یک دمیمات نگاهش بودم که نفهم نقدریا

صورتش بود گفت ستش رو  شت-د شگاه آبرو برام نذا سط دان  یا افهیق نیبا ا یو
 !!یکه واسم ساخت

 نگفتم... یچیه
 ...یعنی
 هیگاه ن نیزدن ندارم!ا یبرا ینگاهش بود که حس کردم حرف ریفکرم درگ نقدریا

 کرده بود! ریبدجور فکرم رو درگ یمعن هی!!! دادیم یا یمعن
 اتابک
 صورتم بود... یدستم رو هنوز
 نشسته بود! یصندل یساکت و صامت رو بهانه
 رو بوض کردم و دوباره دستم رو گذاشتم رو صورتم... دنده
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ده شدد یجور هیبه صددورتم خورده بود، یا هیحرارت زبونش که فقط چند ثان از
 .ستیکه مطمئن بودم چندش ن یحس هیبودم! 

 خاطرات بود... یادآوریحرکت بهانه نبود، یاصل لیدل دیشا
 ناخواسددته رفته بودم به کنهیم یکه داره با آهنربا و سددنجاق باز دمشید یوقت

 گذشته...
 آخرش... ی جمله

 !!!رهیگیام رو گاز م بچه
 پسر بموش رو! ایبمو  دختر

 ...دمیخند تلخ
 ؟یکنیم فیک تعرجو-سکوت رو شکست بهانه
 ها؟-گفت منگ

 واسه خودت؟ یکنیم فیجوک تعر گمیها نه!بله!م-گفت تیجد با
 چطور مگه؟-گفتم یجیهمون گ با
 !یدیخند دمیآخه د-
 خودم خنده ام گرفت! یجیگ از

 گذشته ها افتادم! ادینه -و گفتم دمیخند آروم
 رفتم به گذشته! یاتفاقا منم امروز کل-

شت یکردم...حرف سکوت نه  یزدن فراوون بود،ول یحرف برا یعنیم بزنم...ندا
 به بهانه!

باق بگم بدم و فقط  یروزا یحاضددرم  تا هیبمرم رو  به وق ه ک ییروز برگردم 
 بذاب وجدان؟؟؟ یراحت ب*غ*لت کنم ،بدون ذره ا تونستمیم
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به روزا بگم و من فقط محو  یدیخوابیکه تو ب*غ*لم م ییحاضددرم برگردم 
 به رگام؟ یرختیمبودم که  یمثبت یانرم
 رو هم ندارم؟ یمعمول یتحمل برخوردا گهیوقته د یلیخ بگم
 ست؟ین یاز اون احساس پاکم خبر گهیوقته د یلیخ بگم
ه تو ک یداشددتم که بگم!!!بگم بموت...کسدد یگفتم؟چیم دیبا ی...من چبگم

 حضورت معذبه؟ ،دریباهاش راحت نقدریا
 اتابک...اتابک!-

 سمتش.. برگشتم
 ؟یپرت نقدریرا اتو؟چ ییکجا-
 نگفتم... یچیه

 رو دادم به روبه روم... حواسم
و ر ینون خامه ا-که داد زد ابونیتو خ چمی...خواسددتم بپمیخونه بود کینزد

 رفت؟ ادتی
که  یا یدور برگردون رو راهنما زدم و برگشتم...از قناد نیکتریکردم...نزد یپوف
 ...دمیبودم،سفارش بهانه رو خر اشیثابت نون خامه ا هیپا

 کرد و جعبه رو از دستم گرفت... یکه شدم ازته دل ذوق نیماش سوار
 یمرس-به اون دستش! یکیدستش... نیبه ا یکی

 ...دیپر هویبد  یحسا تمام
 اومد رو لبم... خنده

 !یچاق ش ترسمینوش جونت!فقط م-ته دل گفتم از
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 اتحه!!!ه الفنترس من به مامانم رفتم!اگه به شماها رفته بودم ک-دهن پر گفت با
 لحظه... هی

 شد! خیجمله اش...حس کردم مو به تنم س از
شد،بدون خنده سته جمع  شم !و خط افتاد  یکه روش کنترل یام ناخوا شته با دا

 ابروهام! نیب
 خونه... میبود دهیرس

 بود.... ایهنوز سرگرم نون خامه ا بهانه
 دارم! یکار هیبرو من -رو گرفتم سمتش و گفتم دیکل
 ؟یایزود م-برد،گفتیکه جعبه رو با خودش م نطوریگرفت و همرو  دیکل

 تکون دادم... سر
 نیرو گذاشدددت ب یدونه نون خامه ا هیکرد...در جعبه رو برداشدددت... مکث

 صورتم و من ناخواسته دندونامو فاصله دادم... کیآورد نزد یعنیدندونام...
 !ماینهار ندار-شد و گفت ادهیپ

 تکون دادم... سر
 ش زدم...گاز به هی

 تو... رفت
 رو بست... در

 رو سر و ته کردم! نیبود پاک کردم و ماش یکم خامه ا هیرو که  صورتم
 برم حاال؟؟؟؟ خواستمیم کجا
 بهانه
 که تلفن زنگ خورد! اوردمیدر م هامویخونه شدم،داشتم کتون وارد
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 سمتش... دمیگذاشتم و دو نیزم یرو رو ینیریش ی جعبه
 الو؟-اره جواب دادمنگاه کردن به شم بدون

 !زمیسالم بز-
 حالت نیهم رفتن...با سددردتر یبابک ناخواسددته اخمام تو یصدددا دنیشددن از

 سالم!-ممکن گفتم
 ؟یخواب بود-
 نه!!-
 ...یهم که جواب نداد نجارویخاموش بود،ا تیگوش-

ستم ....پدرم بود که بود!پدر یرو ش شده بره  یمبل ن سالگرد مامانم ن که هنوز 
 نباشه اصال! خوامیبده،م حیبعد زن دومش رو به من ترجداماد شه و 

 رفته بودم دانشگاه!-دادم و گفتم رونیرو محکم ب نفسم
 ئه؟خوب بود؟خوش گذشت؟-

 دمی...بلند خنددمیدلخورم...خند دیفهمیم دیناراحتم...نبا دادمینشددون م دینبا
 !گذرهیبا اتابک تا جهنمم برم خوش م-و گفتم

 خدا رو شکر!-ساکت شد و بعد گفت هوی
وشدم به گ شدتریرو ب یگوشد کردیکه به شددت آروم بود و مجبورم م ییصددا با

 خونه؟ یاینم-بچسبونم ادامه داد
 نه!!!-گفتم محکم

 ابروهام پررنگتر شد.... نیخط ب همزمان
 دلتنگته!! انیشا-
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 خدا!! یان؟وای!غش غش و بلند بلند...شادمیاز ته دل خند نباریا
 بهانه؟ یخندیچرا م-
 چرا حرف مفت-و گفتم رمیزبونم رو بگ یمنفجر شددددم...نتونسددتم جلو هوی
حاال که  دونمیدلتنگ منه؟من که م انی؟؟؟شددایگیچرت و پرت م ؟چرایزنیم
ن !مگذرهی!شددما سدده نفر من نباشددم که بهتون خوش متونهیآخر خوشدد سددتمین

 !!می؟اضافیفهمی!!مشهیهم میاضاف
 بهانه جان!-دینال
که مختص اسددم- جان  حه!ن اون  مه دار سدددتیفر که بفه نارت  به  یک

رو با پسددوند  یزدیواسدده اش م یوونگیکه دم از د یدخترت...دختر همون زن
 ؟یجان صدا کرد

 ...ییبهانه بابا-
!تو یدشدد انیشددا یکه بابا ی!حداقل از وقتیسددتیمن بابا ن یتو برا-دمیکشدد داد

 و بس! نی!!بابک!همیواسه من بابک
 نگفتم که! یزی..من چخب...باشه تو آروم باش. لیخ-
سابتش 8 نجا،کهیسابت که اومدم ا 48از  ؟بعدیبگ یخوایم یگه؟چینه د-

 نشده که!! یزی!چیکرد ادمیبودم، مارستانیرو تو ب
 ...نیبب-
شما خوشم!لطفا،ایانیمهندس بابک ک یآقا نینه تو بب-  یشخو نی!من دور از 

 !ارهی!صدات برام استرس مریرو ازم نگ
 !ستمیمن که دور از تو خوش ن-گفت زدیتوش موج مکه بغض  ییصدا با
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صب ش یرفت یوقت شاالی؟؟؟ایستین-و گفتم دمیخند یب بهت رو  یکانادا خو
 !!برو ... برو برو که اصال ابصابتو ندارم آقا مهندس!ارهیم
 بهانه....-
 !خدافظ!یبهانه مرد!فکر اونم با خاطره دفن کرد-

 ...دمیدستگاه کوب یرو رو یگوش شرق
 ...کردیداشت خفه ام م بغضم

 هیه گرپا افتاد شیپ یزایچ نیا یتا نشددکنه!من برا کردمیتمام تالشددم رو م یول
 !کردمینم

 دوباره زنگ خورد... تلفن
 باز بابکه جواب ندادم... نکهیا الیخ با

ش یرو سع دمیکاناپه دراز ک شم...با چندتا نفس بم یو  ضم ب قیکردم آروم با غ
 سقف ....رو فرو دادم و زل زدم به 

و ذهنم....ذهنم از  دیکشدیم ری...گلوم تسدوختنی...چشدمام مکردیدرد م سدرم
سددوخت...به  یو دلم....م شدددیداشددت منفجر م الیهمه فکر و خ نیهجوم ا

 !امییحال خودم و تنها
 نبود... یکردم آروم باشم...اما شدن یسع

 ...گرفتیداشت بغضم م دوباره
 ...نشستم

 ..رو از سرم در آوردم. شالم
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 که چشمم خورد ییمانتوم رو باز کردم و خواستم برم سمت دستشو یها دکمه
 !شرتمیت یرو یبه باب اسفنج

 صبحم،باز خنده اومد رو لبم... یخوشحال یادآوری با
 گفته من تنهام؟من اتابک رو دارم!!اون دوسم داره! یغر زدم...ک بلند
 پر بغض...من سربار اونم بودم!! یخنده  هی...دمیخند

 تو شکمم ... دمیزانو زدم...پاهامو کش واریو کنار د دمیکش یآه
تابکم ثل قبال ملموس  گهیبوض شدددده بود...د ا تاش م بل نبود!محب ثل ق م

 نبودن...
 یحرف داشددت ...من معن ی...نگاهش کلدیکشددیآه م یپرت بود...ه حواس

 !!دمیفهمینگاهش رو نم
 رو چسبوندم به زانوهام... سرم

 ...رفتمگیم جهیاحساس معلق بودن داشتم...داشتم سرگ شد... قتریبم بغضم
 و بغض! ییتنها نهمهیا از

 خسته! یلیام...خ خسته
 اتابک

 زنگ خورد... لمیموبا
 به صفحه اش انداختم...بابک بود... یحوصله نگاه یب

 ؟ییاتا کجا-
 !رونیب-
 بهانه تنهاست؟-
 چطور مگه؟-لحظه نگران شدم هی
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صبزنگ زدم بهش..-تند گفت تند شت نفس نفس م ی.ب ابک ...اتزدیشد...دا
 گوشت با منه؟

 ....دمیدو نیدادم...به طرف ماش رونیرو محکم ب نفسم
 آقا سفارشتون...-مرد نشست تو گوشم یصدا

 ...دنیبه شروع کردم به دو گردم،دوبارهیگفتن بر م با
 ...دهیشن یگفته و چ یچ گفتیتند تند داشت م بابک

 بگم حق با توئه!نه با بهانه... تونستمینداشتم بگم...نه م یچیه
ض یی...ته دلم از حرفاهرچند شت خودش رو  یکه زده بود را  هیبود....حق دا

 چقدر کشش داشت؟ کشیآروم کنه...مگه اون دل کوچ یجور
 اتابک گوشت با منه...-
-غر زدم 3دنده  زدمیکه م نطوریگاز فشددار دادم و هم یتمام قدرت پامو رو با

 نه!خو رمیدارم م
 شده..به منم خبر بده... یبرو...بصب-

 گفتم و قطع کردم... یا باشه
 ...ریغامگیخونه رو گرفتم...جواب نداد..رفت رو پ یشماره  بالفاصله

 پرت کردم بقب و به طرف خونه روندم... مویگوش
 !زدیم یقلبم چطور دونستیخدا م فقط
س ست بهانه بودن...با ر دایدر خونه...کل دمیر رو باز کردم و  اطیحدر  موتید
 بودم خوب باشه... دواریرو بردم داخل....فقط ام نیماش

 بهانه؟ -ساختمان رو باز کردم و بلند داد زدم در
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 ...ومدین یجواب
 سمت هال...نبود... دمیکه تو خودم سراغ داشتم دو ییحداکثر توانا با
 بهانه؟-

 رو هم نگاه انداختم... ییرایو پذ اتاقا
 ؟ییبهانه؟کجا-
 در... کی...نزدییسمت دستشو فتمر

 ...سادیچند لحظه نفسم وا هی...نیزم یرو دنشید از
 شده بود... دیکردم...صورتش مثل کج سف بلندش

 بهانه؟؟؟-تو ب*غ*لم و بلند گفتم گرفتمش
 پلکاشو باز کرد... یال
 نگام کرد... یجیگ با

 سمت آشپزخونه... دمیمبل و دو یرو خوابوندمش
 درست کردم، ظیغل آب قند وانیل هی

 تو هال... برگشتم
سردش و گفتم کنارش صورت  شتم رو  ستم رو گذا ستم....د ش  چرا خودتو-ن

 ؟هان؟ یکنیم تیاذ
 بست و روشو برگردوند... چشماشو

 تو دهنش... ختمیقاشق آب قند ر چندتا
 ...کردیداشت خفه ام م بغض

به درک اصدددال!من خودم پ- نا برن  نه...او ها تا ...شدددتمیغصددده نخور ب
 ؟ یفهمیآخرش...م
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 بگم؟بگم بابام منو زده کنار؟ یبه دوستام چ-و گفت دینال
 ...دمیکش یآه
 !یبر یبگو خودت نخواست-

ش یپوزخند ست ب ستم کنارش و آب  نهیزد...خوا ش ...کمکش کردم ،خودمم ن
 قند رو تا ته به خوردش دادم...

 که برم کانادا! نمیمن باشق ا دوننیهمه م-
 که.... ینامردا دست گذاشتن رو همون کشور-بغض ادامه داد با
 ؟یکنیم تیخودتو اذ نقدریکن...چرا ا هیگر-و گفتم دمیب*و*س شویشونیپ

شک م فیضع یندارم!آدما هیبه گر یاجی!احتکنمینم هیمن گر- گه ...مزنیریا
 فم؟یمن ضع

 ...یگاه ی...ولدونمی!میهست یتو قو-خودم فشردمش و گفتم به
 و اما وجود نداره! یول ایقو یبرا-گفت بلند

 نگفتم... یچیه
 یبود ول دهی...رنگ پرشیحسددش...صددورت سددرد و جد یب مرخیزدم به ن زل

 !یجد
 و برگشت سمت من... دیکش قینفس بم دوتا

 ؟ینهار گرفت-
 به خودش مسلط شده بود لبخند اومد رو لبم... عیسر نقدریا نکهیا از
 ...دمیموهاشو ب*و*س یخودم فشردمش و رو به
 !ای...تو هم برمیگیم رمیم-
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نه -....بلند شدددد و گفترونیو از تو ب*غ*لم اومد ب دیگلومو ب*و*سدد ریز
 !فمیکث یلیبرم حموم...خ خوامیم

 باشه بهم زدم... یبه نشونه  پلکامو
 بره سمت حموم که دستش رو گرفتم... خواست

 لت؟یمن تنها برم دنبال وسا-
 آره!-گفت نانیبرگرده،با اطم نکهیا بدون

 هم فشار دادم...صداش هنوز از بغض خش دار بود. یرو لکاموپ
 منم برگشتم! یری.تا تو دوش بگییبرو جوجو-

 و به طرف حموم رفت... رونیب دیرو از دستم کش دستش
 کمیتا  دمشونیکش شهی...چنگ زدم تو موهامو از ردمیکش قینفس بم چهارتا

 ...فتهیمغزم به کار ب
 محکم جلوه کنه!کاش... نقدریا خواستیش نم....کاشدیداشت نابود م بهانه

 بابک رو گرفتم. یشماره  رونیکه پامو از خونه گذاشتم ب نیهم
 !زدیموج م یجواب داد...تو صداش نگران بالفاصله

 خوبه نگرانش نباش!-گفتم آروم
 کرد؟ هیگر-داد و گفت رونینفسش رو پر صدا ب بابک

 نه...-...ختیریوقت بود اشک نم یلیزدم...بهانه خ یپوزخند
 کن....بغض براش مثل سمه! هیتورو خدا مجبورش کن گر-التماس گفت با

 کردیمجبورش م دیضعفه!من با ی...خودش گفته بود اشک نشونه دمیکش یآه
 شه؟؟؟ فیضع

 !یچیه!هناراحتش کن یچیه دمیمنه،اجازه نم شیپیتا وفت-به بابک گفتم محکم
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 داداش کوچولو؟ یطعنه زد-
 فتم.رو گ قتینه!حق-
 ؟ییکجا-
 !نیتو ماش-
 ؟یتنهاش گذاشت-
 ...بعدم برم دانشگاه.رمیغذا بگ دیبا-
 مراقبش باش!-
 هستم...-
 دلتنگشه! انیشا-

 دیبهش نداشددتم؟شددا یحسدد چی!چرا هانیلحظه فکر کردم...شددا هی....انیشددا
 چون بهانه دوسش نداشت،منم... دیچون....شا

 !ادیار بکن شیبا دلتنگ دیبگو با انیبه شا-گفتم محکم
 سالشه!4اون همش -
 طیو با شددرا یدختره!احسدداسددات هیسددالشدده!مهمتر از اون...17بهانه هم فقط -

 بهانه،شکننده!
 !یفهمیتو....تو منو نم-
 تا پسر فرح ضربه نخوره! یزنیدختر خاطره رو کنار م ی!تو دارفهممتیچرا م-
 برم... دیبشنوم!با یزیچ خوامیاتابک نم-

 و قطع کردم...ر یگوش یحرف چیه بدون
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ست!از چ یهمه  بادت شون م ییزایآدما شون  قتیو حق گهیکه وجدان داره،بد
 بود!ن یقابده م*س*تثن نیبشنون...بابکم از ا وانی...نمزوننی...ازش گرادیم

 گرفتم و برگشتم خونه... غذارو
لق مع ینقطه  هیمبل نشسته بود...محو  یبود دور موهاشو رو دهیچیپ یا حوله

 بود... تو هوا شده
 بهانه؟-صداش کردم آروم
 نداد...غرق بود تو افکارش... یجواب

 .دمیرو چ زیراست وارد آشپزخونه شدم و م هی
بازم بکس العمل برگشدددت نداد رفتم  یو صدددداش کردم و چون  نشددون 

 شونه اش... ی...دستم رو گذاشتم روکشینزد
 خورد و نگاهش رو برگردوند سمتم... یفیخف تکون

 باشه! تیباف-با خنده گفتم نیهم یرو منحرف کنم،برا کردم ذهنش یسع
 ...یمرس-
 نهار؟ میبر-

 !ادیخوابم م-دیچشماش فشار داد و نال یرو دستاشو
 ؟یغذا چ-
تاق رفت و گفت یسددر جاش بلند شدددد...با قدما از به طرف ا بعدا -کوتاه 
 ....خورمیم
 بهانه...-

 بود در اتاق.. دهیرس
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داغونشددون  انیتا شدددا اریهامو ب لهیوسددزود برو -طرفم برگشدددت و گفت به
 لباسام لپم... ار،یاز تو حموم ب اممییبروسکامو...دمپا ینکرده!همه 

 شد.... فیضع صداش
 صداش واضح نبود... گهید یول خوردنیهنوز تکون م لباش
 و رفت تو اتاق.. دیکش نییرو پا رهیدستگ

 ...ایخدا-دمیو نال دمیتو موهام کش یدست
ن حرفم مه  من کالفه ام از دسدددت حرفا و  ای؟؟؟خدایچ ایدادم...خدارو ادا

اصددال من و  ؟؟؟یچ ای؟خدایزود نیجا زدم به هم ایربطش؟خدا یب یکارا
 وقت بود فراموشش کرده بودم... یلیکه خ یمگه؟من...من میداشت میخدا صنم

به سدددابت  دمیتو موهام کشدد یدسددت تاقش گرفتم و دوختم  و نگامو از در ا
 بود... کی یکای...نزدمیمچ
 !هیلینشم خ وونهیرفتم...د نیو به طرف ماش خچالیرو گذاشتم تو  غذا

 بهانه
باورم نم یکاینزد باز کردم... مامو  مهیا شددددیهشدددت بود چشدد  دهیخواب نه

 خواب رفته بودم؟ یباشم.اصال ک
باره خز یو قوسدد کش بدنم دادم ... آبامور رو خاموش کردم و دو  ریز دمیبه 

 پتو...
 به در خورد... یا لحظه تقه همون

 !برو!پرهیخوابم م-خوابالو گفتم یصدا با
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صدا اتابک هم  3سابت -گفت زدیکه خنده توش موج م ییدر رو باز کرد و با 
 !یسابت!پاشو پاشو که مردم از گشنگ 5 شهیم یباش دهیخواب
 و نفسم رو فوت کردم... رونیپتو آوردم ب ریرو از ز سرم
 تو چراغ رو روشن کرد.. اومد

 چشمامو پوشوندم و غر زدم... عیسر
ست و گفت یرو کنارم ش شو د-تخت ن شب خواب نمگهیپا شو ببیری!  نی!پا
 آوردم! لتویوسا یهمه 

 چشمام برداشتم.... یرو از رو دستم
 به نیکه رو زم یینگاه انداختم به چمدونا هیو  دمیگنده کشدد ی ازهیتا خم و

 صف بودن...
 !عیچه سر-رو چشبوندم به شونه اش و گفتم سرم

ند هامو دور انگشدددتش پ دیخ ندیو مو فت چو مدون -و گ قدر چ چه 
 !!یصورت تی!همشونم تونالیداشت

 خب رنگ مورد بالقه مه!-و گفتم دمیجون خند یب
 !یتا چمدون بود،شش تاش صورت7حد! نیتا ا شدیباورم نم ی!ولدونمیم-

 بنفشه، شیکینه -زدم غر
 !قرمزه نمیا-و گفتم یکیکردم به اون  اشاره

صورتم زد کنار و گفت موهامو صورت-از تو  شون به  قط !فخورنیم یبالخره هم
 ،قابل تحمله! تیاون چمدون مشک

 همشون خوبن!-زدم... غر
 بله همشون خوبن!-و گفت دیب*و*س مویشونیپ
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 ؟یکتابامم آورد-
 اونا رو کارتن کردم،قراره بفرستنشون!-
 بروسکام؟-
 !کنیاونا تو پالست-
 جاشون بد نباشه!-

 نه جاشون خوبه..-و گفت دیخند
 خواب؟ سیدنبال سرو میبر یک-

فت رونیرو ب نفسدددش نگ بزن-داد و گ تاق رو ر عد سدددرو میاول ا  سیب
 م،خوبه؟یبخر

 رنگش خوبه...دوست دارم!-
 م؟یرنگ کن یخواینم-
 نه!-
 !دیخر میبعد بر میغذا بخور میبر ایپس ب-
 !خوامیم کرمیاست-
 ...میخریباشه!اونم م-

 ...شد سکوت
شت موهامو باز هنوز شتم خواب دادیم یسرم رو گردنش بود و اون دا ...باز دا

 ...رفتمیم
 نخواب مموش...-
 اتابک؟-
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 جانم؟-
 برات؟ رمیمیم یدونیم-

 !می!پاشو حاضر شو بروونهید-...دیو خند دیرو کش دماغم
 از جاش بلند شد... عیسر

 سمت در. رفت
ش ازهیخم باز شت و گفدمیک سط راه برگ لباس گرمات تو اون چمدون -ت...و

 پررنگه اس! یصورت
 بنفش!-زدم غر

 !یحاال هرچ-و گفتم دیخند
ش بعد سمت در که هو پ ست بره  شت مونیدوباره خوا  بدون لباس-شد و برگ

 و تو! دونمیمن م رونیب یگرم اومد
 کردم... یغر غر

 ...نرویمحکم کردن دستورش ،رفت و از در اتاق زد ب یبرا یچشم غره ا اتابک
 سر جام بلند شدم! از

 که بخوان دلخورم کنن؟ نیگور باباشون...ک-گفتم عیسر
رفتم تا  یمحکم رو چشددمام فشددار دادم و سدده تا حرکت کشددشدد دسددتامو

 به کل از سرم بپره. یخوابالودگ
ته  ...ازرسددمیم نای...به بهترشددمی!موفق مکنمیرو شددروع م دیجد یزندگ هی منم

 مخصوصا! انیح و شابدبخت بشن ...فر کنمیدلم دبا م
تاق رفتم ب ،پوزخندیبدجنسدد با بارونیزدم و از در ا و ر دمیپاشددیآب م دی...

 صورتم تا خواب از سرم بپره...
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 دوم فصل
 بهانه

 ماه گذشت! هیزود  یلیخ
راحت کنارم زدن...و من فقط نشددسددتم و نگاه  نکهیماه از طرد شدددنم...از ا هی

 !نمیرو بب شکدومشونیه امخوینم-بود نیکردم...تنها بکس العملمم ا
 ...مانمیاطراف الیخیکه به شدت ب نقدریسکوت محض فرو رفتم....ا هی تو
السددا سددر ک کنم،نهیم تیاتابک رو اذ گردم،نهیم ادینه با سددارا و فرنوش ز گهید
 ...سوزونمیم شیآت

..تا هینطوریچرا ا دونمی...نمیحواسم رو بدم به درسم...ول یهمه  خوادیم دلم
 ...شهیکز کنم،حواسم پرت متمر امیم

ستم و دارم فکر م هی کینزد نمیبیم امیخودم که م به ش  یو وقت مکنیسابته که ن
 یعنی نیچشددمم!ا یجلو ادیم اهیکامال سدد ریتصددو هی؟؟یبه چ کنمیفکر م

 خال! یعنی!!!یچیه
 یو س دیچشماتون رو ببند گفتیتو مدرسه،معلم ورزشمون بهمون م یزمان هی

 !!دیر نکنفک یچیبه ه هیثان
عد م یچیبه ه خواسددتمیم یه به همون ه دمیدیفکر نمکنم ب فکر  یچیدارم 
عدیم گه م گفتمیبا خودم م کنم،ب به ه شدددهیم حاال  یچیآدم  فکر نکرد؟؟؟ 
ل ..مثاهیپررنگ!!سدد یچیه هیفکر نکرد... یچیبه ه شددهی!!مشددهیکه م فهممیم

 !میزندگ
 ه بخواد زنگ بزنه...ک دمیمحلش نم ادیمن ز یعنی...زنهیکمتر زنگ م حسام
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که مطمئن  ی!در صورت10امتحانش شده  یکه زنگ زد،گفت نمره  یبار نیآخر
ش اتابک و ابتراض زده بود،اتابک به شیرفته بود پ ی!وقتسددتیب شددهیبوده م

خدارو شددکر کن همون رو ده  ؟برویتقلب کرد دمینفهم یفکر کرد-گفته بود
 رو بهت دادم و ننداختمت!

 !یبوا کرد که تو لو دادبا من د یکل حسامم
به درک...د یهرچ که نرفت!منم گفتم  به خدا!تو کتش نرفت  نه  که   گهیگفتم 

 زنگ نزن!
رابطه  ؟یاس ام اس سددالم خوب هیزنگ نزد و بعد در حد  یسدده چهار روز هی

 اش رو ادامه داد...
شتم م تو سه،طبق معمول کتاب جلوم باز بود و مثال دا  یچیه یول خوندمیمدر
 که فرنوش و سارا اومدن کنارم... دمیفهمینم
گفتن که آره...دماغت باد کرده،محل  یبر یدر هیکدومشون شروع کردن به  هر
 ...یپریاز ما بهترون م ،بایذارینم

 ینگاه با خال هینگاه منگ و مات بود! هی اشددونییتمام چرت و پرت گو جواب
 حسا!! نیتر

 ؟یتو هم درنقیچته؟چرا ا یگینم-بازوم و گفت یزد رو فرنوش
 !یچیه-و گفتم دمیآه کوچولو کش هی

 !کننیبهانه!دوستا هم با هم درد و دل م میما دوست-دستم رو گرفت... سارا
 من تو دلم بمونن بهترن! یدردا-
 نشده! یچیپس نگو ه-
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کهیا یبرا ند ن  دیویچه خبرا؟د-و گفتم دمیذهنشددون رو منحرف کنم خ
 ش؟یدیخوبه؟د

 ...دی.سارا هم آه کشفرنوش تو هم رفت.. ی افهیق
 شده؟ یزیچ-
 بگم فرنوش؟-

 بگو!-شونه هاشو داد باال و گفت فرنوش
 اددیدادم..اولش جواب نم امیمن بهش پ یلیاون سدده روز تعط-تند گفت سددارا

 بعد... یول
بهش -انداخت و ادامه داد کردیم ینگاه به فرنوش که داشت با انگشتاش باز هی

!اونم هشددیرو دوسددت داره!گفتم باورم نم گهید یکیگفت  یابراز بالقه کردم ول
 که... هیهمون دختر نیرو بهم داد و گفت ا یشماره ا

اف داره!من همون  یبابا معلومه که ج-تفاوت شددونه باال انداختم و گفتم یب
 نی!بهتونم گفتم صددد در صددد اهل ادمیفهم دمشیکه تو تولد فرنوش د یروز

 حرفا هست!
 ...دیدوباره آه کش فرنوش
ص سرش و گفتم محر سرا-در اومد...کتابم رو زدم تو  چلغوز ارزش آه  یآخه پ

 نداشت! اقتی...لرهیسرت!بره بم یدارن؟بابا فدا دنیکش
 فقط سکوت کرد... فرنوش

 بک؟اتا شیپ یشده رفت ی؟چیتو خوب-شکستن سکوت گفت یبرا سارا
 !کنمیم یبه بعد باهاش زندگ نیاز ا-
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 چرا؟-دیهردوشون باال پر یابروها
ند اسددف یان،آخرایبابک و فرح و شددا-گفتم نیهم یدروغ متنفر بودم...برا از
 کانادا! رنیم

 شه؟یواسه هم-باهم گفتن دوتاشون
 !شهیواسه هم-گفتم تلخ

 ؟یتو چ-
 !یچیه-دمیلبم کش یرو رو زبونم

 رتت؟یبابات نم یعنی-
 بچه ها! الیخی!بذارهیبابا هم بخواد ببره،زن بابا نم-

سددکوت  نیهم یادامه دادن بحث ندارم،برا یبرا یلیاتم دمیفهم هردوشددون
 کردن.

 د؟یرینم رونیب گهید-بوض کردن بحث گفتم یبرا
 !یگتو فاز دپسرد میکه ما هم رفت یتو تو فکر بود نقدریا-گفت عیسر سارا
ص-کردم و گفتم یفکر شخص کن هی...میندار یتا آخر هفته درس خا  دیروز م

 !رونیب میبر
 اجیاحت یرفتن اسدداسدد رونیب هیواقعا به  ین...انگاراسددتقبال کرد هردوشددون

 داشتم!
سط ح یصدا ش اطیسوت ناظم،مجبورمون کرد از و و به طرف کالس  میبلند 

 ...میبر
 چند کلمه حرف زده بودم... هیآروم تر بود...حداقل  ابصابم
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شتم اونا چ دلم ست ندا شده بود....هرچند دو  ای ری...دیبفهمن..ول یزیسبک 
 .شدنیمزود متوجه 

ت باب نیآرومتر بود....از ا بایکالس حواسددم رو دادم به معلم...فکرم تقر سددر
 خوشحال بودم. یکل

 اتابک
سته بودم...زل زده بودم به مان یتو ش بهانه  ریذهنم درگ یهمه  یتور،ولیدفترم ن

 ..کردیکه کم کم داشت نگرانم م ییبود...رفتارا رشیاخ یو رفتارا
رف...حواس پرت بود...بدتر از همه...نگاهش اشددتها شدددده بود...کم ح کم

 احساس! یو ب یا شهیبود!!ش یخیبدجور 
ش کتاب جلو ای..کردیداشددت آلبوماشددو نکاه م ایاتاقش بود... یمدت تو تمام

 باز بود...
 نگران! یلیخ یلیبودم...خ نگرانش

 !دییبفرما-گرفتم و آروم گفتم توریبه در خورد...نگاهم رو از مان یا تقه
 کپ کردم! بایشبنم تو چهارچوب در تقر دنیاز شد و از دب در

ه قهر که ب یاز همون روز قایزنگم نزده بود...دق هیروز بود که  سددتیاز ب شددتریب
 رفته بود...

که نممنم نگ ابصددداب  سددراغش رو  نیهم یخواسددتم،برای...دردسددر و ج
 نگرفتم...

 سالم دکتر!-
 ؟یکنیم کاریچ نجایا-فتمسر جام بلند شدم و در رو بستم و با حرص گ از
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 !بد کردم؟دنتیاومدم د-مبل نشست و گفت یرو
 تو محل کار؟ نجای!ایآره بد کرد-ولو شدم میصندل یرو

 زد... یپوزخند
 دلم برات تنگ شده بود!-آدامس در آورد انداخت و دهنش و گفت فشیک از
 من پوزخند زدم... ندفعهیا

 ؟یخندیم ه؟چرایچ-
 ....ستیخوب ن بحث یبرا نجایا-گفتم آروم

 م؟یمگه قراره بحث کن-و گفت زیسر جاش بلند شد....اومد سمت م از
جز بحث کردن  یمگه کار-باال آوردم و گفتم سددتیا یرو به نشددونه  دسددتم

 !میدار
 اتابک!-
 رات دادن تو دانشگاه؟ یچطور افهیسر و ق نیآبرو دارم!با ا نجایمن ا-

تو رفتارت  متیکم مال هی-مبل نشددسددت و گفت یرد...برگشددت و رو اخم
 ؟یزدیزنگ م هی دی!خشن!نباستین

 !یقهر نکن یخواستی!مکنمینم یمن منت کش-گفتم یجد
 اون دختره ست! ریهمش تقص-
 بهانه درست صبحت کن! یدرباره -
 مزاحممونه!!! شهیهم-
 !ادیواسم حرف در ب خوامینم رونیمحل کاره...برو ب نجایشبنم...ا-
 دتم؟من نامز یگ یچرا بهشون نم-

 !شنومینو م یبله؟؟؟حرفا-باال دادم و گفتم ابروهامو
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 اتابک؟ ستمین-نبود گفت غیشباهت به ج یکه ب ییصدا با
 !!یستیصداتو واسه من نبر باال!معلومه که نامزدم ن-گفتم خونسرد

شک شما ا شا یحلقه زد تو چ شت مظلوم  شیاگر اونهمه آرا دیدرشتش ... ندا
 ...یول دیرسیبه نظر م

 !یذاریم یس تو اسم رابطه مون رو چپس...پ-
 !!میما فقط دوست-

 ادیز یلی!خایادی... زلکسیر یادیز یدوستا-و گفت دیخند
 از سر جام بلند شدم... یبصب

 نکردم! رونتیتا ب رونیبرو ب-بلند رفتم سمتش و گفتم یقدما با
 !یگرفت یتو منو به باز-گفت غیج غیج با
 !یبود زگاریم چقدر پرهتو ه-شده گفتم دیکل یپشت دندونا از
 ؟یچ یعنیحرفا  نیا-

...تو یوقتا حضورش رو دوست دارم...ول یباشم که بعض نیمنکر ا تونستمینم
 ...طیشرا نیا

 !رونیب میری!شب مستیبحث ن یجا برا نجایا نکهیا یعنی-
ست...همون جمله  یکمرنگ لبخند ش شک بر یآخرم کاف یرو لباش ن ه بود تا ا

 !ستین یرو اشکاش حساب یعنی نی!ا!!ادیکنار و لبخند ب
 !یچونیپیم یبهانه جونتو چطور-گفت آروم

ست که کار دهیفهم نقدری!اون اچونمشینداره بپ یلیدل- شت یه ه به کار من ندا
 باشه!
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 مبل بلند شد... یرو از
 ...کمینزد اومد

 بب*و*سمت! خوامیم-
 !ستیجاش ن نجایا-
 کوشولو هم؟ هی-

شاو  یلیخ کردیحرکتش...فکر م نیاز ا خوردیلم بهم متند تند به هم زد!حا پلک
 !شهیلوند م

 گونه ام کاشت... یرو یدور گردنم حلقه کرد و ب*و*سه ا دستاشو
با  پوستم و یرو دیشده و فرنچ کرده و کوفت و زهرمارشو کش کوریمان یناخنا

 !ممونیمنتظر خبرت م -صورتم پاک کرد و گفت یانگشتش رد رمشو از رو
 دادم...رو تکون  سرم

 طرف در رفت ... به
 راه انگار منصرف شده باشه... وسط

 من؟ یخونه  یایشب م-سمتم و گفت برگشت
 رو صورتم... دمیکش دست

 !اجیداشتم!فقط احت اجیحضورش احت به
 کردم... یپوف

 به من! لعنت
 باشه تکون دادم! یرو به نشونه  سرم
 زه بپزم واست!شام خوشم هیاونجا  ای!بمینر رونیپس ب-و گفت دیخند
 دهنم رو قورت دادم... آب
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 باشه!-
 فعال بشقم!-رو باال آورد و گفت دستش

 ...رونیگفت و از اتاق رفت ب نویا
 هم فشار دادم...به کجا قرار بود برسم؟؟؟؟ یرو چشمامو

 بهانه
جون تو بدنم نبود که خم شددم و کفشددامو  یخونه...حت دمیو کوفته رسدد خسددته

دانشگاه 6...اتابک تا رونیب دمیشدم و کفشامو از پام کش...کنار در ولو ارمیدرب
 که گرمش کنم! هینهار رو پخته و کاف یعنی نیبود ا

شدت خستگ خودم شت م ،بدنمیرو رسوندم به اتاق...از  سامدیلرزیدا و ...لبا
 بوض کردم و بعد از شستن دست و صورت و پاهام، رفتم سمت آشپزخونه...

 مکث کردم و رفتم سمتش... یا هیند ثانچراغ چشمک زن تلفن،چ دنید از
 رو فشار دادم... دکمه

3new messages 

 ...دمیروشنک رو شن یکرد و صدا یبیب
!بهانه که مدرسدده سددت...اتا هم می...خب بجب خنگنیسددتیاتابک؟بهانه؟ن-

 ...بهانه بوووووووس!لتیموبا زنمیزنگ م یاوک یدانشگاه!!اوک
 ....دمیخند

 ...هی...در قابلمه رو باز کردم...اوووم قورمه سبزبودم تو آشپزخونه دهیرس
شب تا د- شنگم،من  ...درارو قفل کن و بخواب!غذا رونمیب روقتیبهانه جان ق

 .یرفت!با ادمیهم رو اجاقه...نمک نزدم،طبق معمول 
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 بره؟؟؟؟ خواستیکردم...اتابک کجا م یهوف
 وع شد...شر امیپ نیبرنجم رو گذاشتم تو ماکروفر و همون موقع وم بشقا

باهام -دهیخشددن و نخراشدد یصدددا هیخش خش بود...بعد  یا هیچند ثان هی
 !ریتماس بگ

گاه رفتن باال!!ک ابروهام  بود... مالیتو ف یآدم بدا هیبود؟؟؟صداش شب یناخودآ
End of new messages 

 ماکروفر حواسم رو آورد سر جاش... بیب بیب یصدا
 ؟یعنیبود  یباز کردم...کرو از تلفن گرفتم و در ماکرو رو  نگاهم

 ومد؟یچرا شب نم ال،اتابکیخیب نیا حاال
و رو حل دادم ت یبار ظرف قورمه سدبز نی...ارونیب دمیبرنجم رو کشد بشدقاب

 ماکروفر و تلفن رو برداشتم...اول زنگ زدم به روشنک...
 !یسالم به به-

 بمه جون! یچطور-و گفتم دمیخند
 بگو! یکوفت!بمه و زهر...ه-زد داد

 !یبه به یبه من نگ یتا تو باش-و گفتم دمیخند ندبل
 !تیترب یب یبابا!بوض سالم گفتنته دختره  یا-
 بمه!سالم! یاوه!سار-

 ؟یماهت!مدرسه بود یسالم به رو-و گفت دیخند
 ...دمیاوهوم تازه رس-
 حتما! یفدات بشم خسته ا-
 تو؟مهران و بچه ها خوبن؟ ی!خوبیلیخ-
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 وبه؟خ ،اتایاونا خوبن...تو خوب-
 ...میما هم خوب-
 فدات شم؟ یخدارو شکر...نهار خورد-
 گذاشتم داغ شه!-
 هست؟ ینوش جونت...چ-

 پخته! یاتابک قورمه سبز-کردم یمولوچ ملچ
تنگ شده!برو غذاتو بخور...بدو  اشیدلم رفت!دلم واسه قورمه سبز یآ-دیخند

 !یبخور تا تپل ش میلیبرو..خ
 بسه! یتو تپل نیهم-
 !!!یبخو نیمن به ا-
 !ونایآره پرنسس ف-
 دختره متنفرم؟ نیمن از ا یدونیبهانه مگر دستم بهت نرسه!نم-زد غیج

 شد! یماکروفر قاط بیب بیخنده هام با ب ی...صدادمیغش خند غش
 نکش منو حاال!به شرک سالم برسون!!-
 گوشم رو پاره کنه تللفن رو قطع کردم... غشیج یصدا نکهیقبل از ا و

 یشددماره  زدمیکه بهش نمک م نطوریرو در آوردم و هم یقورمه سددبز ظرف
 اتابک رو گرفتم

 جانم بهانه؟-
 خونه! یایسالم...چرا نم-

 ؟یخوب زم،تویمن خوبم بز-دیخند
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 ؟یایمن خوبم،چرا نم-
 !رونیب رمیبا دوستام م-

 ...رونیبره ب خوادیم یلحظه گرفت...مسلم بود با ک هی دلم
 باشه...خوش بگذره!-گفتم یا لحن آرومب نحالیام در هم شد...با ا افهیق

 !امیمراقب خودت باش تا ب-
 همش! یحاال انگار تو مراقب من-

 ؟ی!نهار خوردییپررو-و گفت دیخند
 !گهیبخورم د خوامیم-اشتهام به کل کور شده بود گفتم نکهیا با
 بخور قربونت برم...من برم؟-
 !یبرو...با-

 اتابک...-قطع کنه که داد زدم اومد
 ؟جانم-
 خودت؟ ینهار خورد-
 !گهیبرم بخورم د دیمنم با-
 ؟یبخور یخوایم یچ-
 ...دونمینم-
 !یبخور یبهتر از قورمه سبز زیچ هیاگه  یونیمد-

 ؟یمثال چ-دیخند
 پلو با گوشت! یمثال باقال-

پلو با گوشددت  یجلبک...تو سددلف دانشددگاه باقال-غش شددد خنده اش! غش
 دن؟یم
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 بدن! دیتو سلف اسات دیگفتم شا-
 بخورم!پس حرص نخور! رهیگیدلم نم یچیمن بدون تو ه-گفت مهربون

 خوبه!من رفتم...-
 مراقب خودت باش!!-

 !شدیمحبتاش دلم بدجور گرم م نیرو قطع کرد....از ا یگوش
بود تا  یجمله اش کاف هی نیهم ید،ولیچسددبیغذا خوردن بهش م دیشددا حاال

 منو دل گرم کنه. یکل
شون ممر نیا گفتیم مونینید معلم ض ادیدا زور قتا و یدو کلمه حرف بزنن!بع

 !کننیم غیدر یول رنیبگ اتویکل دلتنگ توننیجمله شون،م هیبا 
بکیدیداشددتم م حاال تا هل در دم،ا کارا و  غیا تک  تک  با  کردن نبود...

صت شدن کل یبرا یکلماتش،فر ست یآب  شکالت و پا تو دلم  لیقند و نبات و 
 و من....باشقش بودم!! کردیفراهم م
و با ولع شروع کردم به خوردن غذا ....هرچند نمک نداشت  زیپشت م برگشتم

 خوشمزه بود... یول
 !گردهیاومد شب بر نم ادمیچند لقمه رو نخورده بودم که  هنوز

شد....باز با تلخ باز شتهام کور   یوت یلقمه  یاخمام تو هم گره خوردن...باز ا
 دهنم رو قورت دادم...

 داشت؟ موند؟دوسشمیم ششی؟؟پبرن؟ خواستنیکجا م شب
ا جا افتاده نداشددتم!ب یبه اون قورمه سددبز یلیم گهیبلند شدددم...د زیپشددت م از

 کوتاه،برگشتم تو اتاق! یقدمها
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 نشون ندادم... ی...توجهکنهیکردم قلبم درد م حس
 رو برداشتم... میلرزون اسپر یتا گره بخوره...با دستا رفتیم نفسمم

 دونسددتمیرو خوب م لشیرده تو چشددمم که دلاشدددک گره خو نکهیاز ا قبل
 وارد کردم... یبچکه،دوتا فشار به اسپر

 رو گاز گرفتم... لبم
 ر؟؟؟دخت نیچرا ا ی...ولیبشم!ول نیمنکر ا تونستمیدوسش داشت!نم اتابک
 رو کشوندم به تختم... خودم

 ...دیخندیکه داشت م یرو به روم...به باب اسفنج واریزدم به د زل
 فرستادم... رونیرو ب نفسم
 سارا رو گرفتم... یرو برداشتم و شماره  لمیموبا

 ...خورهیداره نهار م دیجواب نداد...فکر کردم شا یبالمه بوق خورد،ول هی
 یزنگ رو کامل نخورده بود که صدددا نیفرنوش رو گرفتم...شددشددم ی شددماره

 سالم!-نفس نفس زدنش نشست تو گوشم
 !یزنیسالم...نفس نفس م-
 ؟ی...خوبدی...ببخشدمیخونه...تا دو دمیرس اآلن نیهم-

 رون؟یب میخوب! بصر بر-دهنم رو قورت دادم و گفتم آب
 کجا؟-
 ...یی...هرجادونمینم-

 !دمیبهت خبر م کنمیبا سارا هماهنگ م-و گفت دیکش یاووووم
 گفتم و تلفن رو قطع کردم... یا باشه

 !دیخندیروز من م ...داشت به حال ودیخندیزل زدم به بکس باب...دات م باز
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 رو ازش گرفتم و غلت زدم... میبصب نگاه
لحظه بدنم  هیبکس... دنیافتاد به بکس خودم و مامان و بابک...با د چشددمم

 داغ شد...بعد ،بالفاصله سرد...بغض چنگ زد به گلوم...
 نکهیبکس رو نداشتم!!طاقت ا نیا دنیهم فشار دادم...طاقت د یرو چشمامو

 چشمام رد بشن و.... یخاطره از جلو یکل
 ...دمشیدیم دیبرگردوندم و با دستم بکس رو خوابوندمنبا رو
 سر جام بلند شدم... از
 روشنک... میخودم و اتابک و گاه یتوالتم پر بود از بکسا زیکنار م وارید

ابله پاره کردنشون مق ی....دستامو مشت کردم تا با وسوسه سادمیبکسا وا کنار
 کنم...

 ...رمیباال اومدن مشتم رو بگ یجلو ستمنهمه،نتونیا با
ستم رو کوب با شت م یرو دمیتمام قدرت د غر  و یخنددیصورت اتابک که دا

تا وقتینامرد....تو هم....مثل داداشددت-زدم به  ی....وایخوب یمال خودم ی!!
 ....نکهیحال ا

( ساخته wWw.98iA.Com) اینودهشت یمجاز یکتاب توسط کتابخانه  نیا
 استو منتشر شده 

 دیبا ی...ولکردیم یقرار ی...اشدددک تو چشددمام بدمینفس منقطع کشدد دوتا
 ...گرفتمیجلوش رو م

 ....ییشد...تو که بمو نیاون که بابام بود زن گرفت ا-
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شتامو ضربه ینیبکس...توجه نکردم ا یرو دمیمحکم تر کوب م  که دارم بهش 
 سددتره،دیگیه درد مکه دار ینیاش!! ا نهیاتاقامونه نه سدد نیب یسددرد وارید زنمیم

 خودمه نه بدن اتابک!
 !!ادی...بدم مزارمی...از همه تون بنی....همه تون بدنیبد-

 گرفتم سمت آسمون... سرم
 !دوست ندارم...یدیصدامو نشن چوقتیتورو هم دوست ندارم...تو که ه-

ثل جازاتم کن یخوایه؟؟؟میچ-دمیکشدد غیج ایروان م بدتر از  گهی؟؟؟دیم
تات نماز  گهید ن؟؟؟؟منیا جازا بک رو هم ازم  نهی!آخرش اترسددمیم تا که ا
 ....یریگیم
سترس ا نکهی...من طاقت اشیگرفتیم ییهویکاش - بگه  دیشا نکهیهرروز با ا
....من....من فلک زده هر روز دارم اسددترس شددمیم داریداماد شددم ب خوامیم
 کنه...مردم یکه ...که بخواد با دختر برادر شددوهرش زندگ هی!کدوم زنکشددمیم

 برسه به.... کنن،چهیحضور دختر شوهرشون رو تحمل نم
 وسط اتاق... نشستم

شمامو شار دادم...نبا چ ستم و به زانوهامو ف صال نباکردمیم هیگر دیب گله  دی...ا
شتم!! حت یحق یزندگ نی...من ...من که تو اکردمیم ش یندا  نممدیحق نفس ک

 با شرط بود!!!!
ضا و ق یخال مونینیمعلم د یجا ضا  ایدره....که بگه ق شتن باهم...ق نه!فرق دا

 !کنهیم یبود اصال؟چه فرق یبود...چ یچ هی
شه،چه قدر،چه ه حاال ضا با شتم داغون مشکدومشیچه ق و  شدمی...من دا

 .دیفهمینم یشکیه
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 شد دست از غر زدن بردارم... م،بابثیزنگ گوش یصدا
 دست و پا خودم رو به تخت رسوندم و برش داشتم. چهار

 .بود. فرنوش
 بهانه!-
 بله؟-
شدم زنگ بزنم  یسارا نیا- شت منو تا خواب داد...مجبور  گورمرگ گرفته ک

 خونه شون...
 گفت؟ یخب چ-
 هی میواسددده مون کادو بخره،بر سیکه قرار ن یشددکینه،هیولنتا کینزد گهیم-

و  نمایس میدلمون نشکنه!! بعدشم بر میچندتا خرت و پرت واسه خودمون بخر
 .ختیر شهیکه نم یا گهیهوا برنامه د نیتو اشاپ...خوبه؟؟؟ یکاف

 هم فشار دادم... یرو پلکامو
 روز تولد خودم بود... نیولنتا
 نیا یکه گرفتم و بعدش....با رفتن مامان...نذاشددتم حت یجشددن تولد نیآخر

لد بده!!تو فت،اون مهمون یروز خودش رو نشددون  مانم برام گر ما  یکه 
 یخاطره  دیبا نایا یدوخت ....همه که واسددم  ی....اون لباس قشددنگیآنچنان

 تولدم بودن... نیآخر
 که تو گردنم بود... یرو دراز کردم سمت گردنبند دستم
 ...دیچیپیمامان و بابک تو گوشم م یخنده ها یصدا

 ما!!! یکادو نمیا-
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رو ازشددون گرفت و بازش  یچیکادوپ یبادمجون یبا خنده جعبه  روشددنک
 ....یصورت یکی نی....اتوش بود گهید یجعبه  هیکرد....

 دستم فشار دادم... یتو شتریگونه ام...گردنبندم رو ب یغلت زد رو اشک
 بابک دور شونه اش حلقه بودن.... یدستا یمامان ،وقت یخنده ها یصدا

 توش نبود! یچیتند جعبه هارو باز کرد...نبود...ه تند
تابک ...اکردیبا بشددق نگام م دم،مامانیخندیم خورد،منیحرص م روشددنک

 ....گرفتیم لمیف
 خودت بازش کن... رشیبگ ایب-

 رو یبعد یالک زده ام ،جعبه  یدور جعبه،با ناخنا دمیچیالغرم رو پ یدسددتا
 باز کردم و....

 ...رونیب دمیگردنبند خوشکل کش هی
 بودم... دهیکه چندوقت قبلش با مامان د یهمون

تامو بابک ودس یتو ب*غ*لشون...نشستم رو پا دمیو پر دیکش غیج سرخوش
 دور گردن مامان حلقه کردم...

 ...ومدیهنوز م هیدست زدن بچه ها و بق یصدا
واسه دخترم تا بکس  دمیخر نویا-و گفت دیبا خنده گونه ام رو ب*و*س مامان

 خودش و نامزدش رو بذاره توش!!!
 بچه ست هنوز!!-و بلند گفت دیکش یییییهو اتابک
 کرد... به اشک نشسته نگام یبا چشما مامان

 شده واسه خودش... یخانوم-منو به خودش فشرد و گفت محکمتر
 راه افتاد رو صورتم.... یشتریدوتا نفس لرزون...اشک با قدرت ب با
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 ؟یبهانه...بهانه....خوب-
 ...رونیام ب دهینگران فرنوش،از خاطرات کش یصدا

ر اتو گردنم نشددسددته بود رو فشدد یشددکلم رو که مدتها بود خال یقلب گردنبند
 دادم...

 خوبم!-
 ؟یدیجواب نم کنمیصدات م یمنو...چرا هرچ یکشت-
 ...دیببخش-
 ؟یخوب یمطمئن-
 ه...آر-گفتم دنیچکیکه هنوز م ییاشکا الیخی...بدمیرو باال کش مینیب

 ؟یکنیم هیگر-
 کردم...جواب ندادم... یهوف

 هی...حاضددر شددو...گهید میریسددابت سدده م-مکث کرد و گفت یا هیثان چند
 ...میوقت ندار شتریبسابت 

 باشه!-
 نکن...باشه؟ هیگر-
 باشه...-
 !ارهیم نیدر خونه دنبالت...سارا ماش میایم-

 گفتم و تلفن رو قطع کردم... یا باشه
 ...رفتیچشمم رمه م یاونشب داشت جلو یها صحنه
 رو سد کرده بود... دنمی،راه نفس کش بغض
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 گهید لوم سبک شه...قلبمشه...گذاشتم گ سیآخ بلند،گذاشتم صورتم خ هی با
 خودم،به خاطر مامانم! ینکشه...گذاشتم غرورم بشکنه....جلو ریت

_ 
 اتابک

گاه دیکش ریلحظه حس کردم قلبم ت هیز،یم یرو یغذا دنید با ...اخمام ناخودآ
 هم رفتن... یتو

شتیچ-نظر گرفته بود گفت ریکه تک تک رفتارامو ز شبنم که  ومد؟توین ه؟خو
 ...یبا گوشتپلو  یباشق باقال

 دادم... رونیرو پر صدا ب نفسم
 که ظهر زده بود افتادم... یحرف ادی

 غذا رو بخورم؟کوفت بخورم بهتره... نیبهانه ا بدون
 اتابک...-

به  یغذا که از روشددون بخار بلند مشدددد گرفتم...لبخند یرو از ظرفا نگاهم
عده ام قتشیحق-شدددده اش زدم و گفتم شیصددورت آرا کم درد  هی... م

 ...دمیم حیرو ترج ریشه...نون و پن نیسنگ خوامیکنه،نمیم
 ؟؟؟؟یبخور یخوایکمم نم هی یعنی-کرد و گفت اخم

 نبود... یکردم...چاره ا یپوف
 قاشق فرو دادم.... خورم،دوتایدارم طهر مار م انگار
 ندارم... ریپن-کره و مربا گذاشت و گفت زیم یرو شبنم

 نداره... بیگفتم،ب واشی
 ...نییپا رفتیاحتتر از گلوم مغذا ر نیا
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مام حواسددم پ یزد،ولیحرف م شددبنم نگ نزده  شیمن ت نه بود...چرا ز ها ب
 یبرا دادیو اس ام اس م زدیزنگ م یخونه کل رفتمیبود...اون که تا شددب من م

 ...دیخر
 ...دادیدستور رو م ی...ولومدیبرداشتن سفارشاش نم یبرا یحت هرچند

 ...دادمیسر تکون م یجینم با گو م زدیهنوز داشت حرف م شبنم
 ...رونیب دمیرو کش میگوش بمیج از

 الیخیامشدددب رو ب هی-نگاهش کنم که شددبنم ازم گرفتش و غر زد خواسددتم
 شو.... تیگوش

 بده من....واجبه!-از دستش گرفتم و گفتم تیجد با
 ...ومدین یخونه رو گرفتم...جواب یشماره  عیسر

 اب بود...خو دیدادم،شا رونیرو محکم ب نفسم
 ...ریگ غامیبره رو پ گذاشتم

 غامی...پمیسددتیکه خونه ن گمیاز طرف خودم و اتابک م یندگیسددالم....به نما-
 !دیبذار

بود....هربار که  ومدهیدلم ن یصدددارو پاک کنم ول نیخواسددته بودم ا چندبار
گاه لبخند م دادمیبهش گوش م  رو لبم... نشستیناخودآ

 زنگ بزن!بهم  یشد داریمموش؟ب یخواب-
شق شبنم که قا یکه تلفن رو قطع کردم و سرم رو آوردم باال،نگاه بصبان نیهم

 سمت دهنش،خورد تو مردمک چشمم... بردیرو داشت م
 !یبجب کار واجب-
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 جمع شده بود... لبخندم
 رو به روم... یهم فشار دادم و حواسم رو دادم به کره  یرو چشمامو

 خندون و سرحالش تو هم شده بود... ی افهی،قیحرف نزد...به کل گهید شبنم
 ...میرو خورد غذامون

 شد... زیشد و مشغول جمع کردن م بلند
ش منم شتم و با گفتن زیم یرو از رو میگو شپزخ-بود، یشام خوب-بردا ونه از آ

 ...رونیزدم ب
 ندادم! یتینداد...اهم یجواب
 ...مکث کردم هیکانتکت چند ثان نیسوم یبوکم رو باز کردم...رو فون

 ....شیشرت باب اسفنج یبکس ازش بود،با همون ت هی
 دلم قربون صدقه اش رفتم و شماره اش رو گرفتم... یتو

 نشست تو گوشم: شوازشیآهنگ پ یصدا
 هست تو قلبم که هر شب واسه اون مي نویسم یکي
 خوابه اون

 خوامینم
 بدونه
 تابهیب نهمهیاونه که قلب من ا واسه

 کاغذ هی
 خودکار هی

 ونهیدل د نیشده همدم ا هدوبار
 نامه هی
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 سهیخ که
 خونهیاون و نم یاز اشک و باز کس پر

 اتاقم یجا تو نیروز هم هی
 رهیگفت داره م دفعهی

 رهینگفتم اخه نخواستم دلشو غصه بگ یزیچ
 بست یدرو که م کردمیم هیگر

 رمیمیکه م دونستمیم
 رمیراشو بگ یتونستم جلو یبود نم زمیبز اون

 ترسم یم
 یزرو هی

 تنها رمیبم نمیکه اونو نب برسه
 ایخدا

 نجایا کنمیبدونه دارم جون م خوامیکن نم کمک
 سکوت

 اتاقو
 واریتاک سابت رو د کیت شکنهیم داره

 انگار ادی ینم گهیبشه باور من که د خوادینم دوباره
 اتاقم یجا تو نیروز هم هی
 رهیگفت داره م دفعهی

 هرینگفتم اخه نخواستم دلشو غصه بگ یزیچ
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 بست یدرو که م کردمیم هیگر
 رمیمیکه م دونستمیم

 رمیراشو بگ یتونستم جلو یبود نم زمیبز اون
 هست تو قلبم که هر شب واسه اون مي نویسم یکي
 خوابه اون

 خوامینم
 بدونه
 تابهیب نهمهیاونه که قلب من ا واسه

 کاغذ هی
 خودکار هی

 ونهیدل د نیشده همدم ا دوباره
 نامه هی

 سهیخ که
 خونهیاون و نم یز اشک و باز کسا پر

 آهنگ پرت شد... نیاز ا دم،حواسمیشن بیب بیب هیکه  نیهم
 رو... شیبهانه جواب نداده گوش دمیفهم تازه

 شماره رو گرفتم... دوباره
ازش خوشددم اومده بود،شددروع بشدده که  یلیآهنگ،که خ نیبودم بازم ا منتظر
ست هی یصدا ش ستگ-زن تو گوشم ن شترک مورد نظر د اه تلفن همراه خود را م

 خاموش کرده است!
 دهنم رو قورت دادم... آب
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 چرا؟
 اتابک؟-
 چواب دادن بلند شدم... یجا به

 ...یسمت جالباس رفتم
 ؟یریکجا م-
 ...دهیبهانه جواب نم-

 اتابک!-زد غر
 سمتش... برگشتم

دختر دسدددت من  نیا-که تو خودم سددراغ داشددتم گفتم یلحن نیمحکمتر با
 ...گنیم ادیسرش ب یی...بالستین یباد مطشیامانته!شرا

 برو... یاوک-کرد و گفت یپوف
 سمت در... دمیدو
 ؟یگردیباز برم-
 اکتفا کردم.... دونمیگفتن نم به
 شده بود؟ یچ

 نداشتم... یحس خوب اصال
 خونه شدم... وارد

 نه شب بود... سابت
 تمام خاموش... چراغا

 نکرده بود... یچراغون گهید یشبا مثل
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گاهناخود  بست... خیخون تو رگام  آ
 نهمهیدور کن از خودت ا-هم فشددار دادم و با خودم زمزمه کردم یرو پلکامو

 رو... یباف یمنف
 سمت در... دمیدو

 بهانه؟؟؟-ساختمان شدم و بلند داد زدم وارد
 ...ومدین یجواب

 تک تک روشن کردم و رفتم تو اتاقش... چراغارو
 مرتب بود... زیچ همه

 هم نبود... ییدستشوحموم و  یتو
 ...رونیباور کنم که رفته ب نخواستم

 کاناپه هم نبود... یهال...رو یتو برگشتم
 بود...نهارم نخورده بود... زیم یپر از غذاش رو بشقاب

 رو گرفتم... لشیشماره موبا یبدبخت با
 همون خاموش است! بازم

 ...زدیم زونی...قلبم ناممیشونیبه پ دمیکوب محکم
 بک رو گرفتم...با ی شماره

 خونسرد جواب داد... یلیخ
 !!نجاستیبهانه ا گهیبودم که م نیخوش ب یلیخ
 ؟یبهانه چطوره؟خودت خوب-
 دادم و تلفن رو قطع کردم... یجواب هی عیسر یلیخ
 کجا بود؟؟؟ یعنی
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 دوستاش رو داشتم.... یخونه  شماره
 ...دیسدختر به گوشم ر هی یبچه گونه  یفرنوش...صدا یزدم خونه  زنگ

 بهانه؟ یدیرس-
 بهانه هستم! یسالم،من بمو-دادم و گفتم رونیرو پر صدا ب نفسم
 د؟یبه!سالم آقا اتابک...خوب-و گفت دیخند
 ست؟؟؟یبهانه ن-گفت هیباد ریغ یزیچ هیانگار حس کرده باشه  هوی بعد

 با شما بوده؟-
 ...دایگفت خودش م مشیبرسون میخواستیبا سارا م نما،بعدیس میرفت-

 ...شدمیلحظه داشتم نگران تر م هر
 ن؟یاز هم جدا شد یک-
 سابت قبل! هی-

 ...دمیرو گز لبم
 فرنوش جان!اگه بهت زنگ زد به منم خبر بده! یمرس-بستم و گفتم چشمامو

 باشه باشه...-
 رو گذاشت... تلفن

 ...میشونیو دوتا مشت محکم زدم تو پ دمیکش موهامو
 رفته بود؟؟؟؟؟ کجا

 د شدم...بلن یکالفگ با
 رو گرفتم...بازم همون جواب! لشیشماره موبا بازم

 چرا؟؟؟ یجواب بده،ول خوادیبودم نم مطمئن
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 طول سالن رو قدم زدم... تمام
 زنگ خورد... میگوش

 الو؟-جواب دادم بالفاصله
 ؟ یاینم-شبنم مثل پتک خورد تو سرم یصدا
 !؟نهیآورد ریوقت گ-کردم یحرصم رو سرش خال تمام
 قطع کردم... عیسر بعدم

 شروع کردم به راه رفتن... دوباره
 ...دیکشیم ریداشت ت مغزم

 ومد؟یبود....کجا مونده بود...چرا نم مینه و ن سابت
 فرنوش رو دوباره گرفتم... یرفتم سمت تلفن خونه...شماره  رجهیش
 الو؟-
 فرنوش جان... دیببخش-
 هنوز؟ ومدین-
 حالش خوب بود؟ نینه...باهم بود-
ستش - سه بهتر ستیوقته حالش خوب ن یلینه!خرا صب تو مدر ...توهمه...

 بصر بازم... یبود ول
 تو موهام... دمیکش دست
 رو گذاشتم... یکردم و گوش یتشکر

 من؟ یبهانه  یبود کجا
به سابتم...المصب  نداختمینگاه م هیو  کردمیمتر م یوبرض خونه رو ه طول

 .رفتیحالت جلو م نیبه کندتر
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سام افکار تو ذهنم رمه م یتوکرد،یدرد م سرم شوب بود...انواع و اق  تنرفیدلم آ
 !!دیخفه ش-گفتمیو م ستادمیمیموضع جلوشون وا نیتر دیو من با شد

بود  یکاف یبرسم!فشار بصب میریخوددرگ ینبود تا ،به حالتا نهیبه آ یازین گهید
 تا بلند بلند با خودم حرف بزنم....

 دوست پسر داره!!-
 داشته باشه!-وهامو و غر زدمتو م دمیکش دست

 اآلن با همونه!-
 نیه*و*س نکنه همچ گهیتو سددرم بکوبم تا د یآنچنان مشددت خواسددتیم دلم

 رو به خودش راه بده! ییفکرا
 مبل انداختم... یرو رو خودم

 چسبوندم و با حرص تکونشون دادم.... نیپاهامو به زم کف
 ...ای...بگهید ایب-

 ده بود... کی...نزدختیریابم رو بهم مسابت داشت ابص کیت کیت یصدا
 شماره رو گرفتم...جواب نداد! دوباره

فندک  که با نطوریرو برداشددتم و هم گارمیسدد یبسددته  زیم ریاز ز تیبصددبان با
 به طرف در خونه رفتم... زدمیم شینخش رو آت هی، یفلز

 سر کوچه ،سه تا نخ رو سوزوندم.... تا
 ...کردیتر م دیشد دردم رو کرد،سریتنها آرومم نم نه

 ...سادمیپام له کرد و وا ریچهارم رو ز نخ
 دو حالت خارج نبود! نیچپ...از ا ایومد،یاز سمت راست م ای
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 !ادیاصال ن نکهیهم هست!ا گهیحالت د هیچرا -
 کنم... زشیحلق آو خواستمیم دلم

شب رو نمگه همه مثل تو ع*و*ض*ی- شه، شم با شته ا سر ندا ست پ !؟!با دو
 !!ادیم

 جمله هارو گفتم... نیا یبا چه بدبخت دونهیم خدا
 د../کر زیحلق آو دیبمونه رو با رونیب خبریشب ب نوقتیکه تا ا یدختر-
 تو خفه شو!-
 اتابک! یایمحکم جلوش در م-
 ببند دهنتو! گمیم-
 تو گوشش تا ه*و*س نکنه... یزنیم-

 زر نزن؟؟؟؟ گمیم یفهمینم-و بلند گفتم واریبه د دمیرو کوب سرم
 !بدبخت !گهید یکنیب*غ*لش م یپریاومد م یوقت-گفت لخورد

 رو ندادم... جوابش
 ..زدیزر م شتریدادم،بیجواب م شتریمن ب یهرچ

 مسلسل وار ادامه داد... نطوریهم یول رهیگیآروم م کردمیم الیخ
 !!یبکن یتونینم یغلط چیه گهی،دیای!اآلن جلوش در نیابله هیتو -
 !یمحکم برخورد کن دیبا-
 !یزیچ هی،یو غضب ،اخمی،تشریداد هی-
 افکار پوزخند زدم... نیتمام ا به
 فرستادم... رونیزدم و هوف هوف دودش رو ب شیآت یا گهید گاریس
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 ینخ بود..بسددته  نیگه،آخرید یکیو  نیانداختمش رو زم دهینصددفه نرسدد به
 رو مچاله کردم و پرت کردم... یخال

 انداختم... ابونینگاه به خ هی
 ...هنوز تو سرم سر و صدا بود...دمیوهام کشتو م یدست

 !ازدهیتو گوشش سه دور دور خودش بچرخه!سابت شد  یزنیم-
 تو چشمام... دیدو اشک

 کوه بزرگ شده بود... هی...مثل دیترکیم کرد،داشتیدرد نم گهید سرم
 من کجا مونده بود؟ ی بهانه

اب مثل ب ردکیم یرو گرفتم و زل زدم به بکسش...داشت سع لشیموبا شماره
 بخنده....

 ...دمیخند
 مشترک مورد نظر دستگاه ...-نحس زن اومد... یلحظه صدا همون

 کردم... یپوف
 نگاه به دور و برم انداختم... هی باز
 ...ستیبفهمه شهر هرت ن دیتشر محکم!با هیاتابک! یکنیدبواش م-
 حالش خوب باشه فقط!-

 ...خوردنیهم م یرو دندونام
 ...دیکشیم ریپشت گردنم ت رگ

 دستم مشغول فشار دادنش شدم... با
گاه ومدیبشمار،اگه ن یتا س-  !یقانون مارستان،پزشکی،بیبرو آ
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ند ند!م-داد زدم بل نت رو بب فه شددو....ده فه شددو!!!خ  یدار یچ یفهمیخ
 ؟؟؟یگیم
 اتابک...-
 زهر مار!-
 بمو؟-

 ...برگشتم
 بود...خود خودش... خودش

 ...دمیکش یقیبم نفس
 ش...بزن تو گوش-

 مشتش کردم... عیتکون خورد...سر دستم
 دادم... رونیرو ب نفسم

 بست... چشماشو
 ؟یکجا بود-تو صدامو گفتم ختمیر مویدلخور تمام

 کرد... سکوت
 نزنم بهش... یتا حرف بد دمیرو گز لبم

 ...دمیتو موهام کش یدست کالفه
تمام  خواسددتی!!دلم مدنیکردن و بربده نکشدد یسددخت بود خوددار چقدر

 بهانه نبود! ،مطمئنایکیکنم،که اون  یخال یکیحرصم رو سر 
 افتادم سمت خونه... راه
 کوتاه دنبالم اومد.. یقدما با

 خونه رو باز کردم و وارد شدم... در
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 سرم وارد شد... پشت
 سمت اتاقش... رفتیمبل نشستم...داشت م یرو

 !نیبش-گفتم محکم
 مبل نشست. نیدور تر یرو دوخت به صورتم و رو شیخی نگاه

 ؟یکجا بود-
 دوستام! شیپ-
 ؟ی!تا اآلن کجا بودیازشون جدا شد8سابت -

 !ابونیتو خ-هاشو داد باال شونه
 ؟یکردیم یچه غلط-ثمر بود یباال نرفتن صدام ب یبرا تالشم

 به تو چه مربوط؟-داد باال و گفت ابروهاشو
خر سددپرده به من چه مربوط؟؟؟به من؟؟؟؟مراقبت از تو مثال به من -زدم داد

 شده!
 رونیب رفتمیم موندم،چهی!پس چه تو خونه میبود رونیتو که ب-کرد یقیبم اخم

 ...یمراقبم باش یتونستینم
 بهانه!-گر گفتم خیو توب بلند
فرو  هشیدوخت تو چشمام...ش شویا شهی...نگاه شسادیشد... رو به روم وا بلند

 کردن تو قلبم...
 !یستیاال سر من ن...تو آقا بگمیهزار بار گفتم،باز م-
وش ر یدوسددت دار یمن بزرگترتم...هر اسددم یینجایا یتا وقت-غرش گفتم با

 بذار!
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 !رمیبمونم!!م نجایا ستمیمجبور ن-نگام کرد قیکرد...دق زیر چشماشو
 ...دیطرف اتاقش دو به

 رفت؟؟کجا؟؟؟یتا حرفش رو درک کنم...م دیطول کش یا هیثان چند
 ...دمیدو دنبالش
 سمتم... برگشت

 !!یچالغت الزم نکرده بپر بپر کن یپا نیبا ا-تمسخر نگام کرد و گفت با
مه داد در جب من ادا گا متع بل ن قا بدون خبر نم-م باش  با رمیمطمئن  ...پس 
 با ... تینیراحت برو و به شب نش الیخ

 !شمیدوستات!البته اگه دوست،نباشه برس!!!مزاحمت نم–زد  پوزخند
 ر رو بست!اتاق شد و با تمام قدرت د وارد

 پشت در موندم... هنگ
 بلند شد... دیچرخش کل یرو دراز کردم سمت در که صدا دستم

 کردم... یپوف
 !!چالغ

 !!دوست
 !!ینینش شب

 باال سر!! آقا
 !!رمیم

 !!مزاحمت
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ستم ش یرو تو د سرم رو چنگ زدم.من بادمیموهام ک ست   ارکیبا تو چ دی...پو
نه؟؟؟ا کردمیم ها تارات،برخوردات،حر نیب فه ام م یفات!!دا ررف  یکنیکال

 دختر!
 بهانه

تخت ولو شدم و زل زدم به سقف...حالم به شدت بد بود...بغض داشت  یرو
بر بلت شددده  دیبودم مز دهیهم که کشدد یو اسددترسدد چهی...دل پکردیخفه ام م
 بودن...

ستم شار دادم و در حال یرو رو د شیم قیکه دوتا نفس بم یمعده ام ف  از دمیک
 شدم...تخت بلند  یرو

شلوارم رو در آوردم ...  پالتو ست لباس راحت هیو  شتم رو ید  یتنم کردم و برگ
 تخت...

فکر کردن به برخورد  یکه حال و حوصله  نقدری...اکردیدرد م یبدجور شکمم
 با اتابک رو نداشته باشم...

خودم مچاله شدم...چشمامو بستم و آروم  یرو به شکمم فشار دادم و تو مشتم
 !یشیکن...تحمل کن خوب م تحمل-گفتم
 ینه تنها معده دردم آروم نشددد،تنگ یگذروندم،ول یرو با سددخت یا قهیدق چند

 نفسمم شدت گرفت...
 رو برداشت... میاسپر عیسر

 فشار بهش وارد کردم....تموم شد... دوتا
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به اتابک  دیبا ینفس بکشددم،ول تونسددتمی...حاال بهتر منیزم یکردم رو پرتش
 بازم باهاش رو به رو شم! نکهیا یعنی نیبخره،ا گهید یکیواسم  گفتمیم

ستم...ا سرجام ش شتم که ب نقدرین ست دا شم....هم  الیخیجونم رو دو قهر ب
درد  یلی.... خیزنگ خطر بود،هم معده ام...آ نیتموم شددده بود و ا میاسددپر

 ...کردیم
 دوال راه رفتم و خودم رو رسوندم به در... دوال

 کردم... بازش
 در نشسته بود... یبه رو رو
 ...زدیموج م یبلند شد ...تو نگاهش نگران دیکه منو د نیهم

 ؟یخوب-
 معده ام...-دمینال

نه  یداد،ولیم گاریسدد یدور کمرم و برم گردوند و اتاق...بو دیچیرو پ دسددتش
 کنه... تمیکه اذ نقدریا

 تخت بخوابم... یکرد رو کمک
 ؟یهله هوله خورد نرویب-گفت یکنارم نشست و با لحن مهربون خودشم

 رو تکون دادم... سرم
 جاش مطمئن بود؟-

 نیا-درهم از درد گفتم ی افهینه تکون دادم و با همون ق یرو به نشددونه  سددرم
 !ی...آفروختنیهستن...لبو م ایگار

 دکتر! میریم یبرات،خوب نشد ارمیقرص م هیشکمو...-و گفت دیخند
 موافقت پلک زدم... ینشونه  به
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 نداشت... یدووم تشیانخوب که بصب چه
 ...کردیخوب که در مقابل زبون دراز من فقط سکوت م چه
 ...اوردیبه روم نم هامویخوب بود و بد شهیخوب که هم چه
 بودم. ششیخوب که بود...چه خوب که من پ چه

 قرص برگشت... هی با
ستش شت گردنم و ن د ستاد پ کرد...قرص رو خوردم...حاال که  زمیخ میرو فر

 ارم نشسته بود،تا تونستم غر غر کردم و ناز آوردم...مهربون کن
 ...زدیحرف م واشیو  دادیرو ماسام م ،شکممیمهربون با

 !مای...درست مثل قدگفتیواسه ام قصه م داشت
 یرفت شددکم درد داشددتم و کول ادمیمحو قصدده گفتناش شددده بودم که  نقدریا

 .اوردمیدر م یباز
 الرو؟ندریس ایرو بگم  یبند انگشتحاال -رو که تموم کرد گفت یقرمز شنل

 رو پات بخوابم؟-به اشک نشسته نگاش کردم و گفتم یچشما با
 !شهیجات نم یچالغم؟نه گلم!دراز شد یرو پا-دیخند مات
سم حرفش رو بذارم طعنه، میمال نقدریا یرو زد!ول طعنه ستم ا  هیگفت که نتون
 مظلومانه بود! ی هیگال هی ییجورا

 برام شعر بخون!-
 کدومش؟-و گفت دیخند

 یو گفت یدیخند یبار که واسددت خوندم کل نی!!همون که اولهیمعن یهمون ب-
 !یمفهوم یچه شعر ب
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 ...دادیفرستاد پشت گوشم،هنوز داشت شکمم رو ماسام م موهامو
 !!!یداد ادمیکه تو  یهمون شعر-

 دادم! ادتیکه  یتنها شعر-...دمیخند
 کرد و بعد آروم خوند... یفکر

 پسر شجاع! وینوکیپ یپ یپ-
 !یه-خنده گفتم با
 مرد توانا!-
 یه-
 خوبه؟ یجابه جا!ک میشیدست دست دست،پا پا پا باهم م-
 خدا!-
 بده؟ یک-
 شما!-

 و بلدم!! یباز نیمن بدم؟من بدم؟؟؟ اومدم!ا-گرد کرد و گفت چشماشو
 ...اتابکم خندون ادامه داد...دمیخند بلند

 مم نقاشه!پدر من چاقالو،برادرم بکاسه!خواهر-
 !!کیو چ کیو چ کیچ-
 و شش!! ستیصد و ب-

 داده بودن....دوسش داشتم! ادمیبود!تو مهد  یی...چه شعر پر محتوامیدیخند
 و...چاخال یگفتیبدادرم!چاقالو رو م یگفتیبه برادرم،م-نرم گفت اتابک
رو که اشددتباه  ییکلمه ها یهمه -نگاه گنگش رو دوخت تو صددورتم... همون

 نشونت بدم! اریب ادیم...نوشت یگفتیم
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تو  یکردم بفهمم چ یبه حرفش توجه کنم سع نکهیزدم تو نگاهش...بدون ا زل
 کرده؟؟/ شینشدن فیخاص و تعر نقدرینگاه هست که ا نیا

...داد به دستش که داشت شکمم رو دی...چون نگاهش رو ازم دزددیفهم انگار
 ؟یبهتر شد-دادیماسام م

 آره! -گفتم خفه
 جاش بلند شد...آبامور رو روشن کرد و چراغ رو خاموش...از سر  عیسر

 من تو اتاقمم...حالت بد شد خبرم کن...-مرتب کرد زمزمه کرد پتومو
 اتاق گفت...در رو بست و رفت... رونیآخر رو از ب جمله

 !اتابک چش بود؟؟؟یجیگ یموندم و کل من
 اتابک

 هم فشار دادم... یرو دندونامو
صال ستیدلم نم ا  دهیخواب یکه تو اتاق ب*غ*ل یزیر کنم...به اون بزفک خوا

ضورش در ب یبود...به اون و  ردکیم شونمیپر داد،یبهم آرامش م نکهیا نیکه ح
 بود! بریخیخودش کامال ب

 و دو سال سن،رسما جلوش کم آورده بودم... یس ،بایانی...اتابک کمن
 ...دادم هیپشت سرم تک واریو سر دردناکم رو به د دمیرو گز لبم

 ...یایکنار ب دیآش کشک خاله ته!با-
 برام! یذاریآرامش نم قهیدق هیدهنتو ببند -و با خشونت گفتم بلند

تر م میکه آروم و قرار نذاشدته برات که ن یاون-...دمیوضدوح پوزخندش رو د به
 !دهیاون طرف تر خواب
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 م!بکن دیبا یچه غلط نمیبب ریخب تو خفه خون بگ لیخ-گفتم یحرص
مه نهی...خوابش سددنگشددشیبرو پ- مل ه با گاش کن!!! ها و  جهیسددرگ ی!ن

 نگاه کن! اتویدلتنگ
 زهر مار!-دمیکش داد

تهیخب حق- که مق که  یریمی!!!ابتراف کن!ابتراف کن  براش!!ابتراف کن 
مال خودته! زود باش  یو مطمئن باشدد شیریتو ب*غ*لت بگ یدوسدددت دار
 ابتراف کن!

 باشدده ابتراف-رمنده بودم گفتمخودم شدد شیکه پ یو سددردرگم ،در حال کالفه
 !ساکت شو تو!کنمیم

ستیکه نم فیح یآروم گرفت ...ول یا هیثان چند ست -زبون به کام ببره تون دو
 شبنم و بهانه بوض شه؟ یجا یدار

 !زهیبمرا!بهانه،پاک و معصوم بز-نثارش کردم و گفتم یغره ا چشم
 نه!بقلت غلبه کش*ه*و*ت بر  دمیبقلت کار کرد!ترس نهیزم هیباز خوبه تو -
 !ندازمیمن بقلم رو به کار م یتو حرف نزن-

 قهیسدده دق نی!همیگیتو که راس م-پرتمسددخر ی...از اون خنده هادیخند باز
 بود که... شیپ

 کوفت...زهر مار...ببند دهنتو تا نبستمش!-
 !یوحش-
 نداشتم که بدم... ینگفتم!جواب یچیه

 ...سادمیشدم وا بلند
 .شهینم یطوالن دونستمیاستفاده کردم،م شیسکوت چند لحظه ا از
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 داشتم... امیتا پ ،دهیبل ای...دمیکش رونیب بمیرو از ج میگوش
 از شبنم بودن... همشونم

 !یبد یلیخ-
 بودم! دهیتدارک د یواسه امشب کل-
 .کنمیدرک نم اتویدو دل-
بود با هم  نیا ادته؟قرارمونیکه گفتم سددالم رو  یروز-چهارم رو خوندم امیپ

 !من دلتو زدم؟میست باشرورا
 کردم... یپوف

شتم ش یرو رو انگ سمت باال ک برخوردات باهاش  یبهانه!گاه-دمیصفحه به 
قاسدددت!من معن باشدد ثل  گاهتو خوب درک م یم منو  یکی یروز هیکنم،ین

گاه م ینطوریا قتی...هی.ولکردین قت از ب چو و بن  خیفراموش نکن بشدد
 مردوده!اون برادر زاده ته!

 بستم... چشمامو
 شون شدم... هیخوندن بق الیخی...بزمیبود تا بهم بر یکاف امشیپ نیهم
 مردک نفهم در اومده بود! نیا یسر و صدا باز

 ...کردیداشت ور ور م زیر هی
 رفتم... گارمیس یسمت بسته  به
 و باز کردم! دمیمغزم،نخ دورش رو کش یسر و صداها الیخیب
منصددرف  عیسددر ی...ولرمیبو بگ هیلحظه دلم خواسددت به رسددم ادب،ازش  هی

 بسه! کنهیکارا م نی!همون بابک اسکول از اومدهیغلطا به من ن نیشدم!ا
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 زدم... شیبرگم رو آت گاریس
 ...دمیکشیرو دوست نداشتم!محض کالس م طعمش

 !یواسه اش کالس بذار یخوایکه م نجاستیا یخاک بر سرت!ک-
 !یریگیخفه خون نم قهیدق هی یریبم-
فقط  نی!بشددیبکن سددتیکه قرار ن ی؟؟؟کاریاق ب*غ*لتو ات یبر یخواینم-

 نگاش کن!
 کردم؟یم یبلند شد بگم چه غلط-
 !هی!دس به دروغت که بالگهیبگو د یچ هی!یبگو نگرانش بود-
 تو سرم... دمیکوب یو دو دست یگاریس ریرو انداختم تو ز گارمیس
 آخ!-

 ...دمیمتر پر شی!!از صداش خودم شزیم یرو دمیرو کوب مشتم
 کوفت کن کله مون داغ شه! یچ هیب نرو تو اتاقش...حداقل خ-
 نکنم... یغلط نیهست همچ یکه وقت نقدریحضورش برام حرمت داره!!ا-
 !یدار اجیبهش احت دونمیمن که م-

 هم فشار دادم! یرو چشمامو
 ...دیآ خوش دیآ شی...هرچه پششیتو اتاق پ یروته!بر شیسه تا راه حالص پ-

 بگو! تویعدراه ب-دمیرو جو لبم
 برو باال! یبرند کیپ هی-
 !یراه بعد-
 شبنم! شیبرو پ-

 کردم... یفکر
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 نبود!حداقل... بد
 !ترسهیم ستمین نهیشه بب دارینه نه!!بهانه ب-
 به من چه اصال!-

 ...زمیم یرو رسوندم به کشو دستم
 ؟یکنیم کاریچ-
 ...دمیکش رونیکلونازپام رو ب یتوجه بهش،بسته  یب

 !یکنیفرار م-
 باقالنه تره! یکی نیتو هم فرار بودن!ا یراه ها-

 آره بخور...منم خسته ام!-دیکش یا ازهیخم
 آب دوتا دونه رو فرو بردم... بدون

م و بلند شددد یوقت گذرون ی!براذارهیروم اثر نم گهیسددابت د هیتا  دونسددتمیم
 رفتم حموم...

 ذهنم باشم... یسر و صدا ها الیخیب کردمیم یمدت سع تمام
 اومدم. رونیو از حموم ب دمیپوش ،حولهیدوش طوالن هیز ا بعد

 فقط به منظور سر زدن... یسر رفتم تو اتاقش،ول هی
 بود... دهیو راحت خواب آروم

 بهانه جان؟-صداش کردم واشیزانو زدم و  کنارش
 پلکاشو باز کرد... یزد و ال یغلت

 ؟یخوب-فرستادم پشت گوشش موهاشو
 م!تو ب*غ*ل دیگفت و خز یاوهوم
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سر  و رونیب دمیگفتم و با آرامش کنارش زدم....با حالت دو از اتاق دو یقرآن ای
 !ششیبگو برو پ یحاال ه-اون مردک نفهم داد زدم

 بهانه
 ی.ولومدیخوابم م بیبه بدنم دادم و چشددمامو باز کردم...بج یو قوسدد کش

 مدرسه! رفتمیم دیبا
سر ج ومد،بایم نییترق و تروق از پا یصدا شدم و به طرف زحمت از  ام بلند 

 رفتم... ییدستشو
 ...کردیتلفن رو چک م یغامایداشت پ اتابک

درهم سر تکون داد...واضح  یتکون دادم...با اخما یپله ها براش دست یباال از
 .غاماستیپ شیبود حواسش پ

 شدم. ریو صورتم رو شستم و از پله ها سراز دست
 مدرسه؟ یبریمنو امروز م-

به  شتریروز ب ش،هریبه اون اخم اول صبحش...نه به مهربون...نه دیخد مهربون
 دارن! یوونگیمدل د هیهر کدوم  یانیکه ک دمیرسیم جهینت نیا

 را،چیآماده ش عیاگه سر-گذاشت و گفت زیم یصبحونه رو رو لیوسا نیآخر
 که نه؟

 انداختم... زیم ینگاه رو هی
 نبود. ریو پن ریاز ش یخبر

 کو؟ ریش-زدم غر
شت و گفتتازه  نون ده بازم مع ترسمینخور...م اتیامروز رو لبن-رو جلوم گذا

 خامه بخور! ای.برهیات درد بگ
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 م؟یندار شوی!شکالتهیزبفرون نکهی!تازه ااتهیخامه هم لبن-اخم گفتم با
حاال امروز که  یبخور کردمیالتماسدددت م دیبا گهید یروزا-جواب داد یجد

 ؟یزنیغر م یبخور دینبا
 ت...حرصم گرف تشیجد از

 تشیاذ یجور هی دیچپ پا شدددده بودم...با یاز اون روزا بود که از دنده  کال
 که دبوام کرده بود... شبمی.مخصوصا که حس مدرسه رفتنم نبود...دکردمیم

شمام...موفق بودم،چون د تمام شک حلقه بزنه تو چ تار  دمیتالشم رو کرده تا ا
شتم  سرقطره اش بچکه!بع هیشد.زل زدم به اتابک و گذا سر جام بل عید  ند از 

 سمت اتاقم... دمیشدم و دو
ش یصدا شن یرو یصندل یها هیشدن پا دهیک شپزخونه رو  عد و ب دمیپارکت آ

 بهانه!-دیدویاتابک رو که دنبال م
 دستش در آوردم و رومو برگردوندم... د،ازی...بازومو کشدیدر اتاق بهم رس جلو

 بهانه...قشنگم!-
 دوسم نداره،ولم کن. یشکیه-گفتم یبغض ساختگ با

 !دیمن دوست دارم...بد حرف زدم ببخش-تو ب*غ*لش دتمیکش
 .امیزدم و تقال کردم از ب*غ*لش درب یا انهیموذ لبخند

 ولم کن...حالم بده!-
هامو ب*و*سدد یرو فت دیمو  دیبا شدددبیدکتر.همون د میبپوش بر-و گ

 ...برو آماده شو.بردمتیم
 بخوابم. خوامی...مامینم-

http://www.roman4u.ir/


 171 های تنهایی منسرگیجه 

 چشمامو...لبخند یتو میه ام داد و با دقت نگام کرد...م*س*تقخودش فاصل از
 من گوشام درازه مموش؟-زد و گفت یخوشگل

 !یچ یعنیوا!-چپ و گفتم یبل یرو زدم به کوچه  خودم
بدتر- قطره  بود اون یالک فهممینم ی!فکر کردیکنینم هیگر طیشددرا نیتو در 

 اشک.
 !فیقطره اشکه!ح هی فیبود...ح زی...چقدر تنامرد

 برو...قهرم باهات.-اش و گفتم نهیزدم تو س محکم
 ؟یچونیمدرسه رو بپ یخوایچرا م-و گفت دیخند

 حاضر شم! رمیم-گفتم اخمو
 ...امروز رو نرو...الیخیب-...نگهم داشت و گفتدیموهامو ب*و*س یرو

 باشقتم!-دمشیگردنش شدم و محکم ب*و*س زونی.آودمیخند خوشحال
 !اینکن هیگر گهید-...دیخند

 برم بخوابم؟-جواب گفتم یجا به
 خونه. امیدانشگاهم،بعد م 12برو بخواب.من تا -زد پلک

 ؟یکنیم یکار هی-گفتم یاسپر یادآوری با
 ؟یچ-
 صبر کن...-

 رو برداشتم و گرفتم طرفش. یاتاق شدم.اسپر وارد
 شده... یخال-

 هفته قبل ... هیچه زود!-باال داد و گفت ابروهاشو
 بدم! حیقرار باشه بهت توض ادی!بدم میسیخس چقدر تو-غر گفتم با
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 !ایبد خلق شد یلیخ-گفت هینگام کرد...بعد از چند ثان متعجب
 یببصدد هویبهانه!قربونت برم من چرا -بزرگش فشددار داد یرو تو دسددتا دسددتم

اسددتفاده  یکه ه یداشددت یچرا زود تموم شددده،مگه نفس تنگ گمی!میشددیم
 شدم خب! ؟نگرانتیکرد
 برگشتم تو اتاق...کردم و  یغر غر

 اومد... دنبالم
 تخت نشستم... یرو
 ؟یبد حال شد-
 نه مگس تو اتاق بود زدم روش!-

 کرد... اخم
 !ایبخر-پتومو گفتم ریز دمیخز
 دکتر! میریبصر م-کرد و گفت یپوف

 گرد نگاش کردم... یچشما با
چرا  مینیبب دیکه گفتم!با نیهم-کنم که محکم جواب داد یابتراضدد خواسددتم

 !یشد یطورنیا
 بودم! ینطوریا-پتومو گفتم ریرو بردم ز سرم

 شدت! نینه به ا-
 حاال منوبذار تو گور!-
 بهانه!-
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با شدد پتو نار و  نتیرو زدم ک گاش کرد ط حاال،برو م-ن  خوامیحرص نخور 
 بخوابم...

 شک کردم! رمینثارم کرد ،که به نجس شدن لباس ز یغره ا چشم
 قدم به طرف در برداشت... هی

 و باز غضبناک نگام کرد... سادیوا
 قبضه روحم نکن!-

 ...یمهربون یبه چاشن نباریا یچشم غره رفت،ول باز
پتو...داشددت پلکام  ریبه طر در قدم برداشددت...سددرم رو بردم ز یحرف چیه یب

 زنگ... یدر ساختمان اومد و پشت بندش صدا یکه صدا شدیجمع م
 کردم... یغر غر

 ...زنمیتلفنم نبود...حتما دارم توهم م خاموشه،زنگ لمیبودم موبا مطمئن
 جا گذاشته!! شویوش-زدم! غیج هوی

 بدو به طرف صدا رفتم... بدو
 بود... ونیزیتلو زیم رو
 توش... کنمیم یر،فضولیدل س هیجون اآلن  آخ

 ...خوردیداشت زنگ م هنوز
 !شبنم

طاش فرق داشت...وس ی...ولریلباس ز هیشب یزیچ هیبزک کرده و  ی افهیق هی با
 بهم وصل بود...

 !هیاسمش چ یدونیبر سرت بهانه که نم خاک
 ...هینیکیب دیشا
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 کنه؟؟یم کاریاتابک چ یبکس تو گوش نیکه هست،،ا یکوفت هر
 ...خوردیخونم رو م خون

 نفسم رو فوت کردم... کالفه
 خسته شد و قطع کرد... شبنم

 نکردم... یبه فضول یرقبت گهید
 تو اتاقم... دمیکردم و دو لنتیرو سا یگوش

 !شبنم چقدر حضورش متفاوت بود!!!دمیگرفتم خواب نیبغض سنگ هی با
 !کشمی!به خدا مکشمیخودم رو م تیشب دوماد-و گفتم دمیکش یآه
 خورد رو صورتم... زیقطره اشک ل هیهمون موقع  و
 اقتشی!!لختمیریهم اشک م گهینفر د هیپتوم مچاله شدم و زار زدم!!به خاطر  ریز

 تابک!!!رو داشت!ا
 شدم... داریزنگ تلفن ب یصدا با

سب یپلکا شتم...گلوم م یبودن...حس بد دهیمتورمم بهم چ  هسوخت،معدیدا
اطر خودم،به خ ی...چشمام پل پل بودن...من شکسته بودم!جلودیکشیم ریام ت
 جز مامان... یکس

 ...یدراز کردم...ول یبرداشتن گوش یغر غر دستم رو برا با
 شوکه شدم... یاتخترو پ یاسپر دنید از

 نه بود... یکاینزد
 تلفن شدم... الیخیب

 رو برداشتم و تکونش دادم...پر بود... یاسپر
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 یگرفتم....تا وقت یمموش خوشددگله،دوتا اسددپر-بود یپا تخت یکاغذم رو هی
 بزن... امیبهم پ یخواست یا گهید زی...چینش تیتموم شد اذ یکی
 ...نمتیبیم

 کنم که... یخوشحال یاسپر دنیخر عیبه خاطر سر خواستم
 آخر... یسر خورد رو جمله  نگاه

ه بود زود برگشددت شیبده!!!پس بگو....به خاطر گوشدد امیبهم پ یخواسددت یزیچ
 خونه!حتما به شبنمم زنگ زده..

 دادم... رونیرو محکم ب نفسم
 ...همه کس من بود... بمو، بمه، خواهر، برادر، پدر.... مادر...اتابک
 گ شد...دوباره بزر بغض

 فرو دادنش به کار گرفتم. یتمام تالشم رو برا ندفعهیا
 کنار! رفتمی..من مومدی....اگه مشبنم
 هق هق کردم... ختنیاشک ر بدون

 میرفت دلم به حضور بابام خوش بود،فرح با حضورش دلخوش ی....وقتمامانم
 رو گرفت!!!حاال شبنم....

 گره کرده... یمشتا نفس و یهق هق کردم...سکسکه و هق هق...تنگ باز
که داشددت پاره  یی...گلوکردیکه درد م یکه سددوزش داشددتن...معده ا ییپلکا

 ..اددیم لیرو تشک میروح پر از نفرت و دوست داشتن،تمام هست هی...شدیم
 سر جام بلند شدم... از

 رو کشوندم به طرف تراس... خودم
 ...دمیرو بلع یصبح زم*س*تون هی هیآفتاب یسرد ول یهوا
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 تراس و سرم رو چسبوندم به شونه ام... یزدم گوشه  اتمهچمپ
درخت بدون برگ و بلند باغچه،داشددت غار غار  یکه تو یشدددم به کالغ رهیخ
 ...کردیم

ت ترس از دس نهمهی... ایهمه بدبخت نیا شدینبودم...کاش تموم م شدیم کاش
 دادن...

 کردم... یزندگ یشرط نینفسا!ا یتنگ نیا شدیتموم م کاش
 ...کننی...دارن گلوم رو پاره ممیلعنت یبغضا شدنیتموم م کاش

 غار کالغ بلندتر شد... غار
 تو خودم مچاله شدم... شتریو ب دمیلرز

 بودن؟؟؟ یو فرح اآلن در چه حال بابک
 که حتما شرکته... بابک
 ی...خپل بانی...شدداانمی....شددادهیمزون جولون م ای شیداره تو سددالن آرا فرح

 !ناستیخاله اش ا یالفطره!حتما خونه !خرابکار بتیخاص
 کردم... یپوف

 ؟؟؟یچ اتابک
 کجاست؟

 نه نه...سر کالس درسه! ایاون اتاق ساده اشه.... تو
 به جز شبنم... ی!شبنم نه!!!هرکیداره...َاه لعنت دینه!شا ای

 بدنم درد شد... یجا همه
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ش ریشکمم ت ریاز همه جا!ز شتریب شکمم ض!به درد معده ای...لعنتدیک افه م ا
 شد...

سددرد تراس بلند شدددم و دوال دواله برگشددتم تو  کیسددرام یشدددم...از رو بلند
 اتاقم...

 ...وقتش بود؟زیم یرو میرو رسوندم به تقو خودم
 تند ورق زدم... تند

 هم کردم...چه خوب که نرفتم مدرسه... یناله ا همزمان
 روز گذشته بود... 50بار  نیآخر از

 ...چقدرم مرتبه...میشونیبه پ دمیکش یدست
به فکر  رسددهیحلقه زد تو چشددمام...چقدر بدبختم!خودم که بقلم نم اشددک

 که بخواد حواسش باشه... ستیهم ن یباشم،مامان
 هم اضافه شده بود. یحسام،دلتنگ یبه همه  حاال

 ....شهیسابته خوب م مین دهیجوشونده م هیمامانش بهش  گفتیم فرنوش
 ...کنهیکتر و داره دارو مصرف مبا مامانش رفته د گفتیم سارا

 !زدمیو دم نم دمیرسیبه مرز مردن م دیمن....هر بار با اونوقت
 ایمونده از فرح کمک بخوام!! نمیدم بزنم!!!هم ششیرو نداشتم که پ یکس یعنی

 مثال پاشم برم درباره اش به اون بابک بگم....
 کردن... هیبلند شروع کردم به گر بلند

 بنالم... من از کدوم دردم خب
 کردم؟؟؟یم هیداشتم گر یاآلن به خاطر چ اصال
 ...شدیتر م دیهر لحظه داشت شد دردم
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 صدا هق هق کردم... یپاک کردم و ب اشکامو
 پد داشتم نه مسکن.... نه

 تر زار زدم... بلند
 خدا... یبرم؟؟؟آ یحالم کجا بلند شم برم؟؟؟چطور نیا با

 اتابک رو گرفتم... یره و شما رونیب دمیکش فمیرو از ک لمیموبا
 گفتم همه کسمه،مامانه،خواهره...خب االنم.... خودم

 ...شهینه...روم نم یآ
 ...دمیآرومش رو شن یقطع کنم که صدا خواستم

 جونم مموش؟-
ند زدم ز دمیترک ند بل بغض  نیکردن...ا هیفراتر از گر زیچ هی...هیگر ری.... بل

شتن بود... ازیشدن بود... ن ینجترکوندن بود...کم آوردن بود....نازک نار .بد دا
 بخت بودن...

 ؟؟؟؟بهانه؟؟؟یکنیم هیخدا منو بکشه...بهانه گر-دمینگرانش رو شن یصدا
 خونه! ایب-گفتم هیگر ونیم
فاق یطور- تا مده؟کسدد یشدددده؟ا تاده؟دزد او لت  تتیاذ یاف حا کرده؟

 بده؟؟؟؟چته؟؟؟؟
 !تورو خدا...ایب-کردم و فقط گفتم هیگر

 و نفس نفس زدن... دنیردن در اومد و بعد دوبهم خو یصدا
 بهم؟ یگی؟؟نمیشد ی...چامینفسم...دارم م امی...مامیم-

 پاک کردم... اشکامو
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 کردم.... یکه تو بدنم پخش شد ناله ا ینشستم و ناخواسته از درد صاف
 ...چته؟حرف بزن...رمیمیمن تا برسم م-دیداد کش اتابک
 کردن رو نداشتمم... هیگر نهمهی...کشش اشدیداشت غرق م نفسم
 رو چنگ زدم... یرو پرت کردم و اسپر یگوش

 ....زدیروشن خاموش شد...داشت زنگ م صفحه
قدرت  م،اشددکامیتنفسدد یفشددار بهش دادم...همزمان با باز شدددن مجار دوتا

 گرفتن....
ست یمیصم یلیاوه!ما با مامانامون خ- ست و ن ی!هرچمیه شون  ستیه رو به
 ...ستیبهتر از مادر ن یستدو چی!هگهید میگیم

....درسددت مثل اون روز سددوختمیو من م خوردیهنوز داشددت زنگ م یگوشدد
 نحس..

 ...دمیبار مامان رو د نیکه آخر یوقت زدم،مثلیم زار
 که فرح پا گذاشت تو خونه مون... یمثل شب زدمیم زجه
 بودم... دهیدرد کش ییکه تو تنها ییوقتا یهمه  کردم،مثلیم ناله

 شده بودم!!! فیضع نکهیخاطر ا دم،بهیچیپخودم  تو
 یغرور که بهم حس قو واریخاطر شددکسددته شدددن اون د خوردم،بهیم حرص
 ...دادیبودن م

 ...شدنیتر م دیهر لحظه شد دردام
 رو تو دهنم فشار دادم... یو سه باره اسپر دوباره

 ...یوجب مین کیپالست نیمن وصل بود به ا یزندگ
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روم آ یدردم با دوتا فشار به اسپر نیادم....کاش اشکمم فشار د یرو رو دستم
 ...گرفتیم

 پاک کردم... اشکامو
 ...کشتیشد که داشت خودش رو م میحواسم جمع گوش تازه

ثل روان درسدددت کهیا ا،ازیم ند ن و  کیسددتری...هدمینگرانش کرده بودم خ
ته رفتن تا سر حد سک زیچ هی،ییبال نجوریا هیقبل از رفتن، شدی!!کاش میبصب

قدر کاش م میو ت بک و فرح کنم و زهرشددون کنم سددفرشددون رو!!!  شددددیبا
 واقعا!!!کاش!

 اتابک
 شکر داشتن... یخونه جا دمیقدر که زنده رس نیهم
هامو کشدد از نگ زده بودم،سددرم درد  دهیبس مو به پوسدددت سددرم چ بودم و 
من  ی... بهانه کردیبود...بغض داشدددت خفه ام م یدلم آشددوب ی...توکردیم

خودم رو  خواسددتیو از من م زدیتلفن زجه م ی...پاختیریداشددت اشددک م
 برسونم خونه...

س ساختمان و با  یا قهیدق 6رو  یسابت مین ریم رفتم...خودم رو پرت کردم تو 
 بهانه؟؟؟-تمام قدرت صداش کردم

 ...دمیحداکثر توان به طرف اتاقش دو دم،بایازش نشن یجواب یوقت
 ...دیلرزیه هاش متو خودش مچاله شده بود و شون نیزم یرو

 دهید تیوضع نیهم تو ا گهیبار د هیتو وجودم شکست... یزیچ هیکردم  حس
 بودمش...
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 بهانه؟-دمیدر زانوهام تا خوردن....نال دم
به خون نشسته و ورم کرده اش  یزانوهاش برداشت...چشما یرو از رو سرش

 تر بودن! یا شهیش شهیرو دوخت تو چشمام ...چشماش از هم
سرش اومده بود که ا یسمتش...چ دمیشرو ک خودم شک ر ینطوریبه   ختهیا

ه کرد هیگر ینطوری....چرا اهیقو کردیکه ادبا م یمن،همون کسدد یبود...بهانه 
 بود؟
 نه به خاطر نباریا ی...ولدی...قلب منم لرزدیلرزیتو ب*غ*لم...م دمشیکشدد

 حضورش،به خاطر ضعف حضورش!!! یکینزد
توجه به قطره  یو ب دمیب*و*سدد شددویملمخ یموها یبه خودم،رو فشددردمش

 !ینکن هیگر ینطوریتو ا رمیمن بم یاله-موهاش گفتم یرو ختیکه ر یاشک
 ...رمیمیمن م یریتو بم-و گفت دیام کوب نهیکم جونش رو تو س مشت

 اشک از چشمم افتاد... گهیقطره د هیصداقت کالمش،لبخند اومد رو لبم، از
 شده مموِش من... یچ-

ستم ...نفوذ کردن به پوورمی...نفساش پخش شدن رو پلدیون کشنفس لرز دوتا
 گرمم کردن... هیچند ثان یو برا

 دلم گرفته!-
ولوت دل کوچ-سرد بود و گفتم بیکه بج یرو رسوندم به دستش...دست دستم

 داشت؟هان؟؟؟ هیگرفته؟؟؟گر
ستش شار دادم و گفتم شتریرو ب د ستت چرا ا-ف فقط  یسرده؟مطمئن نقدرید

 ؟یته؟خوبدلت گرف
 نه.-رو تو ب*غ*لم فشار داد... سرش
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ستمیم سلما  یلیکه خ ی...بهانه و دلتنگدون وقت بود با هم خو گرفته بودن...م
 نکرده بود. هیگر نیبه خاطر ا

 نگفت... یچیصبر کردم ه یهرچ
 کرده چشماتو؟ یبارون یچ یبگ یخواینم-
 دارم! دیرون؟خریب یبریمنو م-
ره آ-و گذاشددتم دو طرف صددورتش و گفتم...دسددتامدمیب*و*سدد شددویشددونیپ

 چته؟ یگی.فقط نممیبر
 .کنهیدلم درد م-و گفت دیرو ازم دزد نگاهش

 من قربون دلت که... یبخندم و بگم آ اومدم
 زده شد... یدفعه تو کله ام جرقه ا هی

و  خواسدددتیبگم...مطمئنا اونم نم دیبا یچ دونسددتمینم یعنینگفتم، یچیه
 .بزنه.. یبهم حرف تونستینم
 !میبپوش بر-و گفتم دمیتو موهاش کش یسر جام بلند شدم...دست از
 گفت و سر تکون داد... یخفه ا یآ

 ...خوردیرفتم...مغز سرم داشت تکون م رونیاتاق ب از
شو وارد ست ش یید سرد پا شت آب  سم رو  دمیشدم...چند تا م صورتم و نف تو 

 ی...چازش ادینم بابا...خوشم گرفتم؟فرح؟نهیکمک م دیبا یفوت کردم...از ک
 .شهیبگم بهش...روم نم

 با هم که... میندار یستیخوب،رودربا نی...ها اشبنم
 که... رمیشماره اش رو بگ خواستم

http://www.roman4u.ir/


 183 های تنهایی منسرگیجه 

 !دمکشی...ببعدشم،بفهمه به خاطر بهانه زنگ زدم به صالبه ممیاآلن قهر اوال
 تا جواب داد... دیطول کش یروشنک رو گرفتم.کل یکردم و شماره  یپوف

 !یاداشسالم د-
 ؟ی...خوبیسالم آبج-کردم سرحال جواب بدم یسع

 چطوره؟ ؟بهانهیخوبم...تو خوب-
 من خوبم...-

ستم شت...بهانه  یول رمیحال مهران رو بچه هارو بگ خوا صله ام نذا صال حو ا
 مهم بود فقط...

 ...زهی...چتشیراست-
 ...نیبب-بگم حاال. یرو فرو کردم تو موهام...چطور دستم

 ه؟شد یجانم؟طور-
م بزنه...من تونهیاز حرفارو به من نم یلی،خیفهمیم یبهانه...روشددنک تو زن-

 وادارش کنم بگه. تونمینم
 خب؟-
هاش حرف بزن- با حالش رو  یتو  هت زنگ زدم...زنگ بزن  مه ب بهتره...نفه

 ...کردیم هیگر یچطور یدونی...آخه نمهیمشکلش چ نیبپرس،بب
 وا!چرا...-گفت نگران

ما..- هت گفت مه ب حالش رو بپرس...از زنفه نگ بزن  زبونشددم  ری.فقط ز
 بهت بگه. دیبکش....شا

شکل چ دونمیآخه من نم- سی!بهانه رو هم خودت بهتر مهیم ...حرف از یشنا
 ...ادیزبونش در نم
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 بود...واضحه که ... خیهم کرده...دستاشم  هی...گرکنهیدلم درد م گهیم-
 .کشمیاز حرف م یطور هیخب آره...باشه -کرد یپوف

 نگرانشم .-
 منم...-
 تنهاس. یلیخ کنمیحس م-
 حس کردن نداره،واقعا تنهاس....کاش من تهران بودم حداقل.-

 بهش؟ یزنیزنگ م-...دمیکش یآه
 آره...-
 ؟؟؟یگیبم م-
 !هیدردا باد نیباشه...نگران نباش...ا-
 کرد؟یداشت ناله م نیکه همچ هیباد-
 .زنمیخدا...باشه بهش زنگ م یا-
 !یمرس-
 ؟یندار یش...فعال کارخواه-
 بچه هارو بب*و*س...به مهرانم سالم برسون!-
 مهران رو نب*و*سم؟-گفت طونیش

 !گهیپررو نشو د-زدم و گفتم یکم جون لبخند
 ...یداداش یبا-

 ...رونیزدم ب ییکتم و از دستشو بیرو انداختم تو ج لیموبا
 تو! ایب-به در اتاقش زدم، یا تقه
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ش یرو باز کردم...جلو در سر یوک شت دنبال رو ساش زانو زده بود و دا  یلبا
 ...گشتیم
 خوبه؟ نیا-
 شنگه...ق-که تو دستش بود انداختم... یا رهیسبز ت ینگاه به شال بافتن هی

شخص بود داره تالش م یرو شد...م صاف راه بره  کنهیسرش انداخت و بلند 
 ...تونستینم یول

 د؟؟؟یواجبه خر-دور کمرش دمیچیرو بهش رسوندم و دستم رو پ خودم
 کرد و سرتکون داد. یاخم
 کردم و به طرف در بردمش... یهوف
 پشت فرمون... دمینشوندمش و خودم پر نیماش یصندل یرو

 ؟مموش میخب کجا بر-صدام شنگول باشه گفتم کردمیم یکه سع یدرحال
 داروخونه.-و خفه گفت گرفته
 داروخونه نگه داشتم... نیتر کینزد یجلو

 رم؟یبگ یچ-و گفتم رهیمت دستگرو بردم س دستم
 !رمیخودم م-رسوند و گفت رهیدستش رو به دستگ عیسر

ستا  یو چ...بگیش ادهیپ خوادیحالت نم نیبا ا-سردش رو گرفتم و گفتم ید
 ؟یخوایم

 !رمیخودم م-گفت یکرد و بصبان یاخم
 شد... ادهیپ

 .دیرو با حداکثر توانش بهم کوب در
 تنش رو نگاه کردم...بستم و رف هیثان هی یبرا چشمامو
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پوش رفت...چشمام رو بستم و سرم رو  دیداروخونه شد.به سمت زن سف وارد
 دادم به فرمون...خدارو شکر که حالش نسبتا خوب بود... هیتک

که  ....خدارو شکردیافتادم،سرم سوت کش بمیو غر بیبج یفکرا ادیلحظه  هی
 بود.. الیهمش در حد فکر و خ

 رم از فرمون جدا شد...بسته شدن در،س یصدا با
گرفته و خش دارش  یاش رو به طرفم گرفت و با صددددا دهیرنگ پر صددورت

 .میبر-گفت
نفس تا چند سابت صداش  یبعد از تنگ شهیزدن...هم شیرو آت ج*ی*گ*رم

 خش دار بود.... ینطوریا
 م؟یکجا بر-زدم و راه افتادم یجون یب لبخند

 خونه.-
 ؟؟؟؟یخونه اومدن خوشگل کرددارو یواسه -کردم سرخوش باشم یسع

 داره؟ یبیب-و گفت دیکش یقینگام کرد...نفس بم گنگ
س نیا نیهمچ س دیسوال رو پر س یبزنم و قاط یا گهیحرف د دمیکه تر رم کنه!

 نه تکون دادم و سکوت کردم... یرو به نشونه 
 ...رونیهم در سکوت زل زد به ب بهانه

 م؟بخر سمی...وامینخورد یامه ادو روزه نون خ-که گفتم میخونه بود یکاینزد
 تفاوت شونه هاشو داد باال. یب
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و چند مدل  ی...نون خامه اسدددادمیوا یفروشدد ینیریشدد یزدم و جلو راهنما
 ملی... پاسددتبودیشددکالت م دیکه،حتما با خوردی...قند نمدمیشددکالت خر

 و سوار شدم... دمیخر
زخونه آشددپ زیم یرو دارویکرد...خر یلب تشددکر ریخونه...ز رسددوندمش

 گذاشتم...
ل بقلم رو قف نکهی...تو خونه موندن جز ارونیرفت تو اتاقش و من زدم ب بهانه

صلیم شت...حداقل ب یکرد،حا و ت خوردیم یآلوده ا یهوا هیکه بودم  رونیندا
 سرم...

 زنگ خورد... میول گشتم که گوش ابونیتو خ یسابت هی
 جواب دادم... عی...سردمیروشنک رو د ی شماره

 اتا!-
 ؟یجانم خواهر-
 نبوده. شیزنگ زدم بهش جواب نداد،خودش زنگ زد گفت کنار گوش-

 .رونیب میاومده بود-گفتم یآهان
 توداره. نقدریبراش ا رمینزد...بم ی،حرفیگفتم،خوب یهرچ-
 ؟یزبونش بکش ریاز ز ینتونست-
بده!گفتم د- مانتو خواب د شدددبیچرا!گوش  نت بوده...ه یلیخ دمیما  ینگرا
 و خدا مراقبش باش!تور گفتهیم
 خب خب؟-
 کم ناخوشه. هی گه،گفتید یچیه-
 گه؟ید-
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ته  یچیه گهید- ما آخر هف فت... باشددده  میایم ندهیآ ینگ گه الزم  تهران...ا
 چندتا کار انجام بده... هیاون موقع  ن،تایبب یدکتر.ول برمشیم

م دتمام تالشددم رو کر نکهیرو گفت با هم دم بدم ... با ا زایچ یسددر هیتند  تند
 قرار شد واسم اس ام اس کنه... تیبمونه نشد که نشد....در نها ادمی

 قطع کردم... یحرف معمول کمیاز تشکر و  بعد
ستمی...مرمیآخرم گفت برم ج*ی*گ*ر بگ لحظه هرکار بکنم ج*ی*گ*ر  دون

...هم دوست داشت،هم واسه رمیگرفتم کنجه بگ میتصم نیهم یخوره،براینم
 اش خوب بود...

 بود که برگشتم خونه... میو ن ازدهی یکاینزد
شر آب از حموم م یصدا شتم...نون  زیم ی...ظرف کنجه رو روومدیشر  گذا

گرومپ  یکه صدددا خچالیبودن...گذاشددتمشددون تو  زیم یهنوز رو ایخامه ا
 اومد...

 شونه هامو بدم باال که.... خواستم
 د...که تو سرم گذشت خشکم زد...بهانه تو حموم بو یلحظه از فکر هی

 ...دمیهم قرض کردم و به حموم دو گهیپا داشتم،دو تا د دوتا
 بهانه

له مدم ب دمیچیام رو پ حو هامو از حموم او بک همون  رونیدور مو تا ...ا
 .دیلحظه،دوون دوون رس

 نگاش کردم... متعجب
 ؟یخوب-نگام کرد نگران
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قدریچرا ا-بهتر بود...سددرم رو تکون دادم و گفتم یلیخ یلیخ حالم بپر ر بپ ن
 ....یکنیم

 پات که زبون به دهن گرفتم... نیبگم با ا خواستم
 جمله ات رو کامل بگو...-زد و گفت یپوزخند

 کردم... اخم
 بود؟؟؟ یچ یصدا-اخم کرد و گفت اونم

 صدا؟؟؟-
خدا رحم کرد نخورد تو سددرم....صددددبار گفتم -اومد و غر زدم ادمی هوی بعد

 !فتهیم یدوش رو درست کن،شله...لقه...ه
 ؟یگفت یک-نگام کرد متعجب

 بگم!! خواستمیهنوز م-دادم کنار و گفتم هولش
 بلند شد... دنشیغش غش خند یوارد اتاقم شم که صدا خواستم

 !شهیباورش نم یان کس وونهید یانیک نیا گمیمن م یه حال
 !یاز مدرسه زنگ زدن به بابک که چرا نرفت-اومد و گفت دنبالم

 وسط. نیداشتم ا کردم...فقط بابک رو کم یپوف
فت یرو نارم نشددسدددت و گ تابکم ک جازه م-تختم نشددسددتم...ا  ادیب یدیا

 برات تنگ شده! دنت؟؟؟دلشید
 !نتمیب یاصال نم هیبادت کنه!بره کانادا که د دیبا-شدم...با حرص گفتم تلخ

 ...مجبوره!یکن درکش کن یخب...تو ...سع-کرد و گفت یهوف اتابک
 منو بزنه کنار؟؟/مجبوره؟؟؟ مجبوره-گرد کردم و گفتم چشمامو

 حق داد به طرفا! دیبا یبهانه گاه نی...ببیعنینه...-گفت هول
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صال سم قابل درک نبود که اتابک طرفدار ا ؟چه حق بدم؟؟-بابک رو بکنه یوا
 منو مثل شغال زده کنار!! نکهی؟؟؟ایحق

 بودم... ختهیمن کال بهم ر یبگه...ول یزیباز کرد چ دهن
 وشددیآره تو هم طرفدار-زدم غیگوشددامو با تمام توان ج یگذاشددتم رو دسددتامو

بام بود زن گرفت منو فراموش  یهسددت یکیکن....تو هم  با باز اون  ثل اون!! م
با هی!من ابونیتو خ یندازیمنو م یریکرد...تو زن بگ  نهیسدد برم دیبدبختم...

 ...بردیاون رفت منم م یقبرستون بخوابم کنار مامانم...کاش وقت
 بهانه...-
ون آب تو دلم تک ذارهینم گفتیدروغه؟؟/بابکم م یبگ یخوای؟؟؟میانه چبه-

 یزیمدت،چ نیتو ا یشم... ول تیکه فرح اومد قول داد نذاره اذ یبخوره...روز
زنش و بچه اش بود...من  یحواسددش پ یبود...بابک همه  شیآسددا دمیکه ند

 !!یواقع یفراموش شدم...به معن
 بهانه...-
بهش حق بدم که  دیبا یبگ یخوای؟؟؟میزنیصدا ماسمم و  یه ه؟؟؟چرایچ-

شت؟؟؟با شتریاونا رو از من ب ست دا شا دیدو سش بز انیدرکش کنم که   زیوا
 شددتریو هربار ب دیفرح رو د یمدت بدرفتار نهمهیدرک کنم که ا دیتر بود؟؟؟با

 ؟؟؟یبگ یخوایرو م نیکرد؟؟؟آره؟هم شویطرفدار
 و به طرف در رفتم... دمیتخت پر یرو از
 ...یمثل داداشت....ول یهست یکی...توهم  رونی...برو برونیپاشو برو ب-
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ستثنا ا هی...حاال صبح کردمینم هیگر یکردم اشک رو کنار بزنم...من الک یسع
 بود....

مت اگه حس کرد ی!!!فقط برونیبرو ب- کاف یزح بد هی هیمزاحمم   !!منیندا 
 کنار ! رمیدور از سر رات م میبنداز نکهیقبل از ا

 بهانه...-
 !فقط برو...یچیبشنوم!ه خوامینم یچیه-
 تخت بلند شد... یمتعجب نگام کرد و بعد از رو کمی

 جواب نگاهش رو دادم... رهینگام کرد...خ رهیخ هی...چند ثانسادیوا کنارم
که قسددم خوردم تا  یمن تورو کنار بزنم؟؟؟من؟؟؟من-زد و گفت یمات لبخند

 هیچ اتیجفنگ نیا وونهی!دیهمه کس من...تو سددم؟؟؟توینفس پات وا نیآخر
 !!!یگیکه م

 بابک بود... هیزدم...چقدر تن صداش شب یپوزخند
 بهانه! یمی!تو زندگیمن یخاطره  ادگاری...تو یتو همه کسم-
 گوشت با منه بهانه؟؟؟-
 !یتداداش هیشب یکه فکر بکن یاز اون شتریب-گفتم یستیرودربا یب

 نگام کرد... منگ
 کنار... کنار در رفتم از
...رنگ موهات...فقط...فقط تیشددونیپ یگود یزدن...حت افه،رفتار،حرفیق-

... 
جازه نم یپوف که مهربون یمهربون تر یلیبگم تو خ دادیکردم...غرورم ا !!!اون 

 ....ی...ماهیتو مهربون ینبود ....ول
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 بهانه جان؟-
 ؟؟یذاریتنهام م-گفتم خفه

 کرد... یپوف
 هوار کرده بودم... بس که هوار سوختیام م حنجره

 کنجه گرفتم.-
 اشتها ندارم!-
 !یصبحونه هم نخورد-

 اصرار نکن!-آروم گفت ی،ولیجد
 باشه....-
 طرف در رفت...برگشتم سمتش... به
 اتابک...-

شت شم با بابک فرق  برگ شمام...نگاه صش رو دوخت تو چ طرفم...نگاه خا
ماکردیم گاه خوشددرنگ ا یقهوه ا ی...چشدد جا و،ن بک ک با بک روشددن  تا

 ...وورشیسوخته،همرنگ پل یکجا...قهوه ا
 جانم؟-

فرق داشدددت با جانم  یلیخ نمیجانم گفتناش...ا نیا یضددعف رفت برا دلم
 بابک... یگفتنا

 ...امیبدرفتار یبدهکار بودم...بابت همه  یبذر خواه هی
 منو؟ یبخشیم-
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تو ب*غ*لش...  دمیحرف دو ی...دسددتاشددو از هم باز کرد...بدیخند مهربون
 ستبرش... ی نهیو س یقو یکرد تو بازوها رمیسا

 مموش.... کنمی...درکت مستیالزم ن یبذرخواه-
در  ؟؟؟چرایخوب نقدریچرا ا-اش جدا کردم و نگاهش کردم نهیرو از سدد سددرم

 !یکنی...خجالت زد ام می؟آروم شهیهم تمیمقابل بصابان
شار داد و گفت محکم ست بز-ف صب نشیزتریآدم که از د  یه!الکه شهینم یب

 برم... تتیمن قربون خودت و بصبان
س که نف ی...من،تا وقتگمیم یزیچ هیفقط -و گفت دیو ب*و*سدد میشددونیپ

 ...قول مردونه!دمی...قول میدلخور ش ذارمیدارم،مراقبتم...نم
 ...کردی...قلبم رو آروم مدمیپسندینگاهش رو م نانیکردم...اطم نگاش

 بمو! یمرس-و گفتم دمیب*و*س گلوش رو بیپام بلند شدم و س یپنجه  یرو
من  یداشددت...ول یبود واسددم!!!معن یمعن ینگاه از همونا که ب هیکرد... نگام

صله ام داددمیفهمینم شت -...پلک زد و از خودش فا ام صد یتو اتاقمم،کارم دا
 کن...

 طرف در رفت... به
 نهارت رو هم بخور!خوبه واست...-گفت تیآخر با جد ی لحظه

 و رفت...رو بهم کوفت  در
کنکاش  یبالمه سددوال و نکته  هیدر هم و برهم! یبالمه فکرا هیموندم  من
 ...کردیبودن که فکر کردن بهشونم سردرگمم م ادیز نقدری!!اریپذ

 دادم بخوابم. حیترج
 تختم ولو شدم... یرو
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 دور موهام باز شد... ی حوله
..اون ستم.بودن شدم و چشمامو ب دهیکه به گوشام چسب سمیخ یموها الیخیب

 که خورده بودم زود اثر کردن و خواب رفتم... یتا مسکن3
 اتابک

 ...دونهیبمو!!!بمو اتابک!!اون منو بمو م-
 بدونه! یچ یخواستیپس م-
 باز شروع نکن لطفا!-
 که... یبابا!خودت شروع کرد یا-

 ن؟یخواینم یا گهید زیچ-بطار گفت مرد
 نه تکون دادم... یرو به نشونه  سرم

خت کردم و ب نهیهز به و یرو پردا جه  طار یزایو زیتو  رونیب یتو مغزم،از ب
ست ستادم تا راحت  دامویخر کیاومدم...پال ست چپم فر ستم به د ست را از د

 زنگ خورد... میکه گوش ارمیدر ب بمیرو از ج چییبتونم سو
وقت  نیران؟ایچند لحظه هنگ موندم...نادر؟؟؟ا هیصفحه  یاسم رو دنید با

 سال؟؟؟
 خواب نما شدم؟-جواب دادم و گفتم صلهبالفا
 شازده! یداریب-سرخوشش نشست تو گوشم شهیهم یصدا

 ؟یبرگشت یپسر؟ک یچطور-زدم و گفتم لبخند
اشدده ب نی،ایمملکت نیاسددتاد ا یدکتر!!!تو ناسددالمت یاول سددالم،بعد کالم آقا-

 به حال دانشجوهات! یوضع حرف زدنت وا
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 ؟؟؟ی!سالم خوبدیباشه ببخش-ار شدمرو باز کردم و سو نی...در ماشدمیخند
فتیب اریسددالم - بالمعر که خوب، !تو شدددهینم نی!بهتر از ا،معرکهی!!!من 

 ؟یچطور
 داد... یم یزدنش بهم انرم حرف

 بد... یا-
فت خیتوب بک!!!ا-گر گ تا با انرم سددتمیبد ن یا نه؟؟؟ باش یجواب م  باش 

 !نتیلی!فوق العاده محشر،برمیپسر!بگو بال
 !!!never been better،یاوک یواو!!!اوک-و گفتمرو بستم  کمربندم

 ...دمیرو شن دنشیبلند خند یصدا
 ؟یبرگشت یک-
 !شبید-
 !ریبخ دنیرس-
 شت؟یپ امیب یممنون...شب خونه ا-

 ور!دارم...بدج اجیبدجور به حضورت احت-دادم و گفتم رونیرو محکم ب نفسم
 ؟یکرد رینکنه مثل آهو تو بسل گ-دیخندیداشت م هنوز

 تو... خورمیت!من دارم حرص مکوف-
 ...گهیخونه ات!بساط نوشم فراهمه د امی!شب مدیببخش یاوک-

شتم که بگم نه و نم یپوف صله ندا رو  طیشرا ادیو ....خودش ب شهیکردم...حو
 ...نهیبب
 چند جا کار دارم! هی!ایشب نه به بعد ب-
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بت  یبرا قتشیحق تا بر5سدددا ته بودم، قت گرف نه و ها  میردو برگ میاز دکتر ب
 .شهیم 9 یحدودا

تر  وقتری،دیبر روقتید نکهیا یعنی ینی...شب نشامی!من زودتر از نه نمیاوک-
 !یبرگرد
 خواسددتمیامروز م نیچقدر حضددورت الزمه...هم یدونینم-و گفتم دمیخند

 !!یگردیبرم یک نمیبزنم بب لیمیبهت ا
 !!!یکنینم ادمی ینداشته باش اجیبهم احت ی!تو تا وقتدونمیم-
 نگفتم...حرف حساب که جواب نداشت... یچیه
 فعال؟ یندار یکار-
 ...نمتیبیشب م-
 !!یباشه...تا شب با-

ندل یرو رو میگوشدد نار یصدد پارک ب میک ما زدم و از  نداختم و راهن  رونیا
با مدم...من  باره  دیاو نادر در نه حرف م یبا  ها ها کسددزدمیب که  ی.. تن بود 

 .مدیکشیازش خجالت نمکمکم کنه...هم تخصصش رو داشت،هم  تونستیم
 بود. زیم یدست نخورده رو غذا

 کنم بهانه؟؟؟ کاریبا تو چ دیدادم،من با رونیرو محکم ب نفسم
قه ا نتیکاب یرو دارویخر باال رفتم...ت ها  له  تاقش یگذاشددتم و از پ  به در ا

 که نداد آروم در رو باز کردم...خواب خواب بود... یزدم،جواب
م یاومد رو لبخند به پهلو م دنشیدل خوابلبم،باشددق   هیو  دیخوابیبودم...

 هم موهاش تو دهنش بودن... شهیگوشش،هم ریز ذاشتیدستش رو م
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 بهانه جان؟-نشستم...موهاش، که هنوز نم بودن رو کنار زدم و گفتم کنارش
تکون داد و بدون باز کردن  کمیرو بسددت و دوباره باز کرد...سددرش رو  دهنش

 وز.بخوابم هن خوامیم-چشماش گفت
 حرکات خوشمزه اش،ناخواسته لبخند مهمون لبام شده بود. از
 گلم...وقت دکتر گرفتم واست! میون3سابت -
شو باز کرد...با تعجب نگام کرد و خم هوی شما ش یبند مین ی ازهیچ دکتر -دیک

 ؟یواسه چ
 واسه چکآپ...-نهیرو گرفتم و مجبورش کردم بش بازوش

 !خوامیچکآپ نم-
 .یوقته نرفت یلی!خششیپ میبر دیالزمه!با-.باشم.. یکردم جد یسع

 بخوابم! خوامیام،مینم-...رونیب دیکرد و بازوش رو از دستم کش اخم
 من وقت گرفتم بهانه.-
 .امی....نمیرینگ یخواستیم-

ه ک نقدری...اموندمیواقعا م اشیر مقابل سددرتق باز ینگاش کردم...گاه فقط
 کردنم نداشته باشم... یتوان مهربون

 ؟یکنینگام م نی!چرا همچهیخب چ-شد کالفه
 خودت؟ ؟؟؟بایکنیم یلج باز یبا ک یدار-

 کنم. یلجباز خوامیرو دارم!م ارشیخودمه،اخت یزندگ-زد یپوزخند
 .یحماقت کن ذارمیمن نم-گفتم بلند
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 وامخی...نمزیابصدداب منو بهم نر یه-گرفت و بلند گفت شددگونیرو ن بازوم
شتمیذاریچرا سدر به سدرم م یسدتی.آره من احمقم...تو که احمق نامیب  ؟؟؟دا

 ؟یکرد دارمی...چرا بدمیدیخواب مامانم رو م
 تختش ولو شد... یرو

 نگاش کردم... مات
 کلمه سوسک بودم! یواقع یبه معن شیاخمو و جد ی افهیق نیدر مقابل ا من
 ...دمیرو گز لبم

 .می...بپوش بریشد داریحاال که ب-
 !امیب خوامینم-تر شد و گفت قیبم اخمش

 برضه ات! یخاک بر سر ب-دمیصدا از درونم شن هی
 !یای...خوبشم میایم-گفتم بلند
 پتوش... ریز دیخز

ند شددو !بلیکنیبدتر م یه گمینم یچیمن ه یه-اخم پتورو زدم کنار و گفتم با
 حاضر شو لطفا!

ترس خفه هم  هی تیبصددبان نیشددد بهم...ته ا رهیخ شیبصددب یچشددما با
س شماش م یتوق شهیکه هم یبود...تر شتم تو چ  دشیو بابث م دمیدیاخم دا

 اآلن الزم بود. یکمتر اخم کنم...ول
سددابت  هیبه حال خودم باشددم!حق  خوامی!من میدیتو همه اش دسددتور م-

 رو هم ندارم؟؟ دنیخواب
 کردم... یپوف
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 دارم...هرچه دنتیبه خواب کاریمن چ-گفتم یرو کنار زدم و با لحن آروم پتو
 دکتر میبر دی...باستیوقته خواب ن یآلن ولبخواب،ا یقد خواست

 جلوه بده....َاه! ضیمنو مر یمن خوبم !ه-
شخص ش م ستمیشه.م ادهیپ خوادینم طونیبود از خر   یمجبورش کنم...ول تون

ندیروش رو اصددال نم نیخودم ا نداشددتم منو دمیپسدد زورگو  هی.دوسدددت 
 ...هرچند حرفام به نفع خودش بود.نهیبب
 هارتو بخور!ن ایباشه...حداقل ب-

هار مهمتره  رونیبرو ب-دیکشدد داد هار رو!ن فت بخورم ن بک...کو تا به  ایا خوا
 !ینکن ه تمیاذ رونیمامانم؟؟؟برو ب

ودم ....مطمئن برونیاز در اتاق رفتم ب عیکپ کردم...سددر یواقع یبه معن گهید
 ...کشهیبمونم کارش به بغض م گهید هیثان هی

تاق ب از  یصددرارا یبره،ولیخوابش نم گهیئن بودم دمطم نکهیرفتم...با ا رونیا
پا م یاز دنده  یرفتن نکردم.وقت یبرا با شددددیچپ  جلوش سددکوت  دیفقط 
 !کردمیم

بودم،همونطور که  دهیخر یرو که از بطار ییطرف آشپزخونه رفتم...داروها به
 روشنک گفته بود،دم دادم و غذارو گذاشتم تو ماکروفر تا گرم شه...

 در اومد... بلند بهم خوردن یصدا
 .ییسمت دستشو رفتیپله ها انداختم،داشت م یبه باال ینگاه یچشم ریز
صرونه.مدمیغذارو چ زیم ستمی...نهار که نبود،ب شپزخونه...تمام  ادیم دون تو آ

 گذاشتم... زیم یمخلفات مورد بالقه اش رو هم رو
 درهم وارد آشپزخونه شد... یاخما با
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 انداخت... زیبه م یگاهن ییاشتها ینشست و با ب یصندل یرو
 کردم...از دستش دلخور بودم... سکوت

 از نون جدا کرد و به طرف دهنش برد. کیکوچ ی کهیت هی
 !کنهیسرم درد م-

 بود. دهیکردم....رنگ پر نگاش
اون اتاق  تو سیخ یبا مو یوقت-لقمه براش گرفتم و گذاشددتم دهنش و گفتم هی

 .دمیور بعد بهت مسکن م!حاال غذا بخگهید شهیم نیهم یخوابیسرد م
 هیمامانم ناراحت بود...نگران...-داد و با بغض گفت رونیرو محکم ب نفسددش

 خواب! یحس بد داشتم تو
 !رهیخ شاالیا-
 ؟یباشه چ دنیاگه در حال بذاب کش-

 کردم... یهوف
شته بودم دهنش رو تو یکردم...لقمه ا نگاش و  لپش گرفته بود یکه خودم گذا

 .کردیداشت نگام م
داره  ریتعب ی...دوما خوابرهیبالفاصددله بگو خ یدید ی...اوال که هر خوابنیبب-

 یجد دیتو طول روز نبا یخوابا نی!اینیکه از نصف شب تا قبل از اذان صبح بب
 گرفت!

 بود که نگرانه! دهیروشنکم مامانم رو خواب د یول-
 رو گاز گرفتم تا نخندم...از دست روشنک و دروغاش! لبم
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به- ما  خواب مثل اون  هیخودتم  یفکر کرد یلیحرف روشددنک خ خب حت
 !یدید

 گفت. دیشا هیشب زیچ هیتکون داد و  یسر
ال بخور حا-لپش که با لقمه برجسته شده بود فشار دادم و گفتم یرو رو دستم

 ! نویا
 شد... دنینگام کرد و مشغول جو مات
ستش دادم و گفت غذار شده بود به د سرد  شونده رو که   نویا ایب-مکه خورد،جو

 هم بخور...
 ه؟یچ-کم بوش کرد هیکرد و  وانینگاه به ل هی

 جوشونده س...-
 ه؟یواسه چ-
 واسه خوردنه!-
 کرد و روشو برگردوند... یفیپ

 رفت ... ونیزی...با حرص به طرف تلودمیخند
 تلخه؟-
 !میمهمون دار د،شبیخر میتوش...بخور بعدش بر ختمینه نبات ر-
 ؟یک-
 !ادینادر م-

 ؟یگیجان من؟راس م-لبش و گفت یاومد رو دلبخن
 !ایآره!خوشحال شد-و گفتم دمیخند

 اد؟یم نمینگ-
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 !اردشیهم هست ب نیبهش بگم اگه نگ یخوای...مدونمینم-
 لطفا؟ یگیم-قلپ از جوشونده اش رو خورد و گفت هی

 !ادیهم زودتر ب ارهیرو ب نیگفتم...تلفن رو برداشتم تا هم بگم نگ یا باشه
 ...ینکنه حرفات درباره -کرد و گفت نجاست،سکوتیبهانه ا دیفهم یوقت

 .نیایآره...زودتر ب-گفتم یادامه بده،سر نذاشتم
 گذاشتم... زیم یکرد و تلفن رو رو قبول
 اومد... نییحاضر و آماده از پله ها پا بهانه

 ر؟؟؟دکت میبر یبا آرامش لباس بپوش نجوریهم شدینم-کردم یلب غرغر ریز
 ؟یگفت یزیچ-

 م؟ی...بریچینه ه-و گفتم رونینفسم رو فرستادم ب یهوف
 ...میبر-

 و بعد خودم دنبالش راه افتادم... رونیتا اول اون از در بره ب سادمیوا کنار
 شالت نازکه ها!-

 خوبه!-کرد و گفت یغرغر
 ..سنیخ ،موهاتمیحموم بود-
 خشک شدن! گهینه د-
 خب حداقل محکمش کن رو گوشاتو بپوشونه!-

 یلحنمم دستور یازش خواستم!حت نوینحوه ممکن ا نیاهده به آروم ترش خدا
 هشددی؟؟؟مینکن یبه من امر و نه نقدریا شددهیم-از کوره در رفت هوی ینبود ول

 ؟؟یزور بگ یتونیکه م یارین ادمی یه شهی؟؟؟مینکن تمیاذ نقدریا
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 تنها حربه ام سکوت بود... اشیمنطق یدر مقابل ب ینگفتم!گاه یچیه
 ششیپ شتری.هر لحظه که بشدیم ی،بصب زدمیم که بگم...من حرف مداشت یچ
 که برام ناشناخته اس! دمیفهمیم شتریموندم،بیم
 مگه جونوره که ناشناخته باشه؟-

شت نگام م یفرمون...ب یرو دمیکوب محکم شوکه دا غر  ردکیتوجه به بهانه که 
 خفه! گهیتو د-زدم

 ؟؟؟یبا من-
 !کنهیور ور م یکه تو سرم ه میاالغ هیا نه ب-نگاهش کردم و گفتم خونسرد

 فقط نگام کرد... منگ
 ینایصددد در صددد مطمئنم ک گهید-فرسددتاد و گفت رونیرو محکم ب نفسددش

 !وونهی!دیهست
سر یام گرفت ول خنده سف تکون  یاز رو یخودم رو کنترل کردم ....بهانه  تا

 ...رونیداد و زل زد به ب
مه -دلم گفتم یتو مل ه مال من خودتآن یبرخوردا یبا !خوِد یفسددقل یر

 خودت!
 بهانه
ا ،اونم ب یاز مهمون شدددینم لیدل یبودم،ول نیدرسددته با اتابک سددرسددنگ حاال

 و نادر بگذرم. نیحضور نگ
قت داشددتم م با فت کردمیجدا م وهید بک ب*غ*ل گوشددم گ تا همش -که ا
 نا؟یا سین ادی!زماینفر4

 کن!خانوما دخالت ن نباش!دوما تو کار ما سیاوال خس-سمتش و گفتم برگشتم
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گاهش فت یدور اسددداسدد هی ن به قربون ا یآ-برق زد و گ خانوم  نیمن 
 بخر! یدوست دار یزم،هرچیکوچولو!!!بخر بز

شت شم پ ز کردم ا فیچقدر ک دونهیخدا م یگفتم،ول یشینازک کردم و ا یچ
 اون لفظ خانوم کوچولوش...

سه خودم خانوم نکهیا یبرا  وهیم کوکتل امخویم-شدم گفتم یبهش بفهمونم وا
 درست کنم!

شو ست نطوریداد باال و هم ابروها ستم م وهیم یکایکه پال -فتگ گرفتیرو از د
 وه؟یم هیچ یچ
 ؟یکوکتل!!نخورد-

ل!نکنه کوکت شهیم یزیکه توش ا*ل*ک*ل بر یا وهیهرآبم-داد باال و گفت شونه
 منظورت...

ل گمیکه من م ینینه!!!ا-کردم و گفتم اخم قل حال حدا کاففرق دراه!  یه... تو 
 خودم درست کنم! خوامیدفعه م نیا یشاپ خوردم،ول

 آهان بله!-
 !میریو کمپوتم بگ وهیآب م دیبا-

 چشم کدبانو!-و گفت دیخند
 ...میدیو تنقالتم خر ینیریم،شیاومد رونیب یفروش وهیم از
 م؟یکن کاریشام چ-
 !دمیسفارش م زنمیزنگ م-
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 یهمنف یبفهم نینشون بدم همچ نکهیچرا بدجور افتاده بودم رو دور ا دونمینم
رست د میریرو هم بگ یساالد ماکارون لیوسا میبر-گفتم نیکار بلدم!واسه هم

 کنار غذا! میکنم بذار
خب زشددته که همه اش رو -ادامه داد دمیاتابک رو که د ی دهیباال پر یابروها

 برضه ان! یچقدر ب گنی!ممیریبگ رونیاز ب
 یها سددهیک ی ابون،همهیوسددط خ تمونیعتوجه به موق ی...بدیغش خند غش
تاد تو  دیخر قدریا-دیدسددتش و لپم رو کشدد هیرو فرسدد باش  ن خوشددمزه ن

 بخورمتا! کنمیبهانه!ه*و*س م
 ...زدیکردم...داشت باهام مثل گذشته ها حرف م یا یالک اخم

 که! میبهانه ندار شمیکه تموم م یمنو بخول-
 ...دیخند

 !یکن ییهنر نما یکه قراره کل نیتو ماش میبدو بر-
 خونه... میو برگشت میهم انجام داد دارویخر نیآخر

 رفتم تو آشپزخونه... مایکاناپه انداختم و م*س*تق یو شالم رو رو مانتو
 ...دیچ زیم یرو دارویهم خر اتابک

 ...کردیسمتش...داشت منتظر نگام م برگشتم
کار شددداق حاال نبود  قرار  به  قدر اسدددترس  یخو نه چ بدم وگر جام  ان

تو خونه -فرو کردم و گفتم بمیتنگ شددلوار ج یبایج یتو گرفتم؟؟؟دسددتامویم
 رو مرتب کن من شام بپزم!

 چشم سر آشپز!-گفت طنتیداد باال و با ش ابروهاشو
 نگفتم... یچیه یمطمئن بودم مسخره ام کرده،ول نکهیا با
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نهار  یو تند تند ظرفا نکیسد یپا سدادمیرون،وایکه از آشدپزخونه رفت ب نیهم
 ها رو... وهیرو شستم،بعدم م

 بلند شد ... یجارو برق یکه صدا کردمیخردشون م داشتم
بهم اسددترس منقل  ییجورا هی...ومدیبدم م یجارو برق یاز صددددا شدددهیهم

 تند تند کارارو انجام بدم... کردیاسترس که وادارم م هی...کردیم
نم م یاراک-تموم شددد!!!-اتابک وارد آشددپزخونه شددد و گفت یبود که وقت نیا

 تموم شده بودن!
 !میشد شینیما هم ف-گفتم کردمیرو آبکش م یکه داشتم ماکارون نطوریهم

 ؟یکرد نیهارو چرا همچ وهیم-خرد شده انداخت و گفت یها وهینگاه به م هی
 کوکتل درست کنم! خوامیخب م-

 ه؟یکوکتل چ نیا یبگ شهیم-زد و گفت پلک
 نیبب-گفتم دمیهان رو آموزش مج ییدسددتور غذا نیتر دهیچیدارم پ یانگار

شگل!بعدم میخرد کن دیها رو با وهیم شن بر ی وهیآب م هی!!مرتب و خو  میزیرو
 !میروشون و سرو کن

 خب خب!-حالت تکون داد نیرو به مسخره تر سرش
 این نیبعد از ا-کردم و گفتم ینیخوشددگل و تز یها ین یاشدداره به بسددته  هی
 خوشمزه اس! میلیخ میخوریم یهم اونجا دور میاریتوشون...م میذاریم

 !حیصح حیصح-سر تکون داد دوباره
 ؟یدیفهم-
 بله بله!-
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 !گهیخب مسخره نکن د-
ند فت دیخ و  سیفکر کردم،سدددوسددد یدرسدددت کن یخوایم یگفت-و گ

ن تو مامبو یال یهارو بذار وهیم یخوایم یمنتظر بودم بگ شددهیمامبونه،باورت م
 !یروغن سرخش کن

 شنگِه قشنگ...قشنگ طعنه زد!!!ق یعنی
 یکه وقت نای!از ابایغر بایدرسددت کردم بج ییغذا هیسددالم بود،9 یدفعه،وقت هی

خوشددگل  غیبه آب دادم دوتا ج یچه دسددته گل دیبرگشددت و د رونیمامان از ب
 ن؟؟؟یچ نایا-و گفت دیکش

خونه مون نشونش  ومدیم یو تا دو روز هرک خچالیغذا رو گذاشت تو  بعدشم
 !!!مییمن چه کدبانو تا همه بدونن دادیم
 هیم برا ،بابکیآشددپز ی نهیتو زم مییهنر نما نیخاطر اول ر،بهیبخ ادشی یه

صورت شنک  د،یو برس خر رهیکش مو و گ یست  سک زشت،اتابک  هیرو برو
 !!!ریبخ ادشیو آدامس... لیبالمه پاست هی

 تو فکر! یرفت-
 افتادم! امییهنرنما ادی-و گفتم دمیخند

تابکم تا اون لح ا فتکه  نوز !!!هریبخ ادشی-ظه خودش رو کنترل کرده بود گ
 !خورهیم چیتو ذهنم دلم پ ادیرنگ غذاهه م

شتم س دمیرو کوب م سالم -اش و گفتم نهیتو  سخره ام نکن!همه اش نه  لوس!م
 بود!
و کارار هیتو برو حاضددر شددو،من بق-و گفت دیب*و*سدد مویشددونی...پدیخند

 !کنمیم
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هم  وراروارشیخ-راه برگشتم سمتش و گفتموسط  یطرف اتاقم راه افتادم ول به
 !ایاندازه خرد کن

 چشم!-
 بال! یچشمت ب-واسه اش فرستادم و گفتم ییهوا ب*و*س

 بپوشم حاال؟؟؟ یتو اتاقم...چ دمیدو بعد
 اتابک

من فداش بشددم  یخرد کردم...آخ اله ارشددورارویلبم خ یرو قیلبخند بم هی با
که  ی! نه به اون اخمهیاش چطور هگید قهیدو دق یحال و هوا سددتیکه معلوم ن
ماشدد به ه*و*س  نیتو  نه  ما یبرا شییهویکرده بود، نهییهنر ن به خوش  ،

شپزخونه!!!انگار زم شیاخالق شت با اون بها نیتو آ سمون فرق دا ه ک یا نهتا آ
 کردم کم مونده بود،پنجول بکشه! دارشیب یوقت

سالگ ییغذا یادآوری شد خنده شیکه تو نه  ش قیام بم پخته بود بابث  ه و تر 
 قدر!بود...چ زیموجود واسم بز نیقربون صدقه اش برم!چقدر ا شتریدلم ب یتو
 هیدوش گرفتم و بعدم  هی...اول شدددمیحاضددر م دیزدم...با رونیآشددپزخونه ب از

داشدددت  یقهوه ا یشددرت کرم که نوشددته ها یو ت یشددلوار گرمکن قهوه ا
نه مدمیپوشدد ها فتی...ب خبادیبهم م یقهوه ا گ خابش احترام  ... به انت منم 

 !ذارمیم
 که در باز شد... دمیکشیموهامو سشوآر م داشتم

 در نزدم! یآخ سار-
 ؟یخوایم یزینداره!چ بیب-و گفتم دمیخند
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 من؟ یدیسشوآرتو م-رو تکون داد و گفت سرش
 نو؟یا-دستم تکونش دادم و گفتم یتو

 کرد... یاوهوم
کهیا با هامو خشدددک نکرده بودم  ن مل مو کا و دادم  دمشیاز برق کشددهنوز 

 دستش...
!بندازش دهیتراکتور م یصدا-اتاق برد و گفت یو به طرف سطل گوشه  گرفتش

 نو بخر! یکیدور 
 زدم... لبخند

 به خودت برس! کممی،یکنیخوب خرج م انتیواسه اطراف-
پشددتش بود...من چند وقت قبل  یمعن یلیحرفش خ نینگاش کردم...ا مات

 بودتش! دهیبودم که از قضا بهانه هم د هدیسشوآر خر هیشبنم  یبرا
 بد؟ ایخوبه  ذارمیم هیما انمیواسه اطراف نکهیا-دادم باال و گفتم ابروهامو
دور کمرم حلقه کرد و سرش رو چسبوند  ک،دستاشویسمتم...اومد نزد برگشت

 ام ...منگ موندم... نهیبه س
 نه خوبه نه بد!-

 ؟یگیواضحتر م-ام گرفت خنده
 د!!!هم خوبه هم ب-
 !دمیبازم نفهم-

نگام کرد...چقدر  قیخم شدد بقب و دق کمیام جدا کرد... نهیرو از سد سدرش
بودن و  ختهیموج دارش دورش ر ی!موهایحالت نیهمچ هیبود تو  یخواسددتن

 .دادنیتر نشون م دهیچشماشو کش
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 من دوست دارم...-
 زنگ بلند شد... یجمله اش تموم نشده بود که صدا هنوز
 کردم... ی...هوفیاککه
شو از دور کمرم باز کرد و با خنده به طرف در اتاق  سادیصاف وا بهانه ستا و د

 !!ونهیقل یست،نیماشاال کمر که ن-رفت و گفت
 ؟یطعنه زد-دمیخند

 !به به به به!کیبار ،کمریخوب نیبه ا یگلدون کلینه بابا!!!ه-
 .بودن.. سیخ مهیخودمم که نصف ن یفرستادم پشت گوشش...موها موهاشو

 موهاتو! یبستیکاش م-رو زدم و گفتم در
ستش ستاد تو موهامو بج د شون ر بیو غر بیرو فر  کاش-و گفت ختیبهم
 !یسوسول بود کمیتو هم 

 موهاتو؟؟؟ یبندیم-و گفتم دمیحرفش خند به
 رو تکون داد... سرش

 !نیببندم!بب خواستمیم-
 موشو از دور مچش در آورد و تند تند دور موهاش تاب داد! کش

شتم ول نکهیا اب صد دا صد در  ستی.... خب دلم نم یبه نادر ابتماد   یکی خوا
 ...ندشیبب هیخواستن نقدریا یگه،وقتید

 ...دنیسرخوش از راه رس نیو نگ نادر
 که دستش بود یکیکوچ یو خوش و بش،نادر ساک کاغذ یاز احوال پرس بعد

 !آوردم برات توپ،محشر،معرکه گاریس هی-رو به طرفم گرفت و گفت
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 هم رفتن... یبهانه واضح تو یاخما
ض نیو نگ بهانه شغول تو ستن و نادر با آب و تاب م ش اره دادن درب حیکنار هم ن

صل و توپ...آخرش لهیدانه-شد گاریس ی شارش م هی!ا سول داره،ف  یدیکپ
 !یکنیرو با اسانس نعناع دود م گاریس ترکه،تهیم

 زدم و ازش تشکر کردم.. یا یزورک لبخند
 دنیکش ارگیس دیبهتر بدون دیکرده ها که با لیشما تحص-گفت تیجدبا  بهانه

 !هیبمل ضد فرهنگ هی
!ما که تو مکان زهیخاله ر ریسخت نگ-پاش انداخت و گفت یپاش رو رو نادر

 !میتا ل*ذ*ت ببر میکشیم یحی!تفرمیبکش گاریس میخواینم یبموم
ضا حرص ضوح تو تک تک اب به  نل*ذ*ت بردنتو-دمیدیصورتش م یرو به و

 نه؟ گه،مگهید انتونهیاطراف دنیسخت نفس کش متیق
 یبم*س*تعد بص شه،بهانهیدبوا ختم م هیبگذره به  گهید هیبودم دو ثان مطمئن

ند م جازه نم دونسددتمیشددددن بود...هرچ ها بکشددده  دهینادر ا جا به اون کار 
 بحثا رو! نیا دیول کن-وسط و گفتم دمیپر عی...سریول

 !ینیریش دییبفرما-ردم و گفتماشاره ک ینیریبه ظرف ش بعد
 !زمیبر ییچا رمیم-بهم رفت و با حرص گفت یچشم غره ا بهانه

 تنده! کمی دیببخش-به نادر زدم و گفتم یرفتنش،سقلمه ا با
شم نینگ شت چ سه نادر نازک کرد و گفت یپ س یمجبور-وا  ارگیجلوش از 

 !؟یکن فیتعر
 !دیاصال حواسم نبود!ببخش-کرد و گفت یهوف نادر
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س هیرو  جمع س ییچا ینیسکوت پر کرد...بهانه با   یی...بعد از تعارف چادیر
 نشست و مشغول حرف زدن شدن. نیکنار نگ ینیریو ش
 کنه؟یم کاریچ نجایا-گفت واشی نادر

به لبم کشدد زبونم چا دمیرو  ند شدددده از  خار بل به ب -گفتم موییو زل زدم 
 !گمیتو اتاق بهت م میمفصله...بر

ند گفت تکون داد و یسددر نادر تابک نظرت چ-بل جمع رو زنونه مردونه  هیا
 م؟؟؟یکن

لهو ولعب رو  دیخوایم دیزنونه مردونه چرا؟؟؟بگ-زد و گفت یپوزخند بهانه
 !دیسالم جدا کن حیاز تفر

 یرفا!!!شما به حیکرد ری!خوب تفسکالیآبار-به بهانه زد و گفت یچشمک نادر
 !دیدخترونه تون برس

 ..و بلندم کرد. دیمنو کش دست
شم غره ا بهانه س یچ شم غره ها که بادمیمهمونم کرد!تر ستامو  دی!از اون چ ما

ستمیم نحال،چونیبود!با ا کردمیم سهیک  فته،بایب یاتفاق ستیتو اتاق قرار ن دون
 بهش زدم و دنبال نادر راه افتادم... یراحت چشمک الیخ

شت م یصندل یرو نادر ستم و خودمم رو زیپ ست..در اتاق رو ب ش  نیزم ین
 .میهم بود یدادم به تخت...رو به رو هینشستم و تک

 !ایداغون-
 !شمیم یدارم روان-زدم و گفتم یپوزخند

 !ی...حق داردونمیم-و گفت دیکش یآه
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 بکنه! تویهمدل یزنی...بنا به شغلش بادت داشت تا حرف مدمیخند
 چرا؟ یزنیحرف م ی؟؟الک یدونیو م یآخه تو چ-

!حاال هیحرفات چ یقالب کل دونمیم-گفت تیهاشددو داد باال و با جد شددونه
 !شنومیبگو...م

 ...انیکانادا،با فرح و شا رهیبابک داره م-دادم و گفتم رونیرو محکم ب نفسم
 ...شدیم دیپس شد آنچه که نبا-تکون داد و گفت یتاسف سر یرو از
شده بابک رو بب ی...از روزیول نجایاومده ا- ضر  باهاش  نه،نهیکه اومده نه حا

 قهیدق هیو پرخاشددگره...رفتاراش اصددال تعادل ندارن. یزنه...بصددبحرف ب
 هم که اصال ... هی...گرکنهیبغض م هوی خنده،بعدیخوشحاله داره م

 هیبه شدددت مظلوم و معصددومه، یکنم،گاهیدرکش نم-کردیمنتظر نگام م نادر
ور من توجه به حضدد یشدده،بیپروا م یوقتا ب یمثل گرگ خطرناک!بعضدد مییوقتا

م ا وونهی.اصددال دشددهیم یخجالت یادیوقتا هم...ز یاره،بعضددیدر ملباسددش رو 
 کرده!
 ؟؟یچ گهیاس!د گهید زیکه چ تیوونگیاصل د-و گفت دیخند

ضح نگفتیگاه ی...حتانیشا کنه،بایم سهیخودش رو مرتب مقا- ه ...البته وا
 کردم نادر. ی!قاطکنهیم سهیخودش رو با شبنمم مقا یها،ول

 ؟یچ گهید-
 سهیط مقاوس کنه،بعدیم سهیمنم کنار بزنمش...منو با بابک مقا ترسهیانگار م-

قا باال سددر من ن گهیم هویهاش  ب*غ*لم  ادیمدت م هی...بعد از یسددتیتو آ
 ه؟یچ یدونی...کال میتو خوب گهیکنه،میم یمعذرت خواه

 ه؟یچ-
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 ...نیمثل....مثل ا-
 ا!ه وونهید-کارم رو راحت کرد ارم،نادریدوست نداشتم به زبون ب یحت
 و سرم رو تکون دادم... دمیکش یآه
 ؟؟یکنیبرخورد م یتو باهاش چطور-
 من؟؟/-

ا ت دیطول کشدد یا هیبودم؟چند ثان یچطور کردم؟واقعایبرخورد م یچطور من
 ...دمیبه جواب رس

 تا... امیکوتاه ب کنمیم یسع-
 تا دلخور نشه،درسته؟-

 رو آروم تکون دادم... سرم
ترش  چموش یکنه،هرچیاونو آروم نم یایکوتاه ب نکهیروشه!ا نیاشتباه تر نیا-

 بکنه!
 شه! تیاذ خوامینم-
 محکم باش. گمیکن!م تشیاذ گمی!من نمنهیاشتباهت هم-
 ؟یفهمیارم،میمن جلوش کم م-بجز گفتم با
 اش برات مهمه هست؟ ندهیآ-
 آره.-
 سعادتمند بشه؟ یدوست دار-
 آره.-
 خوشحال باشه؟ خوادیدلت م-
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 معلومه!-گفتم محکم
 پس خوب گوش بده!-

 زدم به صورتش... زل
 کنه؟یم زیخونه رو تم یجواب سواالمو بده....ک-
 اشم خودم! هی...بقادیبار طلعت م هی یهفته ا-
 پزه؟یم ینهار رو ک-
 غذا همه اش با منه!-
 د؟یخر-
 خب من !-

سف تکون داد یاز رو یسر  میبخر،دو تا دبه ترش میسبز لویاز فردا چهار ک-تا
 !رهیگیرت مبنداز کا

و  یبشه؟چ یکه چ یکنینگاه م نیخب منو همچ-رفتم که گفت یغره ا چشم
سش دار یلیخ نکهیکارات؟؟ا نیبا ا یبهش ثابت کن یخوایم  یخوایو نم یدو

نه تو  یبذار ها تاده!مطمئ ریبحران گ هیآب تو دلش تکون بخوره؟؟؟خره!ب ن اف
شم وظکنهینم یباش کاراتو محبت تلق شون به چ شل  همتو !کنهیه منگا فهی!به

به  !اون اآلنیکن مرد باشدد ی!سددعیایجلوش در ب یتونیفردا نم یاریدر ب یباز
گاه  هیکبه ت یداره...بذار بفهمه توهم گاه اجیو مادر احت هیاز دا شددتریگاه ب هیتک

 اس واست... زهیبفهمون حضورش بابث انگ ،بهشیدار ازین
رف حسدددابم جواب ...حرفاش حسددداب بودن و طبق معمول حدمیرو گز لبم

 نداشت!
 ؟یباش یبراش چ یامم جواب بده...دوست دار گهیسوال د هی-
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 ؟؟؟یچ-نگاش کردم هنگ
 ....ایبابا؟مامان؟بمو -و گفت دیلبش کش یرو رو زبونش

 هجوم آورد رو دلم...قلبم به کوبش افتاد. هویغم بالم  ی همه
 !چکسیهمه کس و ه-گفتم تلخ
 ب طبع تره که!آخر با ی نهیاون گز-و گفت دیخند

 نادر! الیخیب-
صرار گفت یول نادر ست داره!ول-با ا  یچطور دونهیاونم مثل خودته...نم یدو

سبتت کنار اومد دیبا شه!هروقت تو با ن شته با ست دا ساس ،اونمیدو تو  با اح
 فراموش نکن! چوقتیه نوی!اادیکنار م

 من که با احساسام کنار اومدم!-
 چ؟یو ه یشهمه با نکهیا-و گفت دیخند طونیش

 کردم... یهوف
عاده هی ،مثلینیبی!تو فقط دوسدددت داشددتنت رو میومدیکنار ن-  پدر فوق ال

 نیا انیبه پا شددهیم ،اونوقتیکه هسددت ینیهم یبشدد یمهربون!هروقت تونسددت
 داشت! یدیرابطه ام

 بودم؟؟؟ یکردم...من واقعا ک یفکر
 !هیچ راه حلت-کرده بود گفتم ریکه ذهنم رو درگ یفرار از فکر یبرا

زد و  هیتک یباال فرستاد و دستاش رو تو هم قالب کرد.به بقب صندل ابروهاشو
 .تونیتو فکر تو،بعدم تو روش زندگ ،اولیاساس رییتغ هی-گفت
 نگاش کردم. منتظر
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خودت و  یخودت...تو از زندگ یمن نه!برا یموضددعت رو روشددن کن...برا-
 ؟یخوایم یبهانه چ

 یشدددده بود تو چشددمام.من...من ازش چ رهیفقط نگاش کردم.خ هیثان چند
ستم؟ازیم س خوا سن14 کیکه نزد یک س یسال باهام تفاوت  شت... ک که  یدا

بود،خود  یخواه ادهیبود،ز ییو بس...اما من...پررو نی!همدونستیمنو بمو م
ستمیخودم م ی...من بهانه رو برایبود ول یفتگیش  یبراحق... هی!به بنوان خوا
 .ی....دائمشهیهم

 ..زدم. پلک
 هم پلک زد. نادر

 خودت روشنه!از فردا... شیخوبه!حداقل حسابت پ-
 نرفتیخونه و پذ یکارا یفکر نکن با انجام همه -زدیتو صدداش موج م تیجد

داره احسدداس کنه  اجی!! بهانه احتیکنیبه بهانه لطف م یها دار تیهمه مسددئول
داره احسدداس  اجی... احتکهیخونه شددر نیا یداره. با تو تو یخونه سددهم نیتو ا

سربار تو ن س هی! ستیکنه  ساس ،ا نیبه ا دنیراه ر  نیا یکارها یکه..تو نهیح
سه سئول بدونه!تو م میخونه  شو م شه و خود سئول یتونیبا سپردن م  تا،بهشیبا 

 ...ستیکه ارزشمنده...سربار ن یبفهمون
 ...وقت دکتر واسه اش گرفته بودم دم رفتن بامبول در آورد.نیبب-
گه نهیهم- قانعش کن یکرد ،سددع ینطوریا...ا قانع  یدی....اگر دیکن 

سنگ شه،باهاشینم سر سپر به خودش.بهانه  نیقهر کن. شو...وقت گرفتن رو ب
 م*س*تقل بودن رو. رهیبگ ادی دیبا
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فت انگشددتش باال آورد و گ کارت  نیخود تو هم...از ا-رو  عد  به ب ظه  لح
ه از ...نیتو حق ندار!ینیبب دیمحرم نبا هیاون و به چشددم  گهیسددخته....حاال د

 نیتو هم یدونی...مدونمیچه م ای یکه ب*غ*لش کن یوجدان ،نهینظر شددرب
نهفته سددت.... جفتتونم تشددنه!اون محبت،تو  یب*غ*ل کردنا چقدر بار باطف

ک که نه اون شدد ی!طوریکنیبشددق...گوش بده به من اتابک...رفتارتو کنترل م
شد نکهیکنه به ا سبتش باهات چ دیفهم اگه فردا روز نکهیا ،نهیسرد   ه،بخوادین

حد و مرز  هی!یکردیازش سددو اسددتفاده م یمدت داشددت نیا یفکر کنه همه 
ساب ست و ح  نموکه تو ه یدونیو خودت رو م*س*تلزم م یکنیم فیتعر یدر

 ؟یفهمی،میحد و مرز و چهارچوب بمون
 رو نرم تکون دادم... سرم

 که... یدونی.محذف شه.. تیاز زندگ دیوقته که با یلیشبنمم... خ-
 سرم رو تکون دادم. بازم

 شبنم. ایبهانه  ای.یتمومش کن دیبا-
ند تاث هیثان چ تا  گام کرد  مه داد نهیحرفاشددو بب رین عد ادا ک-و ب گه شددبنم  ه ا

مه م نی....همچیه نهیدیمنوال رو ادا ها مهیهم نم ،ب چه  هیقضدد فه از 
 که... شیخوایاگه واقعا م ی...ولیقراره...ول

 !ی...نه نه...اون اگه بفهمه....اگه منو نخواد...وابهش بگم یچطور-
شت رو نادر ستش رو گذا وقت  چیه-گفت نانیشونه ام...محکم و با اطم ید

 ؟یفهمیشانست بشه!م شیترس،مانع آزما هیاجازه نده 
 زدم.. پلک
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انتخاب  دی...اون بایزودش که...ول ای ریحق بهانه اسدددت که بدونه...د نیا-
 کنه.

 مه و ...اگه...اگه بفه-
با- باشدد دیتو  پایمحکم  باش اون تورو  ادیانتخاب ب ی.اگه  وسددط،مطمئن 

 !کنهیانتخاب م
 از سر اجبار حتما!-
 !تو...وانهینه د-

 .نهشکی!م؟داغونیفهمی...مشهیبفهمه....بفهمه داغون م خوامینم-گفتم محکم
 نه؟ ای دیبرس یخوب یبه جا یخوایتو م-
 خرد شدنش نه! متیبه ق-
 ؟یه شدن خودت چل متیبه ق-
 !میمن راض-
 تو جهل بمونه و بعدشم زن... نکهیبه ا-

 خفه شو!-گفتم بلند
 !قتهیحق-
 به زبون آورد... دیرو که نبا قیحقا یخب باشه!همه -
 نه؟ ای یبفهم دی....تو بادنهیراه فهم هیبه زبون آورد -
 من...-
هانه ب یبه جا یمن شدددد ما...هروقت تونسددت نیاتابک!گوش بده!هروقت ا-

 که.... ،اونوقتهیرینگ میتصم
 به در خورد... یا تقه
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شونه  عیسر ستش رو به ن آروم باش تکون داد و  ینگاهم رو باال آوردم...نادر د
 بله؟-من گفتم
 ارن؟یشام ب یزنگ بزن یاینم-دمیشن صداشو

 ...امیچرا اآلن م-
 باشه؟ دهینشن-سکوت شد و بعد با هراس گفتم هیثان چند

 !میزدیمنه!آروم حرف -
 !زنیگوشاش ت-
 راحت. التیده،خیاتابک....نشن دهینشن-

 کردم. یپوف
در  کهنی...قبل از امیرفت رونیبلند شدددم.نادرم بلند شددد.از اتاق ب نیزم یرو از

 رو حرفام فکر کن.-اتاق رو ببندم گفت
 .خورنیدور تو سرم چرخ م هیحرفا  نیکه هرروز هم نگفتم
ته دارم زجر م یلیخ نگفتم کاررو بر نیتا بتونم ا مکشددیوق ح زیاف اال دور...

 تو مغزم! یکرد قیدفنشون کنم،تزر خواستمیرو که م ییهمون فکرا یتو...داشت
 هی دینگفتم...فقط سددر تکون دادم و در اتاق رو بسددتم...با نارویاز ا شددکدومیه

 ...کردمیتر م یفکر اساس
کر و ف زدمیم قدم مشددب بود...بهانه تو اتاقش خواب بود و من تو اتاق یها مهین
 نادر... یاومده،به حرفا شیپ طی...به شراکردمیم

شا ییحرفا اشه ب دیبا یکی شهی....انگار همیول دونستمشونیخود هم م دیکه 
 تا مطمنت کنه نسبت به تمام فکرا و راه حال!
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 تو ذهنم... خوردنیم چیکامل پ حرفاش
 یلیز باور کردن خخودش رو بچه نشددون بده تا ا خوادی...مسددتیبهانه بچه ن-

 مسائل فرار کنه...کمکش کن بزرگ شه...حداقل باور کنه بزرگه...
ش نکهیا یجا به شتش با  یئمدا زیهر چ یخوبه،ول تی،کنارش باش...حما یپ

شه،دلزدگ  یازش...طور ریبگ یکنه...همفکر تی...ازش بخواد همراهارهیم یب
 ...سهیخودش وا یرو پا تونهیبرخورد کن که باور کنه م

 تو موهام... دمیکش یدست
 شب. ی رهیو ت یزدم به آسمون ابر زل
مسددائل  یلیخ ی...بذار بفهمه خودش از بهده سددتین ازمندیبذار بفهمه ن-

پاادیبرم نه اگر تو هر کشددور ارو ها ندگ ییکایآمر یی....ب  دیبا کردیم یز
نه،دارهیا نکهی...اشددددیم*س*تقل م  لیکنه،دلیم یزندگ یرانیفرهنگ ا هیبا  را

 .ادیوابسته بار ب شهیمن
 ی!زندگبه جا همیو تنب خیداره!محبت به جا،بشق به جا،تشر و توب ییجا زیهرچ

 !ناستیا یاز همه  یکسچریم
 ...شدیبزرگ ابر آروم داشت جابه جا م ی کهیهم فشار دادم...ت یرو چشمامو

با- نه ب*غ*لش کن یریدسددتش رو بگ دیتو ، بذار ی، ن راه رفت رهیبگ ادی!!
 !رنیرو بگ شرفتشیپ یار بزرگ شه...نذار کمبوداش جلورو...بذ

باز کردم...هوادمیلبم کشدد یرو رو زبونم به صددورتم  ی...پنجره رو  سددرد 
فا حر بود از  پر  نوز  ه تو سدددرم  نش -نادر یخورد... بود مون  ه ف ب هش  ب

ضورش زندگ سربار ن یمعن تویمهمه....ح ذار ....بستیدار کرده!بهش بفهمون 
پاک  یبد یرایبذار تمام تصددو...یبفهمه تو دوسددش دار که داره از ذهنش 
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شدن دائم نیا ارشه...بذ شه....با محبت ز یپاک  صو یسع ادیبا  راروینکن ت
 یال دارهیکه برم یطوفان شدددهیاخمت،م هیاگه باشددده.... ینجوری!!ایبپوشددون

 ...یمحبت رو از رو
 از حد باز کردم... شیب پلکامو
 تو ذهنم ثبت کرده بودم...بودم...واو به واو حرفاشو  یخوب شاگرد

 .دیچیتو سرم پ ییصدا
شب بدجور آروم بود...چون  ییصدا سر  شو تائ یکیکه از  شت حرفا  و دیدا

 .کردیتکرار م
 ؟یمرد بملم هست-
 !دونمینم-
 نه! ایآره  ایکه نشد! دونمینم-
 ....ترسمیم-
 احمق!-

 هجی....از نتترسددمیم-و گفتم دمیسددرم کشدد یتو موها یکردم...دسددت یپوف
 ...ترسمیم
 نترس.توکل کن!-

 ؟؟؟ی...توکل کنم؟؟؟به کدمیگز لب
 رو اتابک! فیکث یها شهیاند نیدور ا زیبر-
 شده... فیذهنم کث-
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شت اراج هیابله و احمق،با  یها سندهیکردن...اون نو فیذهنت رو کث-  فیم
...تو میباشدد یباره جد نیدر ا ایبار،ب هیبار!فقط  هی...یرسددوندنت...ول نجایبه ا

 ؟یباورشون دار
 نه!-گفتم محکم

 ...کنهینه...مطمئن باش کمکت م نیهم-
 ؟یگذشته چ-
 ست... ندهیمهم حال و آ-

 ی!فقط بگیاز ته دل صددداش کن هیکاف یگاه-نادر تو گوشددم زنگ زد یصدددا
 ...شک نکن!کنهیخدا!کمکت م

 بستم... چشمامو
سته بودم ی...نه وردیبلد بودم،نه ذکر ییدبا نه شته گ رم،نهیبگ ادی...نه خوا ذا

 بودن که برم سمتش....
 صداش بزنم... دمیکش خجالت
 ای گفتمیداشددتم م یورد زبونم بود...درسددته تا مشددکل شددهیهم دیشددا اسددمش

 ...دونمیاز ته دل نبود!خودم م دونمی...میخدا....ول
 ...کینزد کیصداش بزن اتابک!کنارته...نزد-

 حلقه زد تو چشمام... اشک
 روشو ندارم!-

 چرا؟؟؟-گفت بلند
صدامو  یرو دندونامو شت کردم تا  ستم رو م شم...د شار دادم تا داد نک هم ف

 خفه کنم...
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 م*ش*ر*و*ب... یایبطر ونیکردم به کلکس اشاره
 ن،یدد،جددین،ابسددددولددوت،هددنسددددیددشددددامددپددا-بددلددنددد گددفددتددم بددایددتددقددر

 رن کوفت زهر مار... ون،کوی،لوکس،بریسکیال،ویتک
صددداش بزنم گفته  یگیکه م یرو من کوفت کردم...همون ؟؟؟همشددونینیبیم

 حرامه!!حرام!
 ...میزدم به رو تخت چنگ
لقه ح خواستمیاصرار داشتم حلقه بمونه!نم یحلقه زده بود تو چشمام،ول اشک

 اش بشکنه...
کار نیا- هد ک*ث*ا*ف*ت  خت....شدددا مهیت شدددب  ،هریکی...هر روز ا
 ....یکی

 ...دمیزدم...چنگ زدم تو موهامو با بغض غر پوزخند
بازدروغ گ- خانوم  ته حرام  یکردم،م*ش*ر*و*ب خوردم،هرچ یفتم، رو گف

 که گفته ... میانجام دادم،هرچ
 هه شکست... حلقه
 صورتم... یروون شد رو اشک

بال حالل نبودم...بهم مزه نم- که خوشددمزه  ی وهی...مدادیدن به اس  ممنو
پا مزه اش  م یاس! ندون  نهید ممو ه با  من... ن نی... بو مهیکه ا یز ه  ن

 یرو خددوردم و ... دروغ گددفددتددم، ک*ث*ا*ف*ت کددارک*ث*ا*ف*ت 
 ؟؟؟ییکردم....صداش کنم؟؟؟با چه رو

 ..ستین ریاتابک...باور کن د ستین رید-
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 ... نابود... موی!تباه کردم زندگرهید یلی!خرهید-
 .ابیاآلن رو در نیهم-
 هق هق افتادم... به

 و غر زدم... نیزم یشدم رو ولو
 ...شهی...نمتونمینم-
 که بشه! یذاری!تو نمیاخویتو نم-

 کردم.. یهوف
 .دنی...از ته وجود داد کشخواستیم دنی...دلم بربده کشسوختیم گلوم

 ...کینزد یلی...خکتهی...نزدیبخوا دیاتابک...اتابک...خودت با-
 بستم... چشمامو

 ری.سددرم تدیپری...پلکم مکردنیبدنم زق زق م یها چهی.ماهکردیدرد م گلوم
 له بود......تو مغزم ولودیکشیم

شددروع  هی...کردمیشددروع م دیکشددون خودم رو رسددوندم به حموم...با کشددون
 ...یاساس

 تازه اس... یریرو هروقت از آب بگ یماه-
 برگشت هست؟؟؟ یبرا میراه-
 هست...هست...هست!-از ته وجودم داد زد یکی

 سوم فصل
 بهانه

 ی،ولبازم بخوابم خواسدددتیتخت بلند شددددم.دلم م یاز تو یخواب آلودگ با
سفنج یشدن ست تکون  وارید یرو ینبود...به باب ا سه اش د لبخند زدم و وا
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 یرو به بالوه  یتا حرکت کشش4دادم و به سمت در اتاق راه افتادم...همزمان 
 مهمون بدنم کردم. ازهیخم یکل

 یپله ها سددرک ی...از باالومدیترق و تروق نم یصدددا نییانتظارم از پا برخالف
 بود... دهیناپه خوابکا یرو دم،اتابکیکش

ستشو یب شستم.د ییصدا وارد د صورتم رو  ست و   وقتریتا د شبیشدم و د
 شه. داریبا سر و صدام ب خواستمیچراغ اتاقش روشن بود،نم

ناپه کا کینزد یا هیشدم.چند ثان ریو صورتم رو شستم و از پله ها سراز دست
شک یو نگاش کردم.موها سادمیوا صافش،پر یم صورتش شونیو   تهخیر تو 

 بودن.
کردنش مقابله کنم و به طرف  داریب یفشددار دادم ،تا با وسددوسدده  چشددمامو

 آشپزخونه رفتم.
 رفتم. خچالیگاز گذاشتم و به طرف  یرو آب کردم و رو یکتر

تم از داش می...خودمم که تصمریلقمه پن هی.خوردینم یخاص یصبحونه  اتابک
 رونیرو ب یو نون خامه ا ریبخورم...ظرف سدداالد ،پن شددبید یسدداالد ماکارون

 ...دمیکش
 بود. دهیهم دم کش ییچا

 بود. میون6نگاه به سابت انداختم، هی
 و رفتم سمت کاناپه. دمیکش یا ازهیخم دوباره

شتا شتم رو یانگ ستم رو گذا ش یش شو محکم ک رهم اش د افهی....قدمیابروها
 پلکاشو باز کرد... یشد و ال
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 نکن!-زد غر
 شده...پاشو صب -و گفتم دمیخند

 بذار بخوابم!-کنار فرستاد و چشماشو بست دستامو
ن و اصددرار کن ادینبود که خوابت ب نیبدتر از ا یچیبدجور،ه کردمیم درکش

پل ظرف ت هیبه طرف آشددپزخونه رفتم... یحرف چیه یب نیهم ی.برایبلند شدد
 تپل تر! هیساالد خوردم و دوتا نون خامه ا

 ی،ولیریگی...دل درد مخورنیصبونه نم ساالد رو نیکه ا زدیهمش غر م مامانم
 .کردمیوقت توجه نم چیه

ستم ب یسع سرم بفر نم تا ذره فکر ک هیبود  ی...کافرونیکردم فکر مامان رو از 
 بود. یکاف روزیبهم....همون خواب د زهیکل روزم بر

 بلند شدم. زیشکم پر از پشت م با
 ...زونیاپه آوکان یاز پاهاش از رو یکیبود و  دهیبه شکم خواب اتابک

 ؟یدانشگاه ندار-رفتم و گفتم کنارش
ستش شونه  د صرار نکردم...من وظ یرو به ن  هیود ام ب فهیبرو تکون داد...بازم ا

 بار صداش کنم نه صدبار.
 ...دمیگذاشتم و روپوشم رو پوش فمیک یتو اتاقم،کتابامو تو برگشتم

کهیترس ا از  امویکردم و کتونکاپشددنم تنم  هیشددده، داریرفتن ب رونیموقع ب ن
 بود.7به  قهی.ده دقرونیو بدو بدو از خونه زدم ب دمیپوش

سه دق تا سه کورس خط بوض کردم و  وارد  میمونده به هفت و ن قهیمدرسه رو 
 مدرسه شدم!

 .دادمیجواب م دیباز با دمیرسیم ری...ددمیکش یراحت نفس
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 تمرفیتم مبا مادر زره پوش رو به رو بشددم،داشدد سددتیقرار ن نکهیاز ا سددرخوش
 !یانیک-دمیسمت صف که صداش رو شن

دا امروز خانوم به خ-گفتم زیرو گاز گرفتم و برگشتم سمتش و قبل از هر چ لبم
 !دمیزود رس

 !ایدنبالم ب-و گفت دیرو جلو کش شیکرد...چادر کش یاخم
 نیزم یکه کوله ام رو رو نطوریو هم دمیکوب نیزم یپامو رو زونیآو ی افهیق با
 شدم. نیرد دفتر معاونوا دمیکشیم

 نشست و با اخم نگام کرد. زشیم پشت
 ؟یومدیچرا ن روزید-

 گفتم؟؟؟یم دیبا ی...چدمیلبم کش یرو رو زبونم
 ...خانوم حالمون خوب نبود!زهیخب...چ-
 درست جوابمون رو ندادن؟ میچرا با بابات تماس گرفت-

 ...دمیرو گز لبم
ستیبا بابک هم تماس گرفته بودن.م پس نگفته  یچین نرفتم مدرسه و هم دون

شا سی... نمیگفته بود...حتما به اتابک گفته بود...ول دیبود؟؟/ زنگ بزنه  تتون
 حالم رو بپرسه؟نامرد...

تو چشددمام.دلم براش تنگ شددده بود.درسددته اون کنارم زده بود  دیدو اشددک
 ...من که دوسش داشتم.یول
 ؟ یی؟؟؟کجایانی!!کیانیک-

 بله خانوم؟-رم رو بلند کردمو س دمیکش قینفس بم دوتا
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 ؟یجوابمو نداد-
 بگم؟ یچ-

 چرا بابات درست جوابمون رو ندادن؟–کرد  یبد اخم
 !ستمیچرا بابام درست جواب ندادن ن نکهیبه ا ییمن مسئول پاسخگو-

 ؟یگیم یدار یچ یمتوجه چیه-کرد و گفت یبد شکل اخم
کامال متوجهم!ا-گفتم یحال آروم نیب ت،دریجد با له  کیب چرا درسدددت  هن

 نه من! دیاز خودشون بپرس دیتونیجواب ندادن رو م
 درازه! یلیزبونت خ-

 شاگرد تو هستم.-دلم گفتم یزدم و تو یپوزخند
 بدن! حیو توض انیب تیتو دفتر تا ول یمونیموجهه!م ریغ بتتیبه هر حال غ-

 بهش نزنم. یرو گاز گرفتم تا حرف زبونم
 مدرسه! انیاآلنم زنگ بزن بگو ب-
با بابک چشددم تو چشددم شددم...دوسددت  خواسددتیرو تر کردم ....دلم نم ملب

 ...هیبه چ ینداشتم مادر زره پوش بفهمه چ
به  شددهیبابام،رفته سددفر...م یعنیبابک....-هم تاب دادم و گفتم یتو دسددتامو

 اد؟یبموم بگم ب
 نگاه بهم انداخت... هی

 !انیبه خانومشون بگو ب-مامان ندارم. دونستیم خوبه
 ضامنم شه! ادیمونده فرح رو بکشونم مدرسه ب نمی؟؟؟همیچ گهید

 بمومم فعال! یهردوشون سفرن!من خونه -هم فشار دادم یرو دندونامو
 زنگ بزن!-و گفت دیکش یقیبم نفس
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ستم سمت تلفن رو د سر زیم یرو دراز کردم  ش عیکه  با -بقب و گفت دشیک
 !ریتماس بگ یتلفن کارت

 دفتر رفتم. یگوشه  یگفتم و به طرف تلفن کارت یفیپ
 ...اتابک رو گرفتم لیکردم و شماره موبا دایهزار زحمت از کارت تلفنم رو پ با

 جواب نداد. یزنگ خورد ول یکل
 گرفت... بغضم

 .ریگ غامیخونه رو گرفتم...پنج تا زنگ خورد و رفت رو پ تلفن
 ...دمیخودم رو شن یضبط شده  یصدا

 اتابک؟؟؟کارم واجبه....جواب بده!-
 بهانه؟-دمیخواب آلودش رو شن یرو بذارم صدا یکه خواستم گوش نیمه
 مدرسه؟ یایم-گفتم دونستمیرو نم لشیکه واقعا دل یبغض با

 شده؟ یچ-گفت نگران
 .کردینگام م قیپشت سرم...مادر زره پوش داشت دق برگشتم

بت غ- با و فرح نروزهید بتیبا با نه  سددتنی...من بهشددون گفتم   یمنم خو
 ...یبد حیتوض یایار دارن بتوئم....اصر

 ؟؟؟؟یچرا نرفت یگفت-رو گرفت و گفت هیقض عیسر
سته  ینهارخور زیرو م-جواب گفتم یجا به ست،ب یب شونیداروهام ه  دیبا ار

 بخورم! 10سابت 
 بود که نفهمه... یتر از اون زیت

 گفت و تلفن رو قطع کرد. یا باشه
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ش رونیرو ب کارتم سمت معاون...انگ دمیک شتم  صب کیت یارو برگ شت  یب دا
 ...کردیبه کش چادرشو جلو بقبش م گرفتیدست م یه
 برم سر کالس؟ شهیم-
 نه!-بهم انداخت و گفت ینگاه هی

 !پرهی!کالسم مکشهیمدرسه طول م انیخانوم تا ب-
 ؟یکالس چند-کرد و گفت یهوف

-304 
شن بهم کرد هینگاه به برنامه انداخت و بعد  هی سابت اول که ورزش -نگاه خ
 !دیارد

 اوسکل! کهی...زننییو سرم رو انداختم پا دمیرو گز لبم
 فمیبا بند ک یدم در نشددسددتم و مشددغول باز یصددندل ینگفتم...رو یچیه

 کامل کردم.. نامویو تمر دمیکش رونیب مویاضیشدم...دفتر ر
 بود که اتابک وارد دفتر شد!9 یکایرو مرور کردم ...نزد ینیدور د هی

 نیره پوش شددوکه شددد!خب حقشدده،توقع نداشددت همچکه مادرز دمید نهیب به
 داشته باشم ! یج*ی*گ*ر یبمو

 یغره ا رش،چشددمیبه صددورتم زد و من به خاطر تاخ یلبخند مهربون اتابک
 نثارش کردم ...

 هستم! یانیسالم!ک-
سددالم -جلو بعد مرتبش کرد و گفت دیچادرش رو کشدد ،کشیروحان مادر

 !!نیداداشتون هی!بله شناختم،شبیانیجناب ک
 بود. کیترافشد... رید دیببخش-نثارش کرد و گفت یکش دهیلبخند ترش اتابک
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 مدرسه و... نیایب میازتون بخوا میداشت فهیبله اشکال نداره!وظ-
 ...تونیریگیبله،واقعا ممنون به خاطر پ-گفت عیسر اتابک

 د،خودمونیخبر نداد 10مدرسدده و بعدم تا سددابت  ومدیکه ن روزید قتشیحق-
 کم گنگ جواب دادن و... هی یانیک یآقا یم،ولیفتتماس گر

 اطالع نداشتن... نیهم یمن بود،برا شیبرادرم سفر هستن.بهانه پ-
 !دیبد یمدرسه،خبر ادیقراره ن یخوبه وقت-

 از ماست! ری...تقصدیگیبله شما درست م-متواضعانه فت اتابک
گار با ان  قت،ارزشایل یو خوب حرف زد...ب میمال کهیزن نیبا ا دیاصددال ن

 آقاوار اتابک رو نداشت. یبرخوردا نهمهیا
موجه با  ریغ یبتایکه غ دونهیموجهه!خودشددم م ریغ بتیغ نیبه هر جهت ا-

 کسر انضباط همراهن...
 ...بشیبزنم که اتابک دست کرد تو ج یحرف هیرو باز کردم  دهنم

 رشوه بده! خوادیلحظه حس کردم م هی
 ...یول
 یخصبرگه مر نمیبود...ا ضیمر روزیبهانه د-گفت آورد و رونیب دیکاغذ سف هی

 که دکتر داده ..صبح جاش گذاشته بود!
 !میدکتر نرفت روزید ادیم ادمیکه  ییهنگ کردم...تا جا رسما
ر صدا و س یب دم،البتهیبهم زد و من سرخوش خند یچشمک نامحسوس اتابک

 ریبه ز
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 گهیآهان االن د-که رسما سوسک شده بود برگه رو گرفت و گفت زمیبز معاون
 موجه شد!

شونیریگیدور به خاطر پ هی اتابک شکر کرد و خداحافظ ا س ،بعدیت مت اومد 
 سر وقت بخورشون !-بسته قرص گذاشت تو دستمو گفت هیمن..
 ...رونیاز مدرسه زد ب عیسر بعد

نه  هیدبدود فدقدط  یقدرص اندداخدتدم...خدالد یندگداه بده بسدددتده  هید دو
سرماخوردگ شت... ساالن!تو یدا  دهیکه رس یزیچ نی...اولدمیدلم خند یبزرگ

 بود دم دستش آورد!
 برم؟ تونمیم-معاون دادم و گفتم لیتحو یکیش لبخند

 برو رد کارت تکون داد... یرو به نشونه  دستش
 ..رونیزدم و از دفتر اومدم ب یشخندین

 تو دفتر. رفتیداشت م یمعان آموزش یمیلحظه خانوم سل همون
 بهانه جان؟ یخوب-کرد و گفت یمکث دنمید با

تو فرق سددر  ی....درد و بالت دو دسددتیکیآدم مهربون بود،اون  نیا یهرچ
 !یخوبم مرس-مادرزره پوش

 ؟یکردیم کاریچ نجایا-
 خفتم کرده بودن! یاحیخانوم ر-هامو دادم باال و گفتم شونه
 صحبت نکن! مینطوری!اطونیبدو برو ش-و گفت دیغش خند غش
سم تا مغزم رو و به طرف بچه ها رفت دمیخند سارا منتظر بودن بر م...فرنوش و 

 جواب زنگا و اس ام اساشون رو نداده بودم... روزیله کنن!!د
 شدن سرم.. هوار
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بدم فکر کردم...چه خوب که اتابک مراقبم  یفرصدددت کنم جواب نکهیاز ا قبل
 بود!چقدر حضورش آرامش بخشه

 اتابک
رو  یزل زده بودم به فرم تقاضاکه  نطوریدستم جابه جا کردم و هم یرو تو تلفن

 هم دم داد. ییامروز خودش صبحانه رو حاضر کرد! چا-به روم گفتم
 ... یداشت یلی.تو خستین ی.بهانه آدم تنبلدونستمیم-خونسرد گفت نادر

بده...خودکار رو رو نذاشددتم مه  آره -برگه حرکت دادم و امضدددا کردم یادا
شرادونمیم ست نکرده بودم که بب طشی.  ای کنهیکارا توجه م نجوریبه ا منیرو در

 نه؟
 فرصت رو براش فراهم کن! نیدخترا دوست دارن کدبانو به نظر برسن.ا-
 باشه...-
 ؟یشبنم حرف نزد ست؟باین یخبر گهید-

 دادم. هیتک یانداختم به بقب صندل زیم یرو رو خودکارم
اصددال ابصدداب رو به رو شدددن باهاش رو ندارم.حرف زدن باهاش ابصدداب -

 بعد. ی...بذار براخوادیم یدفوال
 نگفت... یچیکرد و ه یپوف

 /ه؟؟یحسام ک یدونیتو م-گفت تیبه سکوت گذشت و در نها هیچند ثان هی
 حسام؟؟-کردم و گفتم کیبهم نزد ابروهامو

 حرف زده. نیآره...بهانه درباره اش با نگ-
 داغ شدن. گوشام
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 گفته؟ یچ-
 پسر بچه اس! هی وونه؟حتماید یخوریحرص م یدار-..دیخند

 ن؟یگفته به نگ یچ گمیهست...م یهر خر-
 !یجزئ یلیخ یگفته که،باهاش در ارتباطه.ول-

.چرا من متوجه ارتباطشددون دمیکوب زیم یکردم و با حرص مشددتم رو رو یپوف
 نشده بودم.

سددر و صدددا راه  ینخوا یوقت متوجه رابطه شددون شددد هیبهت گفتم تا...اگه -
 ؟یفهمی،میبرخورد کندر کمال آرامش  دی!بایبنداز

 هم فشار دادم. یرو دندونامو
 ه.ش نیبدب نیتا به نگ یبگ یچ هی ی!حاال نریدونیمطمئن بودم تو نم-

 سکوت کردم... بازم
 اتابک گوشت با منه؟-

 آره.-بهم فشرده گفتم یدندونا یو از ال یبصب
 ؟یبار یخوبه...من فعال برم...کار-
 نه...خدافظ!-

 ...دمیکش قیارتا نفس محکم و بمرو قطع کردم و چه یگوش
نگفته بود؟؟؟مگه خودش چندوقت قبل قول قرارمون رو بهم  یچیبه من ه چرا

 نکرده بود؟؟؟ یادآوری
 دوسش داره؟ -
 نه!-تحکم گفتم با
 ؟یاگه داشته باشه چ-
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 نبود! یاگه داشت که رابطه شون جزئ-
 .هیگفته جزئ یالک دیخب...شا یول-

 !امیه!من کوتاه نمخب باش-و محکم گفتم بلند
 سن،خطرناکه.. نیفراموش نکن بشق ا ی!ولارهیبابا!زودم جوش م یباشه...ا-

 .دمیهم ساب یرو دندونامو
 ...کردمیبد بد فکر م یزایداشتم به چ باز
 ؟؟؟یکنیفکر م نهمهیا ینگرفت جهیسرگ-

به دندونام کشدد زبونم  جهیسددرگ ییتنها نهمهیمن از ا-بودم ی.بصددبدمیرو 
 گرفتم...

ضور تو یول-با حرص ادامه دادم عدب سرگ یح ا !لطفشهیام م جهیوراجم بابث 
 خفه شو!َاه. قهیچند دق

 به در خورد. یبگه تقه ا یزیچ خواست
 استاد! دیببخش-از دانشجوها سرش رو آورد تو و گفت یکی

 بله؟-و گفتم دمیبه صورتم کش یدست
 .نستمدویاسمش رو نم یبودمش ول دهیاومد تو...سرکالسا د دختره

 شه؟ینشونتون بدم...م نتارویاومدم پاور پ-
 رو نرم تکون دادم. سرم

شت از ش شیکوله پ ستش رو د رونیب دیلپ تاپش رو ک  یکمه د یکه رو دمی...د
شد رو شتا یپاور توقف کرد...نگام زوم  ستاش یانگ سبتا خپلش...د  کوتاه و ن

 انگشتاش... نقدریا یوقت دهیچه فا یبودن ول دیسف
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 اتابک خجالت بکش!-دیرم داد کشس یتو یکی
من که به قصددد -کردم و نگاهم رو از دسددتاش گرفتم و با خودم غر زدم یهوف
 نگاه نکردم! یبد
 !!یکردیدرباره اش فکر م یتو داشت-
 !دیببخش-احساس ندامت گفتم با
 استاد...-

 افتاد به دختره... نگام
ستا د کردمیحس مچون  دیبه دستاش چرا!شا یصورتش نگاه نکرده بودم ول به

شون م یمهمترن....افراد رو از رو خب...راه  ی!مزخرف بود ولشناختمیانگشتا
 قضاوت درباره اشون بود... یمن برا

 .سادیگذاشتم و خودش کنارم وا زمیم یتاپش رو رو لپ
ند و گرم رو م هی یبو با دادیبطر ت حه...اونم  به صددف مد...زل زدم  بدم او ...

 دارویضددربب گرفته بود و تند تند اسددال دیکلصددفحه  یکوتاهش رو یانگشددتا
 .کردیجلو بقب م

 .دهیبرق م یبو-
 خفه شو!-
 بو! نیاز ا ادینم ه؟خوشمیخب چ-

ذار من !بیدرباره اش نظر بد یستیمجبور ن ادیتو خوشت نم-دمیداد کش سرش
 !گهیم یچ نمیتمرکز کنم بب

 ...دمیرو د ثشیخب پوزخند
 تموم شد!-
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باره بودم موضددوع د دهیفهم نه نهیچ یر گاه کرده  دارویدرسدددت اسددال ه، ن
لک م یزیچ هیبودم....دختره منتظر بود  ! ی... َاه! لعنتزدیبگم...داشدددت پ

 حرکت منتفرم. نیاز ا دونستینم
 خوب بود!-لب گفتم ریرو از صورتش گرفتم و ز نگاهم

 خوب بود؟-گفت متعجب
 بله خوب بود!-
 استاد؟ دیمطمئن-

 بله!-گفتمبهش انداختم و  یتند نگاه
 داشددتیکه داشددت لپ تاپش رو برم نطوریکرد و هم سددهیماسددتاشددو ک عیسددر

 بهش اضافه کنم و... یزیچ خوادینم یعنی-گفت
 نه!-گفتم محکم

گفت و  دیخسته نباش هیشب یزیلب چ ریبه خودش گرفت و ز یزونیآو ی افهیق
 به طرف در رفت...

 نقدریا-و گفتم میشددونیمحکم زدم به پ یکه در بسددته شددد،دوتا ضددربه  نیهم
 !مونهیکه حواس واسه ام نم یزنیحرف م

 ه؟یبه نظرت حسام چطور آدم-
 !زیذهن منو بهم نر-گفتم یبصب

به نظرت حسدددام گمی...منیبب- ثل تو؟؟؟ هیکی! تایعنیم  رو یدختر هی ،
شغولیبیم شش م نه،م ستا هیچ شه؟نظرتیکنکا ش دیسف یاگر اون د نگ و و ق

 تش؟؟؟هان؟تو دس رهیبهانه رو بگ ی دهیکش
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 ...درست نفس بکشم تونستمینم تی...از شدت بصباندمیسرم رو کش یموها
شتم شت بلغور م ی....چکردمیدق م دا ستیکجا م کرد؟؟؟بهیدا سه ب خوا ا بر

 حرفا! نیا
جازه م یوقت- به خودت ا باره  یدیتو، ته فکر  یدختر یدر که دانشددجو
زش خوشددت ا یو فکر کن یبطرش زوم بشدد یدسددتاش و بو یرو ی...حتیکن
 ...ینه،چه توقع ای ادیم

شت پ چندتا سرم و گفتم دیکوب یدر پ یم شو...من غلط-به  شه!!خفه  شه با  با
 کردم!

 دوست نایدختره،باباش،دوست پسرش....شوهرش...ا نیفکر کن!داداش هم-
 ناموسشون رو... یکیندارن 

 غلط کردم! گمیم-
ط کردم،باز روز از غل یگی!هربار مگهید یدیخب نه!!تا آخر حرفامو گوش نم-

 از نو! ینو...روز
 َاه.-گفتم کالفه

 .دارهیبودم تا کامل حرفاشو نزنه دست از سرم برنم مطمئن
س یتو دوس ندار- شنک  ایبهانه  یدرباره  یک شبنم ا ایرو کر ف ینطوریهمون 

 کنه...خب...اونام دوست ندارن!
 من که گفتم غلط کردم.-
 باز... یکردم ولغلط  یگیکه هربار م نهیا یخب بدبخت-
....به کنمی...دقت مسددتی!دسددت خودم نیکرد می....روانگهیَاه...ولم کن د-

 ...یکه ه سیقصد ل*ذ*ت و سو استفاده هم ن
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 !شهیشروع م زهیم زهیر یدقتا نیاز هم یخب خره...همه چ-
 حاال خوبه از دستاش بدم اومد!-
 شمکلی،هیدکریصورتشم دقت م ومدی...اگه از دستاش خوشت مگهید نهیهم-

 ....نطوریهم
خفه شددو!خفه شددو تا خودم خفه ات -و گفتم زیبه م دمیرو محکم کوب سددرم

 نکردم!!!
 وسط... رسهیمن که م یپا یگیم یه نویحرف راست جواب نداره!ا-

 کردم دلخوره...بغض کرده بود...خودمم بغض داشتم... حس
 ...شمیکالفه م یزنیحرف م یلی...خب خدیببخش-گفتم واشی

 نگاشون نکن. هگید-
 که! شهینم-
 دقت نکن...باشه؟ ینگاه بکن ول-

 کردم... یپوف
 رو داره! یبردار زایچ یلیدست از خ نکهیا اقتیبه خاطر بهانه....اون ل-

 فقط به خاطر بهانه!-زدم و محکم گفتم پلک
شتم ش دا ش شدمیم نیسوار ما سمش رو رو میکه گو صفحه  یزنگ خورد...ا
 جانم؟-رو چسبوندم به گوشم یدادم و گوش نروی.نفسم رو بدمیتلفن د

 زنگ زدم ... یکرد ریسالم!د-
ش لبخند ست رو لبم...در ما ش ستم و گفتم نین الزم  یزیچ ام،تویدرم م-رو ب

 ؟ یندار
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 !ییظرف شو عیما نطوریم،همیندار ازیو پ ینیزم بیچرا!س-
 !ییظرف شو عی...ماازی...پینیزم بیس
 بودن... یخوب ینشونه ها نایا

 ؟ینهار خورد-تر شد... قیبم خندملب
 !اینره بخر ادتیخوردم... یآره...ساالد ماکارون-
 !ییظرفشو عیاز،مایپ ینیزم بیس
 .مونهیم ادمینه نه!-
به!راسددت- هه زنگ زد، هی...یخو قا ته  امیام فکر کنم پ گهیبار د هیآ گذاشدد

 !یریگانگسترا بود!گفت بگم حتما باهاش تماس بگ نیا هیبود...صداش شب
 در جا محو شد.... بخندمل

 ؟یاتابک؟هست-
 ؟یندار یباشه...کار-و گفتم دمیرو گز لبم

 !ایانجام بده و ب داروی...زود خرگهینه د-
شه ش یا با سبت به ا یحس خوب چیرو قطع کردم...ه یگفتم و گو  بهیرغ نین

ا ب ی!!!گاهدادیثبت نشددده داشددت آزارم م یشددماره  هیکه با  یا بهینداشددتم!غر
!از همه یبصدب یبا خنده ها یاش!گاه دهینخراشد یبا صددا یاهسدکوت...گ

 و درخواستش! تیمهمتر،با مجهول بودن هو
 هم فشار دادم... یمحکم رو چشمامو

 بود اصال؟ یخواست؟کیاز جونم م یچ
بد رو از ذهنم بر سددرم تا افکار  بارونیب زمیرو چندبار تکون دادم   هی به دی...

 نه......به بهاکردمیموضوع قشنگ فکر م



wWw.Roman4u.iR  242 

 

 که اسمش اومد تو ذهنم،لبخند نشست رو لبم. نیهم
شون بدم هنوز بچه اس؟؟؟چرا فکر  بزرگ شتم ن ست دا شده بود...چرا من دو

ودم ب دهینفهم زنه؟؟؟چرایاگه صبحونه و نهار و شام حاضر نباشه غر م کردمیم
نشددون داد بهم  یکل یروز اول نیاد؟؟؟همیکارا بر م یلیخ یخودش از بهده 

 ...ستیه نوابست
 داشت... دیخر

 بود؟؟؟ یقلمش چ هیو.... اوووو....اون  ازیو پ ینیزم بیس
 و .... ازیپ ،ینیزم بیس

 بود؟؟؟ یخوردن
 ...لی؟پاستیخامه ا آدامس؟نون

 نه... نه
 بود... یچ
 ؟یماکارون-
 نه!-
 نگفت؟ یاز ماکارون یزیچ هی-
 خورده! یگفت نهار ساالد ماکارون-
 بود؟؟ یقلم چ هیآهان...اون -
 !سین ادمیو ....اووووم! ازیو پ ینیزم بیس-

به درد چ-فرمون و غر زدم یرو دمیکوب محکم کلمه  هی؟یخوریم یخب تو 
 !یمنو حرص بد ی...فقط بلدگهیاس د
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 شروع کرد به فکر کردن... مشخصا
 و.... ازیو پ ینیزم بیس
 و .... ینیزم بیو س ازیپ

 !ادینم ادشی!!َاه
 !ادینم ادمی

 خونه رو گرفتم. یرو برداشتم و شماره  میر گوشناچا به
 بله؟-
 رم؟یبگ ایچ یبهانه جان گفت-
 ظر... عی،ما ازیپ-
 !یاومد...مرس ادمیآهان آهان -

 !ییظرف شو عیاضافه نکرده...ما گهیقلم د هیقطع کردم تا  عیسر
 یخودم از ب شیپ زیر هیو سددوپر مارکت محل روندم و  یفروشدد وهیطرف م به

 ذهنه من دارم؟؟؟ نمیزدم!ا غر میحواس
 بهانه
سته ست ی ب شتم و خ یرو رو لیپا سقف...هرازگاه رهیشکمم گذا  هی یشم به 

سبز برم شتمیدونه کرم  شیم شیو به ن دا وام به طعم بخ نکهیاز ا شتریو ب دمیک
که مخلوط شددده باشددن فکر کنم،به فرنوش بشددق  نشیریشددور و ترش و شدد

 ...کردمیفکر م شیخرک
و پولدار  پیخوشددگل بود درسددت،خوش ت دیوی.درفتیند مداشددت ت واقعا

 کرد... یکار شدینم یدوسش نداشت که زورک یبود،درست،وقت
 رفت! یرفت که نم یگوشش نم م،بهیکرد یم حتشیمن و سارا نص میهرچ
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س یدندونا نیرو ب کرم ش مییایآ شتم و با تمام قدرت ک کش  ی....کلدمشیگذا
 آورد تا پاره شد...

 د؟؟؟ومیاز دستمون برم یچه کار م؟؟؟واقعایکردیم کاریچ دیافرنوش ب یبرا
 ذهنم در گذر بودن... یها تند تند تو نهیگز
 حرف بزنم بگم فرنوش دوست داره؟؟ دیویبا د برم

 آشنا کنم؟؟؟ گهیپسر د هیرو با  فرنوش
 روانشناس؟؟؟ شیبدم بره پ شنهادیپ بهش
 فته؟؟یاز سرش ب یتا بشق و باشق نمیتوپ بچ یدوتا برنامه  براش

 ...اووووم
 کنم؟؟؟ کاریچ خوب

 گ بود...خرچن هیشب یکی نی...ارونیب دمیاز بسته کش گهید لیدونه پاست هی
شددفاف و خوشددگل بود...خواسددتم بذارمش تو  بیدور نگاهش کردم...بج هی

 شونه و موهام! نیدهنم که از دستم افتاد و رفت ب
 نستمدویبود...نم بیغر بیش بجبرداشتم...شکل گهیدونه د هیکردم و  یغرغر

جک و جونور که  دیرسددد ی...نخوردمش...آدم هرچهیچه  دم دسدددتش 
 ه؟؟؟ی!گذاشتمش تو بسته تا اتابک اومد ازش بپرسم چخورهینم

 فکرم رفت سمت فرنوش. دوباره
رو دوسددت  یکیآدم  دنیفقط به صددرف د شددهیم یباشددق بود؟؟؟چطور واقعا

 ایرد و بدل بشدده  دیلمه حرف بامگه؟؟حداقل چهار ک شددهیداشددته باشدده؟م
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هم و  یدوتا مثل سدددگ و گربه دسدددت و پا نیا دونمیکه من م نطورینه؟؟؟ا
 رد و بدل نشده که... نشونیب یزیمحبت آم دی!حرف معقول و شایه جونیم

گردن و موهام و خرچنگ رو  نیکردم و به پهلو شدددم...دسددتم رو بردم ب یپوف
از دسددت من فرار  یخواسددتیم-مصددورتم و گفت یبرداشددتم...گرفتمش جلو

 !خورمتیکه بالخره م ؟؟؟منیکن
صدا یشخندین ستم بذارمش تو دهنم که  ش یزدم و خوا ست دهیک  کایشدن ال

 بلند شد... اطیح یها زهیسنگ ر یرو
 !یاون ی هیهان!قسمت نبود من بخورمت!اتابک خرچنگ دوست داره!تو سهم-

 ...دمیدر دوتختم بلند شدم و به طرف  یو تند از رو دمیخند
 مموش خوشگله!!-

 !!!گوانایا یخسته نباش-رفتم نییو پله هارو پا دمیمرگ خند ذوق
 !یسالمت باش-داد و گفت لمیتحو یکیش ی خنده

 رو از دستش گرفتم و به طرف آشپزخونه رفتم. ییظرفشو عیما
 ؟؟هان؟یخریم یکی یکی یسیخس نقدری...خب چرا تو اثنیظرفا کف-
بد ر یو تور ینیزم بیو سدد ازیپ فت ختیسدد نه و  ثیاوال کف-و گ

مایکث له اف،دو عتیمن نم دارویخر نی!جوجو خوشددگ جام  کنم،طل خانوم ان
 بخره! ادیز ادی!دفعه بعد که اومد بهش بگو زدهیم

شو سادمیکردم و وا یپوف سبییکنار ظرف ستم چ ...اآلن بود دهی...خرچنگ به د
 ا؟یآ ادیبذارم دهن اتابک بدش م

 ؟؟؟شیخوایکردم...م دایخرچنگ پ الیتو پاست-تمسمتش و گف برگشتم
 و پرسش؟ یکین-و گفت دیخند
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 دستم برق کرده!-هامو دادم باال و دستم رو باز کردم و گفتم شونه
کت  سیل هیو  دیرو گرفت و از کف دستم خرچنگ بخت برگشته رو بلع دستم

 ملوس! یمرس-و کلفت به کف دستم زد و گفت
 !ثیکف-گرفتم یور هیام رو  افهیکردم و ق یفیپ

 م؟یدار یشام چ-....دیبلند خند بلند
 !کانیس یدیپوکان د یچیم-

 هان؟؟؟-داد باال و گفت ابروهاشو
 !ووانی یبیک کانیچ یتیت-و گفتم دمیبلند خند بلند
خدا -و گفت دنیغش غش شددروع کرد به خند گمیدارم چرت و پرت م دیفهم

 ؟یبه خوردمون بد یخوایم یرحم کنه!چ
 اس! نترس خوشمزه-و گفتم نکینازک کردم و برگشتم سمت س یچشم پشت

 !نهیبقب تا بش دیرو کش یگفت و صندل یآهان
شو عیما شدم ختمیابر ر یرو رو ییظرف  یتعارف بزنه برو کنار،ول هی....منتظر 

 نشد! یخبر
 !غی..دریندا بده ول هیتا  دادمیانجام م واشیکردم....از قصد  سشیخ

ستم شر گفتمخودم رو کنتر نتون سمتش و با ت شتم  ستاون-ل کنم!برگ ش  یجا ن
 چرا؟

 شم؟کجا با-و گفت دیبذاره تو دهنش کنار کش بردیرو که م یتییسکویب
 ظرفارو بشور! ای....بدونمیچه م ای!اریبرو لباساتو درب-

 !ارمیلباسامو درب رمیم-و گفت دیخند
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 یرفاظ-رو چپوند تو دهنش و خواست بره سمت اتاقش که غر زدم تیسکوئیب
 شام با تو!

 به چشم! ی!ایچه کار سخت-سمتم و گفت برگشت
رسددم خارج شددد،ابر رو تو دسددتم چلوندم و شددروع کردم به  ریکه از ت نیهم
 ظرفا... یتو دنیکش

 درست کنم؟؟؟ خواستمیم یشام چ حاال
 کنه،دریسددرخ م زیم زیبالمه چ هیخوابگاهه ، یداداشددش که تو گفتیم سددارا

 !خورنیغذا با نون م شهیبهشون م هزنیرب گوچه م تمینها
 م؟؟؟یداشت نون
ستم و دو ریش صب زریسمت فر دمیآب رو ب صب تا  ...چه قدر بد که اتابک 

 ...گرفتینون نم
 !میامشب رو داشت ینگاه انداختم...اندازه  هی

 ...دمیرو آب کش کهیت نی.آخرنکیسمت س برگشتم
شت ازیو پ ینیزم بیس سوسمیکه دا شوگهیبه دو قارچم بود.خو سی. ن رو !همه 

 چه شود! میکنیباهم سرخ م
 و دست به کار شدم... دمیمرگ خند ذوق

 رو خرد کردم... سیو قارچ و سوس ینیزم بیس
دادم و چاقو رو برداشدتم و پوسدتش رو  رونینفسدم رو ب ی....هوفازیبه پ دیرسد

 گرفتم.
اال .حنکردم و از وسط قاچش کردم.. یکم چشمام به سوختن افتادن...توجه هی

 ...سوختیگلومم داشت م
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 یاشددک جلو ی هیهرلحظه ال یکردن ول زیر زیتوجه شددروع کردم به ر یب بازم
 و گلومم بدتر! ینی...سوزش بشدیچشمام کلفت تر م

 ...َاه.شدیداشت ه*ر*ز م ممینیب یفلکه  ری...شدمیکش قینفس بم دوتا
 ره خرد...رو خرد کنم که نفسم گ یاول رو خرد کردم...خواستم دوم ازیپ

ش دمیظرف و دو یتو انداختمش شت  ریسمت  شت م آب...بازش کردم و م
 نبود... یشدن یکردم نفس بکشم ول یتو صورتم و سع دمیآب پاش

گاه  ود......نبگشتمیم یشلوارم...دنبال اسپر بیدستم رفت سمت ج ناخودآ
تا ند فاف نم یول دمینفس منقطع کشدد ییچ تاق اکسدد هی.دلم دادیک  ژنیا

 ...خواستیم
هام درد  چهی...ماهخواستینفس م دنی...دودمیبه طرف اتاق دو یمعطل بدون

 یاهیچشددمام سدد یکه خودم رو پرت کردم تو اتاق جلو نیگرفته بودن...هم
 رفت...

 ...صبر داشته باش.یرسیکن...اآلن بهش م صبر
 هینشستم و محکم فشارش دادم... نیزم یبرش داشتم...رو ریتحر زیم یرو از

 بار...بار...دو 
 زنده شدم... گهیبار د هیبود تا حس کنم  یدوتا فشار کاف نیهم

 خدا! یمرس-هم فشار دادم و گفتم یرو چشمامو
 سرفه افتادم... به

 ...کردیام خس خس م نهیبار محکم پشت سر هم سرفه کردم...س چند

http://www.roman4u.ir/


 249 های تنهایی منسرگیجه 

...بدنم داشددت دمیکشدد قینفس بم ییمطمئن شددم خوبم چند تا نکهیا یبرا
س هیار ...انگدیلرزیم شنه ام هم بود، ول دهیرو دو یطوالن ریم شم...ت ق رم یبا

مت  ندم سدد بدنم برق کرده بود...خودم رو کشددو کل  ند شددددن نبود... بل
 نبود. دنمیتخت خواب یبلند شدن و رو نیزم یحال از رو یتخت...حت

م .سرم رو گذاشتنیزم یو گذاشتمش رو نییپا دمیتخت کش یرو از رو بالش
 .روشو چشمامو بستم

...از ته دل خدارو شددکر کردم که بازم بهم دیلرزی...بدنم مزدیتند تند م قلبم
 لطف کرد...

 ...زدنیهام دل دل م قهیشق
 ...دمینفس کش شهیتر از هم صیحر

ش نیا چقدر س دنینفس ک شت... شم هیثان یارزش دا ستم خوب نفس بک  نتون
 کل بدنم درد گرفته....

شمامو شار دادم....ب یرو شتریب چ شت داغ مهم ف شدن  نی...اشدیدنم دا داغ 
 ستمتونیبه نوک پام...م دیرسیو م شدیرو دوست داشتم...از فرق سرم شروع م

حت حرکتش رو تو تنم حس کنم...هم تا دیرسددیکه م نیرا  یبه نوک انگشدد
 !رفتمیو... خواب م یخبریتو ب شدمیپام،غرق م

 اتابک
 تو حموم.. دمیدر آوردم و پر لباسامو

س لبخند سو ستیم یرو لبم بود،چ ینامح سر  خوا شب؟ به خوردمون بده ام
نادر آدم رو وادار به چه  نیمن!بب رمی!بمخوردیم یظرف شددسددتنم چه حرصدد

 !کنهیم ییکارا
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 وادارت کنه! تونهینم یکس ی!!!تا خودت نخوایتو مختار-
 یجمع میما دار-تو سددرم گفتم زدمیکه شددامپو م نطوریدادم باال و هم ابروهامو

ورت مش دیکه جانم!با دهینم یهم من تنها معن یجمع ی!تو زندگمیکنیم یزندگ
 کرد و به نظرات احترام گذاشت!

 دست بکشه! دشیاز بقا دیآدم نبا یول-
ست کدوم طرف-کردم و گفتم یموهامو کف کل ست یتو معلوم ه صالیه  ؟؟؟ا

من گفتم خالفش رو  یهرچ یدار ؟؟؟بادتیخوایم یمشددخص هسددت چ
 ؟یبگ

 کنم! تتیاذ ادیخوشم م-دمیرو د شخندشین
 بله کامال واضحه!-
 !!!یحزب باد-
 !میارزش یطرف یب هیچون دچار  دیاووومم....خب نه!شا-
 ؟یمگه ماکس وبر-
 !ینفهم یبفهم نیهمچ-
ر ه داشدددت،تویرو تو دلش نگه م دشیوبر،بقا انیلیمیماکسدد یالزمه بدون-

 !یدیم رشونییتغ یجور هی یلحظه دار
 ... جواب گذاشت یرو ب صحبتم

 چرا؟ یساکت-
 حرف حساب جواب نداره که!-

 ...ی!!!راه افتادولیا-دمیخند بلند
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 نگفت... یچیو ه دیخند
و خواسددتم موهامو سددشددوآر بکشددم  دمی...لباس پوشددرونیاز حموم زدم ب زود

 سطل زباله... یتو یکه....نگام افتاد به بخت برگشته 
 برو برش دار!-

 بخرم! گهید یکینه!بهانه گفت برم -گفتم محکم
 ؟یانجام بد دیاون بگه با یمگه هرچ-

 اگه حرف حساب باشه چرا که نه؟-گفتم یحرص
انجام بده موهامو با حوله خشددک  یفرصددت کنه اظهار فضددل نکهیقبل از ا بعد

 کردم...
 زدم. رونیاتاق ب از

 مموش در چه حاله؟-گرفتم شیرفتم و راه آشپزخونه رو پ نییهارو پا پله
 ازش نبود.. یم...خبرآشپزخونه شد وارد
 که وسط آشپزخونه افتاده بود... ییآب باز و چاقو ریش یموند رو رهیخ نگام
 شور زد... دلم

 بهانه؟؟؟-رو بست و بلند گفتم ریش
صدا و  یدارن تو کردمی...حس مدمیبه طرف اتاقش دو دمینشن ییچون دوباره 

 ...شورنیشکمم رخت م
 ه؟ییمگه لباسشو-

 یول-بهانه–و در اتاق رو باز کردم... خواستم بلند بگم بهش رفتم  یغره ا چشم
 ولوم باالم رو گرفتم... یجلو عیسر
 ...ختیکف اتاق،قلبم ر دنشید از
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سپر کنارش شدت پر یزانو زدم...ا ستش بود و رنگش به   یب ....لباشدهیتو د
 رنگ بودن...

 دادم... رونیرو مرتعش ب نفسم
 برات... رمیمن بم یاله

 ...دیکش ریبم تسوخت..قل گلوم
 سرد بود... بیرو بردم سمت دستش...بج دستم
سپر ستش ب یا ش رونیرو از د شک ی هیتوجه به ال یو ب دمیک  دمید یکه جلو یا

 جداش کردم... نیرو گرفته بود از زم
 اتابک...-دیپلکاشو باز کرد و نال یال

 جانم...بخواب ملوس...-تخت و گفتم یرو گذاشتمش
 شتم و موهاش رو از صورتش کنار زدم....سرش گذا ریرو ز بالشش

 شام...-
 ..تو استراحت کن...کنمیمن درست م-رو تنش و گفتم دمیرو کش پتو
شون کن بعد قاط-زد و گفت یپتوش چنگ به سرخ ه کن و رب گوج شونیجدا 

 بزن!
 م!چش-و گفتم دمیبده...خند ادی یبه من آشپز یفسقل نیمونده بود ا نیهم

 زمشددونیرو بردم سددمت موهاش...خواسددتم بهم بر برگردوند...دسددتم روشددو
...ب*غ*ل ممنوع...سو ینادر تو گوشم منعکس شد...بار باطف ی...صدایول

 استفاده!
 هم فشار دادم و انگشتامو به طرف کف دستم خم کردم. یچشمامو رو عیسر
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 ...یو از سر جام بلند شدم....سخت بود،ول دمیرو گز لبم
 کار نشد نداره!-

 کرد... دییبار کارم رو تا هیزدم...چه بجب لبخند  بهش
سع نییهارو پا پله شپزخونه و  غذا  کردم با پختن یرفتم.خودم رو انداختم تو آ

حداقل  یول دادمیانجام م دینبا یسددرم رو گرم کنم.هرچند کار به خصددوصدد
 بود هدیکه به اتاقم چسب یحواسم نره سمت اتاق یکه ه نقدریمشغولم کرد...ا

شامم تو ستت درد نکنه  یمرس هی شهی...بهانه مثل هممیون رو خوردسکوت  د
 فتم.بره که دستش رو گر نکیبلند شد.خواست به طرف س زیگفت و از پشت م

 قرار شد من ظرفارو بشورم...-
 تو... یول-

 سر درسات! نیتو برو بش-رو گذاشتم رو لبش و گفتم دستم
 نذاشتن. شیرو به نما یزیلباش چ یبرق زدن ول چشماش

 ندارم! یدرس-نشست و گفت یصندل یرو
 !ناییامسال امتحانات نها-

بازم  شددونه ته نگاهش دو دو م یحسدد یب هیباال داد. تا -زدیخاص  هنوز کو 
 امتحانات!

از  یلیخ شدددیبا حرف زدن م ی...وقتدمیپسددندیاجبار رو نم یا نهیزم چیه یتو
 به اجبار بود؟ یاجیمسائل رو حل کرد چه احت

 !یشیم تیخودت اذ یخونشب امتحان که ب-
حق  نیکنن،خودم ا تمیاذ دنیهمه به خودشددون اجازه م-زد و گفت یپوزخند

 رو ندارم؟
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 افهیدم قکر یکنه...سع یتیابراز نارضا تونستینم نیکردم...واضح تر از ا هنگ
 تتیمنم اذ-بند زدم و گفتم میلبخند ن هیارم،یب رونیب یام رو از حالت ماسددت

 کنم؟یم
 ...ی...ولیگاه- داد و گفت...هاشو باال شونه

 حس بود؟؟؟ ینگاهش ب نقدریزد تو چشمام...چرا ا زل
 !!!اونم مطمئنا ناخواسته!یفقط گاه یول-

تو واقعا  کنمی!چون حس مشددمیمن از دسددت تو ناراحت نم-زد یسددرد لبخند
 .یدوسم دار

آخر بدجور بهم  یاول حرفاش گرفته بود،اما...جمله ها ی کهیدلم از ت هرچند
وشون موج ت یحس یب نکهیشده بودن.با ا انیب یبا سرد نکهیدادن...با ا یدلگرم

ضزدیم سردتر نکهیبودم...به ا ی...اما من را ستم ا ارهیکلمات به زبون ب نیبا  ز د
 !!! قدر!!واقعا چشدمی!چه قدر در مقابلش قانع مهیراض

 .کردیم یو داشت با انگشتاش باز نییرو انداخته بود پا سرش
درس نبود.دوست داشتم چشمامو ببندم  یس و حال حرف زدن درباره ح گهید

فاشددو مزه مزه کنم!حت یزده  خی ینیریو شدد گه  یحر تو ذهنم  ییجا هیا
!!!بهانه بهم گفته بود ازم دمیپسددندیرو هم م دنیماسدد نیمن ا ی...ولدیماسددیم

 ن؟یبهتر از ا ی!مطمئنه من دوسش دارم...چهیراض
 دارم! اجیه کمک احتب-رو باال گرفت و گفت سرش

 .زدیموج م یدلشوره و نگران هینگاهش کردم...تو نگاهش  میم*س*تق
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ستام رو بازگو کنم...بادت که نه!ه یبادت ندارم درد و دال- س چوقتیدو  یک
 ...کردمیاگه بود منم بات م دینبوده که بتونم باهاش حرف بزنم...شا

 .وندچرخی.داشت نمکدون رو تو دستش مدیکش قینفس بم دوتا
 !اصدداللنگمیمن در ارتباط با پسددرا مشددکل دارم...تو برخورد با دخترا هم م-

 !اما...دونمی...ملنگهیذهنم م ی...بخش اجتماب
باره ساکت شد و بعد دو هیگذاشت.چند ثان اشیلبش و ارتودنس نیرو ب زبونش

از همه  یادیکنم رفتارامو درسددت کنم... تا حاال ز یسددع خوامیم-شددروع کرد
 نمیفقط خودم مشددکل دارم،دغدغه دارم...نخواسددتم بب کردمیدم.فکر مغافل بو

ال ....اصتمفرنوش دوس نیکه مشکل دارن...مثال هم ییدور و برمم هستن کسا
 ؟یفهمی...مخوامیازت کمک م نیمشکل هم یدرباره 

عد و ب دادمیکامل حرفاشو گوش م دیتکون دادم....با دنیفهم یرو به نونه  سرم
 .دمکریم زشونیآنال

باهم رفت و آمد دارن...تو تولد  ادیاز اقوامشددونه که ز یکی...پسددر دیوید-
شتدمشیفرنوش د شگله هم خو شش مپی.هم خو شم ازش خو  یاد،ولی.فرنو

 و داغونه.امروز ختهیبهم ر یلیرو دوست داره.فرنوشم...خ گهید یکیاون  ایگو
مدرسددده  فا هیتو   نبود هدف ینداشددتن و ب زهی. از مردن و انگزدیم ییحر

 ؟یفهمیو....م
 رو تکون دادم. سرم

 یاحساسات یکیحال و هواش رو بوض کنم.دوست ندارم  یجور هی خوامیم-
گاه به گر یکه خودم  هاش دسدددت  نه...خ شددمیم بانیبا  یلیرو درک ک

 .یلیسخته!خ
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ش قلبم شردن.چنگ ک سورا یرو دنیرو...حس کردم ف بدنم...مو به تنم  یسن
...داشدددت از یخینگاه  هیحالت،با  نیرشدددد...بهانه...تو خونسددردت خیسدد

باهاشون دست  یزمان هیکه خودش  ی،احساسات گفتیاحساسات دوستش م
 بوده! بانیبه گر

کر ف یبود؟به خودکشدد یزگیانگ یدادم...بهانه دچار ب رونیرو محکم ب نفسددم
 کرده بود؟؟؟هدف نداشت؟؟؟چرا؟؟؟

ود نبود که نگران خ ی...بدمیفهمیو پوچش رو م ینگاه خال یداشددتم معن حاال
 بودم!! دهینگاهش ،لرز دنیشده بودم...من با د

 کنم؟؟ کاریچ دیبه نظرت با-
لد بودم  کاریچ دیبا دونسددتمی؟؟؟میکن کاریچ کنه؟؟؟من اگه راه حل رو ب

 ...میزندگ کردمیتو م یخینگاه  نیا یبرا یفکر هیکه...
داشددت که  یچطور برخورد دینوجوون با یبا دخترا دونسددتمی...من اگه ممن

 ...شدمیتو رفتارام با تو دچار اشتباه نم نقدریا
 بستم... پلکامو

که  سددتین نیبدتر از ا یچیه -گفتیم میکارشددناسدد یدوره  یاز اسددتادا یکی
حبت ص دیکه تخصص و تجربه ندار ی...درمورد مسائلدیاظهار فضل کن یالک
جادو م دیکن مات  مه از رو هی...کننی.... کل گاه یکل  یگه براا ی،حتینا آ
 کنه... یرو متالش یزندگ هی تونهیشه،م انیب یرخواهیخ

 بگم؟؟؟ تونستمیم ی!!من چطهیهمون شرا قایکردم اآلن دق حس
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 یزمان هیداشددتم...خب بالخره خودم  ییراه حال هیاگر طرف پسددر بود  دیشددا
با کل هی...ینوجوون بودم...ول با دوره ا یدختر،اونم  فاوت  که من توش  یت

 بودم...
 .کردیمنتظر داشت نگام م نهبها

قابل  یبه دوستت کمک کن یدوست دار نکهیا-و گفتم دمیرو به لبم کش زبونم
 شهیکه نم یدوستت نگران نش ی...اگه تو براگرندیکدی یآدم ابضا ی!بنشهیستا

دسددت ما  زایچ یلیوقتا خ ی...گاهزمیبز یاسددمت رو گذاشددت دوسددت...ول
ما  یر حد درک و تجربه .. دسدددتیما ن یتخصددصدد ی طهی...تو حسدددتین
 ؟ ی...متوجهستین

 رو نرم تکون داد... سرش
حس  ایاز مشدداور مدرسدده تون کمک بخواه...اگه اون نتونسددت کمکت کنه،-
از مسدائل رو به گوش خونواده  یلیو احتمال داره خ سدتیقابل ابتماد ن یکنیم

از  ونمتیشددماها!من م دینه از د ی...ولهیبال میلیاش برسددونه،که اگه برسددونه خ
 ه؟؟؟ینادر بخوام کمکش کنه...نظرت چ

 نگام کرد. مات
کنه...هرچند حرف قلمبه  یحرفامو حالج کنهیم یبود داره سددع مشددخص

حرفا متمرکز شدده و بعد  یرو هینزده بودم اما....بادتش بود چند ثان یسددلمبه ا
م !مطمئن بوددمیپسندیبرخوردش رو به شدت م نیبکس العمل نشون بده....ا

که  یدبه اون موجود درونش داشت!!!موجو یشلوغ پلوغه!!البته بستگ تو سرش
 یاسددمش رو چ دیبا دونسددتمی...نمینداشددتم،ول یتو وجود داشددتنش شددک
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گاه؟؟؟واقعا  یبذارم؟وجدان؟ کودک درون؟؟؟ خود ناشناخته؟؟؟ ندانسته  آآ
 چکدام؟؟یموارد؟ه یبود؟؟؟همه  یچ

 بهانه هم مثل مال من ،وراج بود؟ ماله
 ؟یج خودتورا-

 کردم بابا!! یشوخ-دمیخند
 ...دمیشنیغر غر کردنش رو م یصدا

 توجه از کنارشون رد شم. یکردم ب یسع
 اووووم...خب...-

بهانه تموم شدددده بود!چون زل زد تو صددورتم و  یکیگفتگوش با اون  یانگار
 فکر کنم صحبت با نادر بهتر باشه!-گفت

 زدم. ینامحسوس لبخند
 نادر! دنیبره د کنهیرنوش قبول نممشکل هست...ف هیفقط -
!به نجایدبوتش کن ا-رفتم و گفتم ییبلند شدم....به طرف ظرفشو زیپشت م از

 !میکنی...باهم رو به روشون مادیب گمینادرم م
 ...دیخند

هاشددو فت رو گوشدددا مو گام ر تاد پشدددت گوشددش...ن کوچولو و  یفرسدد
شواره شیصورت شش بود...جلل  ی...دوتا گو  خالق! به حقکامال متفاوت گو

شته  هی!دهیند یزایچ شواره از دوتا ر و اون  یصورت یکیسبز و  یکیبلند، یگو
 و بنفش!!! ییطال یکره  هیگوشواره  یکی
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 بود تا نگاهم رو از گوشاش یتکون خوردنش کاف نیبلند شد...هم زیپشت م از
 ...رمیبگ
 !سمیمشقامو بنو رمیمن م-

 برو ...-زدم و گفتم لبخند
 گه؟ید یزنی.با نادر حرف م..ریشبتم بخ-
 !نجایا اریروز قرار بذار فرنوش رو ب هیآره...تو هم -

 تم بمو جون! وونهید-برام فرستاد و گفت ییهوا ب*و*س
 یلمه ک دنیشددن نه،بایتا رو لبم بشدد رفتیاول م یکلمه  دنیکه از شددن یلبخند

 اخم...ابر از دستم افتاد.. هیدوم پاک شد...جاش رو داد به 
 ...شهی...درست مشهی!درست مشهیدرست م-بستم و محکم گفتم چشمامو

 دهیبق-بندازه... انیفکر آزار دهنده رو تو ذهنم ،به جر هیبود تا  یکی...بازم یول
 !شهیبکنه،درست نم رمییساله...تغ18 ی

سددکوت کرد و  شدددهیبهانه رو به نادر منتقل کردم...بازم مثل هم یحرفا تمام
خوب و محرم  یشنونده  هیت...چه قدر داشتن گذاش ارمیگوشهاش رو در اخت

 ،به درد بخور بود!
 دوشم برداشته شده. یاز رو نیبار سنگ هی کردمیم حس

 ه؟ی...نظرت چدیبا هم آشنا ش یایبه بهانه گفتم دبوتش کنه خونه ،توهم ب-
فهیق ثان یمتفکر ی ا ند  عد گفت یا هیبه خودش گرفت...چ کث کرد و ب -م
 که همون اول ازش بخوام باهام حرف بزنه؟ یوقع ندارت ی...ولهیخوب شنهادیپ

به رو م یتوقع نینه همچ- با تو رو که  بار اوله  خب  شدددهیندارم!بالخره  و...
 ابتماد کنه! تونهیمشخصه که نم
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بهم ابتماد  شدددهیبرخورد کنم که حس کنه م یباهاش طور تونمیمن فقط م-
 نه...با خودشه! ایبزنه  یبخواد حرف نکهی...ادمیکرد...کارتم رو بهش م

ش نکهیا یکنه.هم برا یبودم فرنوش با نادر همکار دواریته دل ام از ه بهانه آروم 
با  بدونم   نیهمچ هی ،تویدختر نیهمچ هیو هم....خب...دوسدددت داشددتم 

مشاوره مشاوره،واقعا  گنیم نقدیداشت...اصال...ا دیبا یچه برخورد یطیشرا
 کارسازه؟؟؟

 بهانه در چه حاله؟-و پاره کردافکارم ر ینادر رشته  یصدا
به...-رو تو دسددتم چرخوندم و گفتم نیماشدد یچاییسددو  متونی...نمیعنیخو

 بفهمم چطوره.
 ...یصبر کن دیبا-داد باال و آروم گفت ابروهاشو

 رو تر کردم. لبم
 ؟یبا شبنم حرف زد-ادامه داد نادر

 نه!!-
 محکم و تلخ گفتم که حرفش رو ادامه نداد. نقدریا

 ؟؟؟یدار یچه برنامه ا نیلنتاو یبرا-
 تولد... هی دی...باشدیساله م18تولد بهانه بود.. نی...ولنتانیولنتا

 دنت!گر فتهین نیولنتا یبا شبنم بهم بزن که خرج کادو نیقبل از ولنتا-
سرخوش بود.در هر لحظه م یپوزخند ستیزدم...چقدر  شو  تون بخنده و حرفا

 .ارهیتو قالب طنز به زبون ب
 !رمیواسه بهانه تولد بگ خوامیم-
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ثان نادر ند  فت هیچ عد گ کث کرد و ب لدش منو نگهیبال-م  نمی!روز تو
 باشن! م،دوستاشمیایم

 بود.. یرو تکون دادم...فکر خوب سرم
 با شبنم حرف بزن!-

زه جرب ینذار فکر کنم ب-پر حرصم رو بهش دوختم...خونسرد جواب داد نگاه
قورت  دیکه با هیقورباغه ا نی!!اتابک ا!ییبرسددم که ترسددو جهینت نی!نذار به ایا

 ...یو زود داره ول ری؟؟؟دیفهمی!!م یبد
 !!!گهیمدت د هیبذار -

 ه؟یتولد چ یبرا متیتصم-هاشو داد باال شونه
 رمیتولد براش بگ هی خوامیم-قشددنگ تو سددرم بود یبالمه فکرا هیزدم... لبخند

 ین درست و حسابجش چیه گهیکه سالها تو ذهنش بمونه!بعد از مرگ خاطره د
 خوب بسازم براش! یخاطره  هی ش،یسالگ18نرفته...بذار حداقل،تو تولد 

 غیدر ادیاز دسددتم بر م ی!منم هر کارهیبال میلیخ-...با محبت گفتدیخند
 ندارم!

 ...ومدمیم جانیبه ه یمراسم درست و حساب هی...از فکر کردن به دمیخند
 !رمیم گهیمن د-فتمتو دستم چرخوندم و گ گهیدور د هیرو  چییسو
 مبل بلند شدم... یرو از

 !ارنیقهوه ب هی یکردیصبر م-هم متعاقبا بلند شد و گفت نادر
ستم رو رو دمیخند شتم یو د ستیم-شونه اش گذا شش رو  یخوا سفار زودتر 

 !سیخس یبد



wWw.Roman4u.iR  262 

 

شم من از بس با همه -و گفت دیهم خند خودش شد!بعد  یکال از ذهنم پاک 
 !خورهیازش بهم م حالم خورمیقهوه م نمیمراجع

 ...من برم خونه.تنهاست!یحق دار-
 برو به سالمت..باهام در تماس باش...-زد و گفت پلک

-دسددتم که شددونه اش رو گرفته بود گذاشددت و آروم ادامه داد یرو رو دسددتش
 شبنمم...هرچه زودتر بهتر! یدرباره 

ب ...شددبنم خودیبا یرو تر کردم...بعد از دو سدددال و سددده ماه...چطور لبم
 بود...به وقتش...

 دادم. رونیرو محکم ب نفسم
 !یدودل نمینب-

 وقت... هی خوامیدودل که نه!نم-دمیگز لب
 بهت بگم و ازت بخوام... نویدل شو!چندبار ا هیاتابک...-

ه بود ک یخوب...حداقل تنها دختر یلیبسددتم...شددبنم خوب بود،خ چشددمامو
سته بود ب سه ماه با من بمونه....دو  شتریتون سه ماه... باز  هفت  و ستیسال و 

 خاطره و...َاه... نهمهیماه...ا
 نذار فکر کنم احساست به بهانه....-

سلما سال خاطره 18حدود  یزیچ هیبهانه مهمتر بود...حداقل با بهانه  بهانه؟م
 سال و سه ماه که...2داشتم...

 .... کمی...یول میاز زندگ کنمیم رونشیب-گفتم محکم
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ستمینم ست  لیدل دون ست کردنم چد را ...واقعا چهیتعلل چ نهمهیا لی...دلهید
ثل آب خوردن دخترا رو م خواسددتمینم که م هاش حرف بزنم..من   زدمیبا

 شبنم داشتم...َاه! یکنار...چرا درباره 
 ..دمیهم ساب یرو دندونامو

 ...دو دلم!یگیراس م-
دل  هیمنتظر -شدد...دسدتم رو فشدرد و گفت رهیشدکل بهم خ نیحس تر یب با
 !برو به سالمت...مونمیدنت مش

فم حرفا به طر لیسدد رونیپامو از دفترش بذارم ب دونسددتمیتکون دادم...م سددر
 ...شدمیآماده م دیبا اونام با ییارویرو ی...براشهیم ریسراز

 طبق بادت چندبار باال دادم تا حواسم جمع شه... ابروهامو
 من رفتم...-
 به سالمت.-

سمتش...با بجز گفتم..هیکردم لحنش پر از دلخور حس شتم  الزم  زمان-.برگ
 دارم!

 نشه! ریفقط بپا د-زد یمحو لبخند
 رید یلیبود..خ ریاآلنشم د نی...همرونیو از دفتر زدم ب دمیکش یآه

 بهانه
شته بود با ه .آدما مثل هم نبودن کمیفرنوش رو بوض کن هیروح میسارا قرار گذا

من بشددق فرنوش  دیاز د بکس العمال مثل همه باشددن. میانتظار داشددته باشدد
نه و مزخرف بود،ول یادیز گا چه  ...خودش رو کردیفکر نم نطوریخودش ا یب
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که پس زده شدددده،حاال هرچند بطور نا واضددح  دیدیشددکسدددت خورده م هی
 رو دوست داشت. یا گهیکس د دیویبود که د نیکه مشخص بود ا یزی،چیول

 ینمهو هیهم قرار شد برگه نوشتم و بردم مدرسه.سارا  یجوکا رو رو نیدتریجد
 ...میبترکون میبده تا بر بیتو خونه شون ترت

دبوت کردن فرنوش دسدددت نگه دارم...ابتقاد داشددت  یبهم گفت برا اتابک
ک شدد دیما د ینادر رو تو خونه  یتا ،وقت یمهمون میبر گهید یبهتره قبلش جا

دور  هیول داد ا شنهادیمسئله،پ دنیتر به نظر رس یعیطب یبرا ییجورا هینکنه...
موافقت کرد و  واسددته.سددارا هم از خدا خمیراه بنداز نایسددارا ا یتو خونه  یهم

 رو فراهم... یبساط مهمون
 .میخونه شون و تا جمعه شب اونجا بمون میبعد از ظهر،قرار شد بر پنجشنبه

شته بود تازه شت زهرا برگ سا ی....تومیاز به شتم و  ازمیورد نم لیاتاقم بودم و دا
 به در زد و سرش رو آورد تو... یکه اتابک تقه ا شتمدایرو برم

 د.بو یشاک یکل میبهش گفته بودم قرار شده شب هم اونجا بمون یوقت از
 ؟یشب رو نمون شهینم-

ا خونه شددون سدده ت-گفتم ذاشددتمیم میکوله پشددت یکه مسددواکم رو تو نطوریهم
 با ما فرق داره همش! ابونیخ

ست لبه تخت اومد ش که  یشب رو نمون...راه گمی!مگهید نیخب هم-تو و ن
 خونه! ایب ستین

 .گهیدوستام!غر نزن د شیبمونم پ خوامیم-کردم و گفتم یپوف
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 دم دستت باشه ها!زنگ زدم-رو از کنار بالشم برداشت و گرفت سمتم لمیموبا
 زود جواب بده.

 کردم و سر تکون دادم. یاخم
 ؟یایفردا بعد از ظهر سابت چند م-
 !دونمینم-
 دنبالت! امینگ بزن بهم مقبلش ز-

 رو نرم تکون دادم. سرم
 ؟یپول دار-

 !یبرم مهمون خوامیاردو؟م رمیمگه دارم م-دادم باال و گفتم ابروهامو
شد بر دیشا-به خودش گرفت و گفت یحق به جانب افهیق ...پول ونریب دیقرار 

 !گهید شهیالزم م
 تو کارتم هست!-
 باشه.... نمیحاال ا-تراول خوشگل گرفت سمتم و گفت هی

بزرگترم  هی دیبر دی!خواسترونایب دیبر نویماش نیبرندار-اخم کرد و گفت هوی بعد
 !نیندار نامهیکه گواه چکدومتونی.هدیبریبا خودتون م

سو ن ایانیمردم مثل ک-کردم و گفتم یپوف شون بها ستنیتر و  دنیم که!به بچه ها
 .کننیبهشون...غرغرم نم دنیم نی...ماشذارنیآزادشون م
نفر طرف افتاد  هی ریز نیو زبونم الل زد میاومد-درهم تر کرد و گفت اخماشددو

 مرد!
 !دنیاش رو م هید-شونه باال دادم الیخیب
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 خواهد داشت یچه اثر نیبکش دیآدمم بزن هیسن و سال  نیا ؟؟؟بایچ گهید-
 تون واقعا!!! هیتو روح

عایچ قدریبود ا ی؟؟؟چطوریچ ؟واق ماشدد ن به دسدددت سدددارا  حت   نیرا
 ... دی...شادیدادن؟شایم
 !ندازهیرو راه م له،کارشیبموش وک-

دنبال  فتنیتا مجبور شددن ب فتهیب یاتفاق نیهمچ دیچرا با-زد و گفت یپوزخند
 راه انداختن کارا؟؟؟

 حساب نبودن حرفاش. یب نی..همچگفتیکردم...درست م یفکر
سارا نامهیگواه یبرم دنبال کارا تونمیم گهیمن که چند روز د- شم ب...  دیاو فرنو
 رو صبر کنن! یسال هی هی

 نگام کرد... فقط
ر از گلوش د ییاما صدا دادیلباشو تکون م ی...هیبگه ول خواستیم یزیچ هی

 ...ومدینم
شتم و پولم گ فیشونه هام رو انداختم باال،تراول رو گرفتم و تو ک یالیخیب با ذا

 کردم... یتشکر
 ر رفت.تخت بلند شد و به طرف د یهم از رو اتابک

 صدام کن! یحاضر شد-
 گفتم... یا باشه
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 امهنیگواه یبر ذارمیبگه نم خوادیبگه که نگفت؟؟؟نکنه م خواسدددتیم یچ
چه؟؟؟از ا ؟؟؟؟اصددالیریبگ نهید یایانیک نیبه اون  گه سدددتین دیبع وو  ب
 بگذرون... ریخدا...خودت به خ ی...واذارمینم

 هم فشار دادم. یرو چشمامو
 کوله ام انداختم. یهم تومرطوب کننده ام رو  کرم

 یا ...شلوار لولهومدیکه تا وسط رون پام م دمیرو پوش میبافت سورمه ا یمانتو
 روشون... دمیرو کش میمشک یبدون پاشنه  یهم پام کردم و چکمه ها یمشک

 اووووم خوجل شد!-
م واسده ا هیاتابک از روسد نارویشدال گردن و دسدتکش قرمزمم برداشدتم!ا کاله

 دوسشون داشتم..بچه امون پسندش حرف نداشت. یلیخ یلی.خآورده بود..
 واریرو د یبرداشددتم و از باب اسددفنج لممیدوشددم انداختم،موبا یام رو کوله

 .رونیکردم و از اتاق زدم ب یخدافظ
 .زدیحرف م لشیآروم با موبا داشت

ع تلفنش رو قط دیپله ها د یکه منو رو نیرفتم ....هم نییبدو از پله ها پا بدو
 تفاوت از کنارش رد شم که... یرد...خواستم بک
 ...نجایا ادیب ستمی...نکنه شب من ننکهیشبنم افتادم...ا ادیلحظه  هی

ش ریکردم قلبم ت حس ستام برق دنیچیهم پ ی...دل و روده ام تودیک ...کف د
 کردن...

 ...کردیداشت نگام م اتابک
 ...پر بود از حرف.شیشدم تو نگاه قهوه ا رهیخ

 به لبم... دمی...زبونم رو کشنییپا دیو از ب*غ*ل گوشش کشر شیگوش
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 خورد... چیهم پ یکرد لبخند بزنه... دل من تو یسع
نداشددتم!کث هی عا هم دوسددش  ندارم...واق ظه حس کردم دوسددش   فیلح

 !!فیکث یلیبود...خ
 بهانه؟-

 دختر آزادتر... هیپسر آزاد... هیجمعه بود...خونه خلوت...بدون مزاحم... شب
 گلوم رو گرفت... خیب بغض
 داشت شب برگردم.... اصرار
 ...امیحرفه!همش تظاهره...از خداشه شب ن همش

شمم ر یاز جلو بیغر بیبزک کرده و اون لباس بج ی افهیاون ق شبنم،با د چ
 چه برسه به.... کردیبکس،توجه جلب م یشد...بدن براقش تو

 قدم به طرف برداشت... هی اتابک
 بکنم... یکار هی اددیداشت فرمان م مغزم

 ...شدیتر م عیداشت وس بغضم
 مموش...-رو رسوند به بازوم دستش
 !ستمیمن مموش ن-دمیشدم...از ته دل داد کش طوفان

 بهانه جان...-کردی...تعجب نگاهش غوغا مدنیباال پر ابروهاش
ش بازوم ستش ک شبنم،مثل جرقه ها ی...براقرونیب دمیرو از د  یکارجوش یتن 

شمم رو م شت دام دام مزدیچ سرم دا صابم  یرو یفکر بدجور هی...کردی... اب
 !!!کنهیبدن رو ب*غ*ل م نی....اتابک اداد،اونمیمانور م

 زحمت آب دهنم رو فرو دادم...پشتم رو بهش کردم و به طرف در رفتم... با
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 بهانه...-اومد دنبالم
شتم سود دا سودکردمیم یح شتم ح ست دختر اتابک!!!بهکردمیم ی...دا  !به دو

قت م ما به من ربطکردمیدوسدددت دختر بموم!!!من...من داشددتم ح  ی!!!
 ...دادینم ینداشت....حسادت معن

 کردم آب دهنم رو قورت بدم. یسع دوباره
 نییدرد و زحمت شددد...با زحمت آب تونسددت پا یشددد...با کل یعنی...نشددد

 سد شده بود... یبره...راه گلوم بدجور
 بهانه! سایوا-
...بغضدم بزرگ تر شدد...چشدمام ختیو گرفت...دلم رکمرم ر یدوسدت نباریا

بودم  دهید ای...بارها و بارها تو مهمونگرفتمیاشک رو م زشیر یجلو دیبازتر..با
 شبنم.... کیدو طرف کمر بار ذارهیدستاش رو م ینطوریا

 به من دست نزن ع*و*ض*ی!-دمیتمام توانم غر با
 شل شد.. دستاش

شت بهش بگم ع*و*ض*ی...من توقع ع*و*ض*ی  ی...وقتگفتمیدروغ نم ندا
د بود.. هرچن اریع*و*ض*ی تمام ب هی...اتابک شدیخطاب م ینطوریا دیبود با

 نداشت... یبه من ربط
 خوردن دستاش رو از دور کمرم حس کردم... زیل
 ... اطیسمت در ح دمیدرنگ دو یب
 ...کنهیو داره رفتنم رو نگاه م سادهیمات و بهوت وا دونستمیم

باز در  دمیکه در رو بهم کوب نیکردم و خودم رو پرت کردم تو کوچه...هم رو 
 صورتم..... یاشک راه افتاد رو
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 ...ختنیریوقفه م یب یحرص پسشون زدم...ول با
 شدن... شتری...قدرت اشکام بدمیکش قینفس بم دوتا

 ...ییبزم داشت.با شبنم.دوتا امشب
 شد... دتریهقم شد هق

 !!!کنهیرو ب*غ*ل م شبنم
 نداره! ینداره بهانه....به تو ربط یبه تو ربط-دمیودم داد کشخ سر
...دنبال ادیرفتم...توقع نداشددتم دنبالم ب نییرو گاز گرفتم...تند کوچه رو پا لبم

 ...از خداشم بود من برم زودتر بره دنبالش...دوهیمزاحم که آدم نم هی
...داره زنهیم ونیلوس...به بدنش کنهیم شی...داره آراشهیاآلن...داره آماده م شبنم

 .... یهمه کس من... برا یاتابک...برا ی...براکنهیم پیخوشت
شن یصدا شت  کیکولش بودم...دهنم نزد ی...رودمیخودم رو  شش...دا گو
 ...رفتیبه ده رو باال م یمنته یسنگالخ یجاده 

 بمو محرمه! گهیمعلممون م-
 محرمن! یی!بمو و داگهیآره د-
 کنه! یبا محرما بروس تونهیآدم نم-حرص گفتم با

 ؟یکن یبا محرم بروس یخوایمگه م-و گفت دیخند
 بشم زن تو!! خوامیاوهوم!م-رو تکون دادم و گفتم سرم
تو -و گفت دی...دسددتامو که دور گردنش حلقه بودن ب*و*سدددیبلند خند بلند

 مموشک!! یهست یهنوز فسقل
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صو هوی شد... ریت صو هیاون جاده محو  سجلوم جون گرفت گهید ریت  ی،برو
 تاج خوشگل تر رو سرم! هیلباس بروس خوشکل تنم بود... هیروشنک بود...

تابک با محبت ب*غ*لم کرد ادیکه داره م دمیرو د ا -طرفم...جلوم زانو زد و 
 بروسک چطوره؟

 دومادک خوبه؟؟؟-و گفتم دمیخند
ند دیکشدد رونمیتو ب*غ*لش ب از گام کرد...نرم خ جب ن فت دیو متع -و گ
 !طونیش

 ...ختیبهم ر ریتصو دوباره
 ...زدیداشت حرف م مونینی...معلم دمیسر کالس درس بود ندفعهیا

کنترل شدده  دیروابط با یمحرمه...ول ییدرسددته برادر محرمه،بمو محرمه،دا-
 دستوراته اسالمه! ستیمن ن یحرفا نایباشه...ا

شن یصدا سارا رو  سفم که ا-دمیپر حرص   یگم،ولیم نویخانوم من واقعا متا
 نیا م،بایمحارممون نداشددت یاز برخوردا یاگه تا امروز تصددور و برداشددتماها 

 گشتن!!! تیدنبال قصد و ن میریحرفا م
روز افتادم به فکر...اتابک واقعا مثل بمو بود؟؟؟اگه بمو بود...چرا من  همون

 م؟یباهم ازدواج کن یجور هیداشتم  دیام یسالگ14تا 
سرم...از بس بچه بود دمیکوب محکم رت بس دور و ب ،ازیز بس ابله بودا یتو 

 کردن بود.... تیدر حال حما شهیو هم کردیبود...از بس بهت محبت م
 .رفتم.. نییرو پا ابونیخ کردنیکه متعجب نگام م ییتوجه به کسا یب
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سع یشد که اون افکار رو زدم کنار؟؟؟چ یچ سبت بهش ب یشد که   یکردم ن
شم؟؟؟چ شدن دمیفهم نکهیشد واقعا؟؟؟ا یتفاوت با م حس کرد نکهیا ه؟؟ین

 کنم؟؟؟؟یدارم گ*ن*ا*ه م
 ه؟؟یکیهربار با  دمید نکهی...انکهیا
از برخورداش بد برداشددت  دم؟؟؟داشددتمیاز خودم خجالت کشدد نکهی..انکهیا
 شد؟؟ یچ کردم؟؟؟واقعایم

 ه؟؟؟یچ یبرا ختنتیاشک ر نیا یبود الشیخیتو که ب-سر خودم داد زدم باز
 ترم رو صورتم غلت زد... عیومد،سریکم بند نجمله نه تنها اش نیا با

 !شدمیمحرم دلبسته م هیبه  کردم؟؟؟داشتمیم کاری...من داشتم چمن
 !ستین یدلبستگ-تو سرم داد زد یکی

نبود...به شددبنم  یهسددت،هسددت...اگه نبود...اگه دلبسددتگ-هق هق گفتم با
 دانشددجوهاش بفهمن منم خواسددتی...اگه نبود ....دلم نمکردمینم یحسددود

 ب*غ*لم ی....اگه نبود...وقتشدددمیهسددتم....اگه نبود....با محبتاش آروم نم
 هستم! ییترن هوا یبیتو سراش کردمیحس نم کردیم

 ...اگه...اگه
 بهانه؟-

 خودشه... یباور کنم صدا خواستمی...نمدمیرو گز لبم
 به طرفش برنگشتم... ی...حتسادمی...وادیرو کش بازوم

 !!!خوردمیدنبالم غصه نم ومدین هنکینبود،از ا یاگه دلبستگ-
 ...به زور سوارم کرد...نیسمت ماش دتمیکش
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 ...ختمیریبهم نم نقدریبکس شبنم ا دنیاگه نبود از د-
 ...دیرو محکم بهم کوب در

باهاش چشدم تو  دمیکشدی...خجالت مکردمینگاش م دیبسدتم...نبا چشدمامو
شم...من...من خر،نماز نم شم  شتم،  ..گرفتمی...روزه نمخوندمیچ حجاب ندا

سحب نم ستمی....میول شناختمیواجب و مت شخ ییزایچ هی دون  صیحرامه!ت
 بالقه ممنوبه ست... نیا دادمیم

 ...دمیرو گز لبم
 فرمون... یرو دیکوب محکم

 تر شد. دیهقم شد هق
 بهانه؟ یکنیم نیچرا همچ-بجز گفت با

 گونه هام حس کردم... یشدن دستمال رو رو دهیکش
 .دیزده ام...قلبم تند تر تپ خی یه گونه هانفساش ب برخورد

 تو دلمه... یبفهمه از نگاهم...بدونه چ دمیترسیباز نکردم...م چشمامو
 که حالت خوب بود... هو؟تویحرف بزن...چت شد  زمیبهانه...بهانه بز-

 بهم فشار دادم تا حرف نزنم...تا ابتراف نکنم... لبامو
 .بهانه حرف بزن..-دمیرو شن شیبصب یصدا

 بسته ام سر خوردن... یپلکا یقطره اشک بزرگ،از ال چندتا
 ...دمیکش رونیرو ب میمانتوم اسپر بیج از

شتمش شدن مجار یجلو گذا شارش دادم...باز  س یدهنم و محکم ف رو  میتنف
 راحت حس کردم.

 ام رو تو دستاش گرفت و به طرف خودش برگردوند. چونه
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 هم فشار دادم... یمحکم رو چشمامو
 کرد... شتریرو دور چونه ام ب فشارش

 باز کن چشماتو!-
اشک با اصرار از ال به الشون  یهم فشار دادم ول یرو شتریبا قدرت ب چشمامو

 ...ی...لعنتدیکشیسرک م رونیبه ب
 ...ارویلعنت نیباز کن ا گمیم-گوشم رو لرزوند ادشیفر یصدا

و ر میاشک یاترس چشمامو باز کردم...چونه ام هنوز تو دستش بود...چشم از
 دوختم به فرمون...چونه ام رو محکم تر فشار داد...

 بهانه... نیمنو بب-
ثل هم دمیترسددی...مدمیترسدد گاش کنم و...م گام  شدددهین فامو از ن حر

 دهن لق من!َاه... یبود،هم چشما ی...هم اتابک لعنتیبفهمه...لعنت
ده بود بث شکه با یقدرتم رو بکار گرفتم...پر شدم از نفرت...همون نفرت تمام

گام پر از  ه ک یکه...نفرت ینفرت شدددد...نفرت هیبهش بگم ع*و*ض*ی... ن
 به دوست داشتنام غلبه کنه... تونستینم چوتیه

چمه...چه بهتر که  فهمهیمثل ذهنم سددردر گم بود...مطمئن بودم نم نگاهمم
 نفهمه...

 فقط نگام کرد...مصر بود بفهمه ... هیثان چند
 د...نگام رو اشک پوشون باز
 نکن تورو خدا!حرف بزن...حرف بزن ... هیگر-دینال
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( ساخته wWw.98iA.Com) اینودهشت یمجاز یکتاب توسط کتابخانه  نیا
 و منتشر شده است

سود یدهنم رو قورت دادم...چ آب شبنم ح ز ا کنم؟بگمیم یبگم؟؟؟بگم به 
من دوست دارم؟؟؟خب  رم؟؟؟بگمیبم خوادیدلم م یشب رو با اون باش نکهیا

 بگم... یچ
 .نایسارا ا یمنو برسون خونه -

ستش رو از دور چونه ام باز کرد...آه هنگ ش ینگام کرد... د سرش رو دیک ...
 چند بار تکون داد...

 برگردوند.. روشو
 ....نکهیبه سکوت گذشت تا ا هیثان چند

 بهانه؟ فهممتینم ؟؟؟چرایازم دور ای یبوض شد-
باره فضدددا بغض ندیحرفش ... بهم م نی...اگلوم رو پر کرد یخال یدو  فهمو

سع یلیخ سع یوقته ازش دورم... شم...  سم بها  یکردم دور با سا کردم به اح
شق  شده بود و من بهش خرده م هیندم...باز فرنوش با ه ...من کگرفتمینامحرم 

 بدتر بودم...
کهیا بدون مه داد ن حت  خوادیدلم م-به سددمتم برگرده ادا هام را با ثل قبال  م

 ینیتو دلت سنگ یکه هرچ یتو دلته...من همون آدمم..همون یچ ی...بگیباش
 !یکردیم فیتعر کرد،براشیم

 زدم... یپوزخند
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که من  یاتابک نبود!اون نیکه من دوسددش داشددتم....ا یآدم بود؟؟؟اون همون
بکس فوق العاده اپن از دوسددت  هینبود.... یکیدوسددش داشددتم،هر روز با 

 ...دیدیدوسش داشتم فقط منو م که من ینداشت....اون شیدخترش تو گوش
 ...پس چرا هنوز ...دمیدلم نال تو

 ی....آ یهمون دختره  یدوسش نداشتم...ارزون گهیدر کار نبود...من د یهنوز
 ....ادهیخدا نه!اتابک از سر اون دختره هم ز

 باهات حرف بزنه.... خوامیمنو برسون خونه سارا!نم-
سش رو بهوووووووووووووووووو هووووووووووووووف ست  رونیف نف داد...د

 !یباشه...هرطور تو راحت-دیتو موهاشو غر دیکش
کردم...به حال و روز خودم و  هیصدددا گر یاومد...ب رونیزد و از پارک ب راهنما
 ثبات دلم...لعنت بهش...لعنت! یحال ب
 اتابک
 هی...هنوز داشددت گردمیتو موهام کشدد یبود....کالفه دسددت یوضددع بجب

نه فهم یچ یعنی.صددددا.. یکردم،بیم به  دهیشدددده بود؟؟؟نک نگ زدم  بود ز
 شبنم؟؟؟
هم فشددار دادم...خب زنگ زده باشددم،بهانه محال بود به خاطر  یرو دندونامو
 کنه،هرچند.... هیشبنم گر

شب ادی شبم به نحو یافتادم که قرار بود برم خونه  یاون واکنش  یشبنم و....اون
 شه؟؟؟یم یعنینشون داده بود و اآلن...

 فرستادم... رونیرو با تمام قدرت ب منفس
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 کدوم کوچه اس؟؟؟-
 الله!-پشت دست صورتش رو پاک کرد و گفت با
خونه  نیآخر-...وارد کوچه شدددم...دیصددداش مغزم سددوت کشدد یگرفتگ از

 سمت چپ...
شددده بود..تا حاال  ینطوری...چرا صددداش ارمیبم تونسددتمیم خواسددتیم دلم

م بود دهیشددن نمیبودم...خش دارتر از ا هدیگرفته و خش دار...چرا شددن نقدریا
 صداش رو...

 خونه نگه داشتم. یرو سر و ته کردم و جلو نیماش
 د...ش ادهیپ یحرف چینگام کنه دستش رو برد سمت در و بدون ه نکهیا بدون
کردم به رفتنش...زنگ در رو زد.منتظر بود در رو باز کنن...زل زده بود به  نگاه

ستمخوینوک چکمه هاش!هنوز م ش ا سر دنیبهش بابت پو  ریگ یکاله بدون رو
 خت؟یبهم ر ینطوریا هویبدم که....چرا 

 کرد و باز شد... یکیچ یصدا در
 به طرفم بندازه،وارد خونه شد و در رو بست... ینگاه مین یحت نکهیا بدون
 ...زدینا مرتب م قلبم

شار دادم...اگه فقط  یرو پلکامو شبنم ا هیهم ف صد به خاطر  ده ش ینطوریدر
 .زدمیشبنم رو کنار م دیبود....با

با گاز فشدددار دادم و  یاونجا بمونم...پامو رو دی...نبارونیب دمیرو کشدد لمیمو
شماره اش رو از ل ش رونیب ریاخ نیمخاطب ستیحرکت کردم ...  و زنگ دمیک

 زدم...
 جانم اتابک.-
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 ؟ییکجا–کردم  یپوف
 خونه!-

گوشدده پارک کردم و  هیه بودم...شددد ابونی....وارد خدمیرو به لبم کشدد زبونم
 امشب...-گفتم

 !اشکال نداره من بادت دارم.یقرار رو کنسل کن یخوایم یاوک-
ر باهم د خوامینم گهیواضددح بگم د تونسددتمی.چرا نمدمیتو موهام کشدد یدسددت

 سخت بود؟چرا واقعا؟؟؟ نقدری...چرا گفتنش امیارتباط باش
نداشددتم...م یکه شددک من نه  به بها ن که مطمئن بودم دوسددش به بالقه ام 

 دارم..من که...
 گفتم.... ییهوی میتصم هیبستم و تو  چشمامو

 شبنم...-
 برگشت تو گوش خودم... صدا
 ...دمیکش یقیرو قطع کرده بود....نفس بم یگوش

ما نه جلو یبارون یچشدد ها به  دمید یب قرار گرفت....سددرم رو چسددبوندم 
صم هی دیفرمون...با ست م میت صم چی.هگرفتمیدر ست تر از ب میمیت  رونیدر

 کردن شبنم نبود.
دادم باال تا حواسددم جمع  یرو از فرمون جدا کردم...ابروهامو چندبار سددرم

اگه !!!ستیتو سرم ن ییبشه...چقدر خوشحال بودم در اون لحظه که سر و صدا
 ...یچ زهیبا حرفاش ابصابم رو بهم بر خواستیباز م
 سته ام!من فعال خ-دمیخواب آلوده اش رو شن یصدا
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 ...یخسته بود شهی!کاش همیخوبه که خسته ا-و گفتم دمیخند
رو در رو حرف  دیشبنم!با یخونه  رفتمیم دیزدم و از پارک در اومدم...با راهنما

دسدددت دسدددت  شددتریمن ب ی...هرچکردیرو دوا نم یدرد زیگر نی...امیزدیم
 !یچی.ه..دادیآزارش م دینبا یچی....بهانه ... هشدیبدتر م کردم،اوضاعیم

 شبنم رو گرفتم...رد تماس داد... ی شماره
 به درک!-لب گفتم ریرو پرت کردم و ز میگوش
 گاز فشار دادم و به طرف خونه اش روندم. یرو پامو

باهم  یلیخ دونمیم-...کردمیتند تند داشددتم تو ذهنم مرور م حرفامو خاطره 
گذرا کنار  یشخو هی....ما...جز ستنیبدمونم کم ن ی...خاطره های...ولمیدار

 هم...
 بده.. نیَاه نه ا-
 ...یزایو به چ میکه تنها بود ییخب جز وقتا-
 بده... نمیا نه
 افتضاحه! یلیخاک بر سرت خ-

 !میخب ما فقط تو اون مدت باهم دبوا نکرد-گفتم بلند
کشددتت ،اگه ب یبه طرف بگ یبردار ناروینباش!ا حیوق نقدریاتابک اتابک...ا-

 هم حقشه!
 بهش بگم؟ یچ نمیبخب بذار ب-
ثل خ نمیخب خره!ا- ئل د یلیم له برو وسددطش و حلش گهیاز مسدددا با ک !

 ه؟یکن...هوم؟نظرت چ
 حرف دو سال و سه ماه رابطه ست!-کردم و گفتم ینوچ
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مدت  هیرفتن باهمه!حرف  هیبار روسدد هیبار شددمال رفتن و 10!حرف گهیبله د-
 ینیشب نکهیبرآورده کرد!!!ااز آرزوهاتو  یلیکه شبنم خ نهیهم خونه بودنه!حرف ا

 هیپا نقدریا نکهی!خب خره!!!ایبکن یو بحث فلسددف یبخور یزن زهرمار هیو با 
 !یول کن یخوایست رو، چرا م

چه  مگفتیداشددتم م شیپ قهیده دق نیخفه شددو!هم-کردم و گفتم زیر پلکامو
 !یخوب که خفه خون گرفت

 ؟یشد یخب باز من حرف راس دم تو بصب-
 من؟یفهمیدادم.م رییقبلم رو تغ یها دگاهیاز د یلی..من خ.گمیم یچ نیبب-

 بوض شدم! کنمیاآلن حس م
 !یشد ریکه س یکرد یک*ث*ا*ف*ت کار نقدرینوچ!ا-
 تشنه تر شدم... ینشدم!هرچ ری... ستیترب یب-دمیکش غیج
شنه - صوم! یدختر بچه  یآره!!!ت ست  هیپاک و مع تنش  به یاجنب هیدختر که د

 ن بچه ات رو داره...که س یکینخورده...
 سال از من بچه تره! 14خفه شو!اون همش -
غالایری!!!دل درد نگیناز یسدددال؟اوخ14همش - بک...خ ی!آشدد تا  یلیا

شغال!م شکن یخوایآ شبنم رو ب شکن ،دلشیدل  که  ینفر نیچندم شهیم یرو ب
که بهانه جواب مثبت  یشیم دواری،امییازت زخم خورده؟؟؟بعد با کمال پررو

 دو بالم تو فرق سرت....خاک دهیم
شت م ی...چدمیرو گز لبم ست مگفتیدا  دهایز یلی...من....من خگفتی...را

 ...خواستمی...من چطور م نهمهیکه ا یخواه بودم...من...من
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ودم!بهانه بود مثل خ یکیمن، اقتی...ل دی...نبارفتمیم دی...نباگشددتمیبرم دیبا
 ...فیح یلیبود،خ فیح
 ؟یچرا راهنما زد-

ند گه نم-گفتم بل شددددم...دارم  ؟؟؟منصددرفیمنصددرفم کن یخواسددتیم
 ...گردمیبرم

..خدا ....بعدشم.تیحذف شه از زندگ دیکردم...شبنم رو با یبابا اتابک شوخ-
 بزرگه!

ند خدا بزرگه!!!اونم برا یپوزخ خدا  هی یزدم... ثل من!!!من بگم  ل*ج*ن م
 بزرگه...چه شود...

لش سددمت راسدددت رو ...چشددمک زدن فمیشددددیم کیدور برگردون نزد به
تو  ی وونهیاون د یبربده ها ی...صدادمیشنیرو م کشیت کیت ی...صادمیدیم

 سرم رو...
 تا منصرفم کنه.... کشتیپوزخند زدم...داشت خودش رو م بهش
فرمون رو برگردوندم...اصددال  یک دمینگام به اون فلش سددبز بود... نفهم هنوز
چپ.. یچ دمینفهم مت  که فرمون رو چرخوندم سدد خاموش شدددد  ما  .راهن

 ...دیکش ینفس راحت وونهیشد...اون د
 که فرمون رو چرخونده من نبودم... یبودم اون مطمئن

 ...یبود...من...غرق تو سردرگم یغرق تو خوشحال وونهید
 دیلحظه حس کردم،شدددا هی...یرو برگردم ول یدور برگردون بعد خواسددتمیم

 الزمه...منصرف شدم... دی...شاششیقسمته من برم پ
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قدرت رو پامو با یبا تمام  با رفتمیم دیگاز فشدددار دادم.... و ت دیحرف بزنم..
ساز هی میزندگ س یپاک سا شم...جمع کردن هرچنداختمیراه م یا  بود ی....اول
 !دادیل*ج*ن م یکه بو
 بهانه

سارا خونه رو برا یبود...با حال زار رو ومدهیهنوز ن فرنوش ستم... ش  یتخت ن
نخود  یمان بابا و داداشددش رو فرسددتاده بود پکرده بود و ما یحضددور ما خال

 ...اهیس
 ؟یکرد هی؟گریداغون نقدریچرا ا-کنارم نشست و گفت سارا

هشددت رفته بودم ب-و گفتم ادیب رونیب یمغزم از هنگ کمیدادم باال تا  ابروهامو
 زهرا!
ام به خاطر اون  هیگر یگو هم شددددم...بهشدددت زهرارو که رفته بودم ول دروغ

 و دستش رو گذاشت رو دستم... دیکش یآهنبود...سارا 
 باشه؟؟؟ میاریفرنوش رو سر حال ب دیباش بهانه!با یپر انرم-

شراکردمیبه فرنوش فکر م دی...باآره شرا یبحران طشی...اون فعال  من  طیتر از 
 بود...

 آب بزنم به صورتم...قول مدم شارم باشم... رمیم-رو تکون دادم و گفتم سرم
 !یبخور ارمیب یزیچ هی.منم برات برو..-و گفت دیخند
اقل تا حد دیرفتم...با ییدردناکم رو فشددار دادم و به طرف دسددتشددو ی قهیشددق

 دی...باکردمیم یفکر بد بود خال یذهنم رو از هرچ گهیو چهار سابت د ستیب
 به دوستم. دادمیحواسم رو م
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که در  مدشددیم نیا الیخیب دی.باکردمیدور م کهیفکرم رو از اتابک و اون زن دیبا
 دیزده بودم،با رونیکه بابک و فرح رو مدتها بود از ذهنم ب نطوریچه حالن...هم

 ...کاش!شدی.....کاش مشدمیدو نفرم م نیا الیخیب
شون...ز صورتم ستم ستم...کش دور موهمو باز کردم و دوباره ب ش ه کال ریرو 

 بودن... ختهیبهم ر
 قدرنی...کاش ارونیب فرسددتادمیاتابک رو م دیصددورتم رو شددسددتم....با بازم

 حضورش پررنگ نبود...
 حضورش رو کم رنگ کنم!! دیبا-
 یاومده بودم خونه  ی...از وقترونیب دمیکشدد بمیرو از ج میگفتم و گوشدد نویا

 دهم شده بود!! کیاتابک رابطه ام با حسام 
شونه ها نمیا ساده م یاز ن ضور اتابک...چقدر  ضورش رو!!!چقدر  گرفتمیح ح

 ...شدمیبه حضورش دلبسته مابلهانه داشتم 
شماره  یپوزخند شو یزدم و  ست سام رو گرفتم و همون موقع از د  رونیب ییح
 اومدم.

 بله؟-
د سددر نقدریخودم بود.ا ریاز سددر ذوق نبود...تقصدد یاز حرف زدنا یخبر گهید

 !فتهیروز ب نیکه به ا کردمیباهاش برخورد م
 سالم!-
 سالم!-

 بهانه ام!-و گفتم دمیرو گز لبم
 له شناختم!ب-



wWw.Roman4u.iR  284 

 

 ؟؟؟یخوب-
 ؟یمن کرد ادیشد  یخوبم!!!چ-
 ؟یحال منو بپرس یخواینم-جواب گفتم یجا به
 !ستینه!برام مهم ن-

کردم  ی...سددعامیدور و بر ی...مثل همه زدیسددوخت...داشددت منو پس م دلم
سام  شم.ح سر مغرور بود...هرچند در مقابل من ز هیآروم با شون  ادیپ نرمش ن

 .دادیم
 مت شدم!خب ببخش مزاح-

 بهانه؟-قطع کنم که گفت خواستم
 بله؟-گفتم تلخ

 ؟؟یخوب-
 ...یتو که گفت-
قدریا ی...ول یکردم...تو مهم یغلط هی-  دیکه...ببخشدد یکنیم یدور ن

 زم؟یبز یحاال!خوب
 اتابک نبودن؟چرا مثل اون پر از محبت نبودن؟ یزمایمثل بز زماشیبز چرا

 خوبم!-
 ته باهات حرف نزدم؟؟؟چند وق یدونیدلم برات تنگ شده!م-
 وقته! یلیخ-
 نمت؟یبب یایم-
 !دنتید امیم نجایدوستمم....بعد از ا یتا فردا خونه -
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 .یزیفراموش نکن برام بز چوقتیبهانه...ه-
 کردم... سکوت

 حسام؟-
 جانم؟؟؟-
نم- ندگ دونمیدرکم کن...من...من  ...معلقم!رو هوا خوامیم یچ یاز ز

 !مایموندم...بذار با خودم کنار ب
 .ببخش تند حرف زدم!زمیبز کنمیدرکت م-
 نداره... بیب-

 ؟یندار یدوستام...کار شیپ رمیمن م-اتاق سارا شدم و ادامه دادم وارد
 نه سالم برسون...فعال!-

 سارا... یرو قطع کردم و نگاه انداختم دور و بر اتاق صورت یگوش
 بود.......فرنوشم همراهش دیرس کیقهوه و ک ینیبعد با س قهیدق چند

ز ا یلیبا خ دیکردم آروم باشددم و بهم خوش بگذره!!!من با یزدم...سددع لبخند
 .ومدمیمسائل کنار م

وسط  توجه بهش یب نحالیا کرد،بایم تیگوشم رو اذ یبلند ضبط پرده  یصدا
پا فه م یو ب پردمیم نییباال  ندیوق  یهمراه چی...سدددارا و فرنوشددم از هدمیخ

اولش  یعنیحالش بد نبود... دادیکه نشون م رانقدی...فرنوش اکردنیفروگذار نم
 دیدر رفت و پر شآهنگ ،فنر دنیبعد به محض شن یکم دمغ بود ول هیکه اومد 
 وسط....

 یدددزیچ هی نینازن یراستد
 یزیواسدم بددز هندوزم



wWw.Roman4u.iR  286 

 

 یخندددد یمد یوقتد هنددوزم
 یدددزیر یمنددو بهدددم مد تو

ندیو فرنوش م کمرم سددر خورد...سدددارا یکردم برق از رو حس !!منم دنیخ
 وقفه! یب ل،یدل ی...بدمیخند

 بدددگم یدزیچدددددد دهی
 بگو-میباهم داد زد مونییتا سه

 کنددم یبدوض نمدد ددایرو بدا دن تددو
 بدددگم یدزیچدددددد دهی

 بگو-
 خوِد منددددم نیا یددددیدرسدت شن تو
 ؟؟؟یگیئه؟؟؟جون من راس م-
 مهتدداب ِی شبددا دادتهی

 !!!سین مادینه -
 خددواب یقدددرمدز و بد ِی چشددا

 دلخدددور یگفتدد یمدد دادتددهی
 آفتدداب ددادیبشدده در ن کدداش

 آفتاب!! ادیدر ب-
 دادیمزه م بیلوسم بج یزایبه چ دنی!!!خنددمیسارا خند یغش به حرفا غش

 چشددات بدددرم مدن قددربدوِن 
 !!یناز-
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 دن یمدد یبهدددم زنددددگددد که
 واسددددم یچکسدددیه ِی چشمددا

 شدن ینمدد دددزیبدددز نقدددددهیا
شما هویچرا  دونمینم شمامو رو یچ شد....چ شار  یاتابک جلوم ظاهر  هم ف

شما سرم رو تند تکون دادم...چ شما یدادم و  سام...چ شنگ  یح شت و ق در
 تر بودن...بودن ...بودن زیچشما بز نیحسام...ا

 بدددگم یدزیچدددددد دهی
 کنددم یبدوض نمدد ددایرو بدا دن تددو

 بدددگم یدزیچدددددد دهی
 خوِد منددددم نیا یددددیدرسدت شن تو

 مهتدداب ِی شبددا دادتهی
 خددواب یقدددرمدز و بد ِی چشددا

 دلخدددور یگفتدد یمدد دادتددهی
 آفتدداب ددادیبشدده در ن کدداش

 چشددات بدددرم مدن قددربدوِن 
 دن یمدد یبهدددم زنددددگددد که

 واسددددم یچکسدددیه ِی اچشمدد
 شدن ینمدد دددزیبدددز نقدددددهیا

 ددددمیقددددرار نبددود جدددا ش مددا
 دددمیحددرفمددون نبدداش سددر

 شهددددر نیتو ا ییجددا نبددوده
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 دددمیبددا هم ندددرفتدده باش که
 ...میشهر رو رفته بود یو اتابک همه جا من
 ...میبودمونده  داریرو ب یادیز یو اتابک شبا من
 رجهیتا خنک شددده و بعد شدد میکردیخوابامون رو پهن م ق،رختیآالچ یتو
آسددمون رو نگاه  قیتوشددون....تا خود صددبح،از سددوراخ سددقف آالچ میزدیم
 ...گفتمی...اتابک برام از ستاره ها ممیکردیم
 ...هیقطب یاون ستاره -
 بدددگم یدزیچدددددد دهی

 کنددم یبدوض نمدد ددایرو بدا دن تددو
 کنمیبوض نم-
 بدددگم یدزیچدددددد دهی

 خوِد منددددم نیا یددددیدرسدت شن تو
 ...ی!بوض شدیستینه خودت ن-

 تموم شد...وسط اتاق نشستم... آهنگ
 بزن آهنِگ...-

 . دینیدقه بش هیسرم درد گرفته!-زدم غر
 و فرنوشم نشستن... سارا
 چه حرف گوش کن!-دمیخند

بدنش داد و گف یکش و قوسدد فرنوش به حرف بزرگترمون احترام  دیبا-تبه 
 !گهید میبذار
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 ...ونشی...همکالسیازشون بزرگتر بودم ول یلیسال تحص هی....دمیخند تلخ
جا گرفته بودم..اتابک ک ی...منم سرم رو دودستکردنیدوتا داشتن پچ پچ م اون

 بود اآلن؟
 بالقه ام افتادم...چرا ؟ ادی هویدهنم رو با زحمت قورت دادم...چرا  آب

 بهانه؟ ختیبهم ر زیهمه چ هویچرا -
 !ستیدست من ن زایچ یلیخ-و گفتم دمیکش یقیبم نفس
 دادم. رونیرو آه مانند ب نفسم
 برگشت... ریو ماست موس پسیرفت و با ظرف چ سارا

به چ یسددع بدم  به روم...سددع یپسدددایکردم حواسددم رو   الیخیکرد ب یرو 
شم...م ستمی!من مشدیبا شت!فقطتون شد ندا  دی...باکردمیم یسع دیبا ...کار ن

 .کردمیبخش از افکارم رو قفل م نیا
 یونتی!!!مطمئن باش بازم میتونست یساله بود 14 یوقت-سر خودم داد زدم بلند
 ... یتونی... م یتونی... م یتونی... م

 اتابک
 چیکه بدون ه دادمیرو تو دستم تاب م چییرو فشار دادم..طبق معمول سو زنگ

شد... یسوال  آپارتمان رو باال یانداختم و پله ها بمیرو تو ج چمییسودر باز 
 رفتم.

تو  تونسددتمیواحدش رو باز کرد و زل زد تو صددورتم.رد اشددک رو راحت م در
 ...مقصر تمام اشکهاش من بودم.دمیکش ی...آهنمیصورتش بب

نار تار ک نه تو  فت و وارد شددددم...خو بل  نیکترینزد یغرق بود .رو یکیر م
 آبامور رو روشن کرد و با فاصله ازم نشست... صدا ینشستم.شبنم ب
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 یکوتاه...تو خودش مچاله شددد...نگامو از پاها یتاپ تنش بود و شددرت ل هی
 ....زیم یرو یگاریس رینقصش گرفتم و دوختم به ز یو ب دهیکش
ع شرو یبگم؟از کجا شروع کنم....چطور یبگم.اصال چطور یچ دونستمینم

 کنم؟
ست به دامن افکار با شدم...تو حال بهم زن تربجز د سکوت ممکن فرو  نیم 

 یلیداشددتم خاموش بودن....مثل خ اجیرفته بودن...حاال که به کمکشددون احت
 ....گهید یوقتا

 دمغ داشددت ی افهیگرفتم...دوختم به شددبنم...با ق یگاریسدد ریرو از ز نگاهم
 ای بود دی... رنگ موهاش جدتابوندیبلند و بلوندش رو دور انگشددتش م یموها

 کرد؟؟؟ی...نمکردیقبل فرق م یدقت نکرده بودم؟؟؟با دفعه 
حسش گرفتم و دوختم به نوک  یکردم و با حرص نگاهم رو از صورت ب یهوف

شا شک یکف شروع م کردمیبودم که فکر م الی...خوش خمیم رف به ح کنهیاون 
 زدن...

 شبنم؟-
 ندچویپیبازش رو دور انگشددتش م یکه موها نطورینگام کنه،هم نکهیا بدون
 بله؟-گفت
و ...تگهید یها ییفرق داشدددت با جدا ییجدا نی...ادمیرو به لبم کشدد زبونم

با هم بودن بود....حرف از  سدددتی...حرف از بنیا ماه   یوابسددتگ هیو هفت 
گه م مدی...مادیبه وجود نم یبا رفتنش مشددکل گفتمیبود...دروغ بود ا  هی...و

 ...یمشکل اساس
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 ؟یمگه بهانه رو دوست ندار-
صب سش دارم...دلمم نم-سوال گفتم نیاز ا یب شه،ول خوادیدو فهم ب یشبنم با

 بدم و بگم برو! شیراحت باز تونمینم
 راحت بگو برو...هرچه بادا باد!-
 بهتره.... یهمون خفه ش-

ش شبنم شکمش ک شو از تو  سمتم...پاها شت  شت رو رونیب دیبرگ  یو گذا
 ؟یشبنم چ-زانوهاش گذاشت و گفت یپارکت..آرنجش رو رو

 باش. عیبگو بهش...سر-کردم.... یپوف
 بود. یسخت یلیشم تو چشماش..کار خ رهیخ شدی...روم نمدمیرو گز لبم

 من....-
ش یقیبم نفس سر رونیبازدمم رو ب نکهیا دم،بدونیک ستم،با حداکثر  بت بفر
 رابطه رو! میتموم کن خوامیم-گفتم
شبنم،قاط نگاه سم...زل زد رونیشد با ب یمتعجب  شم فرستادن نف ام...با تو چ

 !رتیتعجب ،بهت،ح
 دهنم رو قورت دادم.... آب

 شد... یطوالن نگاهش
 نگاهم رو از نگاهش گرفتم... شرمنده

 من... ی...ولیخوب یلیتو...تو خ-رو تر کردم و با زحمت گفتم لبم
 دس دس نکن بهش بگو!-
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بهت  یقول چیم،هیکه رابطه رو شددروع کرد یروز-دمیموهام کشدد یتو یدسددت
با خبر بودندادم هام  طه  ته ام و راب گذشدد  نیاول یدونسددتی... می....تو از 

 نبودم... نیتو اول یکه من برا نطوری،همیستین
 بود. رتیرو گرفتم باال...هنوز نگاهش پر از ح سرم

س رییتغ هی مویزندگ خوامیم- سا شروع کنم...م خوامیبدم...م یا به  امخویاز نو 
 ...دمیرو م شنهادیپ نیه تو هم همبدم...ب یشکل درست و حساب هیروابطم 

 من ادامه دادم...تازه فکم گرم شده بود. یکردم پوزخند زد....ول حس
کدوم از طرف نیقرارمون از اول ا- قت هر که هرو خواسدددتن تموم  نیبود 
 که؟ یدونی...ممیکن

 ...دمیطرف جمع کرد...حس کردم تو چشماش برق اشک رو د هیرو  لبش
 ست نبود.نموندم...موندن در گهید

 شدم. بلند
با لحن بدون به طرف در رفتم... بذاب  کردمیم یکه سددع ینگاه کردن بهش 

نده گفتم جدانم رو بروز  نگ نم-و هت ز نگ نزن...منم ب  ییهوی...زنمیبهم ز
 تموم شه! مییهوی...همون بهتر که میشروع کرد

 اتابک...-گفت خفه
 افظ....خد-...محکم و با بجله گفتمرهیرو رسوندم به دستگ دستم

-دیپربغضددش واضددح تر به گوشددم رسدد ی...صدددانییپا دمیرو کشدد رهیدسددتگ
 اتابک...
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برگردم و پشدددت سددرم رو نگاه کنم از خونه زدم  نکهینموندم ...بدون ا گهید
 رفتم... نیی....پله هارو با دو پارونیب

ستم ش شت فرمون...ب ن ستارت زدم...با یپ از از خونه... شدمیدور م دیدرنگ ا
 نه...برم گردو ممیبا اشکاش بتونه از تصم نکهیاز شبنم...قبل از امحله، نیا

 !!!یدلش رو شکوند-
کن  یبار سددع هیبار...فقط  هی-که تو گلوم جاخوش کرده بود گفتم یبغضدد با

 !!!یبد میدلدار
 کرد...چقدر ممنونش بودم که ساکته. سکوت

ماه صورتم  سرد بهمن ی...سوز هوانییرو دادم پا شهیرو بوض کردم و ش دنده
 یجور هی دیکم آوردم...با ژنینفس نشددد برام...حس کردم اکسدد یرو زد...ول

شینفس م شا ی...بدمیک  شدیتو اتاق بهانه،م دیدرنگ به طرف خونه روندم....
 تنفس کرد...

گاهم تاقش چرخوندم.... ن مه چدمیکشدد قینفس بم هیرو دور ا  یبو زی...ه
 طراوت.... ی.بودادیم ییو نو یزیتم

و دوسددتاش....لبخند نشددسددت رو  یموند رو صددورت باب اسددفنج نگاهم
 ...دمیتر نفس کش قیلبم...بم

 رنگ وارارویرنگ بودن....به اصرار من د هینگاه انداختم....هرکدوم  هی واراروید
سه روز نممیزد ستی....البته تا  .منم رو دیخوابی... تو اتاق من مادیتو اتاق ب تون

 کاناپه...
 ...شدیسف یتم....نگام رو دوختم به بالش صورتنشس دشیتخت سف یرو
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....محکم تر تو دادیبهانه رو م یداشددتم و تو ب*غ*لم فشددردمش...بو برش
کرده بود.... نگاهش رو  هیب*غ*لم فشارش دادم....امروز بغض کرده بود..گر

 ...دونمیل؟؟؟نمیبود...به چه دل دهیازم دزد
 ...دادیم یرماز بالشتش گرفتم....بهم ان قینفس بم چندتا

 هم فشار دادم... یرو چشمامو
 ...بالش تو نرم تره!خوامیمن بالش تورو م-

 بالش من پرتره،گردنت درد-و گفتم رونیب دمیرو از تو ب*غ*لش کشدد بالشددم
 !رهیگیم
 دوست دارم! نوی...بده من بالشو...من اخوامینم-

شم صدا بال شتم... شد یرو با تمام قدرت نگه دا شنک بلند  ر به س اتابک-رو
 سرش نذار...بده بهش بالش رو!

 !رمیخواب نم یا گهیبالش د چیمن رو ه-غرغر گفتم با
 به من چه!-تخس گفت بهانه
عد لم کشددد ب لش رو از ب*غ* با مت  ندرونیب دیبا زح خ ...منم دی...
 زود خواب رفت... یلی....سرش رو روش گذاشت و خدمیخند

الشددش رو بوض ب-دمیشددنیپچ پچ زوشددنک رو هنوز کنار گوشددم م یصدددا
 ...رهیگیکن...گردن درد م

 گردنش رو باال گرفتم تا... متی...با مالدمیخند
 ...دیپام لرز یرو میگوش

 باز شدن... چشمام
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 دستام دور بالش شل شد...تو اتاق بهانه بودم... ی حلقه
 ...دیدوباره لرز میگوش

 پلک زدم... یجیگ با
نداختم و گوشدد یرو رو بالش خت ا بکس  دنیوردم...از دآ رونیرو ب میت

درنگ رد تماس دادم و شددماره اش رو فرسددتادم تو  ی...بدمیشددبنم،لبم رو گز
 ....اهیس ستیل

 ...دمیپوشیلباس راحت م دیسرجام بلند شدم...با از
باسدددامو بوض کردم و ب به تاقم رفتم...ل تاق  یطرف ا نگ برگشددتم تو ا در

 ر دادم....بالشش رو تو ب*غ*لم فشادمیتختش دراز کش یبهانه،رو
 ...دمیشنیغرغرش رو م یصدا

 یلیب مثل بهانه؟بهار تو مدرسه خ گهیب مثل بهار!من ناراحتم اتابک!چرا نم-
 !خوامی...من نمادیاز خودش م

 تو ب*غ*لم چلوندم... شتری...بالش رو بدمیبلند خند بلند
 ...میشروع دبستان برگشته بود یاز سنجش، برا تازه

 سددتی.چرا به من ب20به اون دختره داد  یول 47اد من بهتر جواب دادم!بهم د-
 نداد؟؟؟

 ِا مموش!20بهتر از 47-دور چرخوندمش و گفتم هی
 ....ستین 20بهتر از  یچیه-و گفت نیرو زم دیحرص پاشو کوب با
 هم فشار دادم... یشد...پلکامو محکم تر رو کیدفعه همه جا تار هی
 معلق... هیا شهینگاه ش هی....دیصورت سرد و سف هی...کیاتاق تار هی
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لم د یفرسددتادم....حت رونیرو از ذهنم ب ریتصددو نیا عی....سددردمیرو گز لبم
 به اون روزا فکر کنم.... یا هیثان یبرا خواستینم

،بجور نظرم رو جلب  یتاپ شددلوار مشددک هیدختره با  هیبود.... یدور هم هی
ه و چنگ زدم*ش*ر*و*بش ر وانیاش که ل دهیکشدد یکرده بود..البته انگشددتا

 بود،توجهم رو جلب کرده بود...
 خودش باشه.... زدمیگفته بود که دخترخاله اشم هست...حدس م درضایحم

 باز کردم.... چشمامو
شد... پ هی از شروع  شماره موبا شنهادیر*ق*ص  رد و بدل  لیدادم قبول کرد...

 و... میکرد
 بهش فکر نکن... گهید-

 ...یبود...لحنشم امر یجد
 چشم!-هم گذاشتم و از ته دل گفتم یرو چشمامو

به ر ی...بودمیکشدد قینفس بم دوتا  هام...پررو بودم که تو هیبهانه نفوذ کرد 
 ...کردمیاتاق اون،داشتم به شبنم فکر م

 که غرق بود از بطر یتو ب*غ*لم فشددار دادم...بودن تو اتاق شددتریرو ب بالش
قدری...اکردیوجودش،آرومم م حت،ت عیسددر یلیکه خ ن  یخبر یب هی یوو را

 غرق شم!!!
 بهانه

 دن،کناریخواب نی...رو زممیو ولو شددد میخوابامون رو کنار هم پهن کرد رخت
 کردن،کفیشکمم بدجور درد م یها چهیداشت...ماه یبالم کمینزد یدوستا
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ته بود.... نداخ که زق زق راه ا هامم  گه مجبور سین یکیپا ها  یب مدت عد از  ب
 ؟؟یورجه وورجه کن نقدریا

 کشمیبچه نفس که م-مشابه بود چون فرنوش گفت بایهر سه نفرمون تقر حال
 !رهیگیشکمم درد م

 !مینطوری...منم هممیکرد خیفکر کنم -هم حرفش رو ادامه داد سارا
 شیبود تا حس مهمون نواز دهیغلت زدم و رو به سارا که وسطمون خواب سرجام

 ست!بدنمون ب میدکر لیتعط ییهوی...میکردیسرد م دیبا-رو بروز بده گفتم
 !میکن باز بکوب بکوب میتونیاگه خوب نشم فردا رو نم-با غصه گفت فرنوشم

 رخ داده بود... یبغرنج ی...انگار چه مسئله میدیسه تامون آه کش هر
 خوش گذشتا!! یول-

 اوهوم!!-میگفت عیسارا سر منو
ستم موهاگهیهمد یرو موها میدیپر بعدم شم  ی...من زودتر تون  وسارا رو بک

 شرتشم گرفتم... یت نیو آست قهیبه  یزدم!دست غیسرخوش ج
 اضافه شده؟؟؟ دمیوا!حرکت جد-سرجاش نشست و گفت فرنوش

 قهی به شه،دستیشوهرم خوشگل م یعنیدست به موهاش -دادم حیتوض عیسر
 !!شهیم کلیخوش ه یعنی نیبه آست شه،ستیم پیخوشت یعنی

 بود؟ دیجد دهیچه حرفا!!ا-فتندوشون ابروهاشون رو باال دادن و بلند گ هر
 شوهر دبواتون نشه! هیتا سر  دیهم رو بکش یموها گنیم-ادامه داد سارا

 درسته! گمیکه من م ینیا رینه خ-گفتم سرتقانه
 بحث رو کش ندادن... گهیدوتا هم که خوب اخالقم دستشون بود د اون
 تو رخت خوابمون... میولو شد مونییسه تا باز
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 ...سکوت رو شکست سارا
 وجود داره؟؟؟ یبه نظرتون بشق واقع-

!!!مثل  ،باپرجا،مداوم،دوطرفهیقیبشددق حق هی-سددوالش رو کامل کرد، عیسددر
 مجنون؟ یلیل

و نه ر ایسددوال رو مطرح کرد  نیکرد ا یکار خوب نکهیفکر کردن به ا فرصدددت
رو  یچ میکه بلد باش میمدار نبود استینداشتم....ما روانشناس و مشاور و س

ش نی...هممیکجا بگ سط کفاف م دیقدر که بحثش رو ک سردادیو -فتمگ عی...
 یل...وفرزندهست،مثال بالقه مادر به  ینوچ!!البته جرا بشق واقع یبشق واقع

 !ستیآشنا هم نوچ!!ن به،حاالیدختر پسر هفت پشت غر هی نیب
 سکوت کرده بود. یبدجور فرنوش

سا ،پدر و مادرا یگیراس م-حرفم رو گرفت یدنباله  سارا  شهیکه م نییتنها ک
 بهشون گفت باشق،

 فقط مادرا!!پدرا نه!!-گفتم تیجد با
کم مونده خرخره اش رو  دیسددکوت شددد...فکر کنم خودش فهم هیچند ثان هی

 بجوم.
 خب...آره حق باتوئه!!-
 گفت؟؟؟یم یچ گفتیرو نم نیا

 بشق دو طرفه نه! یبشق وجود داره،ول-به حرف اومد فرنوش
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ا ت ینشددون ند یآدما بکس العمل یالزمه رو حرفا یگفت گاهبار بهم  هی نادر
 الیتو فکر و خ مینرن تو فکر!!!هرچند اآلن منو سدددارا،،فرنوش رو انداخته بود

 .میگرفتیرو حرفش جبهه م دینبا یول
فرق داره با love گهی...اتابک مسددتیبشددق ن گهیبهم م یحسدد هیاصددال -

puppy love! 
هنم....بالفاصددله کنارش زدم و حواسددم رو دادم به ...اتابک...بازم اومد تو ذَاه

 حاال؟ یچ یعنی یکه گفت نایا-گفتیسوال سارا که م
 دادن شدم... حیمشغول توض جانیبا ه بازم

-puppyتوله سگ!! یعنیpuppy love  یعنیهم.... 
 بموت!! نیا یتیترب یچه ب-بگم سارا گفت یزیچ نکهیاز ا قبل

کهیاز ا دونمینم فت  کرد میادآوری ن مه لجم گر کهیا ایبمو فت ب ن  یبهش گ
 درباره اش درست حرف بزن!-شدم و گفتم یطوفان هویحال  ت،بهریترب

 هنگ فقط نگام کرد... بدبخت
 بهانه. یگفتیم-جو گفت رییتغ یبرا فرنوش

 بخوابم... خوامیم-رو سرم و گفتم دمیحوصله پتو رو کش یب
ستش رو رد کرد کوب یاز رو فرنوش س دیسارا،د  یلوس!خنک،ب-رم و گفتتو 

 جنبه...زو باش ادامه بده...
 ...گفتمیم یچ-کردم و گفتم یاخم
 !یبشق توله سگ-گفت عیسر سارا

 جورن... هی بایهمشون تقرpuppy love,kitten love,calf loveاوووووم،-
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مه ترج-ارمیاتابک رو به خاطر ب یکردم حرفا یو سددع دمیکشدد یقیبم نفس
 !!یال بشق بچه گربه اکه واضحه،مث شونیتحت الفظ

 ..دنیدوتا خند اون
خوشددگل  گریباز هیتا  نیدی...ددهیکه به آدم دسددت م هیاحسدداس مقطع هی-
 تو هپروت؟ میریم مینیبیم

 !بریب نیجاست یبرا رمیمیجونم!من م یا-گفت عیسر سارا
نداختم و گفتم مینیبه ب ینیچ  نیبراش!ا یریمیم یگیکه م نیهان!هم-ا

 !puppy loveاحساست اسمش هست 
 بگو ه*و*س! هوی-کرد و گفت یپوف فرنوش

 کردم...اووووم...خب ه*و*س بود واقعا؟؟ یفکر
خب...شدددا- باشددده!!ب دیآره  رخ  یو نوجوون یتو دوران کودک شددتریه*و*س 
 بودم... فیرادکل لیباشق دن یزمان هی...منم دهیم

 بودم! یباشق محسن افشان یزمان هیمنم -و گفت دیخند فرنوش
-گفت دیخندیکه م نطوریو فرنوش هم میبق زدن رو در آورد یرا اداو سددا من

هار  یکه مجر میبود ییکنم؟بچه بودم!!فکر کنم راهنما کاریخب چ سددالم ب
 براش!!! مردمیبود...من م

 !!میغش کردن رو در آورد و من و سارا با تاسف سر تکون داد یادا بعد
 تند ادامه داد... سارا

 ...دیکنیخفه ام م دونستمیم،مرو براتون نگفت یزیچ هی-
 بگو بگو...-
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 ...تو تولدم.نشیدی...اسمش بارفه...دمونییرو به رو هیاووووم...پسر همسا-
 ...میدومون سر تکون داد هر

شتم...راهنما نویخب من ا-دیبلند بلند خند سارا سش دا س ح میکه بود ییدو
ستون اول دب شم....بعد تاب شق ستانمیکردم با سما ل و من رشما میباهم رفت ر

 آقا شدم! نیا ییفدا
 ادامه داد... دیخندیکه م نجوریهم

که در زد...اومد تو و منم  دادمیبود،داشتم گالرو آب م هشتیاردب یروز تو هی-
 شد؟؟؟ یچ دیدونیم یاآلنه که بگه دوسم داره،ول گفتمیکال دستپاچه،م

ه مون گرفت که ماهم خنده دیخندیاز ته دل م نقدریسددکسددکه افتاده بود...ا به
 بود...

 یزنگ بزنم خونه ج خواسددتیرو بدم بهش،م می...بهم گفت گوشدد یچیه-
افش بگم من دوسددتشددم...اسددم دختره فرناز بود...کال هنگ مونده بودم...کم 

نده بود اشددکم درب کهیمو مدیشددکر در ن یاله اد، نه آبرو نم و ندیوگر  مو
،گفتم من سارا هستم دختره جواب داد نا،داداشیواسم...زنگ زدم خونه دختره ا
رو دادم دست  یرو داد به فرناز و من تند گوش یدوست فرناز جون...اونم گوش

 بارف...
از  یونشددگیپتو ن ری...سددارا از زمیکردینگاهش م میفرنوش با تعجب داشددت منو

سر شد داره دروغ م عیرون پام گرفت.... ستم خبر دار   ی...ولیچ نهویب گهیش
 ...کردیشت با تعجب سارا رو نگاه مخبر از همه جا دا یفرنوش ب

 درباره اش! ینگفته بود یچیه-زحمت گفت با
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شددماها  کردمیخب...سددخت بود...فکر م-شددونه هاشددو باال داد و گفت سددارا
واقعا هم مسخره بوده!!من باشق  نمیبیم کنمی...اآلن که فکر مدیکنیمسخره ام م

به وجود  یکشددک یکشددک ینجوریظاهر بارف شددده بودم،وگرنه بشددق که هم
 که! ادینم

 تکون داد... یسر فرنوش
 تا حاال؟ یحاال بهانه تو بگو!باشق شد-سارا رو به من گفت بعد

حرف بزنم...تو قالب خنده...بذار فکر کنم  خواسدددتیزدم...دلم م یپوزخند
سگ شقم توله  شه....ه یب صال بوده با من -و گفتم دمیخند کیستریبوده...ا

 دمیبودم زنش بشددم،بعد فهم یراه هیدنبال  یسددالگ 14باشددق اتابک بودم!تا 
 !!میبد رییرو تغ نمونید نکهیجز ا ستین یراه چیه

 !دمیدوباره بلند خند بعدم
و فرنوش به خاطر  دیخند گمیمنم مثل خودش دارم دروغ م نکهیا الیبه خ سارا

سکل یسادگ شرامیو او ..به دمیکه دورم رو گرفته بود خند یمزخرف طی...منم به 
 و بن غلط بود.... خیاحساس ،که از ب هیخاطر 

ما اونشدددب مد تا د باره بشددق حرف زد یگذشدددت... عدم  میصددبح در و ب
شده...چ کمیفرنوش  کردمیحس م ی...ولمیدیخواب  یلو گفتینم یزیمنقلب 

 گذاشته... ریحرفامون روش تاث کردمیمن حس م
سط حرف زدن خوابمون برد... میحرف زد نقدریا  یخواب که تا دمدما هیکه و

 کرد. دایظهر جمعه ادامه پ
 چهارم فصل
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 اتابک
 از بهانه نبود... یاز نه شب گذشته بود و خبر سابت

سامو ش لبا ش دمیپو سابت  نیو به طرف ما سارا  یخونه 6رفتم...قرار بود تا 
 بمونه نه تا سابت نه!

که  لشددمیاز زنگ نشددد،موبا یمنتظر موندم زنگ بزنه برم دنبالش خبر میهرچ
 دوستش دنبالش... ی.به ناچار حاضر شدم تا برم خونه خاموش بود..

 شد... یبود ول یفکر نکنم...هرچند کار سخت یچیکردم به ه یسع
 زنگ در رو زدم... قیشدم...با دوتا نفس بم ادهیدر خونه نگه داشتم و پ یجلو
 ...ومدین یجواب

 یزنگ گذاشددتم...بازم خبر یبعد دوباره دسددتم رو رو قهیشدددم،چند دق منتظر
 نشد.

سم شت به تپش م رونیرو محکم ب نف شاافت یفرستادم...قلبم کم کم دا  دیاد...
 خونه رو اشتباه اومدم!

 رو اطراف کوچه گذروندم... نگاهم
 خونه سمت چپ... نیآخر-بهانه تو گوشم نشست یگرفته  یصدا

 نظر گرفتم... ریاطراف رو ز دوباره
شخ با ستم رو رو صیشک کردن به ت ست و پچ،د شتم.... یرا  نوریا-قلبم گذا

 چپه!
کامو به آخر هیبسددتم و  پل گاه  ماشدد نین نداختم.... نه ا پارک  نیخو جلوش 

 بود...درست اومده بودم...
 ...ومدین یجواب یزنگ رو زدم،ول باز
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 ؟؟یعنی...کجا بود زدینا مرتب م قلبم
 فرنوش و سارا بود... یخونه...تو دفتر تلفن شماره  یشدم و راه نیماش سوار

اصددال  شددهیم-کردم... الیخودم فکر و خ شیحرص خوردم و پ یخونه کل تا
نه  باشددده خو ته  نه  شدددهیسدددارا؟...م ینرف ته شدددب رو خو  یدروغ گف

 ....ِش یرو پ شبید شهی...مم؟؟؟ییسارا
با خودم غر زدم دمیفرمون کوب یرو محکم بدب نیبدب-و  بک!!! تا  نینشددو ا

 نباش!بهانه پاِک...
 ...یمهمون هیروغ بود قض...اآلن کجاس؟؟؟نکنه دیول-
 نمونده. یزینگو...تا خونه چ یچی...هسیه-

 یوهابه م یگذشت....با حرص،دست ریتر از کل مس یکوچه ،طوالن ییسرباال
 .دمیرو دو اطیو طول ح دمیسرم کش

...با ارمیقصد نداشتم کفشامو از پام درب یرو پرت کردم تو ساختمان،حت خودم
 فرنوش رو گرفتم.... یشماره بجله دفتر تلفن رو برداشتم و 

 بله؟-زنگ خورد تا جواب داد یکل
 هستم! یانیسالم،ک-رو تر کردم و گفتم لبم

 آقا اتابک؟ دیسالم...خوب هست-
 ؟؟؟یخوبم،فرنوش جان از بهانه خبر دار-
 چطور مگه؟-کرد و گفت یمکث طوالن هی

 ومدهین-دشیتو سرم پر رنگ م ی...باز داشت افکار منفدمیکش یپر حرص نفس
 د؟یکجا بود شبیخونه...د
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 ندارم اتابک خان... ی...من ازش خبرنایسارا ا یخونه -
 ؟یخبر یازش ب یاز ک-...دمیهم ساب یرو دندونامو

بده دیکم طول کشدد هیسددکوت شدددد.... باز بت -تا جواب  از...از سدددا
 .قیدق ستین ادمی...خب...

 یحس خوب...اصددال زدیشدددن...دلم شددور م کیناخواسددته بهم نزد ابرهام
 نداشتم...اصال!

 رو؟ یزیچ هی یکنیازم پنهون م یدار-
 نه به خدا!-
 به بابات؟ یدیرو م یگوش-
 خونه! ستنین-هول و وال گفت با
 مامانت چطور؟-

 د؟یمنو به مسائلتون باز نکن یلطفا پا شهیم-کردم صداش بغض آلود شد حس
بغض  زمیبز-زیبغض کنه...دوسدددت بهانه بود و...برام بز خواسدددتینم دلم

به من بگو ک یکنیم جدا شدددد یچرا؟تو  فتیازش  جا م ؟گ که  ره؟یک دبوا 
 ...میندار

 من بهتون گفتم؟ دیگیبه بهانه نم-
 ..گمینم یزینه...مطمئن باش چ-

 .کردمیآروم برخورد م دیبا ی....ولخوردیخونم رو م خون
 حسام... دنیبره د خواستیم-
عد ت هی ندم....ب مات مو ظه  ند لح هام رو حس  قهیقشدد دنیکشدد ریچ

 پلکم... دنیکردم....خشک شدن آب دهنم رو....پر
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 کردم... یازش خدافظ یچطور دمینفهم
خشددکم رو به زحمت از هم جدا  یهام رو محکم فشدددار دادم...لبا قهیشددق

 کردم...قلبم درد گرفته بود...
آب خوردم و کنار  وانیل هیخودم رو رسددوندم به آشددپزخونه.... یهزار بدبخت با

 نشستم. نتیکاب
 با حسامه!-
 شهی!په*یبا اون ع*و*ض-گفتم ینسبتا بلند یرو تو دستم فشردم و با صدا وانیل

 اونه!!
 آروم باش...-

 یعنی یفهمیاونه!!م شددهیپ-آرومم کنه..ههه! خواسددتی....مدمیرو کشدد موهام
 ؟یچ
 اتابک...خونسرد باش...-
 من... یهه..ههههه...بهانه -

 ...ِش ی...پمن!همه کسم. یزندگ-زدم داد
 اتابک...-

کردم....تو دسددتم خرد شددد...چشددمامو  یخال وانیحرصددم رو سددر ل تمام
 هی دنی...همزمان شددد با چکدیپلکام چک یاشددک از ال یقطره  نیبسددتم...اول

 قطره خون رو شلوارم...
 ...یسر خودت آورد یچ نیبب-
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 خاموشه...اگه شی!گوشششهیپ5از سابت -توجه به سوزش دستم داد زدم یب
 !!!!ی؟؟؟وایشده باشه چ شیطور

 اتابک...-
 ...دمیکوب میشونیبه پ یدر پ یپ مشتمو

 ؟؟نهی؟ا ؟؟یجزئ یرابطه  هی نهی...اتابک...اتابک... ا؟اتابکیاتابک چ-
 !یکن آروم باش یسع-

 دونهیست...خدا م گهید یکی شیآروم باشم؟آروم باشم؟؟؟بمر من پ-دمیغر
 ونم؟؟تیآروم باش؟؟؟ م یگیون وقت تو م...ایطی...تو چه شرانیتیتو چه وضع

 /تونم؟؟یم
 ازش... رهیدستت...داره خون م-

...مثل چشددمام...زبونم...لبام...حنجره سددوختیدوختم به دسددتم...م نگامو
 .... درست مثل قلبم.سوختیام!م

 هق هق افتادم... به
نه ها ندگ ب بود...ز من  حق  بود... من  فس  میمال  ن طرش  خا به  بود...

مال خود ...دادمیکشددیم مال من بود.... نه فقط  ها نه...ب ها ندارم بود....ب ر و 
سک من بود....دارا  دیبود...بهانه وجود من بود...نبا دمیبود...ام مییخودم!برو

 ...دیباشه...نبا یا گهیکس د شیپ
 تر شد... دیهقم شد هق

 بزرگتر... بغضم
 کنه؟ینم هیگر مرد
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دوسش دارم...من باشقشم...روش  مینامرد ینامردم....آره نامردم...با همه  من
سام....خونت رو م جومیدارم...م رتیغ ستم بهت  زمیریخرخره ات رو ح اگه د

 برسه ...
 آروم باش...-
 دست سالمم اشکامو کنار زدم... با
ش یب ستم رو ز یها شهیتوجه به  شدم و د شده،بلند  شو ریش ریخرد   ییظرف

 گرفتم...
 ....یجسش کرد...با خونت نشورنیظرف م نیابله!تو ا-

 تا ناله نکنم... دمیرو گز لبم
 ی...واشی!نجس بشه...به درک....بهانه...بهانه پیبود و درد اون چ یمن چ درد

 خدا...
 خدا؟-
 فکر فرو رفتم..خدا؟؟؟ به

 ...دمیرو به لبم کش زبونم
 دور زخمم... دمیچیپ یرو بستم و چندتا دستمال حوله ا ریش

 گفتم خدا؟؟ من
 !یآره گفت-

 دهنم رو قورت دادم....موهامو از صورتم کنار زدم ... آب
 صداش کن! گهیبار د هی-

 تو چشمام... دیدو اشک
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 ...منتظرته!گهیصداش کن د-
نه رو م صدددداش ها عد از ا خوام؟بگمیکنم بگم من ب  خوامی،میکج رو نهمهیب

 ...هیدست بذارم رو 
 فکر نکن!فقط صداش کن... نهمهیاتابک...ا-

 مو بستم......چشمادمیگز لب
 .شتریاشکام ب زشیتر شد..ر دیرو تو دستم فشردم...سوزش دستم شد دستمال

گام م رهیداره خ کردمیم حس نهین با  شددددی....روم نمک باز کنم.... مامو  چشدد
 یبا شددونه ها خوام،یم یبدونم چ قایدق نکهی...بدون ایخجالت و سددر افکندگ

 خدا!-دمیبار نال ریخم شده ز
 بهانه

شددد...در رو باز کردم و  ادهیپارک کرد...پ ابونیخ یگوشدده رو  نیماشدد حسددام
نارش وا کاپوت تکسدددادمیک به  گاه  هی... به آسددمون ن داده بود و داشدددت 

-به سددکوت گذشدددت و بعد گفت یا قهی...چند دقسدددادمی.کنارش واکردیم
 خونه؟ یبر یخواینم

 نه تکون دادم... یرو به نشونه  سرم
 ده؟ش یچ یبگ یخواینم-سمتم و گفت برگشت

 با اتابک قهرم!-گفتم یو با خستگ دمیکش قینفس بم دوتا
 آخه؟؟؟ یسر چ-دیخند

 نداره! تیول کن...اصال اهم-کردم یپوف
 زد و سکوت کرد. یخوشکل لبخند

 و بعد حسام سکوت رو شکست. میبه آسمون زل زد یا قهیدق چند
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 کنه؟؟؟ ختیتوب یترسینم-
ش یآه س شتری...بدمیک شتم...من به خاطر بذاب وجدان د دنیاز تر ه بالق هیا
...اتابک ... اون مطمئنا کردمیم یباهاش لجباز فم،داشددتمیبه شددددت کث ی

 نگرانمه!
 نه!-

 ؟؟؟یآزاد نقدریا یعنی-متعجب نگام کرد و گفت حسام
قتی...من هآزاد؟من حدود نبودم...ول چو قتیه گهی...دیم قدریا چو  یب ن

از  بودم،مهمتر ابونیهنوز تو خ ده بود و من کینکرده بودم...سابت نزد ییپروا
 خاموش... یگوش هیپسر...اونم با  هیاون،با 

بایداشددتم لج م یک با که ب کردم؟؟ مه اسددترس  شددتریخودم؟؟؟خودم  از ه
داشددت؟ با اتابک؟؟؟ اون  یریداشددتم؟؟؟با حسددام؟؟؟اون بدبخت چه تقصدد

ا محبتش؟من...من واقع نهمهیبود جواب ا نینداره...ا یکه گ*ن*ا*ه چارهیب
 چشم و رو بودم... یب

 ! یجواب سوالم رو نداد-
سام نگاه کردم...دق به شت خ سادهیرو به روم وا قایح ...تا دکرینگام م رهیبود.دا

 بود نه رو به روم... سادهیکنارم وا ادمهیکه  ییجا
 بهانه؟ یاسترس دار-گفت د،چونینگاهم رو د یجیگ

 ..من گرم بودن. یرو گرفت...دستاش بربکس دستا دستم
 !یزنیم خی یدار وونهید-
 درونم... ی...هوا سرد بود...مثل سردزدمیم خی...داشتم زدم؟؟؟آرهیم خی
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ستم ش د ش دیرو ک شم و خودش کنار  نیو به طرف ما سوار  برد...کمکم کرد 
 نشست...

 ه؟شیم یچ یدونیابون،میتو خ رنمونیمن چرا بقلم رو دادم دست تو؟؟؟بگ-
 شه؟یم یچ-گفتم ابلهانه

 ننیو منو بب انیو...بمو جانتون ب شهیپرونده واسمون درست م هیفقط !یچیه-
 درس و دانشگاه شم! الیخیب دیبا

بابث  یکه بمومه!کاش...کاش ه کردنینم میادآوریکردم...کاش همه  یهوف
شعله ها شدنینم س یکه  ستفاده کردن  عیبذاب وجدانم و شن! کاش با ا تر 

 ...کردنیکلمه،خجالت زده ام نم نیمداوم ا
ف حر قتیکه مقصددر نبودن!اونا داشددتن از حق هیخودم بود...بق ری...تقصدداما

له ها زدنیم خودم رو گول  خواسددتمینادوِن کودن،م یو من..درسدددت مثل اب
 بزنم!!!

 نرو تو هپروت!حرف بزن بابا! یبهانه!ه-
 کردم... یپوف

 بود... قهیدق12و 10رو نگاه کردم... سابتم
 !کشتمیم نباریدفعه فقط دوتا داِد خفه زد...ا دهنم رو قورت دادم...اون آب

 !قهیدق 13و  10سابتم رو نگاه کردم... دوباره
شمامو سع چ ستم ... سترس رو از خودم دور کنم...طور یب قرار نبود  یکردم ا

 تشره!نترس....نترس... هیبشه!فوقش دو تا داد و 
 منو برسون خونه!-
 ؟؟؟یسرد یلیخ یدونستیم-نگاه گنگ بهم انداخت و گفت هی
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خبیبودم؟؟؟م سددرد قدری...چرا ای...ولدونسددتمی...آره مدونسددتم؟؟؟  ن
 موجود به اسددم هیداشددته باشددم...مثال اآلن کنار  جانیه تونسددتمینم اد؟چرایز

سته بودم...همون ش سر ن ست پ س یدو شمار امیکه همکال ا ت کردنیم یلحظه 
را چ فتن؟؟؟گیم یحرف باهم بزنن...اصددال چ یروز قرار برسدده...تا برن و کل

و دانشگاه  ،مدرسهیسالم خوب م،جزیزدن نداشت یبرا یحرف چیمن و حسام ه
 در چه حاله،تو خونه چه خبر و تمام!!چرا واقعا؟؟؟

 ؟؟؟یبهانه ؟؟؟هست-
فکر و  یفشددار کل ری...زدادی...مغزم داشددت ارور مشددهیچسددبوندم به شدد سددرم

 ...شدمیرد مجلوه کردن داشتم خ الیخیب یاحساسات متناقض و تالش برا
 منو برسون خونه...-

صله  هی نیهم سکوت کنه....فا سام   ابروهاش تموم نیب یجمله بس بود تا ح
سر دنده خالشینیب یباال فتهیشه و گره ب صش رو  سربت ی....حر به  کنه و با 

 طرف خونه برونه!!
سر نقدری!!اکردمیحال حسام رو هم بد م من تر منو برسونه  عیکه بجله داشت 

 تم خالص شه!!!و از دس
 حق داره!!-زدم و گفتم یپوزخند

 اتابک
 ...قهیو شش دق یو س ده

http://www.roman4u.ir/


 313 های تنهایی منسرگیجه 

.سددرم کردی...درد مسددوختینم گهیبودم...در حد انفجار...دسددتم د یبصددب
سطل انداختم  یرو تو ی.گلوم خشک بود...دستمال خونشدیداشت منفجر م

 بستم... دیو دستم رو با دستمال جد
 ی...فشددار خون رو تو رگاکردمیم یط قهیو برض هال رو صددد بار در دق طول

ثل کوره... منتظر کردمیو گردنم حس م یشددونیپ ت هی...داغ بودم...م ا محرک 
 رو... تمیبصبان یهمه  زمیبر رونیب

 ...ومدیبود؟؟؟چرا نم کجا
 اد؟؟؟یاگه شب ن-

 ...کردمیم یغلط هی دیوحشتناک بود...با فکرشم
 ی شماره-ر از من استرس داشت....بدت گهیفرنوش رو گرفتم...اون د ی شماره

 ؟؟؟یحسام رو دار
 نه!-

 دمیمبل انداختم و با تمام قدرت کوب یرو رو ینکردم...گوش یخداحافظ یحت
 !ی...لعنتیابنت یلعنت-...زیم یرو
 ...قهیدق کیو چهل و  ده

نام از رکردیدرد م فکم ندو ثل  شدددهی....د درد داشددتن...گلوم خشدددک بود م
ستمال تو س یچوب....د سرد بود.... خبر از داغ سیتم خد  یاز خون....بدنم 

 نبود....
 ...دیکشیم ریهم فشار داده بودم،استخون کنار گوشم ت یبس دندونامو رو از
 در چه حاله؟تو ب*غ*لشه!-
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تامو قدرت مشدددت کردم و غر دسدد مام  نت رو -دمیبا ت بفهم حرف ده
 ک*ث*ا*ف*ت!

گه؟؟؟فقط تو م هیخب چ-  هگید ی؟؟؟پسددرایدخترارو ب*غ*ل کن یتونیم
 هم...
 ببند...فقط ببند!-دمیکش بربده

 ترشیکردم...دستمال رو ب یسکوت....دوباره طول و برض هال رو ط هیثان چند
 دستم فشردم... یرو
 ...قهیو پنجاه دق ده

 ....کردیتو وجودم،غوغا م گاریس دنیکش ی...وسوسه شدمیم وونهید داشتم
 بسددتمیچشددمامو م خواسددتی.دلم مهزار زحمت آب دهنم رو قورت دادم.. با

 تاه اومد...کو شدی... نمومدمیکوتاه نم گهید نباریبود...ا نجایا کردمیباز م یوقت
سرم رو تو یرو ستم.... ش سالمم گرفتم و خ یمبل ن ست  ست  رهید شدم به د

 چیکنم... دستم از همه جا کوتاه بود...ه هیبازم گر واستیآش و الشم... دلم م
ب قل نیکنم تا ا زیم....دوسددت داشددتم خودم حلق آوبکن تونسددتمینم یغلط
 راحت شه... دنیناموزون تپ نیاز ا یلعنت

 هم فشار دادم... یرو چشمامو
شتم....حس کردم گردنم رگ به  ژیغ یصدا اومد....با تمام قدرت به بقب برگ

 زیخ میمهم بود... بهانه که ن زیچ هیندادم...در اون لحظه  تیرگ شدددد...اهم
 ...اوردیچکمه هاش رو از پاش در م بود و داشت
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نگاهم رو حس کرد...چون سددرش رو باال گرفت و نگام کرد...دلم  ینیسددنگ
نگ شدددده بود برا ها نیا ی.... برادیصددورت گرد و سددف نیا یت نه   یگو

سر  یکوچولو نیا ینگاهش...دلم برا یسرد یبرجسته...دلم تنگ شده بود برا
صبان شده بود....اگه ب شتیم تیبه هوا تنگ   و تو ب*غ*لم دمیپریاز جا م ذا

شردمش...بطریم شمام کرده بودم رو از  یف ست شش ا شب از بال رو که تمام 
 ...ذاشتینم تیبصبان یعنی...شدینم ی... ولدمیبلع یوجودش م

قدرتم از ب یچیتا ه دمیرو گز لبم مام  با ت  رونیب مینینگم....نفسددم رو 
شم برا شتن لبم ب یدادم...تال سته ا ینام بدندو نینگه دا ز ثمر بود،چون ناخوا

 یکدوم قبرسددتون-بلند از هم باز شددد یصدددا هیو با  دیپر رونیدندونام ب نیب
 ...یبود

 نگام کرد...سرد سرد... مات
ه طرف پله و ب دیدنبالش کش شویدر ول کرد و اومد تو...کوله پشت یجلو بوتاشو

 ها رفت...
 مبل رو چنگ زدم تا از سر جام نپرم... ی دسته

 !نیبش ریبگ-دمیسمت اتاقش...غر رفتیم داشت
 خسته ام!-حالت گفت نیحس تر یسمتم...با ب برگشت
که خورده بودم تو قالب بربده از گلوم فوران  ییشددددم...تمام حرصدددا منفجر
 یگشتیول م ابونیتو خ یداشت ی!وقتیخسته ا یکرد ؟؟؟غلطیخسته ا-کردن

 ؟یخسته ا ،اآلنیخسته نبود
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ست...ب یرو ش سرد یا همون نگاه خالپله ن -گفت یو پوج نگام کرد و با خون
با دوسددتات  یرو مسددلما دوس دار لیباشددم...روز تعط خواسددتم،مزاحمتینم

 که من دوست دارم... نطوری...همیباش
 یتونیخبر نم هی-پر از درد و غصه به طرفش رفتم... یجام بلند شدم...با بدن از
 ...یبود یک ؟؟؟بایبود ؟؟؟کجایبد

 نیهم یبرا!یستیاآلنه که بگه تو آقا باال سر من ن دونستمیام کرد...منگ یبصب
باال آوردم و گفتم عیسددر باال سددرت دونمی...م دونمیم-دسددتم رو  قا  ... آ

 خونه قانون.... نی...ای...ولستمین
ز حد ا شیکه ب ییطرفم و با چشما دی...دودیتموم نشده بود که از جا پر حرفم

که باال آورده بودم تا به سددکوت  ی...همون دسددتشددد به دسددتم رهیباز بودن خ
ده پوشون یدستمال حوله ا یبود و با کل یکه زخم یدبوتش کنم...همون دست

بهانه  خاطررو خورده بود که به  ییکه چوب حرصددا یشددده بود...همون دسددت
 بودم... دهیبلع

 اتابک دستت...-
 رو دراز کرد سمت دستم... دستش

 ...نبود میبود من حال میاگر درد یعنی....کردیدرد نم گهی...ددمشیکش بقب
 ؟یبود یبا ک-
سوالم،نزد یب س کیتوجه به  س نهیتر اومد... ستش روستادیام ا نهیبه   یرو ...د

 ...هیدستت خون-دیبازوم گذاشت و نال
 سردش رو رسوند به پوستم... یدستا
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 بستم... چشمامو
 !هی...دستت خونهیدستت خون-...دمیپر بغضش رو شن یصدا

 از پوست دستم جدا کرد... دستاشو
 رو رسوند دو طرف سرش... دستش
 غیپله نشددسددت....ج ی...رورفتی...بقب بقب مدمیرو شددن غشیج یصدددا

 ...ختیریو اشک م دیکشیم
 نگاش کردم... یگنگ با
 خون...دستت...نه...مامان...-

 طرفش... دمیدو
 بهانه...-

 هم فشار داد....محکم محکم... یرو چشماشو
 چشمام... ی....جون گرفت جلو زیبز یخاطره  هیتلخ،از  یخاطره  هی

 بهانه... ی ناله
 مامان مامان گفتنش... یصدا

 بدن غرق خون... هیبارون... یجاده چالوس...دونه ها یسیو خ یکیتار
ستم رو پ کنارش ستم،د ش شونه اش.... دمیچین ...بهانه،من سی...هسیه-دور 

 .قربونت برم... شتمی...من پشتمیپ
چه...داشدددت تو ب*غ*لم م هی هایو خون سی...خدیلرزیدخترب له  نا  ی...

 بابک....لرزش بدن خاطره...
 نه ...نه...-
 ...یچی...هستین یچی....من کنارتم...بهانه ه شتمیمن پ-
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 شد... شتریب دنشیلرز
 اش... نهیو خس خس س تقالهاش

باز  اشوپیمت زرو جلوم گرفتم...با زح شیاز دورش باز کردم...کوله پشت دستم
 ...دمیکش رونیرو ب شیکردم و اسپر

 ...دیلرزیاشک بود...م سیخ صورتش
 ...فتهیتا اشک رو صورتم راه ن دمیگز لب

 ما...م..ا...ن...-
 تو گوشم...دوباره بهش فشار آوردم... دیچیپ سیپ یصدا

 ...زدینادر تو گوشم زنگ م یهصدا
 اگه باز بهش شوک وارد شه...امکان داره....-

و ر شیشددونی...تو ب*غ*لم فشددردمش...پمیشددونیبه پ دمیرو کوب مشددتم
 ...اگه باز همون روزا تکرار شه...گهیشوک د هی...دمیب*و*س

 شوک دوباره... هی...کافکیکوچ زیچ هی-
 نترس فدات شم...نترس...من کنارتم...-دمیو نال دمیرو گز لبم

 مامانم....-چنگ زد راهنمیپ به
 که بگم....داشتم  ی...چگفتمیم یچ
 ...درست مثل اون شب...دیلرزیم

 ...مثل اونشب...کردمیم یبدبخت احساس
 ...مثل اونشب...زدیزار م داشت

 آرومش کنم....بازم مثل اونشب... تونستمینم
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ثل اونشدددب... از خداایخدا-ته دل صدددداش زدم...م به اون  ای! نذار برگرده 
 روزا...نذار!

سه تا  لمارستان،حداقیب یبر دیبا-گفت و دیچیرو دور دستم پ لیگازاستر نادر
 .خوادیم هیبخ

 ...اآلن بهانه...رمیبعدا م-کردم و گفتم یهوف
 حرصشو نخور! نقدریاتابک...ا دیخواب-زد و گفت یآروم لبخند

 ...هوی..کردمیداشتم سکته م-و گفتم دمیگز لب
 !دیا وونهیجفتتون د- دیخند

 ؟یون حالت چاگه باز برگرده به هم-توجه به حرفش گفتم یب
 ...دونمیم دیبع-رو تکون داد و گفت سرش

 هست! گهید یافسردگ هیبهانه م*س*تعده -دمینال
 تخواسددی!!!اگه مهیدختره نسددبتا قو هیبوض شددده...اون  یلی...بهانه خنیبب-

به اون حالت،مطمئن باش ، نه اآلن ک یاتفاق م نیا شیماه پ هیبرگرده  ه افتاد!
 آرومه... طینسبتا شرا

له م نیآروم بود؟من داشددتم ا طیشددراآروم؟ آروم  طیشددرا شددددمیوسددط نف
نه ا ها تب بغض داشدددت و اونجور اشدددک  کردینم هیکه گر یبود؟؟؟ب مر

 بود؟ یآروم ینشونه  نای...اختیریم
 اورمانس. میتو هپروت...بپوش بر یباز که رفت-

 رو خمیم خواسددتمیباهاش محکم برخورد کنم...م خواسددتمیکردم...م یپوف
ستمیوبم!ممحکم بک ضع یچ یکنم...ول خشیتوب خوا س یشد؟؟؟به و  میدیر
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بهش  دیرفتارامو کنترل کنم...با دیمراقبش باشددم.با دیآرومش کنم...با دیکه با
 به آرامش دارم... ازین یاز هرکس شتریخودم ب یآرامش بدم وقت

 !نجایا ادی...به اون دوستت بگو بامینم-
تاد و فرس رونینفسش رو ب یکه هوف دید یچ دونهیکرد...نگاهش کردم.نم نگام

 باشه!-گفت
با نه و من دراز کشدد لشیمو به دوسددتش زنگ بز تا   یرو دمیرو برداشدددت 

. درد رو تو تک رهیم نییمغز سددرم تو جمجمه ام باال پا کردمیتخت...حس م
 داریب گهیبخوابم و د خواسدددتی...دلم مکردمیبدنم حس م یتک سددلوال

 هفته... هی ینشم...حداقل برا
شت هیرفته بود... رونیاز اتاق ب درنا شه تو ا-لحظه از ذهنم گذ تاق نکنه رفته با

 بهانه؟؟؟
ستم...با تمام قدرت از تو عیسر ش سمت در...در  دمیتخت جه یسر جام ن

 .زدیپله ها داشت با تلفن حرف م یاتاق بهانه بسته بود و نادر تو
شدم...حت یلحظه از فکر هی شرمنده  شد نگا یکه کردم  ه پر تعجبش رو روم ن

 وجود...برنگشتم تو اتاق.کنار در اتاق نشستم... نیجواب بدم...با ا
 تنمیبیم هیاومد کنار و دسددتش رو گذاشددت رو شددونه ام...تلفنش رو با  نادر

 رون؟یب یپریم ایجن هیاتابک؟چرا شب یخوب-تموم کرد و گفت
نگاه  هی نکهیتکون دادم...بدون ا ستین یچیه یکردم و سرم رو به نشونه  یپوف

 هم بهش بندازم سرم رو چسبوندم به زانو هام...نادر هم رو به روم نشست...
 ؟یبگ یزیچ یخواینم-
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 .ستین یحرف-و گفتم دمیکش یآه
 از شبنم چه خبر؟-

ت رف-نگاش کنم گفتم دمیکشددیهنوز خجالت م نکهیرو باال دادم و با ا سددرم
 رونیگفتم که بره ب یعنی...رونیب

وندگار م دونسددتمی!مدونسددتمیم گفتی،انگار م ییجورا هی...زد یپررنگ لبخند
 .ستین

 زنگ بلند شد. یلحظه صدا همون
 !ادیب دینبا ایزود نیمردک که به ا نیا-بالفاصله گفت نادر
 بلند شد و به طرف اف اف رفت... بعد

 اومد... میچه حالل زاده!تا اسمش رو برد-دیپله ها غر نییپا از
 شبنمه؟-و گفتم زحمت از جام بند شدم با
 اوهوم!-

 .بذار همون ور بمونه!ایباز نکن-دمیغر
 یچ نمیشددبه!من برم بب مهیکه!سددابت دوازده و ن شددهینم-کرد و گفت ینوچ

 .کنمی...قانعش مگهیم
 !یتو نداد یراش داد-کردم و گفتم یاخم

 مبل چنگ زد و به طرف در رفت... یرو از رو کاپشنش
نه نشددسددتم... منم ها تاق ب نار در ا تاق،چون...خودم خودم رو ک نرفتم تو ا

گ رو قشن یاون فضا ک،تویتاب حضورش رو اونهمه نزد دونستمی!مشناختمیم
 حضورش ،ندارم... ی،که پر بود از بطر تنش و گرما

 زود خواب رفتم یلیزانوهام گذاشتم...چشمامو بستم و خ یرو رو سرم
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و از هم جدا ام ر دهیبهم چسب یبازوم حس کردم،با زحمت چشما یرو یدست
 .دمیدیمه م هیال هیرو از پشت  زیتار بود...همه چ دمیکردم...د

 اتا پاشو...اومد.-
 جیاز جام بلند شدم...سرم گ ی...با سستدمیام کش دهیخشک یرو به لبا زبونم

 ری...نادر خودش رو بهم رسوند و زدمیفهم نویقدم ا نی...با برداشتن اولرفتیم
 بازوم رو گرفت.

 .یچقدر لجباز نیت رفته پسر!ببخون از بدن-
 با شددبنم حرف-گوشددام گفتم یتو زیو زیو یتوجه به صدددا یکردم و ب یهوف

 ؟یزد
عدا با هم ب-و بعد گفت نمیتخت بش یبه اتاق.نادر کمکم کرد رو میبود دهیرس

 ...میزنیحرف م
شت...ا قهیرفت و چند دق رونیاز اتاق ب عیسر ستش برگ حالم  درنقیبعد با دو

 ایکردم  یدرسددت با طرف احوال پرسدد دمیداشددتم که نفهم جهیسددرگ بد بود و
که تو  یزنگ ممتد یاونم صددددا کردمیرو واضددح حس م یزیچ هینه...فقط 
 .دادیو آزارم م دیچیپیگوشام م

سا عیسر ستم... لشیو شمامو ب شد و من چ شغول  سوزش  هیرو پهن کرد و م
ود ب انیذهنم در جرکه تو  ییاالیفکر و خ یکنار همه  کردم،دریحس م فیخف

 ...کردنیم دیو درد سرم رو تشد
 /؟؟یکردیم کاری....چدهیبد بر-

 !گرفتهیم یداشته با خودش کشت-دمیشنگول نادر رو شن یصدا
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 !وانیبا ل-کردم و گفتم یپوف
 !گرفتهیم یکشت وانیهان با ل-

 خوره،یم هیبخ یی.چهارتادهیبر یبمق-زد و گفت یپوزخند
باال یب هامو  فاوت شددونه  ندم نیا- دادم و فکر کردمت به  یزخم نیچ که  بود 

 رو بدنم؟؟؟ نشستیخاطر بهانه م
ش ، شکستن یگلدون رو شکست.....از صدا هیسه سالش بود،زد  یبار وقت هی

ها و خودش رو نجات  شهیخرده ش یپا بذاره رو خواستیم ادمهیافتاد. هیبه گر
سمتش تا جلوش رو بگ دهیبده....دو ف پام ک شهیش کهیت هیو بعد... رمیبودم 

 رو خراشونده بود...
و  قبل از افتادن گرفته بودمش یخورده بود،ول زیکوه ....پاش ل گه،تویبار د هی

 بود! هیخودم تعادلم رو از دست داده بودم...هنوز تو کمرم رد سه تا بخ
 ...دمیخند تلخ

 بگو! یزیچ هیاگه درد داره -
د انداختم....درد داشتم؟؟؟من که منگ جمله رو گفته بو نینگاه به نادر که ا هی

تل*خ*تر که تو  نه، ها با ب خاطراتم  نگ   نیریشددد طمیشدددرا نیبودم...م
صا وقت صو سرم اومده تا اون  نیجاها ا یلیکردم،خیفکر م یبودن...مخ بالها 

که بهم م هی. شددددیحس خوب وارد رگهام م هینشددده... شیطور  گفتیحس 
.من حاضددر بودم به خاطرش سددتون باشددم.. تونمیگاهم، براش م هی!تکممرد

 که سهل بود! یدگیو چهارتا بچه و دوتا خرش هیجونمم بدم،سه تا بخ
 تموم شد!-
 ود...کف دستم نشسته ب یمشک کینگاه انداختم به دستم..چهارتا گره کوچ هی
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 یمراقبت ازش رو که بلد-زخم رو بسدددت و از جاش بلند شدددد یدقت رو با
سه،گرد و خاک و کثگهید  ی،روز گهی!از دو روز دنطوریهم هم یفی!آب بهش نر
 !دنشونیکش یهم برو اورمانس برا گهیروز د7بار با سرم بشورش... هی

 تکون دادم و تشکر کردم... سر
 یرفتن....دکمه ها رونیشددونه اش و با هم از اتاق ب یدسددت گذاشددت رو نادر

 رو باز کردم. راهنمیپ
 حال بلند شدن و خاموش کردن چراغ رو نداشتم. یحت
 سرم به بالشتم برسه در اتاق باز شد. نکهیتخت ولو شدم و قبل از ا یرو
دورش بودن  شددونیشددددم...موهاش پر زیخ میبهانه تو چهارچوب ن دنید با

 ....یطوس یاسک قهیتاپ  هیتنش بود با  شیمشک نی...هنوز ج
 ...دیبه اشک نشسته به طرفم دو یچشما با
 بلند نشو...-

ش نکهیاز ا قبل ستانیکامل ب شونه ام و غر زد یم،د شار داد رو  -کوچولوش رو ف
 بخواب...

 بهانه...-
 شد.... سیاز اشک خ صورتش

 هنینشستم،خودش رو پرت کرد تو ب*غ*لم...سرش رو گذاشت رو س صاف
 اتابک....-دیبرهنه ام و نال ی

-فتمو گ دمیچیاومدم...دستامو دورش پ رونیتا از بهت ب دیطول کش هیثان چند
 بهانه؟ یکنیم هیجونم...گر
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 ام... نهیس یرو ختیریسردش،م یاشکا
منه...همش من  ریشددد...همه اش تقصدد ینطوریمنه...چرا دسددتت ا ریتقصدد-

 مقصرم...من!
 ی.من بیگفته تو مقصر ی...کزمیبز یستین-و گفتم دمیموهاشو ب*و*س یرو

 کردم... یاطیاحت
 هق کرد. هق

 تو ب*غ*لم فشارش دادم... شتریب
 .رمیمی...به خدا مرمیمیشه من م تیتو اگه طور-

 جمله اش... نیاز ا دیلرز دلم
قت شددددم.محکم تر تو ب*غ*لم فشدددارش دادم و گفتم یب من دور تو -طا

 زخم ساده اس... هیبگردم...غصه نخور 
شویب دیب*غ*لم خز از شت...چند ثان رون،پاها و  نگام کرد هیاز کف اتاق بردا

 بعد دوباره اومد تو ب*غ*لم!
 دور شونه اش.... دمیچیدادم و دستم رو پ هیپشت سرم تک وارید به
 بود؟ یآقاهه ک نیشد؟ا یچ ؟دستتیخوب-

نه ها گو به مو ندم  حالتش و گفتم یام رو چسددبو نادر -خوش  دوسدددت 
 بود! یدقت یب هیبود...دستمم 

 اآلن؟ یخوب-و گفت دیر ب*و*س گردنم
 نبود... میآره قربونت برم...خوِب خوبم...از اولم طور-
 داد... رونیرو لرزون ب فسشن

 موقع در اتاق باز شد... همون
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 اتابک من...-
 بهانه کنارم،شوکه نگام کرد.... دنید از

 ده...ام رو ببن ،دکمهیدست هی کردیچشماشو بسته بود و داشت تالش م بهانه
 کنه؟یم کاریچ نجایا دیبا باال دادن شونه پرس نادر
سع یپوف ستم  شونم...ح فشیضع یبازوهاکردم  یکردم....با دوتا د اال رو بپو
...لب بکنم یکار هی تونستمیبازوهاشو که م ینداشتم ول یموهاش راه حل یبرا
 ...دمیگز

 متوجه معذب بودنم شد... نادر
 ؟یدیبهانه جان نخواب-گفت یا ینسبتا جد یصدا با

 اتابک باشم! شیپ خوامیم-نگاش کنه گفت نکهیا بدون
موهاش بخوره به  یبو ترسددمی!مایخواسددتم بگم نقدم جلوتر اومد.... هی نادر

 بکنم... تونستمینم یغلط چیبود که ه نیا یبدبخت یدماغت...ول
استراحت  کم هیبرو بخواب،اتابکم  ای.بزمیبز روقتهیمدرسه...د یبر دیفردا با-

 کنه.
 من برم؟ یخوایم-نگاهش رو دوخت تو صورتم و گفت بهانه

 نه-و گفت دمیب*و*سدد شددویشددونی...پحرف زدنت برم. نیمن قربون ا یاله
 !زمیبز

شم غره  هی نادر ساب یچ ست ح شب -مهمونم کرد... یدر شب  پس انگار ام
 اد؟یب نمیزنگ بزنم به نگ یخوای!ممیدار ینینش
 ...میشیخونه!مزاحمتون نم دیخودم مراقبش هستم!شما بر-اخم گفت با
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زه به خاطر لحن خوشددم ایشدده، شیصددداش ر یدلم از گرفتگ دونسددتمینم
ش یلیو یلیاش،ق شم من  یخوردم...اله ریبره؟؟؟خودش مراقبمه!انگار زخم 

 فداش شم!
 !نی!من برم زنگ بزنم نگدیستینه مزاحم ن-

 نادر! -گفتم عیسر
 فته!ا ینم یشه،اتفاقینم یدادم طور نانیطرفم...با نگاهم بهش اطم برگشت

 تاسف تکون داد... یبه نشونه  یسر
 !میاقب هم هستبرو نادر...من و بهانه مر-

 اوهوم!-گفت عیموفق شده بود دکمه رو ببنده...سر بالخره
 زد... یزهر خند نادر

 !گهید رمیپس من م-گر بهم انداخت و گفت خینگاه توب هی
ر بهت سدد امیصددبح اول وقت م-گفت یبرگشددت سددمتم...با لحن محکم بعد

 !زنمیم
 سر تکون دادم. فقط

 رفت... رونیاتاق ب از
ظه به قول خودش من آخر حس ک ی لح باشددده!!! نه!حقش بود نگران  ردم نگرا

 نگرانم،چه برسه به حاال! دیخوابیاتاق م هیبا فاصله  یوقت
شمامو ستم و با محکم تر چ شتم زمزمه کردم یلحن نیب سراغ دا -که تو خودم 

 برام مقدسه که به خودم اجازه ندم،دست از پا خطا کنم... نقدریا
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شمامو سر چ ستم و  ستاباز کردم.. عیب ستا ی.نگام،فرود اومد رو د  یبهانه...د
زده  یو سورمه ا یالک طوس ونیدر م یکیناخناش  یاش...رو دهیالغر و کش

 ...دنیرسیتر به نظر م دیسف شهیبود...دستاش از هم
 ب*و*سه زدم روش... هیرو گرفتم و به طرف لبم بردم... دستش
 رو به طرف چرخوند و نگام کرد... سرش

ند کم جون به مدرسددده -زدم و گفتم لبخ فدات شددم...فردا  برو بخواب 
 !روقتهی...دیدار

 بمونم... شتیپ خوامیم-گرفته گفن یصدا با
باد یبرا دنیهم خواب شیخودت کمکم کن...پ ایخدا نذار شدددک هیاون  ....

 کنه...
 باشه ....-رو حفظ کردم و گفتم لبخندم

 ؟یلباساتو بوض کن یخواینم-
 چرا!-عد گفتنگاه به لباساش انداخت..ب هی

تو -.برگشت سمتم و گفتسادیدر وا یشد و به طرف در اتاق رفت...جلو بلند
 بپوش! یهم لباس راحت

 زدم... پلک
 ...رونیاتاق رفت ب از

تا نفس بم نیهم نار دمیکشدد قیکه در رو بسدددت دو خت دو نفره...ک ...رو ت
 برم مرتاض شم خدا؟؟؟ دیبهانه....من با

 رو رسودم به کمد. خودم
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 .دیشرت سف یت هیبا  دمیپوش یوار گرمکن مشکشل هی
 خوردم. یسمت تخت...مسکن برگشتم

 برگشت... بهانه
من دورت بگردم که  ی!الهیتنش بود با شددلوار مخمل زرشددک یبلوز صددورت هی

 !یندار یا گهیلباس د یقرمز صورت تیتونال هیاز  ریغ
 نشست... کنارم

 دورش ولو بودن. موهاش
 زد؟ هیبخ-گفت رو گرفت تو دستش و دستم

 دست منو فراموش کن!-و گفتم دمیموهاشو ب*و*س یرو
 سوخت؟-غضه نگام کرد با

 .دمینه!اصال نفهم-فرستادم پشت گوشاشو گفتم موهاشو
 !یاریسوخته!به روم نم دونمیم-
 من قربون تو برم...نه نفسم نسوخت...اصال درد رو حس نکردم! یاله-
ر ...چرا بال سیستیرا به فکر من ن..چیچرا مراقب خودت نبود-بغض کرد هوی

 ...یلیاتابک!خ یبد یلی...خیاریخودت م
شم....طور- شده که...اتفاق یبهانه...بهانه فدات ب ودت ...چرا خفتادهیکه ن ین

 ؟یکنیم تیرو اذ
 ...دمی..خودم اون خونارو ددیدستت بر-

ماشددو خون  یخون بود...بو-محکم بسدددت و سددرش رو تکون داد چشدد
 ...مثل ... مثِل...یدیلرزیم ی...تو داشتدمیم بده....باز ترس...من حالومدیم

 ....شدیم ی...باز داشت بصبختیریداشت بهم م باز
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 سمت خودم.. دمشیکش
 کردم. ب*غ*لش

 من خوبم بهانه...به خدا خوبم...-
 ...دیلرزیم

 .کردیوحشتناک رو مرور م یخاطره  هی..داشت کردمیم درکش
 ه!...قول بدیذاریبگو تنهام نم-
 یمرده قولش...قول بده!!!اگه مرد-و با خشددم گفت رونیتو ب*غ*لم اومد ب از

 قول بده!
له فاصدد خودت رو حرص  یالک ی...چرا داردمی...قول مدمیقول م-گفتم بال

 ؟یدیم
 ..بابکم قول داد..مامانمم قول داده بود...نی...همه تون نامردنینامرد-زد غیج

همه  دی..مثل مامانم،مثل بابک...من با.یریتو هم م-ام نهیتو س دیکوب مشتاشو
 اش تنها باشم...

سددم ق ی... به چ رمینم-لحن گفتم نیدسددتاشددو گرفتم....با محکم تر محکم
 ذارم؟؟؟هان؟؟؟یو تنهات نم رمیبخورم که نم

 ؟یذاریبگو جون شبنم تنهام نم-
 نگاش کردم... مات

 و ولباشدده من جونش رو قسددم بخورم؟؟؟من تور یشددبنم خر ک-گفتم محکم
ثالهم؟؟؟من...من جون خودت رو...جون  خاطر ام به  خاطر شددبنم؟ به  کنم 
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 بهانه...به جون خودت،به ذارمی...تنهات نمخورمیقسم م ینمیزتریکه بز ییتو
 !بفهم...یجون خودت....تو نفس من

 کم باور کن! هیبفهم!منو -التماس گفتم با
 ...اشکاشو از صورتش پاک کرد...دیرو باال کش دماغش

 ل؟قو-
 قول شرف!-و گفتم دمیرو کش شینی...بدمیخند

 .دیتخت دراز کش ینگفت...رو یچیه گهید
-گفتم و دمیرو ب*و*س شیشونیتنش...چشماشو بست...پ یرو دمیکش پتورو

 بخواب بروسک...
ستم کنارش...مطمئن بودم خواب چراغ ش سا نوی...ادهیرو خامو کردم و ن  یاز نف

آرومش تو خواب....چه  یتش...به چهره ....زل زدم به صوردمیفهمیآرومش م
کهی!!!ایقشددنگ قیتوف غه،صددورتش رو،وقت یبتونم ب ن غد ود غرق آرامش ب ید
 بودم! قایتوف نجوری!!!من باشق انمی،بب

گوشددش  ریرو ز ش،دسددتشیشددگیغلت زدم...بهانه طبق بادت هم سددرجام
شته بود و خواب شتم و چند هیبود...لباش  دهیگذا صله دا ا تار تکوچولو از هم فا

 لباش جا خوش کرده بود! نیمو،ب
 رو دوست داشتم. دنشیحالت خواب نینشست رو لبم...چقدر ا لبخند
رو از صددورتش کنار زدم و  اط،موهاشی....با احتدمیرو به طرفش کشدد خودم

 ؟یش داریب یخوایبروسک؟؟؟نم-خفه گفتم
که نادر به خوردش داده بود،خواب  ینشددون نداد...آرامبخشدد یالعمل بکس

 آورم بود...
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 ؟یشینم داریمن؟؟؟مموش؟؟ب یبهانه -گوشش بردم و گفتم کیرو نزد سرم
 انداختم و تد تند رو صورتش رو خاروند... شینیبه ب ینیچ

!پاشددو خورمتایخوشددمزه نشددو بهانه!م نقدریا-.لپش رو نوازش کردمدمیخند
 مدرسه... رسونمتی...پاشو مطونیش

 کرد و با حرص هولم داد بقب. یپوف
 ...دمایقلکت مقل-
 .ادیخوابم م-گرفته گفت یصدا با
 ؟؟؟یمدرسه چ-

زنگ بزن بگو من -چشددماشددو باز کنه دسددتم رو گرفت و گفت نکهیا بدون
 .ضمیمر

 گوشش... ریرو محکم فشار داد و همراه دست خودش گذاشت ز دستم
ابود داشت منو ن یفسقل نیدوس دارم داد بکشم...ا کردمی.حس مزدیتند م قلبم

 ...کردیم
 نکن اتابک.-گوشش تکون دادم... ریز انگشتامو

 مدرسه!پاشو بال! ینر شهینم-
 ....ادیخوابم م-

 باز کرد و با التماس نگام کرد! چشماشو
 !یکنیم کاریچ نیبب-ام گرفت...پلک زدم و گفتم خنده

 تو هم نرو دانشگاه!دستت اوخ شده.-داد باال و گفت ابروهاشو
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هانه که ب ینجوریا ی...ولیداشت،نه سوزش یه دردنگاه به دستم انداختم...ن هی
 درد بکنه! زهیر هیحداقل  خواستیدلم م کردیم یابراز نگران

 بود. مینگاه به سابت انداختم...شش و ن هی
 م؟ینر-تخت ولو شدم...بهانه سرش رو گذاشت رو بازومو گفت یرو
 .مینر-زحمت گفتم با

 ام.... هنیو سرش رو چسبوند به س دیام رو ب*و*س گونه
شروع کرد به تپ قلبم باز  ششیپ ...مشتم وواشی-....با التماس گفتمدنیتند تر 

 ...آروم باش...واشترینکن!تورو خدا!
شد...ا کم ب زود خوا یلیتا آروم گرفت...بهانه خ دمیلبم رو گز نقدریکم آروم 

طع کوتاه و منق ینفس بکشددم،ول قیبم خواسددتیدلم م یلیخ نکهیرفت...با ا
پا دمیترسددی...مدادمیم رونیبنفسدددامو  باال   داریام ب نهیشددددن سدد نیییاز 

 مدیترسددیباز مونده بودن....م نطوریشدده...دسددتام هم تیاذ دمیترسددیشدده...م
 دورش... چمشونیبپ

سیانی...اتابک کمن سن،از ب*غ*ل کردن  ی!با  سال  سقل یجغله  هیو دو   یف
کهی!از ادمیترسددیم  یلیخ یلی!خدمیترسددیتحملم در برابرش تموم شددده م ن
 !!!دمیترسیم

 خودت کمکم کن... ایخدا
به گوشدد اطیاحت با نارم رو میدسددتم رو رسددوندم  خت بود...برش  یکه ک ت

 از نادر... امیپ هیداشتم...
 شد یفرج دیبار بخون شا100 یدبا رو روز نیا-

 کمکم کن ! ایخدا
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 تحمل کنم! تونمیم یتا ک دونمینم
 کنم! یستادگیا تونمیم یتا ک دونمینم
 !نذار خرابه ه*و*س من بشه!!!بهم کمک کن استقامت کنم!فهیح ایداخ

ستیزدم!!!چه خوب م یپوزخند ستقامت کردن...ول دون ...ه*و*س یسخته ا
که بود ه*و*س نبود!اگر ه*و*س بود... چرا بهانه رو  یبود ؟اسم حس من هرچ

کردن  تو نگاه یبود که حت زیواسدده ام بز نجوریا دم؟؟چرایدیدخترا نم هیمثل بق
 بدم؟؟؟ اضتیبهش به خودم ر

ست از  یاونجام!وا گهیسابت د میتا ن-رو خوندم امیپ ی ادامه به حالت اگر د
 !یپا خطا کرده باش

...تمام تالشم رو به کار گرفتم که شکمم نلرزه!موفق شدم...بهانه دمیخند آروم
شت نفس م شیآروم دا ستم و ردیک شمامو ب کر بخواب اتابک...ف-گفتم زی...چ

 !یتونی...تو میتونی!تو مشبی...مثل دستی...فکر نستینکن 
 بهانه
سرم کنار ومدیشرشر آب م یصدا شمامو باز کردم ...پتو رو از  ...با زحمت چ

 دور و برم رو نگاه کردم. دمیکشیکه م یا ازهیزدم و همزمان با خم
 لحظه ذهنم قفل شد.... هیخودم رو تخت اتابک  دنید از

 قهی....چند دقومدیشر شر آب م یبه زدن....هنوز صداتند تند شروع کرد  قلبم
 بود. 12 یکای...سابت نزدهیبه چ یتا بفهمم چ دیطول کش

 کرده بودم؟؟؟ یچه غلط شبیزحمت آب دهنم رو قورت دادم...من...من د با
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مت از رو با پا یزح خت  له  نییت مدم...حوصدد جمع کردن پتو رو  یاو
 حس بود... ینداشتم....بدنم ب

 ...چرا ...َاه...نجایمدم اچرا او-
 بد... یلیخ یلیکرده بودم...خ ی...کار بددیتپیتند تر م قلبم

رو لمس کردم....اتابک اآلن چه  امیدور ارتودنسدد هی...دمیرو به لبم کشدد زبونم
 ...ایکنه؟؟خدایمن م یدرباره  یفکر

 ....دمیدو رونیاتاق ب از
 یشددسددتم...تک تک اتفاقااتاقم شدددم.در اتاق رو قفل کردم و پشددت در ن وارد

 ...رفتنیچشمم رمه م یاز جلو شبید
بودم...باز داشددتم همون حس رو تجربه  دهیرو تو دسددت گرفتم...ترسدد سددرم

 ...کردمیم
 آروم باش بهانه!-

آروم باشددم...من...من چطور تونسددتم شددب رو تو  ی...چطوردمیرو گز لبم
 ازش متنفرم... گفتمیاتاقش بمونم...من که م

!!!تموم گهی!!!گذشت دی...استرس داشتیبود دهیترس شبیتو د-تمخودم گف با
 شد...

 آب بد طعم دهنم رو قورت دادم... یسخت با
 !ی...وادمیدر آوردم...خجالتم نکش یبچه باز-

 نداره!اون بموته.نامحرم که نبود! بی!بسیه-...دمیتو موهام کش یدست عیسر
 احساسمو..-

 !یاحساس نزن نیاز ا یحرف گهیقرار شد د-جوابمو دادم خودم
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 هم گذاشتم... یرو پلکامو
 کنترل کنم... تونمی..احساسمو که نمیزنم،ولیحرف نم-
 بهانه جان!-

م که قلب یدندونام فشددار دادم و دسددتم رو رو نی...لبم رو بدتر بدمیمتر پر سدده
 بله؟-گذاشتم زدیتندتر م

 ؟یداری؟؟ب یخوب-
 سر جام بلند شدم... از

سرد ش یتونیتو مباش بهانه... حون سرد با ش الیخ یب یتونی!میخون !!ثابت یبا
 !زود باش دختر.یتونیکن که م

 در چرخوندم.. یرو تو دیکل
 !ریصب بخ-پاشو گفتم یرو انداختم به انگشتا نگاهم

بح صدد-باال گرفت و گفت کمیچونه ام...صددورتم رو  ریرو فرسددتاد ز دسددتش
 ؟؟؟یدیمموش!خوب خواب ریشمام بخ

که نادر به خوردم داده بود  ی؟؟خب آره...با اون مسددکنبودم؟ دهیخواب خوب
 ...دیبد خواب شدیمگه م

 آره!-
 ...شیچیرو از صورتش کنار زد...چشمم افتاد به دست باند پ سشیخ موهاش

 حموم؟؟؟ یرفت-گفتم عیسر
 آره خب!-زد پلک

 دستت رو...-
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با  هی خت و  ندا به دسددتش ا گاه  فت هین ند کمرنگ گ  هیتو  دمشیچیپ-لبخ
 !شمیم یدوبار حموم نرم که روان ی...من روزکیستپال

به رو یسددع که  تابکم  باشددم...موفقم بودم....ا خودش  یکردم خونسددرد 
 یدبا خونسددر اره،پسینبود که بخواد به روم ب یزیاون چ دیاز د یعنیاورد،ینم

 ؟یموهاتو شست یدست هی-جواب دادم
 رو تکون داد.... سرش

 که! شهینم-دادم باال ابروهامو
 کار نشد نداره بهانه خانوم!-و گفت مینیزد نوک ب یا ربهض

گاه شت؟؟؟؟ کیابروهام بهم نزد ناخودآ شد ندا من  شدیم یعنیشدن...جدا ن
 بودن که!!!!!!!!! ی...نشدنزایچ یبشم زن اتابک؟؟بعض

 ؟؟؟یفکر بود تو کرد نمیخفه شو بهانه...ا-دمیسر خودم داد کش یبصب
 !رونیب میبپوش نهار رو بر-ختیبهم رافکارم رو  یاتابک رشته  یصدا
 بذار برم دست و صورتم رو بشورم بعد!-باشه تکون دادم یرو به نشونه  سرم

 زد و به طرف اتاقش رفت. یلبخند
 یکفشددا شددهیم-به زبون آوردمش... عیفکر از ذهنم گذشددت....سددر هی هوی

 ؟یمخصوصتون بپوش
 نگام کرد. یریداد باال...با دلگ ابروهاشو

 راه چاره داره چرا... ی!وقتیکنینگام م نیخب چرا همچ-دم و گفتمکر یپوف
...چند دیحرفم رو گوش بده.به طرف اتاقش رفت و در رو بهم کوب هیبق نستادیوا
چشددمامو بسددتم و بعد باز کردم.محکم نفسددم رو فوت کردم و به طرف  هیثان

 رفتم. ییدستشو
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عا د-زدمیبا خودم غر م زیر هی نهیواق ب یا وو نه! ها بهیدل خوش کرد یه چب  ؟
 آخه؟ یدرخشانش...به چ یچالغش،به سابقه  یاخالق خوبش؟به پا

ه خنده ک هی!یواقع یخنده  هی!دمیبچه گانه ام خند یبار به بالقه  نیاول یبرا
 بفهمم چقدر از ته دله!واقعا ابله بودم که بهش دلبسته بودم... تونستمیخودم م

 .دمیبه صورتم پاش یآب مشت
 ...گهید فتهیروز م نیباشه به ا دهیبت ندآدم که مح-

 !دمیپررنگ بوده،فقط اون و د شهیاز بس هم-ادامه دادم عیسر
 تو صورتم. دمیآب پاش یا گهید مشت

 پررنگ شن! هیبق یو نخواست ی!نذاشتیا وونهیاز بس د-
پررنگ  هیکه بق خوامیو م ذارمیم-و گفتم نهیپوف کرده ام تو آ یزدم به چشما زل

 ...کنهیداره جا اشغال م یادی!!!زشیواقع یبرگرده سر جا دیابک باشن!!!!ات
ست،فام-حرفام ادامه دادم دییرو تکون دادم و در تا سرم شنایدو سام و ل،آ ...ح

 ....چرا نذارم اونام ابراز وجود کنن؟؟؟هیبق
 هی...اتابک...هموندهینم ی...ترسددم معنارمیدر نم یبچه باز-ادامه دادم محکم
مطمئنم  ی... ولسددتمیمطمئن بودم ازش متنفرم...اآلن...متنفر ن روزیکه د

 !ستمیباشقشم ن
حالت و حس  نیفقط خدا کنه تو هم-شددددم رهیبه صددورتم خ ینامطمئن با

 بمونم....باز هوا برم نداره...
تاب دادم و گفتم کش هام  بار دور مو به قول گهید یتونیم-موم رو سددده  !!!

 خودش...کار نشد نداره!
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ند خ کردم و از دسدددتشدددو یپوز تم رو خشدددک  زدم  ییزدم....صدددور
 ...خواستمیم دی...فقط باشدی...مرونیب

 هم فشار دادم. یرو پلکامو
 کم. هیکم...فقط  هی!خودت رو باور کن یهست یقو یلیتو خ-

اگه  یکه ...حت نقدری....اکمیاز  شددتریزدم...خودم رو باور داشددتم...ب یلبخند
مه  ت دنیرسدد یبرا طمیشددرا یه به فرض محرمم به ا گه  بک فراهم بود...ا ا

به ل*ج*ن کشددخواسددتمشینبود،بازم نم تابک روحش رو  بود....به  دهی....ا
 آلوده بود... رهیکب یگ*ن*ا*ها

 خودش!! یلنگه  هیکیفرد پاک، هی اقتیل-ابتماد به نفس زمزمه کردم با
 ...دمیکش قینفس بم دوتا
 داشتم... یحس خوب چه

 آروم نفس بکشم. تمتونسی....مزدیآروم م قلبم
 لبم نشست...در کمد رو باز کردم.... یرو ینامحسوس لبخند

 !شهیبزرگ شد.م شهیبزرگ شم...م دیبا-
 اتابک

 توجه یتخت نشستم...حوله ام رو از تنم در آوردم و ب یرو یابصاب خورد با
تخت ولو شدم...کم ابصابم از  یلرزوند،رویاتاق که تنم رو م ینسب یبه سرد

 شبنم و بهانه خرد بود،بهانه هم زده بود تو پرم. یدر ،درباره نا یحرفا
شن یصدا سرم   شین نیبه ا یتو هنوز بادت نکرد-دمیاون موجود وراج رو تو 
 هاش! هیو کنا



wWw.Roman4u.iR  340 

 

حمل ت تونمیرو نم ارهیراحت به روم ب نقدریرو با تمام قدرت فوت کردما نفسددم
 کنم!

 ؟یو برطرف کنمشکل ر نیکه ا یپوشینم ی!چرا کفشگهیخب راس م-
 چون...چون ...-
جت رو برا نیا لی!خودتم دلگهید یدونیخب نم- ما مه سدد  دنینپوشدد یه

 !یدونینم
 ی.از روگفتمیم یزیچ دی...حرف حسدداب جواب نداشددت!نبادمیرو گز زبونم

 تخت بلند شدم...کمربند حوله رو سفت کردم و به طر کمدم رفتم.
 واقعا؟ دمشون؟چرایپوشیبرداشتم،نگاهشون کردم...چرا نم کفاشامو

ش زبونم شون آوردم و جعبه دمیرو به لبم ک رو هول دادم  یخال ی...از جعبه در
نادر فکر  یحرفا دم،بهیپوشددیکمد...لباسددامم برداشددتم و همزمان که م یتو
 .کردمیم
ه ات با گذشددت یخوای،میبد رییرو تغ تیزندگ یخوایبه شددبنم گفتم تو م-

ازش خواسددتم  ی.حتیسددادیحکم وام متی...گفتم که رو تصددمیکن یخدافظ
 و بهت وابسته ست و.... تونهیدورت رو خط بکشه ...اونم گفت که نم

 ...دمیشلوارم رو باال کش پیکردم.ز یپوف
!بازم باشدده یرفتن دائم نیا دونمیم دیبع یرفت،ول نکهیبا ا-نادر یصدددا بازم
 اتابک؟ یتونی؟میمحکم باش یتونی...مگردهیبرم
لک زد در بد بودم،ولجوابش فقط پ قدرم  رو  یمی...اگه تصددمیه بودم...هرچ
 .رفتمیآخرش م گرفتم،تایم
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 بهانه هم... یدرباره -
ته بده!نم نذاشدد مه  نه رو دوسدددت  خواسددتمیبودم ادا ها بده.من ب مه  که ادا
شتم.خ شتم.از خدام بود  ادیز یلیخ یلیدا سش دا  شبیمثل د یتیموقع هیدو

گاش کنم...نم زیدل سددد هیتا  ادیب شیپ بهم خرده  سدددتمخواین نادر 
عا  یاالیفکر و خ خواسددتمی!نمرهیبگ نه!واق به سددرم وارد ک نده رو  آزار ده
باره -...خواسدددتمینم نه ه یدر ها فا ه یچیب  یچینگو...من...من...لط

 ....کنمینگو!خواهش م
 رو بستم.سابتم رو دستم کردم... راهنمیدور مچ پ یها دکمه

هش ب دونسددتمیبود!م دهیچیم پکه دور دسددت یدینگاه انداختم به باند سددف هی
 نمویپشدد عی...بعد سددریلحظه به سددرم زد تا بازش کنم ول هیندارم. اجیاحت

 شدم....
بامو هرطور دوسدددت -پام کردم...هنوز تو سددرم پر سددر و صددددا بود جورا

با هینکن... ،فراموشی...ولیدار تک برخوردات بهش  دیروز  تک  خاطر  به 
 اتابک! ستین ری...اون روز دیجواب بد

 امیگوشه از بچگ هیصدا که...داشت  هیخشن... یصدا هیتو سرم پر شد از  باز
 ورادآیرد،یم خیصدا کرد...همزمان که مو به تنم س هی....کردیم یادآوریرو بهم 

 نه چندان دور!!! یبود...از گذشته  میبخش مهم از بچگ هی
 ...دی...بامیباهم حرف بزن دی...بانمتیبب دیبا-

...هم از دمیترسددیازش م شددهی!همدمیترسددیز حضددورش م...ادمیرو گز لبم
باز همون  دهیکه هم یخودش...هم از صدددداش!!!و از وقت بودم خودشددده....
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با شددددت ب ته  تهیترس،الب به وجودم...لرز م شددتر،برگشدد ختیبود  ه ب ندا
 رو... یآرامش نسب نیا تونستی...متونستیبدنم...اون...اون م

 اتابک؟-فکارم رو پاره کرد.ا یکه به در خورد رشته  یتقه ا یصدا
 یغلط چیه-لب گفتم ریدادم.لبم رو تر کردم و ز رونیرو پر صددددا ب نفسددم

 ...یچیبکنه!ه تونهینم
نفس  دیرفت با ادمیلحظه  هی...دنشیرو برداشددتم و در رو باز کردم...با د کتم

شم!چند ثان ش یا هیبک ست رو لبم...بهانه،با  هی د،تایطول ک ش لبخند پررنگ ن
انوم خ هیهمرنگش، یو چکمه ها یقهوه ا یبلند و شال بافتن یریش یلتواون پا

 !کیش یخانوم کوچولو هیشده بود! اریتمام ب
 م؟یبر-لبخند سرد داد و گفت هیلبخندم رو با  جواب

زدم...چند بار ابروهامو دادم باال تا حواسم برگرده سر جاش...با وسوسه  پلک
 خانوم خانوما! میبر-ب*غ*ل کردنش مقابله کردم و گفتم ی

شما شاره ا شیا شهیش یچ شام کرد و  یرو بهم دوخت...با نگاهش ا به کفا
 !شونیدیکه پوش یمرس-گفت

 رو زایچ یلیخ شدددهیم یاریم ادمی یاز تو که گاه یمرسدد-زدم و گفتم لبخند
 فراموش کرد!

 خان بمو! میبر-هرچه تمام تر نگام کرد...پلک زد و گفت یحس یب با
کنترلش کردم...قلبم تند  عیسددر یخواسددت جمع بشدده...وللحظه  هی لبخندم

رو برگردوندم و به طرف پله ها  عی...سددراوردمیبه روم م دینبا ی...ولی..ولزدیم
 رفتم...
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 زدیکه دونسددته و ندونسددته بهم م ییبا تمام ضددد حاال دی...باومدمیکنار م دیبا
قط ... فقط و فومدمیکنار م دیکه بهم داشت با یبا احساس ی...حتومدمیکنار م

روز بتونه فراموش کنه من  هی دیروز بوض شدده...شددا هی دیشددا نکهیا دیبه ام
بخواد و دوسددتم داشددته  واون روز بتونه من دیشددا نکهیا دیبموش بودم....به ام

شه...من به ام  یبود که لخندم رو حفظ کردم...چهره  یروز نیهمچ هیبه  دیبا
راش باز کردم...بقب رفتم تا سددوار  رو نیتفاوت به خودم گرفتم و در ماشدد یب

 !دمینشست...نرم در رو بهم کوب نیماش یشه!نرم تو
 برخورد کردم و نرم...حرص خوردم!!! نرم
داشتم !دوست نمیدادیگوش م شدیکه پخش م یکالم یب یقیسکوت به موس تو

شکنم.حس م نیا که همه جوره کرک  نهیبهانه م*س*تعده ا کردمیسکوت رو ب
گاهانه...هزیو پرم رو بر گاهانه،چه ناآ  !!!حاال چه آ

رو  لمیموبا عیکردن ضبط هم بلند شد!سر سیق ی...صدادیلرز لمیموبا یگوش
 ...زدیبرداشتم.. بابک با کت شلوار و کراوات بهم لبخند م

 رخ خونسرد بهانه انداختم... مینگاه به ن هی
ش ش نیشدم...هم ادهیرو کنار زدم و پ نیما ستم ج نیکه در ما -واب دادمرو ب
 الو؟

 سالم.-
 سالم داداش!-
 خوبه؟ ؟؟؟بهانهیخوب-
و داشت دلم گرفت.لبم ر قیبغض بم هیگرفته اش،که خبر از  یصدا دنیشن از

 ؟ی.تو چطورمی!هردومون خوبمیخوب-و گفتم دمیگز
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من...من دلتنگم...امروز نرفته بود -و بعد دمیفوت کردن نفسش رو شن یصدا
 مدرسه؟؟؟

 نه!زنگ زدن بهت؟-باال دادم و گفتمتعجب ابروهامو  با
 .کنمی...از دور نگاش مرمینه!رفتم در مدرسه...هر روز م-

 ...شدیم شتریصداش هر لحظه داشت ب یموندم...گرفتگ مات
 ...چرا نرفته؟نمشیبب کردمی...فکر مگذرونمیجمعه رو به بشق شنبه م-
 !ومدیخوابش م-گفتم یستیرودربا یب

 ؟یو تو کوتاه اومد ادیت خوابم مگف-زدیتو صداش موج م تعجب
ف ب-کردم... یپو بک...شدددرا نیب ن ادیز طیبا نی...سدددتیخوب   یع

 یاتفاق هیبه خرج بدم، تیجد خوامیبگم...هروقت م یبهانه....من...چطور
 که... فتهیم
بوض شدددده..اون آدم سددرتق قبل  زیهمه چ-حرص نفسددم رو فوت کردم با
شه باهاش بحث کرد. ستین ی...اونستین ل ک کنه،نهی..نه جر و بحث مکه ب

به نظر برسددده...ول نجوریکه هم ادیبدش نم یعنی...یعنیکل....  یسددرتق 
نداره!!! بهانه ...بوض شددده...راحت  یخوب یو جسددم یروح طیبابک...شددرا

نهیم هیگر نهی... بغض مرهیگیم ی...نفس تنگک  ...من...بفهم منو...مجبورمک
 حالش بد شه! ترسمی!مترسمی!!!مامیکوتاه ب
 فرستاد. رونیرو لرزون ب نفسش

 .دنشید امیب خوامیم-
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نگ بهانه ام ت یدلم تنگ شددده براش...دلم برا-خواسددتم مخالفت کنم گفت تا
 کنمی...مخالفت نکن...خواهش میتنگ شددده داداشدد نمیزتریبز یشددده...برا

 ازت.
 !یکنیم شیبصب-و گفتم دمیسرم کش یموها یکردم...ئستم رو کالفه تو یپوف

 ؟؟؟یفهمیب*غ*لش کنم.اون دختره منه!م خوامی...من...من فقط مکنمینم-
 ...سکوت کردم..ی..ولفهممیبگم نه نم خواستم

 بشقمه! ادگاریمنه...تنها  یخاطره  ادگاریاون تنها -
 ؟یهواشو دار نقدریا نیهم یبرا-

 نهمهیکه ا یاز درد یفهمیم یآخه؟؟؟چ یفهمیم یتو چ-...دیخند یبصددب
ش شه  شیپ دم؟بهانهیمدت ک شدنه!! ول هیتو با صه داره اونم پس زده   شیپ یغ

..کددل انیددندددارن!فددرح..شددددا یمددن بدداشدددده غصدددده هدداش تددمددومدد
 نارو؟یا یفهمیکل...بحث...دبوا...م

...چطور دلت شیکنار بزن یشددد یچطور راضدد فهممی!نمفهممینه نم-زدم داد
 اومد...

خاطره اس!ا کهیت هیاون -کردم بغض تو گلوم گره خورد حس ون از وجود 
 ...مردیخاطره س...خاطره براش م یامانت

 !رمیمیمنم براش م-
 !یدیم حیرو ترج انیشا یول-

 ییاچه ج یکه بفهم یسددتی!نیسددتیمن ن یبحث نکن با من!!تو جا-دیکشدد داد
 افتادم! ریگ
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گه مردونگیمرد نبود-لحن گفتم نیمحکم تر با فرح  یجلو یداشددت ی!ا
 !!یستادیمیوا

 پوف کرد... یگوش یتو فقط
 خودته!خدافظ! ریکرد....تقص یهر برخورد ی...ولدنشید ایشب ب-

 ..کردی...بهانه کنکاش گر نگام منیرو قطع کردم...برگشتم سمت ماش یگوش
 م؟ی!حاال کجا بربایز یدیل دیببخش-زدم و گفتم یا یزورک لبخند

رنگ نگاهش بوض شد...از حالت کنکاشگر،برگشت به همون حالت  عیسر
 !ی...هرجا دوست دارونمدینم-!یخیحس و  یب

 ...ابونیبرگردوند سمت خ روشو
ش قینفس بم دوتا شتم...برا نی...حرکت کردم...از همدمیک سترس دا  یاآلن ا

فاق ب یبرخورد یشدددب..برا تهیکه قرار بود ات نه نگران بودم.. ی... براف ها .از ب
ست وقت دونمیچرا!نم دونمی...نمیطرف شدت بابک رو محکوم  یچرا در که به 

لمکریم م دم،د ختیبراش  مسدددو حس  چرا   زارویچ یلیخ کردم،ی! 
بدم نم یچرا...ول دونمیدونم!نمینم مدی...  به رو  و با هم رو  ها  مدت عد از  ب

 دل داداش بزرگم... یشن!الزم بود...حداقل برا
تل*خ*تر نیبدتر ی...دلتنگیدلتنگ که  یحسدد نیو  تو  تتونسدددیدل م هیبود 

 خودش جا بده!
شت یجلو ستوران نگه دا سمت  نکهیشدم و قبل از ا ادهیم،پر صت کنم در  فر

 هیبه صددورتش زدم ،با  یشدددد.لبخند کم جون ادهیبهانه رو باز کنم،خودش پ
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سمتش  ستم رو به  سرد جوابم رو داد...از رو نرفتم،به طرفش رفتم و د صورت 
 د؟یدیافتخار م-دراز کردم
ند بازوم پ یپوزخ و چرا دسددتم ر دمی...نپرسدددیچیزد و دسددتش رو دور 

 .کامال مشخص بود تو خط ضد حال زدنه.ینگرفت
شد باهم ستوران  ستور هیهردومون فرمال بود، پیکه ت یی.از اونجامیوارد ر ان ر

مثل شددبنم  یکیاز نشددسددت و برخاسددت با  نمیفرمال رو هم انتخاب کردم...ا
 بود...
 الیخیداشت؟مثل من ب ی...بازم اسمش اومد و من رفتم تو فکر...چه حالشبنم
 ...ایبود 

 ؟؟؟یالیخیمگه تو ب-
سرم هج کباری یا قهیبودم واقعا؟؟؟هر دو دق الیخیکردم؟ب یفکر وم فکرش به 

سوناوردیم سون نبود.بعد از ب ی...فراموش کردنش کار آ صال آ و  تسینبود...ا
 هفت ماه باهم بودن...

 د؟یدار لیم یچ-
شسته ن یود...کگارسون تازه به خودم اومدم...بهانه رو به روم نشسته ب یصدا با

خاب کرده بود زیم نیا یک م؟؟اصدددالیبود من...من چطور  م؟؟؟یرو انت
فکر  گهید یکیو ل*ج*ن...کنار بهانه به  فیکث نقدریبد باشم!ا نقدریا تونستمیم

 تونستم؟؟یکنم...چطور م
 به منو انداختم... ینگاه یجیگ با

 !کنمیمن انتخاب م-بهم انداخت و گفت یا ینگاه جد بهانه
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ردر داد...ا بعد بود که گوش  ختهیابصددابم بهم ر نقدریرو کرد به گارسددون و اد
بد  نقدریسددفارش داد...اصددال مگه مهم بود؟؟؟ من... من ا یچ نمیندادم بب

بازوم رو چنگ زده  یتو ل*ج*ن غرق بودم..که درست کنارش،وقت نقدریبودم،ا
 ی.به جا..دادیاش، کتم رو نوازش م دهیو کشدد فیظر یانگشددتا یبود...وقت

خودم  اسددم شدددیفکر کرده بودم!من...چطور روم م گهید یکیدلم بتپه،به  نکهیا
سرم با ا شق!! خاک بر  شقم...من روم م نیرو بذارم با روز زل بزنم تو  هی شهیب

ستت دارم؟؟؟من که  ییایکه جدا از ک*ث*ا*ف*ت کار یصورتش و بگم دو
 یراکردم!!واقعا بیم جز اون فکر یتو خلوتم داشتم،در حضورشم داشتم به کس

سددال تفاوت  14با  یکیکه... نقدریبهانه هم متاسددفم..ا یخودم متاسددفم...برا
....بهش کریدر و پ ینگاه ب هیتر،با  فیذهن کث هی ف،بایکث یگذشته  هی ،بایسن

اخم  هیکه با  یدختر نی...همیدختر دوسددت داشددتن نیدل بسددته بود..واقعا...ا
ش هیکمرنگ، شت با  یت بصور هی،یا شهینگاه  سته بود و دا ش تفاوت،جلوم ن

شیمفهوم م یب یطرحها زیم یرو شق  یکی اقتشی...لدیک مثل من بود.؟؟؟؟ب
 بهش ابراز بالقه کنم؟؟؟ دادیو بالقه به کنار...وجدانم اجازه م

 زل زد تو صورتم... شیا شهیش یرو باال آورد...با چشما نگاهش
سم رو جمع کنم...ابروهامو چند یسع  کردم و لبخند نییباال پا یبارکردم حوا

 زدم. یبند مین
 ؟یچرا تو فکر-
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 نهیاز خس خس س یگرفته نبود...بغض نداشت...خش نداشت...اثر صداش
دلم رو لرزوند....غم فرسددتاد تو رگام،چون...چون  نحالیهم توش نبود....با ا

 ...یخیو  یحس یبدجور سرد بود....پر از ب
 !یچیه-و گفتم دمیرو به لبم کش زبونم
 ...یریتو اصال سر کار نم کنمیحس م یگاه-مقدمه گفت ینگام کرد و ب مات

از  دمینشددن چوقتیه-ادامه داد ینطوریتعجب نگاهش کردم.جمله اش رو ا با
 چوقتی... تو...تو هدیتو دانشگاه،سر کالسا،از اسات ی.از اتفاقایشاگردات بگ

 .خوامیهم صحبت م هی!من...من یزنیبا من حرف نم
 اینهاد،شددیپ ایبود، هیدم،گالیکرد که نفهم انیجمله ها رو ب نیحس ا یب رنقدیا

 گفت تا سکوت رو بشکنه نارویا دی!!اصال...شایچیه
 بگم... یزیاز انتظار داشتن...منتظر بود چ یرنگ چشماش

 نداره! تیبرات اهم کردمیفکر م-کردم و گفتم یسرفه ا تک
قفل  اش نهیس یبرداشت و رو زیم یداد...دستاشو از رو هیتک یبقب صندل به

 ؟یکرد یفکر نیچرا همچ-کرد
 چوقتیتو ه یاشددتباه از من بوده ول دیچون...خب،شدددا-زدم و گفتم لبخند

سه از مدر گمیم شهیمن هم یچه خبر از دانشگاه که من برات بگم...ول ینگفت
 !یچیه یگینود درصد موارد م یچه خبر و تو،تو

 انشگاه چه خبر؟تو د گمیحاال م-زد و گفت یپوزخند
 !میامروز که به لطف شما نرفت-تر شد قیام بم خنده
 بگو! گهید یخب از روزا-...دیخند مات

 ام! یجد یادی...خب...من تو کارم زیدونیم-کردم و گفتم یپوف
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از بچه ها جرئت  چکدومیکه ه یجد نقدریا-باال داد...ادامه دادم ابروهاشددو
 عیکه مده،ضددا ییزایچ نیدونم،ایم ا،چهیبزنن  ییجاینکنن سددر کالس حرف ب

 !یپروندن و خوشمزه باز کهیکردن استاد و ت
ازت حساب  دمیمتوجه شدم!اونروز که امدم همرات دانشگاه فهم نویا-دیخند

 !یکه کرده بود ی!مخصوصا با اون اخمبرنیم
 قیبم یخنده  هیشددب نکهیاز ا شددتریتر شدددد...حس کردم ب قیاش بم خنده

 یکنیاخم م یوقت یدونیاتابک م-شددباهت داره!! زیآم اغراق یباشدده،به خنده 
 اآلناس که بارون بباره؟ کنمیحس م

شم ن دنشیاز نوع خند نکهیدهنم رو گرفتم تا قهقهه نزنم...با ا یجلو  ومدهیخو
بهینم لیدل یبود ول نده دار تر نیاز بهتر یکی یرو شدددد، خاطرات  نیو خ

 گذشته،لبخند نزنم....
 یکه روشنک با هندونه  مینشسته بود اطیح یروشب خنک تابستون،همه  هی

 ...خوردیهندونه م یشده بود،ه ری...بهانه هم جوگدیتپل رس
بره!از  دیترسی...خودش تنها مییکرد تا ببرمش دستشو داریده بار ب اونشب،منو

 ...ادیهندونه نخور شب بارون م گفتیاون به بعد...روشنک به بهانه م
 ؟ییاتابک...کجا-

 تو فکر هندونه خوردن تو!-گفتم دمیخندیم که نطوریهم
 شد. فی!حمیهم هندونه نخورد لدایشب -و گفت دیکش یآه

 !میبخور ریدل س هی ارمیم ریهندونه گ رمیم-بهش زدم و گفتم یچشمک
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از کالسدات  یداشدت-یسدرد یبازم با چاشدن یتر،ول یمیکم صدم هی...دیخند
 !یگفتیم

 من فقط درسه و درس! یکالسا!سر گهید نیهم-گفتم و ادامه دادم یآهان
 از شاگردات بهت ابراز بالقه کردن؟ شکدومیتا حاال ه-

شش  ینقدری...اومدینم ادمیکردم... یفکر شت تلخ بودم،بدبختا از  که من گو
 چه برسه به... شدنیرد نم ممیفرسخ

 !شکدومی...نه هادمهیکه  ییخب،نه!تا جا-
 یه زن نام دیاز اسات یکی ی،برایاز پسرا یکیبار  هی یول-و ادامه دادم دمیخند

 !یبشقوالنه نوشته بود!اونم چه نامه ا
 قمیتر شدددد،بهانه هم با لبخند و نگاهش تشددو یخنده ام طوالن شیادآوری از
 یبودن رابطه  یجد نیدر ب یبود ،ول یجد یلیاستاده خ نیا-ادامه بدم کردیم

شت!باورت م یخوب شجوهاش دا سره ب هی شهیبا دان سر کالس پ شتبار  ه بود رگ
 !؟یبلند گفته بود استاد تو چقدر ناز

 ؟یگیراست م-متعجب گفت بهانه
ش روز بعد قایدق یگرفته بود ول دهیاوهوم!!بعد اسددتاده ،حرف پسددره رو نشددن-

شت در اتاقش نامه  سره رو د یپ شقتم و  نکهیبود...ا دهیپ ست دارم،با من دو
 ازیچ نیضددمونش همکال م یبود ول یچ قایدق سددتین ادمیبرات و.... رمیمیم

ون به نظرت فترو گفت و بعد گ زیمن و همه چ شیاسددتاده اومد پ چارهیبود...ب
با ا ن همو ی!ولیتوجه یو ب یکنم؟؟؟منم گفتم کم محل کاریپسددره چ نیمن 

و  رهیگیمامان پسره جلوش رو م رونیاز دانشگاه بره ب خواستیروز خانومه که م
 !!!میبا خانواده خدمت برس دیاجازه بد گهیم
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 ...آروم ادامه دادم...دیخندیصدا م یب بهانه
ستاده رو کچل کردن....ا- شگاه از  نقدریبدبخت ا که رفتن و اومدن،که کل دان

 لیپسره باخبر شدن...!آخرشم استاد نامزد کرد،پسره هم فارغ التحص یبالقه 
 ندارم! یازشون خبر گهی...دزیشد....بعدشم دختره رفت تبر

 یکردینم فیتعر چه باحال!چرا برام-
 !دونمینم-هام رو دادم باال شونه

سرد برخورد م یتفاوت و ب یتو ب نقدریا-دلم ادامه دادم یتو که  یکردیحس و 
 باهات هم صحبت شم... کردمیرغبت نم

گاه که ازت از دانش یرو داشت یکس شهیتو هم-دیچیتو سرم پ ییصدا یطرف از
 ...یکن فیبهانه تعر یبرا یایب ینداشت یلیو اتفاقاش بپرسه...دل

ناشددناخته  یحرفا ...راسدددت دمیپسددند شددتریتو سددرم رو ب یاون موجود 
 ردمکیکه ادبا م نقدرایبا بهانه صددحبت نکرده بودم...ا چوقتی...من هگفتیم
ته بودم نخواس یعنینبودم... کیبهش نزد کردمیکه فکر م نقدی...امشناختمشین

ر کا زبقلم ا نکهی...از امدیترسددیبودن بهش م کیشددم...من از نزد کیکه نزد
اون  یمن و نفرت برا یبرا یمونیکنم که آخر و باقبتش جز پشدد یو کار فتهیب

 نداشته باشه. یا گهید زیچ
 تو فکر! یباز که رفت-

 !!!یچقدر بزرگ شد کنمیوقتا فراموش م یگاه-زدم و گفتم لبخند
ند مات نددیخ ندش رو پسدد ما هیحس نبود. ی...بدمی...لبخ  فیضددع یگر

 بود. متیدل من غن یبرا فمیضع یگرما نیت...همداش
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 یکه برات پاسددتل روغن یهسددت یسددده سددداله ا یهمون بهانه  کنمیفکر م-
که رو کولم  ی....همون بهانه ایکردیم یرنگ وارارویو تو باهاشددون د دمیخریم

 ی!همون دختر بچه بردمتیمدرسه تا خونه رو م ریو من تمام مس یشدیسوار م
 هر جمعه ببرمش پارک... کردیم که مجبورم یطونیش

 ...دیخند
 یب ی...حرفازننیمقدمه حرف م یوقتا آدما ب ایلیگفتم...خ نارویچرا ا دونمینم

 یاز هرج و مرج تو نکهیا ی...فقط برایقصد چی...بون هارنیربط رو به زبون م
 سرشون بکاهن!!!

ش نقدریا شهیباورم نم- شده با ستانه یبزرگ  ش یسالگ 18 ی!!در آ خانوم !یبا
برخورد  کیشدد یدیل هی!مثل یایبرم لیاز مسددا یلی!خودت از پس خیشددد

 و... یکنیم
ه که بدبجور ب یدرشت یقشنگش...چشما یشدم تو چشماش...تو چشما رهیخ

مدنیصددورت گردش م بزرگ  قدریا نمیبیم یوقت شددمیغرق ل*ذ*ت م-.و
 !نیمت نقدریخانوم...ا نقدری...ایشد

 تر شد! قیبم لبخندش
 انا!! وونهید ایانیک گمیم ستین خودیب-

 چطور؟-گفتم متعجب
 بودن و خانوم بودن! نیجز مت نمیبیتو خودم م زیآخه من همه چ-دیخند قتریبم

 یلیظاهر و برخوردت،تو خ یول-با حرفش موافق بودم گفتم یتا حد نکهیا با
 !کنهیم هیجاها بکس باورت رو توج
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که م یزیچ خواسدددت گه  نه هدنیغذا رو چ زیب ها مه ...ب حرفش رو  یم ادا
 !ادیب بدش فیکه از تعر هیدوست داشت حرفامو قبول کنه...ک دینگرفت...شا

دغدغه...فقط تنها  یسددر و صدددا،ب ی...آروم،بمیسددکوت نهارمون رو خورد تو
اشق دستم رو خم کنم تا ق تونستمیدستم بود....خوب نم کردیم تمیکه اذ یزیچ

غذا به دلش زهر  خواسددتمی.نماوردمیخودم ن یبه رو ی...ولرمیو چنگال رو بگ
 !زهیبود تا باز بهم بر یکاف ف،یتلنگر خف هیشه!

 بهانه
و جواب  دادمیحرکت م یگوشدد یصددفحه  یشددسددتم رو تند تند رو یانگشددتا

سام رو م لف و وقت ت نیمتنفر بودم... مزخرفتر ی...از اس ام اس بازنوشتمیح
 کار بود... نیکن تر

 مدرسه؟ ینرفت ؟چرایخوب-
 !ومدیخوابم م-نوشتم تند

با ا- خه امروز  مدین میبموت کالس داشددت نیآ که گفت و عد   یتو هم نرفت ی،ب
 حالت بد بوده. دیمدرسه گفتم شا

 نه من خوبم...چه خبرا؟-
 .تو چه خبر؟سه شنبه وقتت آزاده؟یسالمت-

 مه بودم..برنا یبود...روز تولدم...مثل هر سال ب نیکردم...سه شنبه ولنتا یفکر
 ...کارمیآره ب-نوشتم عیردم و سرک یپوف

سر یسند رو نزده بودم که تقه ا یدکمه  هنوز رو هول  میگوش عیبه در خورد...
 بله؟؟؟-بالشم و گفتم ریدادم ز
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بک تا ن ا بو هر م ند  خ ب ل تاق... تو ا فت یسدددرش رو آورد  گ درس -زد و 
 شدم؟ ؟مزاحمتیخوندیم

 نشد... یبزنم ول یکردم لبخند تالش
 اگه مزاحمم برم؟-قدم گذاشت تو و گفت هید،یدکه سکوتم رو  اتابک

ستم شد که بگم...من از اتابک می...ولیبگم آره مزاحم خوا سی...ن ..از .دمیتر
پسددر در ارتباطم.اتابک ،بابک نبود که از کنار مسددائل راحت  هیبفهمه با  نکهیا

 ...دیفهمی...اگه مکشتتمیببور کنه..م
 زیو یصدددا کردمیچه ام...دبا دبا م...قلبم افتاد تو پادیبالش لرز ریز یگوشدد

 باشه... دهیرو نشن برهیو
 تخت نشست... یرو کنارم

 م!رو دوست داشت یشناس ستیز-پام بود و برداشت و گفت یکه رو یکتاب
 زدم...من ازش متنفر بودم... یپوزخند

 ...نشد!!قسمت نبود!یقبول شم...ول یپزشک خواستیدلم م-ادامه داد آروم
 ...دیخند مهربون

 چرا نشد؟-گفتم عیسر
ند فت یرو دینوازشدددگر زد...دسدددتش رو نرم کشددد لبخ نه ام و گ -گو

 که! کننی!خاطرات بد رو مرور نمالیخیب
 هامو باال دادم. شونه

ستم داد...همون لحظه دوباره گوش هی اتابک سکوت کرد...کتابم رو به د  میکم 
 خورد... برهیو
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که بب عیسددر باال گرفتم  گاهم رو  نه نفهم ای متوجه شدددده نمین خدا ک  دهینه؟
تفاوت بود،بعد متعجب شددد و کم کم،خط اخمش  یاش اول ب افهیباشدده...ق

 پررنگ شد...
 تو بود! یفکر کنم گوش-

-...ردنکیم زیو زیبود...گوشام و یی...تو دلم شلم شولوانییرو انداختم پا سرم
 ...ستی...مهم نزهیچ

 تر شد... قیبم اخمش
 مزاحمم؟-

 نه...-گفتم تند
 بود بهت اس ام اس داد؟ یک-
 حتما فرنوشه!-

 گه؟یم یچ ینیبب یکنیخب چرا نگاه نم-زد و گفت یپوزخند
س یچیشدم...از ه یحرص سم رو با تمام قدرت ومدیبدم نم نیج نیقدر  ...نف

به  دیچرا با-...اسددترس و ترسددم رو کنار زدم و بلند گفتمرونیشددوت کردم ب
 ...یکنیبدم؟؟؟؟چرا فکر م حیتوض

آقا باال سددرتم؟؟؟خسددته  کنمیفکر م-درشددت کرد و محکم گفت چشددماشددو
 ؟؟؟یجمله رو تکرار کرد نیا نهمهیا ینشد

شوند رو هی  تو خونه یدار-صورتش و گفت یدونه از اون اخم ترسناکاش رو ن
به  منو یدسددت منه!!! دختر کوچولو...کارا ارتمیاخت ،پسیکنیم یمن زندگ ی

 که نگرانته! نیت ببدوس هی!به چشم نیچشم آقا باال سر نب
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ورد خ زیمن نگرفتم...خود نگام ل یعنیرو از چشما و ابروهاش گرفتم... نگاهم
کته س کهینزد دونستیاخمش رو ندارم...م دنیطاقت د دونستیم ن،انگارییپا

م خانو گفتیاآلن بهم م یشددم،ولیامروز گفته بود دارم بزرگ م نیکنم....هم
 ان.. وونهید ایانیک گفتمینبود م خودیکوچولو...ب

 ؟؟؟؟ینگران چ-ترس،غر زدم و گفتم ونیم
 ع*و*ض*ی روحت رو به ل*ج*ن بکشه! هی....هیناموس... یب هی نکهینگران ا-
 خود پندارد! شیکافر همه را به ک-نوبت من بود که پوزخند بزنم... نباریا

ضه روح م ینگاه آنچنان صورتم انداخت که گفتم هر آن قب صبشمیبه   ی...ب
شت ا یشدت اثربود...چه  ستاش  نیدا شد و د سته  جمله ام!رگ گردنش برج

ست باند پ شت...د شت کرد که منتظر بود خون از الش  شیچیم رو آنچنان م
 بچکه...
 بود شکته کنه... کیحالتش رو تحمل کنم....نزد نیا نتونستم

ستم ستش...نال د سوندم به د ستت رو باز کن -دمیرو ر چرت گفتم اتابک...د
 ...هیبخ

حرفم رو ادامه بدم...دسددتم رو پرت کرد بقب و از سددر جاش بلند  نذاشددت
 شد...

 طرف در رفت... به
 ...دیببخش-دمینال
نان در رو بهم کوب یحت نه...آنچ گام ک فه  غیج هیکه  دیبرنگشدددت ن خ

 هگیبار د هی...چشددمامو بسددتم و سددرم رو محکم تو دسددتام گرفتم....دمیکشدد
 اقش...بهم خوردن در اومد....رفت تو ات یصدا
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ند قلبم گذاشددتم....ت ینکنم....دسددتم رو رو هیرو محکم گاز گرفتم تا گر لبم
 ...فتادمی...داشتم به نفس نفس مزدیتند م
 ...دیدوباره لرز میگوش

 تو بود... ریحرص خاموشش کردم...لعنت بهت حسام .تقص با
بک تا نه بال نی...چرا همچا گفتم  ی...چارهیسددر خودش ب ییشدددده بود...نز
ا اواخر همه اش ب نیبود...البته ا یکیبا  ی...اون هرروزگهیبود د قتیحقمگه؟

 حال... ؟؟؟بهریچ یشبنم بود ول
ام گره  نهیتو سددد یزیچ هی کردمینفسدددم رو فوت کردم...حس م محکم

 ببلعم... تونستمیم ینیکه هوارو با سنگ نقدریخورده...ا
 .شدیم عتریهم فشار دادم...بغضم داشت وس یرو چشمامو

 شددهیبدم...مثل هم یکردم خودم رو دلدار ی...سددع دمیکشدد قینفس بم تادو
مه کردم باش...بصددب-خودم رو ب*غ*ل کردم و زمز باش...آروم  ... هیآروم 

 بگذرد.... زین نی...آروم باش!اشهیخوب م
 اتابک

به خودم  ی...خودم هکردیدر نشستم...مغزم داشت دام دام م ن،پشتیزم یرو
کهی...از ایم،ولع*و*ض*ی هی گفتمیم به روم ب ن نه بخواد  ها  اره،حرصیب
 نه!مسئله ببور ک نی...پرتوقع بودم که انتظار داشتم راحت از کنار اخوردمیم

 عی.سددرها افتادم.. هیبابت بخ شینگران ادیدسددتم به سددوختن افتاده بود... زخم
 اتابک!بد! یبد تا کرد-مشتم رو باز کردم و غر زدم
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 ی برهیو یصدددا دنی...از شددنختمیبهم ر هویرو رسددوندم به زانوهام... سددرم
 یهمه چه معن نایبود...ا دهیپر هوی...ز رنگش که شی...از دسددتپاچگلشیموبا

 یحسام ک نی...اصال ادادیم امیحسام داشت بهش پ نکهی...ا نکهیداشت جز ا
 بود؟؟؟

زانوهام برداشددتم...کالفه موهام رو چنگ زدم...کش آوردن  یرو از رو سددرم
هام ر له  ته بود... داشدددتم حرص کردیو حس مبضددد بدنم رف ...رمق از 

خاطر حرفخوردمیم به  نه  خاطر حضددور  ی... به  نفر تو  هیکه بهم زه بود...
 ...رمیمی...اگه منو نخواد...فکرشم وحشتناکه! اونموقع مطمئنا مشیزندگ

و بهانه ر تونسددتمیکردم فکرم رو منحرف کنم....من نم ی...سددعدمیرو گز لبم
له مقاب یی...اون آزاد بود...منم نه تواناسددمیجلوش وا تونسددتمیممحدود کنم.ن

رو به  یاجازه ا نیهمچ هیدرخشانم  یباهاش رو داشتم،نه...نه با وجود سابقه 
 .دادمیخودم م

دادم به در...فکرم رفت به گذشددته....همون  هیبسددتم...سددرم رو تک چشددمامو
 ور... بهانه....هفته به کنک هیکه قرار بود کنکور بدم...درست  یسال

بهانه  و رونیکرد...چهارساله بود...خاطره رفته بود ب خیاون روزا مو به تنم س ادی
به دسدددت من سددپرده بود....رو تختم خوابوندمش و برگشددتم پشدددت  یرو 

هانه برگشتم...ب یزیافتادن چ ی...با صداکردمیمرورارو م نی...داشتم آخرزمیم
 تخت نبود... یرو

قدریا بامحو درس بود ن که فراموش کرده بودم  گاه بهش  هی یهرازگاه دیم  ن
 بندازم.
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له از پر با ماز مدمیبج با داشدددت ن با ندی... با بجز گفتمخو نه -.... ها ب
 کجاست؟؟؟

 نکنه اون بود که افتاد...-نگران گفت بابا
ندازه خورهیم زیکمرم ل یاون روز،برق رو یآور ادیبا  هنوز به ا  ی...هنوز 

 ...کشهیم ری.قلبم تکنمیه مهمون روز ،ترس رو تجرب
به بق دمیدو با هم نگران  با مت تراس... ها ی هیسدد نه سددرک  یجا خو

پا دمیترسددی...مدیکشدد لب  نییبه  باشددده...  جا  گه اون گاه کنم....ا تراس ن
پادمیگز به طرف  باز کنم که  دمیتریخم کردم...م نیی...سددرم رو  چشددمامو 

 ...یبل ای-دمیبابا رو شن یصدا
تم قد مشددد مام  ت با  پرو  به  ب میشدددونیرت  تودمیکو پ ی...دلم   چیهم 

 بدنم خونه کرده بود... ی...وحشت تو تک تک سلوالخوردیم
 سمت هال... برگشتم

 ...میاتابک بدبخت شد-
 سمتش.... دمیتو پاهام...دو ختمیقدرتم رو ر تمام

 دستاش... یبهانه رو دنید از
 نه!-گفتم خفه

 تو ذهنمه.... نایهماز حد باز...فقط  شیب یصورت کبود...چشما هی
ا خوابوندم...ب نیزم ی...بدن کوچولوش رو رودمشیکش رونیب*غ*ل بابا ب از

 ...کردیاش خس خس م نهیدادم...س یتمام قدرت بهش تنفس مصنوب
 ...نیسمت ماش دمی...دوکردیخدا خدا م بابا
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شم م یصدا شو-چرخهیبابا هنوز تو گو سراغ  د تر ها....اتابک تن ندهیرفته بود 
 ..برو.

 انبینکردن...چقدر سخت بود دست به گر هیسخت بود زجه نزدن...گر چقدر
 که تو دلت یبغض که تو گلوت لونه کرده بود و حس بذاب وجدان هیشدددن با 

 بود...
 بگم؟؟؟ یبدم...به بابک چ یمامانش رو چ جواب

 ؟؟؟یچ ادیسرش ب ییخودش...اگه بال-کردمیبغض فکر م با
اطر به خ خوامینم یطیشرا چیبود رو تحت ه مارستانیکه تو ب یدوازده روز اون

شیروزش رو تو ب8 نکهی...اارمیب  رفتم یا هیمن با چه روح نکهیگذروند...ا یهو
صرار  نکهیسر کنکور...ا ستم...خاطره ا ش شت در اتاق ن صب پ شبا تا  چقدر 

چهارسدداله که  دختر هی... بهانه وجود من بود...تونسددتمینم یداشددت برم...ول
من...اگه  یاطیاحت یافتاده بود...همه اش به خاطر ب مارسددتانیب تخت یرو

!اون روزا،به خودم قول دادم اگه کشددتمیمن خودم رو م شددددیم شیبهانه طور
 شد خودم رو... شیطور
افکارم رو پاره کرد...چه بهتر که برم گردوند به زمان  یزنگ خونه رشته  یصدا

 مرز جنون ببره.منو تا  تونستیاون روزا...م یادآوریحال...
شت وقت عیسر شدم.بهانه بادت ندا ستم در رو باز  یاز جام بلند  من خونه ه

بابک پشددت در... نفسددم رو محکم فوت  دنیکنه...به طرف اف اف رفتم..از د
 بگذرون! ریبه خ ایخدا-لب گفتم ریکردم...در رو زدم و ز

 بهانه
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خت ولو بودم...صددددا یرو نگ در م یت مدیز ب دونسددتمی...مو تا باز ا ک 
صدا دینا ام دمیبودم باز کنه...ام دواریام یعنی.کنهیم شد،چون  ن بهم خورد ین

در اتاقش اومد...خدارو شددکر کردم که حالش خوبه....چقدر احمق بودم که 
 ...ارهیسر خودش م ییمن بال یکلمه  هیبه خاط  کردمیفکر م

ابک در ..اتبود در زد. یه؟کیبه چ یچ نمیلحظه دلم خواست تا بلند شم و بب هی
له...ول حا بدنم داغ م یچه  نداشددتم... عدیاصددال رمق  باره  شدددد،ب  خیدو

 ...سوختی...ته گلومم مکردیداد م یهم که ب ی.احساس کوفتگکردیم
 نکنه سرما خورده باشم؟؟؟-لحظه از ذهنم گذشت هی

...کش فتهیواقعا بخواد اتفاق ب نکهیکردن بهشم وحشتناک بود چه برسه به ا فکر
فهیبدنم دادم...ق به یو قوسدد مل حس  یام تو ا کا هم جمع شدددد...درد رو 

 اآلنم وقت سرما خوردن بود؟؟-دمیکردم...نال
سنگ کنمیچرا حس م دمیفهمیدهنم رو قورت دادم...تازه م آب سه نهیهوا  ....قف
 .کردیام بدجور درد م نهیس ی

هم که تو بدنم  یا یانرم نیه،کمتریکه مطمئن شدددم آثار سددرما خوردگ نیهم
ش شمامم داره خمار م دیبود پر ک ششهیو رفت...مطمئن بودم چ  دمی...پتو رو ک

 ...کنهیچه کارا که نم نیخودم و فکر کردم،تلق یرو
 به در خورد. یپتو که تقه ا ریسرم رو کامل نبرده بودم ز هنوز

.انگار نه انگار که تا دمیتخت پر یاتابک اومده،سددرخوش از رو نکهیا الیخ با
 ...یحال یشدن و تب کردن و ب ضیرفته بودم تو فاز مر قبل هیچند ثان

 که... خوامیرو باز کردم و اومدم بگم معذرت م در

http://www.roman4u.ir/


 363 های تنهایی منسرگیجه 

شت در  دنید با  یرو موند رهی..نگام خسادیلحظه حس کردم قلبم وا هیبابک پ
 موهاش... ختنیبهم ر ی...چقدر دلم تنگ شده بود براشیجوگندم یموها
 و پرپشتش... یوندیپ یبروهابلندش...ا یشونیپ یرو دیخز نگام

ش آه شمادمیک شنش... یقهوه ا ی...چ شک تو نگاهش برق  هیشب یزیچ هیرو ا
 ...زدیم

 نگاهش کنم... اوردمین طاقت
 برو لطفا!-...پشتم رو بهش کردم و گفتمبرگشتم

قدر دلم مدمیلرزیوضدددوح م به خودم رو پرت کنم تو  خواسدددتی...چ
 یکنم.بگم دلم برات تنگ شده!برا هیاش...گر نهیب*غ*لش.مشت بکوبم به س

پدرم یتو...برا که  ناهمیتو  نگ شدددده برای... پشدددت و پ  ی...بگم دلم ت
 خالصانه ب*غ*ل کردنات.... ی... براتاتیحما

 بابا گفتنام! یداشتم داد بزنم بگم دلم تنگ شده برا دوست
 بهانه جان...- دمیبمش رو شن یحلقه زد تو چشمام.صدا اشک

موفق نبودم...با زحمت آب دهنم رو  یردم صدام نلرزه،ولک ی...سعدمیگز لبم
گذشددتم و گفتم حت  نار گلو دردم را  خوامیفقط برو... نم -قورت دادم...از ک

 !نمتیبب
ستش ست رو د ش ست،توانیشونه ام ....دلم م ین ست  خوا شم د شته با دا

رس فرح جونت... برو ب شیشونه ام کنار بزنم...بگم برو پ یرو از رو نشیسنگ
 تند باهاش حرف نقدرینتونسددتم بگم... نتونسددتم ا یجونت...ول انیشدددابه 

 بزنم...اونم رو در رو.
 ب*غ*لم؟ یایگلم...نم ؟بهانهییبابا-
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 نشددد که بگم...متنفر نبودم.فقط ی...ازت متنفرم...ولامیبگم نه...نم خواسددتم
درم پ شد،بازمیکه قائل م ییضایتبع یدلخور بودم...من دوسش داشتم.با همه 

برگشددتم سددمتش...خودم رو پرت کردم تو  اریاخت یابتبارم بود...ب لیود...دلب
شو پ ستا شا دیچیب*غ*لش.... د داد...  رمدور کمرم...محکم تو ب*غ*لش ف

شک راه باز کرد رو ستش حس کردم....ب یزیگونه هام...افتادن چ یا  یرو از د
رهم رو م امیدلتنگ تونسددتیم نکهیتوجه رد شدددم. مهم بابک بود و حضددورش.ا

 باشه.
 ...دمیاش رو ب*و*س نهیس یموهام رو غرق ب*و*سه کرد...رو یرو
 ...ییدلم تنگ شده بود بابا-

 منم دلتنگت بودم.-ارمیکردم...هرکار کردم نتونستم به زبون ب سکوت
شتوانه  تو شار دادم....چه پ ستامو رو کمرش ف شارم داد..د  یامن یب*غ*لش ف

 رنجویا ی.چقدر دلم براکردیورش آرومم مخبر بودم...چقدر حض یداشتم و ب
 بودنش تنگ شده بود.

 ...خوردنیصورتم غلت م یصدا رو یتند تند و ب اشکام
...چقدر دمیتنش رو بلع یب*غ*لم کرد.چقدر بو یچقدر همونطور دونمینم

 کردم... هیصدا گر یب
دور بازوم...منو از خودش فاصددله داد...زل زد تو صددورتم.  دیچیپ دسددتاشددو

 را؟چ هینکن بشق من....گر هیگر-رو گونه هام و گفت دیزبرش رو کش یدستا
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هم و فرح رو ب انیشا ؟؟چرایبگم بشقتم؟؟؟اگه بشقتم چرا پسم زد خواستم
 یچی.. هیول م؟ینیبب ینکرد یمدت سدددع نیتو ا ؟؟؟چرایداد حیترج

 نگفتم...بازم تو سکوت نگاش کردم.
 ؟یحرف بزن یخوایمن..نم یبهانه -

 ادمشسددم،فرسددتیتو نگاه خ ختمیر مویونم به کار افتاد...تمام دلخورزب بالخره
 فقط برو!-...با زحمت آب دهنم رو قورت دادم و گفتمشیتو نگاه قهوه ا

 نگام کرد... مات
مه دادم هیبغض و گر ونیم جایبرو...من ا-ادا قل هرروز  ن حدا حت ترم. را

صابم داغون نم !من هشیگرفته نم ی...روانم به بازشهینم تی...جسمم اذشهیاب
جامیا یوقت تو و خونواده نیدارم!هم ی....فقط درد دلتنگن ...دور بودن از 

ماه،چند  هی...یکه بر کنمیات....بابث آرامشددمه...برو...فقط ازت خواهش م
غال مثل آشدد یچطور ارمیبه خاطر ب خوامی...برو...نمیرانیو کمتر ا شددتریروز ب

 ...ی...ولیکردیفت،منم باهاش دفن مکه مامانم ر یدور... کاش روز میانداخت
کنارزده  یکه...من هسددتم...ول نهیمهم اآلنه...مهم ا-دمیکشدد قینفس بم دوتا

 شدم...
 تر شد. دیاشک تو چشماش شد برق

دوسددت  ایدن یهمه  یمن اندازه  ی...ولیاونا دوسددم ندار یاندازه  دونمیم-
 که بهت دارم... هیاحساس نیدارم...مهم ا

 ببخش دخترم...-گرفته گفت یبغض و صدا با
...چون ی...چون بهم وجود دادی...چون پدرمبخشددمتیم-صددداقت گفتم با

 بخشمت،بهیچون مامانم دوست داشت. م بخشمتینبودم...م ،منمیاگه نبود
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و  انی...اآلنم...شددایمنو مامانم سدداخت یکه برا یخاطرات خوب یخاطر همه 
 شن... یخاطرات نیمچه هیمزاحم صاحب  هیفرح حق دارن که بدون حضور 

 طاقت نگاه کردن بهش رو نداشتم... گهید
 شهیسرم...هوا از هم یرو دمی...پتو کشدمیسمت تختم... روش دراز کش رفتم
 برق... سیتر بود...بدنم خ نیسنگ
 پتو... یشدن تختم رو حس کردم...دست نوازش گرش رو از رو نییپا باال

 پر بغضش. یصدا
 ....تو رخت خواب مخم...مِل دهیشقشنگ من قرمز پو یبهانه -

 ...کردیم هیمن...داشت گر یخدا
 روز بابا رفته بازار... هی-

 اش بلند شد.... هیگر یها یها
خرچنگم هسدددت...بابا  یو آقا کی...پاتردهیخر یبابا براش باب اسددفنج-

 که فکرش رو بکنه... یزیاز چ شتریدوسش داره...ب
قا یصددددا یب یها هی...گردمیلرزیپتو م ریز نه اش گم  یمن تو هق ه مردو

 بود....
بغض  یگوشددم...با صدددا کیپتو ب*غ*لم کرد... سددرش رو آورد نزد یرو از

 باشقتم...-آلود گفت
 دخترم!-کرد و گفت یمکث

 تخت بلند شد.. یرو از
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ست دادم...بلند بلند  هیبهم خوردن در اتاق اومد...امان گر یصدا هام رو از د
مهم نبود...  گهیهامو بشددنوه... د هیگر یصدددا یسددمهم نبود ک گهیزار زدم...د

کردن...هق هق سددر  هی...گردیطلبیدل تنگم بود که بدجور زار زدن م نیمهم ا
ضور پدرم که  شتم... از ح بودم.... حقم بود  محرومدادن... من... مادر که ندا

مه  یکنم...برا هیکنم...گر یبخوام زار که از دسدددت داده  یخوب یروزا یه
بار  هیبدم و تا فقط  مویکه حاضددر بودم کل زندگ یتمام گذشددته ا یبرابودم... 

 تکرار شه... گهید
 اتابک
 ...بابک داشتشدیاشک بود!باورم نم سی...صورتش خدنیلرزیهاش م شونه

 ...کردیم هیگر ینطوریا
که  ییوقتا یطرفش رفتم...خواسددتم ب*غ*لش کنم...درسدددت مثل همه  به

ستمینگام کنه کنارم زد...م نکهیدون ا...بیب*غ*لم کرده بود....ول خته س دون
 ...نمیبراش...سخته که اجازه بده من برق اشک رو تو چشماش بب

 تا!مراقبش باش ا یلیخ یلیخ-.دمیپر بغضش رو شن یطرف در رفت.صدا به
 ...دیگفت و در رو بهم کوب نویا

نه چدمیرو گز لبم ها ته بود بهش...چرا داشدددت ا ی...ب  هیگر ینطوریگف
 ه؟یبفهمم دردش چ تونستمی...چرا من نمکردیم

شت گرومدیاز باال م یا هیگر یخفه  یصدا شت کردیم هی...بهانه هم دا ...دا
تالش کردم که به طرف  ی...هرچزدیم رونیقشددنگش اشددک ب یاز اون چشددما

 اتاقش نرم،ثمر نداد.
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هاش  هیگر یها یها یبلند خودم رو رسوندم پشت در اتاقش...صدا یقدما با
 ضح تر شده بود...وا

 تنهام بذار!-دمیرو شن شیبصب یرو باز کردم...صدا در
نفس  کردیم هیگر ی...نخواستم که تنهاش بذارم...بالاستثنا وقتیعنی...نتونستم

 .گرفتیم یتنگ
کرد  یسع یسرش کنار زدم...بصب یتخت نشستم...پتو رو از رو یرو کنارش

 بود... شتریب یلینذاشتم...زورم ازش خ یره،ولیپتو رو بگ
از اشکش...چشماش پف کرده  سیبودن به صورت خ دهیبلندش،چسب یموها

-صددورتش و گفتم یرو دمیبودن و لباش لرزون...بدون مکث،دسددتم رو کشدد
 اشکتو. نمینب
-...نگاهم رو از لباش گرفتم و گفتمختیبغض لباشددو جمع کرد...دلم ر با

 نکن!حرف بزن. هیگر
 که! یفهمیدردم رو نم-هق هق گفت با
 مموش رو درک نکنم؟هوممم؟؟؟ شهی...مگه مفهممیم-

 دلم براش تنگ شده بود...-گفت خفه
مت  زیزد..ل رونیچشددمش ب یقطره اشدددک از گوش  هی فت سدد خورد و ر

 بمونه؟ شتریب یخب...چرا نذاشت-گوشش...کنارش زدم و گفتم
ند ما هیثان چ با چشددد گام کرد... تا نفس بمشیخیو  سیخ ین  قی!دو

 ...ادیخوابم م-جواب گفت یزانوم...به جا یو گذاشت رو...سرش ردیکش
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 بعد میحرف بزن-رون پامو گفتم یباال...سددرش رو گذاشددتم رو دمشیکشدد
 ؟یبخواب

 نه!فقط بخوابم!-
 اآلن من باهات قهرم مثال!-و گفتم دمیخند

 .دیببخش گمیمثال منم م-
 .یداغ کمی-آروم گفتم-گرمش... یرو رسوندم به دستا دستم
 .خورمیدارم سرما م-گفت خفه
 ؟یلکسیر نقدریو ا یخوریسرما  یدکتر...دار میبپوش بر-گفتم عیسر
 ..می!من قوفاسی...دکتر مال ضعخوامینم-کرد و گفت یپوف

شار دادم... با شو ف ستا شو بپوش بر-حرص د کتر...تا د میچرت نگو بهانه!بلند 
 .میریجلوش رو بگ دینشده با دیشد
 بخوابم. خوامی...مادیدم مدستامو فشار نده...در-زد داد
 یتخت...از تو یپام برداشددتم و گذاشددتم رو یکردم...سددرش رو از رو یپوف

 .دمیکش رونیکمدش پالتو و شالش رو ب
 بپوش... نارویپاشو ا-
 برو بابا!-حرص گفت با

 بلندت کنم؟ امیب ای یشیپا م-گفتم یو جد بلند
 ؟ییزورگو نقدریتو چرا ا-سمتم دیبالش برداشت و چرخ یرو از رو سرش

 !گهیحرف بزنم!بلند شو د دیآدم زبون نفهم با هیچون با -
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که ب اخم ما  کهیاز ا شددتریکرد...از اون اخ بانمکش  ن نه ، ناکش ک ترسدد
گاه لبخند اومد روکردیم به  یتخ بلند شددد. با سددسددت یلبم...از رو ی...ناخداآ

 !ادیاصال به شاله نم نیا-طرفم اومد،پالتو رو از دستم گرفت و گفت
 دکتر نه کنسرت! میریم میدار-

 .امیم پوشمیاونور م ؟برویفهمیم یچ یخب تو از خوش پوش-کرد یپوف
 !ایاومد گهید نیتا ده م-فتم تیجد با

 رو نرم تکون داد... سرش
به خاطر تند حرف زدنم ببخش -رو فرسددتادم پشددت گوشددش و گفتم موهاش

 منو!باشه؟
 ببخش!تو هم منو به خاطر حرفام -کرد و گفت نگام

 اومد رو لبم... لبخند
...زود حاضددر شددو یزمیبز-و گفتم دمیپف کرده اش رو ب*و*سدد یچشددما

 مموشک!
 ... دیحلقه کرد دور گردنم،محکم لپم رو ب*و*س دستاشو

نگام کرد و  طونی...شددکردمیزدن رو اطراف محل ب*و*سدده اش حس م نبض
 !!دهیمزه نم ییبودن تنها ضیمر-گفت
...فوت کرد تو صددورتم و دبخشیقشددنگ و ام ی.ول...هرچند کم جون..دیخند

 !گهید یشد ضیکامل مر-گفت
 ...دمیصدا خند یب

 !زنمیاآلن بگم آمپول نم نیاز هم یام،ولیتا من ب رونیبرو ب-
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 !یباشه!غر نزن ه-رو تکون دادم و گفتم سرم
 انداخت... شینیبه ب ینیچ
تاق ب هی با ند از ا مدم... رونیلبخ ظه فکر کردم... هیاو قدریهملح که راحت  ن
 شه؟؟؟یدرونشم بوض م یبده،حال و هوا رییظاهرش رو تغ تونهیم
 دلشم راحت بتونه از کنار یبود تو دوارمیرو تکون دادم....ام ،سرمیسردرگم با
 ببور کنه... زایچ یلیخ

 پنجم فصل
 اتابک

 ها! ترکهیم-نادر بلند شد ی...صدادمیبادکنک دم یتمام قدرت تو با
 درک! به-گفتم الیخیب

 ؟یچرا باز دمغ–و گفت  سادیاومد...رو به روم وا نییپا هیچهارپا یرو از
بهش زدم و  ی...گره اچوندمشیدور ،دور انگشددتم پ هیو  دمیرو کشدد بادکنک

تولد  خوامیبهش گفتم م -و گفتم نیزم یرو یبادکنکا ی هیانداختمش کنار بق
 ر!ناد کنمیشد!!من اصال درکش نم یبصب یبرات....کل رمیبگ

خب تو چرا بهش -بازوم گذاشددت و گفت یزد.دسددتش رو رو یلبخند نادر
 ؟یکن زشیقرار نبود سورپرا ؟مگهیگفت
 ومدی..متمگرفیخبرش جشن م یمونده ب نمیهم-گفتم یکردم و با طلبکار یپوف

واسه  ذاشتیمهمونا آبرو نم یکار رو کردم که جلو نی،بدون اجازه اش ا دیدیم
 مون.
 ؟؟؟یا ختهیشد و رفت...چرا اآلن بهم ر یخب بصب-ادفقط سر تکون د نادر

 .زهیبهم بر یموقع مهمون ترسمیم-گفتم یرو دادم باال...با شک و دو دل نگاهم
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 ات،بریکه بترسدد یاز هرچ-گفت نانیبازوم فشددار داد.با اطم یرو رو دسددتش
 !نترس پسر!نترس...فتهیاتفاق م

بدجور حرص مدمیرو گز لبم فا گمینمخب... ی...ولخوردمی.... نادر  یحر
 آرومم نکرده بود!

نا ک- گه مهمو عدشدددم..م باش!ب ند داداش!دمغ ن تا؟؟؟بخ مهیا  ن؟؟؟ه
اگه داد و قالم راه بندازه  ی...پس نترس!حتشددناسددنیآشددنان...خوبم بهانه رو م

 !شهینم یزیچ
سع سرم قرار  یاتفاق بد چیه نکهیکردم دلم رو خوش کنم به ا یرو تکون دادم.

 .فتهیب ستین
گاهم بهش اطم نادر با ن گام کرد... حالم بهتره و اسددترس  نانیمنتظر ن دادم 

 سی...رهیچهارپا یزدم...نادر برگشددت رو یبند میندارم...لبخند زد...لبخند ن
 رو دستش گرفت و مشغول وصل کردنش شد...

 سه بود.. یکاینگاه به سابتم انداختم...نزد هی
 کنم... دارشیب رمیمن م-به نادر گفتم رو

 برو!-سرش رو تکون داد نادر
 رو نی.نگاهم موند رو حروف التسددادمیدر اتاقش وا یهارو باال رفتم.جلو پله

 BaHaNeدر اتاقش... نوشته بود 
حروف به دلم غر زده بود!من اصرار داشتم  نیزدم...چقدر سر چبوندن ا لبخند

 مگه سردر هتله؟؟؟ گفتیاون م یول سهیهمه رو با حروف بزرگ بنو
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ستگ رو لبخندم شدم..به  ی رهیکنار زدم..آروم د در رو چرخوندم و وارد اتاقش 
ستم...نرم و آروم  یبود..کنارش رو دهیخواب شیشگیهمون مدل هم ش تخت ن

صورتش کنار زدم و گفتم یموها شنگش رو از  سک؟؟؟نم-ق  اردیب یخوایبرو
 ؟یش

 .دمیاآلن خواب نیهم-زد غر
ستن نیصورتش...چقدر ا یشدم رو خم شتن یدختر خوا ست دا و  یبود.دو
 ی...چقدر حضورش رو دوست داشتم...هرچند با دغدغه و استرس...ولزیبز

 رنگ و رو داده بود. میبودنش به زندگ
س محکم شش و دمیلپش رو ب*و* شو!وگرنه گازت -کردم زیو زیو کنار گو پا

 ...رمیگیم
ش یرو ست ک شماش گفت دیصورتش محکم د خوابم -و بدون باز کردن چ

 !گهید ادیم
عدم کل-و گفتم دمیرو کشدد پشل بایکار دار یپاشددو برو حموم،ب  یبر دی!

 !شگاهیآرا
دم خو-.با غر غر گفتکردیم دادیب یباز کرد...تو نگاهش خسددتگ چشددماشددو

 .بذار بخوابم.کنمیموهام رو درست م
چرا حس کردم دوسددت دارم محکم چشددماشددو با دسددتاش ماسددام  دونمینم

 و نرم چرخوندم... یدوراندستم رو بردم سمت پلکاش و  عیبده!سر
 کنمیحرکت و دوس دارم!خودم هرکار م نیمن چقدر ا یآ-خندون گفت بهانه

 مثل تو چشمامو بخارونم! تونمینم
 آروم فشار داد... دی...بایدیآخه خودت محکم فشار م-و گفتم دمیخند منم
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 نیکه!نگ کشددهیطول نم نقدریکردن ا داریب هیاتابک -دمینادر رو شددن یصدددا
 ها! منتظره

پلکاشددو باز کرد و  یچشددماش برداشددتم....ال یکردم...دسددتامو از رو یپوف
 !گهیکم د هیاتابک... گهید کمیئه...زد تو بساطمون...-گفت

 نی!پاشو کاراتو رو به راه کن نگگهیبسه د-و گفتم دمیچشماشو ب*و*س محکم
 منتظرته...

 بدجنس!-کرد و گفت زونیاش رو آو افهیق
شدم حال  نکهیبا نمکش،هم به خاطر ا ی افهیق ...هم به خاطردمیخند مطمئن 

 و احوالش رو به راهه...
با لبخند به طرفم اومد...دسددت دادم و بهش خوش  نی...نگرونیاتاق رفتم ب از

 آمد گفتم...
 ها! کشهیکم طول م هی ینینگ-پله ها داد زد یاز باال بهانه

 ها! کم،دو کم نشه هینداره!فقط  بیب-هم با خنده گفت نینگ
 باشه باشه!-سمت حموم و گفت دیدو بهانه

 کردم و دادم دست نادر... سهیر بادکنکارو
 دنیزنگ خورد.... با د لمیکه موبا زهیبر ییهم رفت تو آشددپزخونه تا چا نینگ

 اسم روشنک لبخند نشست رو لبم.
 ؟یجونم خواهر-

هاش م غیج غیج یصددددا چه  مدیب که داشدددت بهشددون  ی...غرغراو مهران 
 سرجاتون! دینیبش-گفتیم
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 ؟ی...خوبیسالم داداش-
 د؟ییخوبم؟کجا-
 !میدر خونه ا گهیسابت د مین-

 زدم...چقدر دلم براش تنگ شده بود. لبخند
 دیایم یوقت خوامی....مدیدور بچرخ گهیسابت د هیتا  شهیروشنک جان!اگه م-

باهات  خوامیاومد خوشددحال شدده،هم... م یوقت نکهیا یبهانه نباشدده،هم برا
 زنم!حرف ب

 یزیچ هی میریهنوز!م میباشدده بابا!اتفاقا نهار نخورد-و گفت دیخند روشددنک
 .میایم میخوریم

 !یلیدلم برات تنگ شده!خ-و گفتم دمیبچه ها قطع شده بود..خند غیج یصدا
 ...فعال!امی...دارم میمنم داداش-دیخندیم شهی...چقدر خوب که همدیخند

 فعال!-
 نکهی!انگار همکردمیرو حس م کشینزد انداختم...حضور بمیج یرو تو یگوش

 شهره بابث آرامشم بود.... نیتو ا دونستمیم
 نرو تو هپروت...بده باال بادکنکارو!-

 .دیرس یچا ینیبا س نمینگ
ر ب هیقضدد نی.روشددنک از پس ابمیج یرو فرسددتادم تو میزدم..گوشدد لبخند

 ....یطور هی دی!!!اون باومدیم
 !دیبفرمائ-
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س نیبه نگ ینگاه یجیگ با سر یچا ینیو  صورت  عیانداختم... نگاهم رو از 
ان برگشتن حواسم،استک یگرفتم و همزمان با باال دادن مداوم ابروهام برا نینگ
 ممنون!-رو برداشتم و گفتم یچا

 رو داد و به طرف نادر رفت... جوبم
 کنه؟؟یروشنک موافقت م-لحظه فکر کردم... هی

 ن!روشنک صد در صد مخالفه.دلت رو خوش نک-از ته وجودم اومد ییصدا
صب ش قیدوتا نفس بم یب صدا دار ک صدا  نقدری...کاش ادمیو  سر و  سرم  تو 

با هینبود...کاش فقط  ه ...کاش...کاش خفگرفتیم میتصددم دینفر بودم که 
 کرد؟ شهیچه م نمیبب ذاشتی...مشدیم

 بهانه
هام پ حوله له  رونی...نفسددم رو بدمیچیرو محکم دور مو با بج تادم و  فرسدد

شدم... همزمان با خودم غرغر  صورتم  ست و  شغول مرطوب کننده زدن به د م
 گرفتن بود؟؟؟ یوسط هفته هم وقت مهمون-کردم

صم یوقت سم تولد بگ میبهم گفت ت ش هی...چند ثانرهیداره وا وکه هنگ موندم...
شتم همچ ست وقت یحرف نیو متعجب...انتظار ندا ستیم یرو بزنه.در ه ک دون

 .خوامیامانم تولد نممن ... بدون حضور م
سددرش غر زدم و ولومم  نکهی....با وجود اختمیبهم ر نکهی...با وجود انهمهیا با

ما...د باال بردم ا کاراشیا دمیرو  ته... ا یاز رو ن کهیمحب نده  ادشی ن مو
ند هر سدددال  مه،هچ لد لد  میتصددم یبود...ول ادشیتو ته واسددده ام تو گرف
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 یگرفتن برا نجشساال به فکر  نیمام ا...فرق داره با بابک!بابک تو تیعنیره،یبگ
 حقم داشت! دمیمن نبود...البته...شا

ستادم ب عیسر سرم فر ستمینم رونیبابک رو از  م رو با فکر کردن بهش حال خوا
 مسابد نبود... ادمیخرا کنم...هرچند حالم ز

که  نیو هم دمیسرم کش یرو از دور موهام باز کردم...چند بار محکم رو حوله
باز  نکهیآبشون گرفته شده،با کش مو بستمشون....از ترس ا شتریب مطمئن شدم

...لباسددمم برداشددتم و به دمیکاله چاقالو هم پوشدد هیشددالم  یسددرما بخورم رو
 ...دمش ممیطرف در اتاق رفتم... همزمان مشغول و رفتن با گوش

 نتی!ولنتاایدوسددت دختر دن نیمعرفت تر یسددالم به ب-داده بود امیپ حسددام
 !گهید فرصت هیات رو بهت بدم،باشه تو  هیهد شمیپ یایسمت نبود بمبارک!ق

ستینم چارهیب صال چ دون ستیمن م یدرباره  یامروز تولدمه!ا و ر نیکه ا دون
 بدونه؟

 !بوج بوج!سمیولن تو هممبارک بس-نوشتم عیسر
پله ها  یاالب سادمیپالتوم...وا بیکردم و فرستادم تو ج لنتیرو سا میگوش بعدم

 من حاضرم!-مو داد زد
 و اتابک برگشتن طرفم.هرسه با لبخند نگام کردن... نینادر،نگ

 ع؟یجان!چه قدر سر گیم گیم ولیا-خندون گفت نینگ
 !گهید مینیما ا-و گفتم نییپله ها اومدم پا از

 بابا همه اش از ذوق خوشگل شدنه!!-هم خندون گفت نادر
 ردک زشت!سخنم از جوجه ا هی-کردم و گفتم کیبهم نزد ابروهامو

 ول کن داداشم رو!-و دستم رو گرفت دیخند نینگ
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صددددا  یواسددم شددکلک در آورد...جوابشددو با شددکلک دادم.اتابک ب نادر
رام ب یبسددکتبال یب*و*سدده  هیدو تا ب*و*س فرسددتادم...  د،براشیخندیم

 فرستاد!گرفتمش و چسبوندمش به لپم...دستم رو تکون دادم...
 مراقب خودت باش!-

 !یزشت تر نش یکه هست ینیبه پا از ا-غر زد هیچهارپا یاز باال نادر
 در هر صورت از تو خوشگل ترم!-
 !یماه نیبه من به ا-
 !یدیم یدگیگند یبو یچرا مثل ماه گمیآره!م-

تابک کنارم وا نینگ یغش غش خنده  یصددددا ند شدددد...ا .لپم رو سدددادیبل
 دوست منو حرص نده! نیا نقدریا-و گفت دیب*و*س
 !کنهیخودش شروع م-دم و گفتمگرد کر چشمامو

کاله خپل گوشددم رو  هیکه  ییگفت...از اونجا یزیگوشددم چ یآروم تو اتابک
 ...دمیپوشونده بود نفهم

 !مینداشت یتو گوش-
حرف رو زده بود رفتم...دسددتش رو گذاشددت رو  نیبه نادر که ا یغره ا چشددم

که نخندم. یقلبش و ادا  هی ی..ولغش کردن در آورد...تمام تالشددم رو کردم 
 لبخند مات بابث شد لو برم!

 نادر بچه اس!تو حرص نخور مموش!-کالهم رو باال داد...آروم گفت اتابک
کالهم رو از  دیکه با دیکه متوجه حرفش نشدددم؟؟؟از کجا فهم دیکجا فهم از
 ره؟؟یطرفم رو بگ خوادیکه دلم م دیگوشم برداره؟؟؟از کجا فهم یرو
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ند خ ب ل ل ب ق تر از  نگ  پرر کم  زونی...آویزدم... ح م نش شددددم... گرد
 ...دمشیب*و*س

 و نادر بلند شد! نیاوووو کردن نگ یصدا
 زشت ب*و*ست کرد؟ نیا ینزد ریاتابک که-

غرغرا  توجه به یگذاشتم ب نیدرآوردم...دستم رو تو دست نگ ینادر شلک یبرا
فا نه ب یو حر با امیرفت رونیلوس تر از خودش از خو کهی!  مطمئن بودم  ن

 میصم...تیداشتم....ول مانیصد در صد به ابتماد به نفسم ا نکهیا خوشگلم!با
 زد.یور م یادینادر ز نیبخوام گل بکاره! ا شگریگرفتم از آرا

 دیکن مرتبشون کمیکلفت شدن... یادیابروهاش ز-گفت شگریرو به آرا نینگ
تم با ف گ ماس  ت ل مون رو -ا ن عاو م با  کل  کل  له  حوصددد خدا! تورو  نه 

 هست،ابروهم بردارم... 17باطم رو انض شینجوریندارم.هم
 ...هیباد زیچ هیکه  نیوا!ا-و گفت دیخند شگریآرا

صدا لپامو صدام رو مثل  ش یباد کردم و   هی هیافک-کردم و گفتم دهیزره پوش تر
و دو هفته اخراج تا  مینمره از انضباط کم کن2تا  مینیتو صورتتون بب یجزئ رییتغ

 صورتتون به حالت قبل برگرده!
 ...دنیخندیصدا م یب شگریو آرا نینگ
شون کنه،ا یلیخ یلیقول داد خ شگریآرا تینها در ست سوس در که  نقدرینامح

 کردن،مشخصم نباشه! رییتغ نیدر ب
 و خودم رو سپردم دستش... یزدم به صندل هینه چندان راحت تک الیخ با

ار انگ یعنیکردم... یرییچه تغ شدددمیکارش تموم شددد ،اصددال متوجه نم یوقت
 ...کردیم دیتمج فیتعر زیر هی نینگ یال بوض نشده بودم،ولاص
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تابک برا یکیتون ده  یدادم و برا شددگریبود رو نشددون آرا دهیتولدم خر یکه ا
م ک نیهزار تا ل شیکردم آرا دیبار  م ظیغ قط خوامین ف  ریز شیآرا هی...

کرده  الیخ وونهیخوشگلم!!!د شیبه نادر بفهمونم بدون آرا خواستمی...میپوست
 .کنمیم دآبیده قلم سرخاب سف نجایا مایم

 !ارهیقول داد تا خوب از آب درش ب شگرمیآرا
 ؟یرو بپوش کیتون نیا یخوایبهانه م-و گفت سادیکنارم وا نینگ
 اوهوم.-
 ؟ینداشت نگولتریج زیچ هیخب دختر مثال تولدته!-

و از آقا داداش ت رینذاشدددت.من موندم غ یرتیاتابک غ نیا-کردم و گفتم یپوف
 برداشته! یمحرم نامحرم پیهست؟؟؟تر میا گهیه کس دمگ
به!من ا رتیبابا غ-و گفت دیخند نینگ ادر ن نیا خواسددتیدلم م نقدریکه خو
 (....seven.اونم از نوع سونش)مونهیماست م هیشب یباشه.ول یرتیغ

 ...میدیخند شگریآرا منو
نداخت و گفت کیبه تون یا گهینگاه د نینگ به سددداپورتت-ا  مخوشددگله ها!
 خان بموت پسندش حرف نداره! نی!کال اادیم

ستم سند اتابک تو انتخاب دوس  ادی هویبگم آره واقعا که  خوا شبنم افتادم...پ
 !عیبود...فج عیدختر فج

 تو فکر! یرفت-
 !شهیخراب م شمیحرف بزنم آرا-غرغر گفتم با

 ...راحت باش زمینه بز-گفت دیکشیم یزیچ هیکه داشت رو چشمام  شگریآرا
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د تا بو یشددبنم افتاده بودم کاف ادیکه  نیحرف بزنم.هم خواسددتمیمن نم یول
خراشما بشه.امشبم حتما با حضورشون مجلسمون رو منور و با  شیابصابم خ

قا پشددونیت حالم رو  ی....َاه...لعنتکردنیرو منور تر م ونیحال آ کل حس و 
 گرفت!

نشددسددت و  کمینزد یصددندل یحرف زدن ندارم،رو یبرا یالیخ دیکه د نینگ
رنگ مو و  یشددد...به حرفاشددون که درباره  شددگریمشددغول حرف زدن با آرا

امشب اون از دماغ  یفکر کردم که چطور نینکردم....به ا یبود توجه تیالیها
صال ا گیب یافتاده  لیف رو  نقدریبه کنار...اتابک که ا نایفوت رو تحمل کنم؟ ا

 گفت؟ینم یچیه شیاف گرام یمن حساس بود چرا به ج دنیلباس پوش
 !برهیاون ل*ذ*ت م پیخب خره!از ت-تو سرم قل خورد ییصدا هی

سکال تا م یشور خودش و ج مرده شون رو ببرن...او شو ل*ذ*ت بردن و ت انیاف
 آخ...– خوادیدلم م شهیم یمرغ زیسرم ابصابم چ

با تعجب داشددت نگام  نمیشددوکه نگاه کرد...نگ شددگریباز کردم...آرا چشددمامو
 ...کردیم
 نبود که منو روش یصددندل نیص برگشددتم بقب....زهوار در رفته تر از احر با

 بشونه؟
 زده بود و خورده بود به رونیب یابر و چرم صددندل یکه از تو یچیبه پ یا اشدداره

 دردم گرفت!-پوست سرم کردم و گفتم
رو بوض کرد.روش نشددسددتم  میکرد و صددندل یتند تند بذرخواه شددگریآرا

ت ی...فکرا ماده بودن  به رمه رفتن! ولبد آ تدار  یا تو سددرم شددروع کنن  با اق
 لطفا! دیخفه ش-بربده،مهمونشون کردم هیو  سادمیجلوشون وا
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** 
کرده بودم  فیک نقدریطرح انداخت...ا یو قهوه ا یریناخونامو با رنگ ش یرو

 ،چشم از ناخونام بردارم. خواستیکه دلم نم
 هیونده بود...موهامم کمرنگ و خوشگلم رو صورتم نش یلیخ یلیخ شیآرا هی

س سا شوار ا ش یس شدم...بال مویو هدبند قهوه ا دیک سرم زد! توپ   کیش یبه 
 !یکیالمپ

کمربند  هیسددوخته بود با  یکوتاه بافتم انداختم.قهوه ا نیآسددت کینگاه به تون هی
 ...چسبونده بودن. یقهوه ا یبود و کنار دمپاش گال ی...ساپورتمم مشکیریش
 شدم! یپام کردم...بال مویقهوه ا یبوتا مین

 راه رو؟ نهمهیا رهیم یواو!ک-زد و گفت کیسوت ش هی نینگ
 خوابونم؟یبه نظرت فک داداشتو م-دادم باال و گفتم ابروهامو

 ...زمیهست بز دهیداداش من فکش خواب-و گفت دیبلند خند بلند
 !زنهیحرف م یادیز-

 !کنهیم یشوخ-.دستم رو نرم فشار داد و گفتدیخند نینگ
 یلی...من نادر رو دوسددت داشددتم...خگرفتمیبه دل نم نیهم ی!برادونسددتمیم

ا به پ یخوشدحال بود یبه خاطر اخالق منحصدر به فردش.وقت شدتری...بیلیخ
شاد صه م یو وقت کردیم یپات  فرد  دادینم تی...اهمخوردیناراحت،همرات غ

 سازش داشت... ی...با هم به نوبکتریکوچ ایمقابلش هم سنشه،بزرگتره 
نداختم...د یرو رو المشددد هام ا قالوم رو سددرم  گهیمو چا بمرا اگر کاله 

هام خراب مکردمیم گاهیحسددداب کرد از آرا نی....نگشددددنی...مو  رونیب شدد
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سرمیزد ش عی... ستم تو ما ش شن  عیسر نی...لرز افتاده بود به بدنم...نگنین رو
 بموها! نیخدا قسمت کنه از ا-کرد و راه افتاد...با خنده گفت

 چطور مگه؟-تمگف متعجب
 چه قدر دوست داره! نیهم وقت گرفته...بب هیواست از آتل-و گفت دیخند

هامو طا...من برم آتل ابرو چه غل چهیبکس بگ هیباال دادم...  یکالسدددا رم؟
 محاله..محاله...محاله!! ییهنرنما نهمهی!وا!!!اتابک و ایخرک

 براش! رمیمیکه م نهیواسه هم-زدم و گفتم یشخندین
ند م نینگ فت یهربونلبخ نه...هم تو...هم -به روم زد و گ خدا حفظتون ک

 اتابک...
 اتابک

ستامو شه  یاز هم باز کردم و با لبخند د سته گو سته بود یکه ناخوا ش ،زل لبم ن
صورت گرد و تپل خواهرم!به طرفم دو ست مثل بچه کوچولوها  دیزدم به  و در

مامان  یبازوهام فشددردمش...بو نیخودش رو پرت کرد تو ب*غ*لم!محکم ب
 چطوره چاقاله بادوم! -گوشش گفتم ری...زدادیرو م

ش رونیام ب نهیس یرو از از تو سرش شد و محکم گونه ام  زونی...آودیک گردنم 
 و من بد باشم! یتو باش شهیخوبم داداش...مگه م-دیرو ب*و*س

حلقه زده  زشیر یدسددتام صددورتش رو قاب گرفتم...اشدددک تو چشددما با
 روشنک... یشیمامان م هیاز قبل شب شتریروز بهر -و گفتم دمیبود!خند

ست چدیخند صدا یزی...خوا شد یبگه که  ساطتون دیجمع کن-مهران بلند   ب
 یکه بساط تو سر و کله  گهی!دو سابت ددنیو مجنون بهم رس یلیل یرو!انگار

 !ووننید ایانیفکر کنم ک دیهم زدنتون فراهمه!حداقل نذار
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 نیگرفته بود...ا ادی یجمله رو از ک نیبهانه ا اومد ادمی!تازه دمیبلند خند بلند
شنک رو با مال ستم رو به  متیجمله رو مهران اختراع کرده بود!رو کنار زدم و د

سردیطرف مهران دراز کردم....خند شرد و تو ک ستم رو محکم ف  هیاز ثان ی...د
ش شدم تو ب*غ*لش... بایسمت خودش!تقر دتمیک خنده هامون  یصداپرت 
 شد! یقاط

مادتون خوشدددت نمدرسدد- که ب هیمن  ی!ولادیته تو از دو  شددتریبرادرزن 
 دوسش دارم! میلیندارم!!!خ

 !کشدتیم خیبابک بفهمه که به س-تر شد قیام بم خنده
ماع رو نزن!!من خ- به جهنم!حرف اون آدم ط بک بره  که دور اون  یلیبا ته  وق
 برادر زن رو قلم گرفتم!! یکی

 یرفط یب هیو مهران نکرده بودم...تو  مشکالت بابک ریخودم رو درگ چوقتیه
به من ربط تا سددر  یمحض غرق بودم.... قرون دو هزار  هینداشدددت اون دو

حاضددرنیدن مد ا، که برازنیرو بر گهیخون ه از  زامیبز ی!!مهم خودم بودم 
 جونم... ینداشتم...حت غیدر یچیه

 اومدم... رونیتو کمر مهران زدم و از ب*غ*لش ب یمحکم مشت
باال ب کردنیداشددتن تالش م نایو ال ایلیا هارو  له  قدر بزرگ شدددده انیپ ...چ

 کرده بودن... رییدوماه تغ نیا یبودن...چقدر تو
و شددروع کردن به  دنیکشدد غیج دنمی....با ددمیزدم و به طرفشددون دو لبخند

 ناموزون درآوردن! یدست زدن و سر و صداها
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شون رو با هم از رو قیبم لبخندم شد...دوتا شتم و نفرب نیزم یتر  تا دو یردا
 صورتاشون کردم و از پله ها باال رفتم... یدونه ب*و*س آبدار حواله 

 یبا نادر بودن...چقدر امروز روز خوب یو مهران غرق احوال پرسدد روشددنک
ر هممون دور ب نکهیگفتن حرفام به روشددنک، ا ی،برایبود...جدا از حس نگران

شحال میهم بود سیبود...کاش نم میبابث خو شت نیا ییو توانا مدیتر م که رو دا
وجه قصددد  چیهو من به  ختیری... بهانه بهم میبابک رو هم دبوت کنم... ول

 شب رو زهر دلش کنم... نینداشتم ا
کا و در و د دنیبا د نایو ال ایلیا  غیشدددده از سددر ذوق ج نیتزئ یوارایبادکن

 ...نیزم یو گذاشتمشون رو دمی...خنددنیکش
 باد کردم و به دستشون دادم... بادکنک هیهرکدوم  یبرا

شنک شت چا رو شپزخونه بود و دا و نادر و مهران غرق حرف  ختیریم ییتو آ
 زدن...

د انتخابات و مجلس و اقتصا یبحثشون درباره  ینشستم...حوصله  کنارشون
شتم....هروقت د و تک تک اطلعاتم  کردمیاظهار نظر م یبود کل یا گهیرو ندا

ظه،ا ی.ول..رهیدا یرو ختمیریرو م قدریدر اون لح که  ریذهنم درگ ن بود 
 .گنیم یدرست بفهمم چ یحت تونستمینم

 برگشت... ینیریو ظرف ش ییچا ینیبا س روشنک
نک رو  یخودش رو رو ایلیا بادک ته بود و هر آن ممکن بود  نداخ نک ا بادک

تازه در اومدش داشددت از خجالت بادکنکش در  یهم با دندونا نایبترکونه...ال
 ...ومدیم
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شنک صورتم...با لبخند نگاه از بچه ها گرفتم و  رو ست...زل زد به  ش کنارم ن
 شدم تو صورتش... رهیخ
 !یداداش یتو فکر-

...سددرش رو دمیرو ب*و*سدد شیشددونیرو دور گردنش حلقه کردم...پ دسددتم
 !یدلتنگ بودم خواهر-ام نهیچسبوند به س

!سه یسبتا طوالنمدت ن هی...نجامیا-و گفت دیامر ب*و*س نهیس ی..رودیخند
ها رازی...منم...شددهیروسدد رهیمهران م گهیروز د ته...گفتم  ییتن موندن سددخ

 !نیدار اجی..مطمئنا تو بهانه بهم احتامیب
که امروز روز خوب گهید نداشددتم  که م یخبر نی!بهترهیشدددک   متونسددتیبود 

سرزندگ شنک پر بود از  شنوم...رو شاط...پر از انرم یب ضور ایو ن ش مثبت...ح
 بهانه هم... یمن...بلکه برا یبرا نه تنها

 ؟یداداش یخوشحال نشد-
 !یبهم بد یتونستیبود که م یخبر نیبهتر-و گفتم دمیخند

ند مات مه دیخ با زایچ یلیخ-حرفم رو گرفتم ی...ادا که  هت  دیهسدددت  ب
 !زایچ یلیبگم...خ

خط  ی...حس کردم نگرانیتو نگام،ول دید یچ دونمیزد تو صددورتم...نم زل
 صورت بشاش و سرحالش...انداخت رو 

 ...سر فرصت!میحرف بزن دی...بامیزنیحرف م-کرد زمزمه
و مرتب کردن خونه تموم شددده  نیتزئ یبود...کارا میسددابت پنج و ن یحدودا

وه قه یمردونه  راهنیپ هیبود...لباسددامو بوض کردم.با خباثت هرچه تمام تر 
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ه فتاده بود به جونم کا یچه کک دونمیکرم...نم یبا شددلوار پارچه ا دمیپوشدد یا
ست کنم! دمپا سم رو  ش یها ییحتما با بهانه لبا  رو پام کردم و از اتاق میرو فر

 ...رونیزدم ب
س نهیدر با نادر س یجلو  تو اتاقم تا لباساشو بوض ومدیشدم...داشت م نهیبه 

 لپات گل انداخته بروس خانوم!-بهم زد و گفت یکنه...پوزخند
 گمشو !!!-و گفتم دمیخند
نده اش رو شددن یداصددد پادمیپخ خ هارو  له  تاق شدددد و من پ  نیی...وارد ا

دوقلوهارو بوض کنه و اونا  یلباسددا یبا هزار بدبخت خواسددتیرفتم...مهران م
 ...کردنیو تقال م زدنیم غیهم ج

 یو داد که لباسدددا غیبا ج-گرفتم و گفتم ارویلیزانو زدم...ا نیزم یرو کنارش
 !کنهیو تقال م کشهیم غیاون بدتر ج ی!تو داد بزنکننیبچه رو بوض نم

 د؟یبزرگ کرد انایمادر!چندتا بچه رو اح یاوه آقا-و گفت دیخند
و دوتا  دیچون با نمک خند خندمیاون م یفکر کردم دارم به رو ایلیدم،ایخند

ست شیرو به نما نشییفک پا یدندونا ستش رو از تو آ شت، د ردم و رد ک نیگذا
ون وارد توش ادی!هرچند زهیمسائل روانشناس نای!استین یالزم به بچه دار-گفتم

دن ! تو با باال برنطوریهم دمیتو ذات بچه هاسددت... تقل یلجباز یسددتم،ولین
 ابمال رو انجام بدن!!! نیا توننیاونا هم م یدیم ادیصدات بهشون 

 !حیح،صحیصح-به خودش گرفت و گفت یمضحک ی افهیق مهران
ار هرب یکرد،ولیکم تقال م هی...هرچند هم بوض کردم ارویلی...شلوار ادمیخند

بام م یخنده رو رو که تموم شدددد،گرفتی،آروم م دیدیل باسددداش   هی...کار ل
کاشددتم رو لپش...ال یب*و*سددده  زل زده بود بهم...اونم محکم  نایمحکم 
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 کنه..فکر .رهیبد تو کغزش شکل بگ تیذهن هی نکهیاز ا دمیترسی...مدمیب*و*س
 !زترهیبرام بز ایلیا
 حرفا؟ نیا شهیسرش م مهیساله و ن هیآخه مگه بچه -ته مغزم داد زد از یکی

 !ذارهیاش که اثر م هیتو روح-زدم و گفتم یپوزخند بهش
ستیم باز صدا یزیچ خوا سر یبگه که  شد... ه و ب سادمیوا عیزنگ در بلند 

 بهانه بودن! یطرف در رفتم....مطمئنا دوستا
سم سن بهانه  ییدرست بود،چندتا حد  بیبج یها و مموها افهی،با قدختر،تو 

و دادشددون شددروع  غیکردن....به محض ورود،ج یرو ط اطیح ب،طولیغر
 !دنیر*ق*صیشد...نزده م

 دوستاشم مثل خودشن!-لب گفتم ریو ز دمیخند
 و خوش و بش... یها رو باال اومدن و تند تند شروع کردن به احوال پرس پله

شتن و ق شیآرا نقدرینفر بودن...ا پنج شون بج هافیدا ستمیبود که نم بیها  تون
 ....انیکیحدس بزنم سارا و فرنوش کدوم 

 تک تکشون رو فشردم و خوش آمد گفتم... دست
 بهانه کجاست پس؟-دمیرو شن شونیکی یصدا

 !دی...شما بفرمائادشیم-کردم و گفتم شونییداخل راهنما به
 همشون در جا پنچر شد! ی افهیق

 !یانگار میئه پس زود اومد-
 کرده... رید کمی...بهانه دینه شما سر وقت اومد-زدم و گفتم ندلبخ
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شون اومدن...دخترا با  به ستقبال شنک به ا طرف مبال رفتن...نادر و مهران و رو
روشدنک گل از گلشدون شدکفت! بدبختا فکر کرده بودن با ما سده تا مرد  دنید

 ها... چارهیتنهان!ب
هر  غیج ی...صدانایو ال ایلیکه چشمشون خورد به ا ننیمبال بش یرو خواستن

 رفتن سمت بچه ها!!! رجهیپنج تاشون باهم بلند شد و ش
شت کردن و ق جوجیقوم  دنیدو تا هم از د اون شون  ی افهیو مجوج وح متعجب
 ...غیج غیو ج ونیشد به صورت گر لیتبد

 جانم دوقلوئن!! یا-دمیشنیدخترا رو م یصدا
 داره! دندون شتریدندوناشون رو نگاه!خواهره ب-
 نداره که جوجو... هی...گریاوخ-
 بخوردشون... خوادیلپاشون رو...آدم دلش م-

 دخترا بود.... یحرفا ی نهیدوقلوها پس زم غیج یصدا
 !شنیم وونهیبجبا!بچه هام اآلن د ای-رو کرد به من و گفت مهران

 !شمیم وونهیهلوئن همشون...منم د-کرد و گفت نییابروهاشو باال پا نادر
شنک هم با میدیران بلند بلند خندمه منو سمتمون...رو شت  ...نگاه دخترا برگ

 چشم غره نگاهمون کرد...
ستن رو دخترا ش شتن درباره  ین  زدن،منتهایدوقلوها حرف م یمبال ...هنوز دا

 تر... نییبار با ولوم پا نیا
رو حاضددر  ییرایبسدداط پذ عیتو آشددپزخونه...سددر میرفت رجهینادرم شدد منو
با وونهید نقدریبهانه چرا ا نیا گمیمن م-خندون گفت...نادر میکرد  اس!نگو 

 !گردهیم نایا
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 درست صحبت کن!-تو بازوشو گفتم زدم
 نشون؟؟؟یدختره فرنوشم هست ب نیا-و گفت دیخند زیر زیر
 یچه شددکل ادینم ادمیاآلن اصددال  یول دمشید شی...دو سدددال پدونمینم-

قدریا شددمیبود...از دوسدددال پ قدریکردن و ا رییتغ ن به  ن عاب دادن  نگ و ل ر
 !ستنین صیصورتشون که قابل تشخ

...خوبه واسدده بهانه که باهاشددون نیسددرزنده ا یدخترا-گوشددم گفت ریز نادر
 !میم*س*تق ریبپره!البته با کنترل غ

 تکون دادم... دنیفهم یرو به نشونه  سرم
 یل!مشکیاربرد لمیواسه ف ادیم دیسع-رو برداشت و گفت رکاکائویش ینیس نادر
 س؟یکه ن

دم رو ز یرفته بود دبوتش کنم...ضددربه ا ادمیبود...به کل  نینامزد نگ دیسددع
 نبود دبوتش کنم! ادمی-و گفتم میشونیپ

ند نادر پذ نطوری...همدیخ به طرف  فتیم ییرایکه  فت ر  بی!بدونمیم -گ
 !ادینداره...اون که بالخره م

ون دادم...اآلن ذهن به شدددت آداب دانم تک یتاسددف برا یرو به نشددونه  سددرم
 هیمعرفت بود! خاک بر سددرم که  یاتابک ب نیچقدر ا گهیخودش م شیپ نینگ

 ...خاک!سیذره حواسم جمع ن
 بهانه
صدا یپام رو تو هنوز شته بودم که  و چرت و پرت  دادیو داد و ب غیج یهال نذا
 بلند شد... یخون
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 اومد دونیبه م یگل به گلستون اومد،به-گفتنیبده م هی
 تولدت مبارک...-گفتنیم گهیبده د هی

 یزشددت یزشددت زشددت جوجه -خوندیاوسددکل به اسددم نادر م هیوسددط  اون
 !میداریدوسش م یلیم،خیدار

 دخونیلبخند زدم و سددر تکون دادم...بلندتر از همه م دنشیهم بود!با د دیسددع
 ...فتگریم لمیدستش بود و داشت ف نشیتولدت مبارک...طبق معمولم دورب

 کردم و دست یسر و صدا با همه احوال پرس ونیتم....منشست رو صور لبخند
 دادم...

داشددتم باهاش  یوقت یدم،ولیتو ب*غ*ل اتابک د نارویلحظه حس کردم ال هی
ست م شا یخبر دادمید شک کردم.... شمام  شایبد د دینبود!به چ  توهم دیدم،

 بود....
 !زمیتولدت مبارک بز-و گفت دیب*و*س مویشونیپ اتابک

 !یمرس-و گفتم دمیخند
 هیبرگشددتم... عیشدددم،سددر مونیپشدد یول یبرم سددمت چوب لباسدد خواسددتم

 !!!یماه یلیخ-گونه اش کاشتم و گفتم یب*و*سه رو
باال!منظورش رو فهم ابروهاشددو مه دادمدمیداد  نه از اون -...خندون ادا ته  الب

 دونه ان!!! هیبوگندوها!از اون خوشگال که فقط 
 !!طونکیش یمرس-زد و گفت پلک
 یکیدادم...خواسددتم بچرخم که حس کردم  نیشددالم رو به دسددت نگ و پالتو

شده...نگام چرخ زونیآو صدا یرو دیپام   ایلیا دنی...از دومدیخنده م یپام...
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سع زونمیکه آو ش غیج هی سهیوا کردیم یشده بود و  رش ب نیزم یو از رو دمیک
 اومده بودن!!! نایبودم...روشنک ا دهیداشتم... پس اشتباه ند

شددب  هیلبخند خوشددگل،حس کردم امشددب قراره  هیکنار مهران،با  دنشید از
 خاص باشه!

شددل شددد...محکم  شددشین دنمیبا د یبود،ول دهیترسدد غمیاز ج نکهیبا ا ایلیا
س ستمی...تا مدمشیب*و* شارش دادم و لپش رو دوتا تون گاز  ییتو ب*غ*لم ف

 دمیهران و پرافتاد...پرتش کردم تو ب*غ*ل م هیرسما به گر گهیمحکم زدم....د
چاالپ ب*و*سدد چاالپ  نک! پادمشیتو ب*غ*ل روشدد نرم و تپلش رو  ی!ل

 خودم و شیبود وگرنه کل آر کسیکردم....شانس آوردن رمم ف نب*و*سه بارو
 ...دمیهم ب*و*س ناروی!الکردمیاونو خراب م

 ؟یاومد ی!کشهی..باورم نمیییییوا-زدم غیج
 امروز... نی!همیدخوشگل ش یلیخ ییییوا-گفت دیخندیکه م نطوریهم

 سالم برض شد خوشگله!-
!ابروهامو دادم باال و کردیسددمت صدددا.مهران داشددت با خنده نگام م برگشددتم

 نخود! هیمهربون!؟دلم برات شده بود قد  لیف یچطور-گفت
 و دیموهامو ب*و*س یهوا رفتم تو ب*غ*لش...رو یاز هم باز کرد،ب دستاشو

 زتر!!روز به روز درایمتعال یزبون بال-گفت
 !روز به روز بلندتر!یمتعال یدماغ بال-...دمیغش خند غش
 خنده کل جمع رو برداشت! یصدا

 نکن!!! تیشوهرمو اذ-به بازوم زد و گفت یآروم یضربه  روشنک
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 یسددمت بچه ها!سددارا و فرنوش،ضددح دمینگفتم....با خنده دو یچیه گهید
ش شغول ماچ و موچما،فاطمهی، شون دوره ام کردن و م  یکی...میشد ...پنج تا

 .میدیرو ند گهیهمد شیسال پ2از  کردیم الیخ دونستینم
آهنگ  یکر کننده  ینکرده بودم که صدددا یخوب با بچه ها احوال پرسدد هنوز

 دی!!!بفرمائشددهیتولد بدون آهنگ که نم-دمیبلند نادرم شددن یبلند شددد...صدددا
 !!دیوسط بتکون

 !خواستیم یاساس یدور هم هی....چقدر دلم دمیخند
سع نیکردم به آخر یسع کردم فراموش کنم تو اون تولدم  یتولدم فکر نکنم....

کردم خوشددحال باشددم و از حال ل*ذ*ت  یبهم خوش گذشددت....سددع یکل
 آهنگ خودم رو تکون دادم... تمیوسط و هماهنگ با ر دمینفر پر نیببرم!اول

 ها هم کم کم بهم ملحق شدن... بچه
ندون تاد دمیچرخیداشددتم م خ گام اف بک...تو دور تر که ن تا طه  نیبه ا  ینق

با  سدددادهیوا ییرایپذ گام م هیبود... ند محو داشدددت ن تر  قی... بمکردیلبخ
 ...چقدر ممنونش بودم که شبنم رو دبوت نکرده بود....دمیخند

براش فرسددتادم...لبخندش  یب*و*س اسدداسدد هیرو بردم سددمت لبم... دسددتم
.بعد دستش رو مشت تر شد...ب*و*س رو گرفت و چسبوند رو لپش.. قیبم

آروم زد رو قلبش رو دسددتش رو به  یکرد و برد سددمت قلبش...چندتا ضددربه 
 دوست دارم!-لب تکرار کرد ریطرفم صاف کرد و ز

از خودش،چندتا ضربه زدم رو قلبم... دستم رو دراز کردم به طرفش و  دیتقل به
 منم!-لبام رو حرکت دادم
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به عد از شدددام،کسدد تجر هااشدد ینشددون داده بود ،ب  کیخوردن ک یبرا ییت
خوشمزه  کیک هیتولدا،از ل*ذ*ت خوردن  یهمه  ینداره،خودم به شخصه تو

 کیآوردن ک یارن،برایشددام رو ب نکهیبود که قبل از ا نی.اموندمیم بینصدد یب
از  لمشورت زدم.اونم گفت بهتره قب هیاقدام کردم....البته قبلش با روشنک هم 

 یارایمشددورت انتخاب کرده بودم،مع یرارو که ب ی...هرچند فردمیاریشددام ب
نداشدددت...چون از وقت یبرا یدرسددت  یرو آورده بودن ه کیکه ک ینر دادن 

 مش؟یبریم یک -دیپرسیم
 رو... کیقبل از شام ک دیزدم...به خاطر روشنکم که شده با یلبخند
کل  کردی...خدا رحم مدمی...خندومدیسددالن م یاز تو اهویو ه غیج یصدددا

شون رو دب س ساکال شکا هیوت نکرده بود!وگرنه مطمئنا هم ستمون   تیها از د
 ...کردنیم

سددر و صدددا و  جادینفر ،تو ا 50نفر بودن،اندازه  5فقط  نکهیبهانه با ا یدوسددتا
شون ما جان،ازیجو پر ه شتن....اون گوشه موشه ها هم م هیخود که  دمیدیگذا

ستاش رو به نادر معرف شغول کنهیم یبهانه دو صورت و نادر با دقت م  کنکاش 
 فرنوشه!

 ؟یرو ببر کیک یخوایم-دیکش رونینادر منو از هپروت ب یصدا
کاب هیتک تایام رو از  بل از شدددام -پشدددت سددرم گرفتم و گفتم ین آره ق

 ؟یدی...فرنوش رو دیبهتره....راست
 که حالش از من و توهم بهتره! نیا-سرش رو تکون داد و گفت نادر

 ؟یدینظر فهم هیبا -دادم باال ابروهامو
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صه!تو نگاهش موج  دیآدم نا ام هی ینه!رفتارا-کرد ینوچ شخ سرده کامال م و اف
لبخند و  یاز رو یاگه بخواد خودش رو سددرخوش نشددون بده ول ی...حتزنهیم

 حالش توِپ توپه!به بهانه بگو نگران نباشه! نی!ایبفهم یتونیچشماش م
 !یبرر*ق*ص چاقوئم  دیچاقوئه کو...تازه با-ادامه داد عیسر بعد
 ه؟یبس کن!مگه نامزد-زدم تو سرش و گفتم دوتا
 احساست. یخاک بر سر ب-کرد و گفت یاخم

ر به خرج دادن ناد تیکه با خالق یینگاه انداختم به چاقو هی.دمیصدددا خند یب
کوچولو بود،که به لطف چسددب  یبروسددک یباب اسددفنج هیشددده بود! نیزاید

 چاقو. ینشسته بود رو دسته  یتفنگ
 !نی!فقط ببر*ق*صمیم یچه طور نیبب-رو برداشت و گفتچاقو  نادر
ش رونیرو از جعبه اش ب کیشونه اش...ک یرو زدم صورت دمیک ...زل زدم به 

 ...لبخند نشست رو صورتم.دیخندیبکس م یبهانه که تو
 بود بهم... رهیخ تینگاه نادر رو حس کردم...با جد ینیسنگ

بار ند با چ باال... هامو دادم  کردم  ی...سددعکردمیجمع م حواسددم رو دیابرو
اگه با چاقو مثل -بوض کردن جو و منحرف کردن ذهن نادر گفتم یبخندم..برا

 ...یدیشهرام ر*ق*ص یاون دختره تو پارت
 ادامه بدم... نذاشت

 نشه!فقط بپا! ری!بپا دشودیم ریزود د یلیخ یگاه-گفت عیسر
 مدونینخواسددتم...نم دمیحرفش رو درسددت درک کنم...شددا یمعن نذاشددت

 رونیاز آشددپزخونه ب عیمتعجب و پر سددوالم سددر یواقعا!در مقابل چشددما
 شد! یو داد دخترا قاط غیکه با ج دمیسرخوشش رو شن یرفت....صدا
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 بکس نیانداختم...چقدر تو ا کیبه ک گهینگاه د هیدهنم رو قورت دادم... آب
 شده بود! یخواستن

تم ب کیک خواسددد برم  ب تاد هیکه... رونیرو  ف گاه ا ن ظه  ح با ل ل  یرو 
 نکنه لباش رو..-خوشگلش...خونم به جوش اومد...با حرص غر زدم

که با  کیاز ک کهیفرستادم.با خودم بهد بستم نذارم اون ت رونینفسم رو ب عیسر
صو ش ریت ص دهیلباش پو س بیشده بود ن شه.  یک از  لبخند مطمئن زدم و هیب

 رفتم! رونیآشپزخونه ب
 بهانه

و چاقو رو  کیک یوقت گهیوجد اومده بودم...د و داد دخترا به غیج دنیشددن از
شدت ذوق مرگ دمید سما از  ه بکس معرک هیمعرکه!!! با  کیک هیپس افتادم! یر

 تر!اتابک گل کاشته بود...
سفنج هیچاقو رو که  نادر سک باب ا ست گرفته بود  یبرو شت رو د کوچولو دا

 دیاب نهر*ق*صدده؟بهایبا چاقو م یکه ک بافتیم اتیو اون وسددط داشددت جفنگ
 شاباش بده و...

 !اوردیناز م ینفر باشه.اونم ه نیو اصرار داشتن خود نادر اول دنیخندیم همه
مادام یرو سددرخوش بل نشددسددتم و  نادر داشدددت چرت و پرت  یم که 

 بکس گرفت... یازم کل دیگفت،سعیم
عد از کل بالخره نه و نم یب مه اش  نادر ه که  مد وسددط  شدددهی، آورده بود،او

 ...دمیخندیصدا م یشاباش بدم!ب دیشرط کرد که با...قبلشم سادیوا
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ت خور مف نیبه ا-تا نخورده داد دستم و گفت ینو یده تومن ییچندتا هی اتابک
 !ایدونه ند هیاز  شتریب

و سددرم رو تکون دادم...ته دلم ازش ممنون بودم که حواسددش به همه  دمیخند
سط .... قبل از ا یچ ست بچه ها اومد و سوت و د ست!با  آهنگ  نینگ هنکیه

 شالش رو هم بده! یکیکنه داد زد، یرو پل
ست تر سر شالش  یشال،مال فرنوش بود که رو نید مبل افتاده بود....فرنوش 

همه ولو بودن از  گهیرو دسددت نادر داد و نادر شددال رو بسددت دور کمرش! د
 خنده!
ستامم ر انیکه ن کردنیو اتابک دوقلوهارو کنترل م مهران سط و من و دو  هسیو

 نادر!! یاز حرکات پر کرشمه  میرفتیم
با کلدیر*ق*صددیم یکرد...واسددمون برره ا تیاذ کمی اولش ادا و  ی....اونم 

شوه  شد، یاش!ول افهیتو ق یخرک یب ص هیبعدش که آهنگ تند   دیجور ر*ق*
شتا شون جا خوش کرد!!!ح یکه فک همه رو انگ  توپ نقدری...امیموند رونیپا

 برم! ینطوریا بتونم اکه من بمر دادیکمرش رو قر م
تاشو دادم بهش  3تو دستم اشاره کرد!با جون و دل  یچشم و ابرو به اسکناسا با

ستم چاقو رو بگ سط...نادرم با خنده چاقو رو  رمیو خوا ست زد و که فرنوش ج
 دمیسددع ی...حتدنیدور ر*ق*صدد هیشددون  ف،همهیداد دسددت فرنوش...به رد

به قول خودش نیرو داد دسدددت نگ نیدورب  رادرب یجلو اوردنیکم ن یبرا و 
 کرد! یخودکشون اساس هیزن،
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ازش خواسددتن بره وسددط امتناع  یو وقت دیخندیصددددا م یکه ب یکسدد تنها
چون شددبنم  دیاش توهمه!شددا افهیچرا حس کردم ق دونمیکرد...اتابک بود.نم

 نبود! یجونش تو مهمون
 بهانه! ییچشم و رو یب یلیخ-خودم غر زدم با

عد لد -دم رو دادمجواب خو عیسددر ب گه مجبورش کرده بودن تو خب م
 !رهینگ خواستیره؟میبگ
قع هم مو شددهی...اونم تانگو!همر*ق*صددهیفقط با شددنبم م ایبودم تو مهمون دهید

 پاش رو نشون نده! رادیکه ا کردیپاش م یر*ق*ص کفش
کلمه حرف من  هیاومد به خاطر  ادمی یبگم چقدر دلخور شدددم...وقت تونمینم

 ...دیشپویهروقت با شبنم بود کفش م یر اخم کرده بود ،ولبابت کفش،چطو
 بهانه! یحسود شد-زدم غر

به صددددا یب تابک  یتوجه  به همه،که هنوز اصددرار داشددتن ا درونم،بلند رو 
 ه!پارتنر باش دی!بار*ق*صنیتنها نم شونی!ادیولش کن-بر*ق*صه گفتم

کام تم یشددوخ هی ذارمیداشددت؟من که اسددمش رو م یحرفم چه بد دونمینم
فهیق ی،ولیجد با صددورت پر  یبزرگا ی ا تابک  جمع رو درجا پنچر کرد و ا

 تعجب زل زد بهم...
 که تو دست مهران مونده بود... ییرو از نگاش گرفتم...دوختم به چاقو نگاهم
کهیا بدون خاطر حرف من جمع  ارمیخودم ب یبه رو ن به  چار  ییهویکه  د
شما که-شده گفتم یسکوت نیهمچ شتو گرفت مهران جان...  ادیب !رد کنیشابا

 !گهیچاقو رو د
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جمع رو گرفت تو  عیزد...چاقو رو داد دسددتم...روشددنکم سددر یزور لبخند به
صدا و ه سر و  ستش و با  شتن دوتا بدد  اهوید شغول گذا شت رو کیم  یو ه

 شد... کیک
 رو! کیاول هشت رو بذار بعد -زدیور م زیر هی نادرم

 شما بذارن! کیرو ک دیبا اون رو که-دادیجوابش رو م فرنوشم
 زنگ تلفن بلند شد... یبگه که صدا یزیاومد چ نادر

شروع کردن دنبال ب هیچند ثان هی شد و بعد نادر و اتابک   میس یسکوت برقرار 
 گشتن...

هال بود تا خواسددتن برن  ینقطه  نیکه خود دسددتگاه هم تو دور تر ییاونجا از
 زنگ قطع شد... یسمتش،صدا

 رو بهانه! کی!ببر کواریخب بنده خدا رفت تو د-بلند گفت نادر
کلفت و خشددن  یصدددا هیفشددار بدم، کیک یکه خواسددتم چاقو رو رو نیهم

گاه همه سددداکت  یمتفاوت یصددددا نقدریتو سدددالن...ا دیچیپ بود که ناخودآ
 ساکت که صدا به وضوح برسه به گوشم! نقدریشدن...ا

نه؟؟؟از طرف منم بهش تبر18- له شدددد  قا  کیسدددا بک بگو!آ تا دکتر ا
 کیچمالقات کو هی!فکر نکنم یکنیاز دسددتم فرار م نقدریچرا ا دونمی!نمیانیک
 ...نقدریا

مت  هنوز بک خودش رو پرت کرد سدد تا که ا له اش تموم نشدددده بود  جم
 ...دیکش زیدستگاه...با حرص هرچه تمام تر تلفن رو از پر

 مبل وا رفتم... یرو
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شتام رو کامل حس م خی ستن نوک انگ زانو هام رو...قلب با  دنی.. لرز.کردمیب
 ...چرا اتابک...گفتیم ی... چزدی...اون از من داشت حرف مدیتپیشدت م

مل حس م ییاهویه کا تاد رو ، قدرت واکنش  یول کردمیکه تو جمع اف
 نداشتم...

چه به  یگفتن،ولیم یزیچ هیها دورم رو گرفتن...هرکدوم  ب مام حواس من  ت
چمپاتمه زده بود و  نیزم یکه اتابک رو ییسدددالن بود...همون جا یگوشددده 

 مهران و نادر و روشنک دورش رو گرفته بودن...
ق وحشتناک متعل یصدا نی...اکردیفرار م یبگه...اتابک از چ خواستیم یچ

 بود؟ یبه ک
 ...شدیم شتریبدنم هر آن ب لرزش

 و کم کم رفتی...جلو مدیجوشددیبد تو رگام م یلیحس خ هیواضددح تر! دمید
ه ک یحسدد هیترس پنهون...  هی... یلرزش بصددب هیبه بغض... شدددیم لیتبد
 م...بود که تجربه کرده بود یحس نی...بدتریبراش نداشتم،ول یقیدق فیتعر

 درست نفس بکش بهانه!-دمیسارا رو شن یبصب یصدا
 ام... قهینفس بکشم؟؟؟ چنگ زدم به  درست

ه بود...حواسددش ب سددتادهیکه حاال ا یاتابک...اتابک ینگام قفل بود رو هنوز
 ...کردینادر و مهران نبود...داشت با ترس نگام م یحرفا

ش شتریام رو ب قهی ستم خورد به گردنبندم...همون گردنبنددمیک  هیه هدک ی...د
 تولدم بود... ی

 کو؟؟؟ شیاسپر-دمینادر رو شن یبصب یصدا
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شتم اتاک رو نگاه م هنوز سکردمیدا شت  ی...ک  نم یرو درباره  یزیچ هیکه دا
که دوسددم  یباشددقش بودم... کسدد یزمان هیکه من  ی... کسددکردیپنهون م

س شه!!ک شتم با سم خورده بود تنهام نذاره و پ شت...ق ش اف یکه من به ج یدا
که چند لحظه قبل رنجونده  ی....نگام زوم بود رو صددورتکردمیحسدددادت م

شکار!در جواب تمام محبتاش..نگام روبودمش ضح و آ س ی!وا زوم بود که  یک
 سمتم! دیدویت مداش

شناک کنار رفتن م یصدا شن زیوحت ستادمیرو از جلوم  به  رو که شیقو ی...د
داشت  ی... همه چدیچرخیداشت دور سرم  زیچنگ زده بود....همه چ یاسپر

شما رفتیفرو م رهیت یهاله  هیتو  شما یجز چ شون التماس ییاتابک!چ  که تو
 ...زدیموج م

ش یدم...نفس راحتهام حس کر هیرو به ر یشدن هوا وارد  یتو د،خوردیکه ک
ون نشدد یواکنشدد نیبتونم کمتر نکهیصددورتم...زل زدم تو چشددماش...قبل از ا

 شد! کیتار زیبدم،همه چ
 اتابک

 خونسرد باش اتابک.حالش خوبه!-محکم گفت نادر
صورت رنگ پر هی ستش تو  دهینگاه به  شد....د اش انداختم...آه از نهادم بلند 

سع ست  ستبود ...کالف دید ش یه د صدادمیبه موهام ک ش دیسع ی...  -دبلند 
 خوب میآب قند بهش بد کمی!گذشددت...گهیبود د یشددوک بصددب هیخوبه...

 .شهیم
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...اشک تو چشماش دیرس چرخوندیم وانیل یکه قاشق رو تو نطوریهم روشنک
 رمیمن بم-تهش فشار داد و گفت یقندا یحلقه زده بود... تند تند قاشق رو رو

 هو؟یشد  یبراش...چ
 یرو از دسدتش گرفت و همزمان که قاشدق رو به طرف لبا وانیل عیسدر دیسدع

اسددترسددا واکنش نشددون  یدر مقابل بعضدد ایبعضدد یگاه-گفت بردیبهانه م
سه بهانه باددنیم صا که وقت ی...وا صو شد،تنگ یتره....مخ س یشوکه  م نف

 گرفت...
 و سددمت لباش بردیبود که م یبه حرفاش نبود...حواسددم به قاشددق حواسددم

صبخوردیتو دهنش...خون خونم رو م ختیریم سر  ی... ب سرم کم  بودم... تو 
 هم اضافه شده بود... گهید یابصاب خورد هیو صدا بود که حاال 

 بهش... دمیاش رو م هیخودم بق-...دمیحرص وسط حرفش پر با
شار ست نادر،رو ف شت ازم م ید ستیشونه ام،دا شم...ول خوا واقعا  یآروم با
 نبود. یشدن

 ده!کم کم بهش ب-رو به طرفم گرفت و گفت وانیزد.ل یلبخند کمرنگ دیعس
ز ب*غ*لم،سددر بهانه رو ا زیرو م دمیاز دسددتش گرفتم و کوب وارویکردم،ل یپوف
 پام برداشتم...نشوندمش... یرو

 ندادم... تیمن اهم یگفت...ول یزیابتراض کرد...روشنک چ نادر
نه اش خم شدددد...تک یرو سددرش ب هیشددو بازوم و لاش دادم  رو  وانیه 

صال دلم نم شتم....ا ستیبردا س خوا ه به ک یبه اون پدرسگ ِ ... فکر کنم....ک
گه دم دسددتم بود،ب یواقع یمعن مه ازش نفرت داشددتم و ا برو برگرد،  یکل
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دهن  به ختنیریکه آب قند م ییدسددتا نیدسددتام!با هم نی... با همکشددتمشیم
 ...ترشدخ

 اتابک...-
 نگو! یچیه-رد...با حرص گفتمبود صدام ک یک دونمینم
 جا سکوت شد... در

 فیخوش حالتش...ح یرو موها دمیبهانه رو نوازش کردم...دست کش ی گونه
ل*ج*ن مثل اون بخواد پدرش باشدده....واقعا  هیبود که  فیدختر بود...ح نیا

 بود... فیح
 شددو داریب-گوشددش بردم و گفتم کی...سددرم رو نزددمیاش رو ب*و*سدد گونه

 مموشم...
 ختهیر رونیلبش ب یآب قند که از گوشدده  یاومد...قطره ها کینزد روشددنک

 قربونت برم...باز کن چشماتو...بهانه؟-بودن رو خشک کرد و زمزمه کرد
ستم شار دادم...ل یرو رو د سپردم و گفتم وانیبازوش ف شنک  ست رو -رو به د

ز هنو ی... تنبل خانوم مهمونگهیبروسددک؟ باز کن اون دو تا فانوس براق رو د
 ادامه داره ها!

 خورد... یتکون
 جلو اومد.. عیسر دیسع

ضش شو که باز  هیخوبه!فقط -رو کنترل کرد و گفت نب شما کوچولو منگه...چ
 ...مگه نه بهانه خانوم؟شهیبکنه حل م

 پر سوالش زل زد بهم... یپلکاش رو نرم باز کرد... با چشما یال بهانه
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ند بزنم؟پتونسددتم ب طیتو اون شددرا یچطور دونمینم رو  شیشددونیهش لبخ
 سابت خواب!-و گفتم دمیب*و*س

مت  مات فت...دسددتش رو برد سدد گاهش رو از صددورتم گر گام کرد...ن ن
...به دوسددتاش که نگران انشی... کم کم نگاهش رو دوخت به اطرافشیشددونیپ

تحت  که نایو ال ایلیشد با ا رهی... خدیو مهران و سع نیبودن....به روشنک و نگ
 ساکت ساکت بودن...جو  ریتاث
 نادر کو؟-

 بود! نیکه زد ا یحرف نیاول
 اردک زشت! یدال-از پشت سر من کله اش رو آورد جلو و گفت نادر

صال خوشم ندیکمرنگ خند بهانه ست و دوباره باز کرد...ا شو ب از  مدوی...پلکا
 کلمه گفت... هیخوشحال شدم که بالخره  ی...ولدینادر پرس

 ؟یزنیحرف م یلیخ یدونستی...مدمیشنیدر رو منا یزایو زیو یفقط صدا-
 یبه خودم فشددردمش... دسددتا شددتری...بدمی...منم خنددیبار جمع خند نیا

 دستام گذاشت ... یسردش رو رو
 جمع رو تو دست گرفتن... عیسر نیو نگ روشنک

 ه؟یحاال وقت چ-
 !کیک-داد زدن همه
که همگ چه بت فراموش کردن ...شدددا نیبه ا یخوب  موش فرا دمیسددر

همه بودم... چقدر حس ردم  ونیکردن...چقدر مد ینکردن،فقط اظهار فراموش
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ورد برخ یو طور دیخندینگاهش باز م یبا وجود سواال نکهیبهانه بزرگ شده...ا
 نشده یزیکه انگار چ کردیم

 ودب یبازم نعمت الیاونهمه فکر و خ ونیلبخند کمرنگ،که م هیزدم.... لبخند
ند ند نیزدم...هم لبخ ند نیزدن،هم لبخ نگ خ نده  یعنیدن،یکمر هنوز ز

با خ تونمیدارم!هنوز م دیام...هنوز ام له کنم.... قاب با خزایچ یلیم ر و فک یلی!
 دردسرا... یلی....با خاالیخ

آب شددده رو فوت  یشددمعا خواسددتیبسددتم...زل زدم به بهانه که م چشددمامو
 حضورش... یکنه.... لبخند زدم... به گرم

شم...از یسع سائل کردم رد  ستیکه م یکنار م ستیآزارم بده...من م تون !به متون
 بود.... ی!!!شدنتونستمیم دیخاطر بهانه،با

 حرف نادر افتادم ادی
-everything is possible if you just believe! 

بال ا دیبا من باوردمیدویباور م نیدن بادیلنگیکه م ی....  دی...محکم نبود...
باکردمیمحکمش م نهینم زیچ چیکردم،هیباور م دی...من  نه رو از من  تو ها ب

 !زیچ چی...هرهیبگ
 ششم فصل
 اتابک

 ریسددال بود فراموشددش کرده بودم!پ یلیکه خ یا افهیزدم به صددورتش...به ق زل
پر باشه  تونستیبود... هنوز م ژیهنوز ... هنوز با پرست ی!ولریپ یلیشده بود...خ
س یاز جاذبه!لعنت شیبرگ م گاریهنوز  سته  !هنوز موقعدیک  گاریس یباز کردن ب
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اشددون پ یکه رو ییدخترا اونجور احترامه!احترام به  هی گفتی... مکردیبوش م
 !چنیپیبرگ م یتنباکو رو تو

هم انداخته  یاش رو رو دهیکشدد ی... پاهادیکشددیم گاریبا کالس سدد هنوز
 .دنیرسیبراق به نظر م بیشاپ،کفشاش بج ینور قرمز کاف ریبود...ز

 ردمکینگاهش م نطوریداشتم ا یبودم؟از ک رهیبهش خ ی!از کداد باال ابروهاشو
 و غرق افکارم بودم؟

 زد... یپوزخند
 ؟یکشیم-کرد و گفت یاشاره ا گارشیس یبسته  به
کر تو هم ف-باال داد و گفت یتفاوت شددونه ا ینه سددر تکون داد!ب ینشددونه  به
 شدم؟ ریپ یلیخ یکنیم
خشددنش پوزخند زدم!به  یصدددا و دهیمن پوزخند زدم...به صددورت تک نباریا
 کردمیداشددتم فکر م نکهیدخترونه حس کنم پوزخند زدم! به ا خواسددتمیم نکهیا

 مرد بود پوزخند زدم! نیا یخاطره باشق چ
اشم به بود که انتظار داشته ب ییجا یتفاوت از کنار پوزخندم گذشت!توقع ب یب

بده!ا ها  ندم ب نار زن یهمون آدم نیپوزخ که از ک با یبود  شددقش بود و از که 
 تفاوت ببور کرده بود! یباردار،ب

 تی...وضددعشیروح طیخاطره...شددرا یگذشددته  یادآوریشدددم...از  کالفه
 ...شیهاش...افسردگ هی...گرمشیوخ

ر خوش بط یکه بو یع*و*ض*ی ا نیاومد ا ادمی یگرفتم...وقت شی!آتسوختم
ته بود و سدد یل*ج*ن نی...همدادیتلخ م به روم نشددسدد دود  برگ گاریکه رو 
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تمام  کرد،باملیم تیکه برق کفشددداش،چشددمم رو اذ یآدم نی...همکردیم
 ی...دلم سددوخت برامیدیکشددیو هنوزم م میبود دهیکشدد ییروزا هیکه  ییدردا

هانه ب یگرفت برا شیآقاجون بود... دلم آت یدردونه  زیکه بز یا هغربت خاطر
باردار تونسدددتیکه نم یا به اطر بحران  حت نفس بکشددده،فقط   یرا

بابثش بود... هم نیکه هم یدرش...بحرانما  یآدم نیع*و*ض*ی خوش بو،
ته تنش گرف یاز بچه اش،پاره  نارویکه غرق بطر و ادکلن بود،حق اسددتفاده از ا

 بود...
 ؟یایچرا ازت خواستم ب یپرسینم-

به مشدددت گره کرده  یپوف کردم... نگاهم رو از کفاش براقش گرفتم و دوختم 
 جواب سوالش رو بدم!نداشت  اقتیل یام.... حت
 یپرسددینم-گذاشددت و گفت شیدسددتش رو به نما هی یزد...دندونا یپوزخند

 چرا با بابک نخواستم صحبت کنم؟
به  بابک دونهیبا بابک حرف بزنه!مطمئن بودم که م خوادیچرا نم دونسددتمیم

ست...م شنه  س دونهی! مکنهیم یمن زندگ شیکه بهانه پ دونهیخونش ت بت من ن
رو ابصدددابم تمرکز دارم!خودش بهم گفته  شددتریدرجه ب هیجون،به بابک و آقا

تا کیکوچ یلیخ یبود... وقت قاجون بصدددب ییبودم...وق  ادیفر یکه آ
د تا خاطره رو منصددرف کنن،بهم گفته بو دیکوبیم واریسددر به د د،بابکیکشددیم

شون فرق دارم...گفته بود من آروم ترم...آ شان ی ندهیباها ن رومه! م شیپ یدرخ
 فکرم...روشن هی

نت به من لع نت  مام بچگ یبه من....لع با ت لت راضدد نیبه ا میکه   یوصدد
بابا  التماس یخاطره رو نداشتم وقت یاشکا دنیکه طاقت د یبودم..لعنت به من
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وصددلت نکردم...تا...تا  نیبهم زدن ا یبرا یتالشدد چی!لعنت به من که هکردیم
 بوض شه تا... خی...تا تارفتهیاتفاقا ن یلیخ
سر نم نیاگه ا ی...ولیول ..من .ومدینم ای...اگر ...اگر بهانه به دنگرفتیازدواج 

نه ا ها چه ب ندم،بترسددم،غصددده  خواسددتمیامروز م یبه  نفس بکشددم؟ بخ
بک  یک یبخورم...ل*ذ*ت ببرم؟ من...من جلو تا قرار بود بشدددکنم،از ا

 لیگرفت،تبدیتو ذهن همه شکل م یبت جد هیومد،یکه اسمش م ی،کسیانیک
 زنه،اشددکی!زانو مشددکنهیسدداله م18 یدختر بچه هی یکه جلو یکاتاب هبشددم ب

 ...نکهی....از اترسهی! مکنهیکه حسادت م ی! بشم اتابکزهیریم
 ریتنگ و دلگ یچشددمم گذشددت برم گردوند به فضددا یکه از جلو یشددیآت برق
نور قرمز نشددسددته و زل زده به  ریکه ز یشدداپ...باز شدددم همون اتابک یکاف

 یکه تو دستا یبرگ گاریشده به س رهی... خشیفرد زندگ نیبراق منفور تر یکفشا
 به خاکستر! شهیم لیتبد نشیزتریپدر بز

 فکر نکن دکتر! نقدریا-
ه به ک یتیدادم...ابروهام رو باال فرسددتادم و با بصددابن رونینفسددم رو ب یهوف

 !یخوایم یچ-کنترلش کنم گفتم خواستمیزحمت م
شم م شهیهم-زد و گفت پلک سر و کولت !اومدیازت خو شعور از  ستعداد و 

 !!!دیجوشیم
 حرفت رو بزن!-حوصله گفتم یب

 ...زیچ هیفقط –... هشیزد....لعنت به خودش و پوزخند کر پوزخند
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 یچشددما هیبهانه،شددب یموندم تو نگاهش...چه خوب که رنگ چشددما رهیخ
نبود....چه خوب که از نگاه بهانه  یشددیپدرش نبود...چه خوب که گاه بهانه م

 !کردیفوران نم یتبدذا
 دخترم رو!-

خاطرات  نیبدتر ادآوریکه  یموندم رو صددورتش...رو صددورت رهیخ هیثان چند
 ...کردیبود....حرفش...مثل مته ذهنم رو سوراخ م مینوجون

فتیدهنم م آب له نبودم  دنیمنتظر شددن گمیکه خشدددک بشددده!نم ر ان جم
 !دیرو گفت...برق از سرم پر نیا یچرا وقت دونمی....نمیول

همون  شدددمیم دیکردم محکم باشددم.با یدادم...سددع رونیرو پر صدددا ب نفسددم
توجه  کردم به سردردم یبستم...سع هیچند ثان یکه بودم...چشمامو برا یاتابک

سع شم برا الیخیکردم ب ینکنم! ش گاریس یاز کنار بط سع دنیک شم...  یرد 
که  یکاتاب!!من اتابک بودمکردمیم شیشدن ینبود...ول یکردم آروم باشم...شدن

سدددال دووم آورده 18که  یحس ممنوبه کنار اومده بودم..اتابک هیسدددال با 18
شدددد تا اون بزرگ شددده!تا قد  کیش،کوچیکه کنار زندگ یبودم... همون اتابک

شه!وارد  شگل  شه...خو شه...خانوم   یشه و... حاال!رو به رو یسالگ18بک
 ه!اون رو ن یر،ولی!جونم رو ازم بگمهییو بگم،دخترت،تنها دارا نمیپدرش بش

 نی...آماده بودم که جلو پاش زانو بزنم و بگم دسددت از ادمینفس کشدد منقطع
سخره برداره!بگم برو...مثل همون وقت که رفت یشوخ ت نگاهم به پش هیو  یم

خاطره ا به  به زنت، بهیکه برات جون م یسددرت، چه  داد، تو شددکمش  یب
 ن.من بزرگش کردم...مکردم.. ی!بگم برو...برو که من در حقش پدریننداخت

قدم رو  نی...بگم اولسددهیکوچولوش وا یذره ذره آب شدددم تا تونسددت رو پاها
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اتا  که گفت یکلمه ا نیمن بودن... اول یبرداشددت که دسددتاش تو دسددتا یوقت
ط تا بتونم فق دمیسال خودم رو آزار دادم...به ل*ج*ن کش نهمهیبود... بگم من ا

حاضددرم تا آخر  هه ضددربه نخوره...بگم کبراش بمو باشددم! که اون نفهمه...ک
که مال من باشدده...کنارم باشدده... بگم... بگم تو  یبمرم،بمو بمونم،به شددرط

 !یباهاش ندار ینسبت چیه
 ...نمونیبود ب یحائل گارشیشدم تو صورتش... دود س رهیخ

 سخت بود... یلیوقتا مرد بودن خ یگاه
ش زبونم س ی... من برادمیرو به لبم ک شتم!دبه ب دنیر برنامه  بمشیهانه برنامه دا

ستمیام رو به نادر گفته بودم...نم شکنه،م خوا ستمیاون ب شنکم مخوا وافق ... رو
 از اآلن به بابک شددتریسددوال!حداقل ب ریز رفتیبهانه نم یبود...حداقل باورا

ستمی... مشدینم نیبدب ستمی... مخوا بک و با یمن داداش واقع مبهش بگ خوا
ها!  هیام نیتو ا یزیچ هی دونمیرزند خونده هستم..چه م...بگم فستمیروشنک ن

نداشددتم بگم تو... تو  من  !وونهید یایانی...همون کیسددتین یانیک هیقصدددد 
 ...خواستمیبهانه بفهمه!نم خواستمینم
 ...دشیپل یشیم یشدم تو صورتش... تو چشما رهیالتماس خ با
 !نیا ز،جزیهرچ-گفتم زدیم رونیکه به زور از قعر گلوم ب ییصدا با

 !نیفقط هم-رو فوت کرد تو صورتم... گارشیس دود
 رو تکون دادم... سرم

 !یکنیصورتت رو سرخ م یلیبا س یدار دونمیهشتت گرو نهته!م دونمیم-
 برگش... گاریس یکردم به بسته  اشاره
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شخ نقدریا- صل ت ستم که جنس بنجل رو از ا سر تا پات  صیماهر ه بدم!از 
 !بارهیم ازین

 ...زد پوزخند
 یپسر خوب...دار تیکه...آفر گفتی...حالت تمسخر نداشت...مپوزخندش

 !یفتیراه م
 ندازه؟ی...کارتو راه منیباغ تو ورام هی-

س خم شو بهم نزد یگاریس ریرو تو ز گارشیشد جلو...  کیله کرد... ابروها
فت گ به -کرد و  مه! تر خ م هید تو ورا بنیباغ  نوچ!  تری!  نایاز ا شددد

 ..تو هم که...!خوشگله...دلبرارزهیم
ند غش نادیغش خ به مع نهیواقع ی...ک*ث*ا*ف*ت بود... ها ...داشدددت ،ب

 ..زدیحرف م ینطوریمن ا یبهانه  یدرباره 
 درباره اش درست حرف بزن ع*و*ض*ی!-

 اخم کرد... دوباره
شته!مگه نه؟؟؟ من...باغا نایاز ا شتریب امرزتونیاون آقاجون خداب-  یارث گذا

 ..!همونا که.خوامیرشت رو م
...هنوز چشددمش دنبال اون باغا بود...همون باغا بودن که دیسددوت کشدد مخم

گرفته شددروع  شیآت یاز همون باغا هیقضدد یشدددن... همه  مونیبابث بدبخت
 شد...

 !دمیسهم خودم رو بهت م-رو تر کرد لبم
 کل باغا!-داد باال ابروهاشو

 بابک و روشنکه! ی هیارث-
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 !بخر ازشون!یتو که دار-زد یپوزخند
 ...دمیگز لب

 گذاشت آدم؟ شهیاسم تو رو هم م-حرص گفتم با
ند باشددده..حرف یخوایم–زد..  شیآت گهید گاریسدد هی...دیخ باشددم؟  یآدم 

 !دنمیاز د شهیدر مدرسه!فکر کنم خوشحال م ی..فردا جلوستین
گا جار بودن...داشددتم چ یر نهیم کاریسددرم در معرض انف ها رو  کردم؟ب

 هی...اگه دیفهمیبود من چرا... اگه بهانه مکاال بود؟اون پسددت  دم؟مگهیخریم
 ...ای....خدادیفهمیرو م زیروز همه چ

 ...نذار داغون شه!هیروح یماری...م*س*تعده بضهیاون دختر مر-
 برام حاضر کن... نارویپس زم-گفت یرحم یب با
مدمیکشددد آه م نی...ز ن بود... نه  ها ب هم  م نداشدددت...  خواسدددتمیارزش 

 شتریب یلیبود که تجارتش کنم...ارزشش برام خ...کاال نخواستمیبخرمش...نم
 بود...

صب جیگ خودمم شوکه و ب شتم به جنون یبودم... صدا...دا سر و  ...با مغز پر 
 ...دمیرسیم

رو از  ...کتششیمشک یمبل بلند شد...باز نگاهم ثابت موند رو کفشا یرو از
از  ...بعدیوقت دار هشتیاردب 6...تا بهشتیتا ارد-مبل برداشت وگفت یرو

 اون...
 ...ی...لعنتدمیرو گز لبم
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لش بنج گاریبطر و دود س یچشمم گذشتن... بو یاز جلو یبراق مشک کفاش
 رد شد! مینیب ریاز ز

سر بچه ا هنوز سناک و ... من هنوز اون پ  یجذاب بود!هنوز مقتدر....هنوز تر
 تر! دینبار،شدی!ادمیترسیبودم که ازش م

 بهانه
 یخت... با بدبکردیبوض م ارویلیه داشت پنپرز ازل زده بودم به روشنک ک مات

 نبود. یشدن بایتقر یداشت اون وروجک رو کنترل کنه ول یسع
به لبم کشدد زبونم با چارهی... بدمیرو  تارو همراه هم  نک..دو باس  دیروشدد ل

 دیپنپرزشددون رو با شدددن،یم ضیهم مر داد،بایم داد،غذایم ریپوشددوند،شددیم
 مامانشون... چارهیبودن...ب بتیلوها مص...اصال دوقکردیم ضیهمزمان تعو

و اون تلفنه بود...تو مدرسددده  شدددبیاتفاق د ریدرگ بیبه کنار...فکرم بج نایا
 کرده بودن که... چمیسوال پ نقدریبده بچه ها ا رشونیهم...خدا خ

 یبودم به روشددنک...لباسددا رهیدادم...هنوز خ رونینفسددم رو ب یهع یصدددا با
 خوابوند تا پنپرزش رو بوض کنه... نارویال نباریتنش کرد...ا ارویلیا

اون تا  یبزنم تو کله  خواسددتیروشددنک حرصددم در اومد...دلم م یبه جا من
 د؟یکن یهمزمان خرابکار دیجونور و بگم،خب مجبور

 داریدو ب یبعد از رفتن مهمونا،روشددنک و اتابک و مهران تا حدودا شدددبید
کرده بود...صددبح  هیگر مطمئنم روشددنک یگفتن،ولیم یچ دونمیبودن...نم

 چشماش پف داشتن.
صال به  ی...ولشدیکه بود به من مربوط م یهرچ شت که بگه ا صرار دا اتابک ا

شب یمن ربط صبحونه  سر  صبح هم  ستیبود که م ییهاپوها هینداره...   نخوا
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شور م ری.ذهنم درگرنیپاچه بگ شتم...دلم  سترس دا طوفان  هی...انگار زدیبود..ا
 در راهه...

شوره و من نگاهم رو  اهمیکردن ال پنپرز شو ب ستا شنک رفت د شد.... رو تموم 
به ا بال هم م نایو ال ایلیدادم  ندیو م دنیدویکه دن به دنیخ ... خوش 

ه داشت یهمباز هیدوست داشتم  یرو داشتن.چقدر تو بچگ گهیحالشون..همد
بک از ه تا ند ا  کردیفروگذار نم یهمراه چیباشددم...همسددن خودم...هرچ

 که... خواستیدلم م ...خبیول
 !ایتو فکر-

 سمت آشپزخونه...دنبالش رفتم. رفتیکردم...روشنک داشت م یپوف
 زنگ زد؟ شبیبود د یک-مقدمه گفتم یب

شت ساب با اتابک  هیع*و*ض*ی... هی-گفت تیسمتم...با جد برگ خرده ح
 داره،دست گذاشته رو نقطه ضعفش...

ضعف رفت...ن نیلحظه از ا هی ضعف،دلم  ضعف اتابک من لغت نقطه  قطه 
 ...یعنیبودم؟

 !یعنیکه  یعنیبهانه خانوم! گهینداره د یعنی-
 ...دمیخند

 !ایشد وونهید یخاک تو سرم به-زد رو صورتش یشینما روشنک
 هستن ! وونهید ایانیک یدونیخب بمه ،مگه نم-...دمیرو محکم ب*و*س لپش
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سدیخند ی...هرچند کمرنگ ولدیخند ست برو -و گفت دی.لپم رو ب*و* حوا
به اون دوتا زلزله باشدده تا من شددام بپزم اآلن مهران و اتابک با شددکم گرسددنه 

 !رسنیم
 باشه!-زدم و گفتم  پلک

شپزخونه ب از سرک نیاز ا نقدریزدم...ا رونیآ ضعفه  ه اومده بودم که ب فینقطه 
 ارن؟یسرم ب ییکه...نکنه قرار باشه بال کردمیفکر نم نیا

نداشددتم...هردوشددون رو  نارویو ال ایلیحوصددله ادادم...  رونینفسددم رو ب یهوف
رو که پر  سددکمینشددوندم... کول د ونیزیتلو یمبل جلو یب*غ*ل کردم و رو

وصل کردم...تا شروع  یو یهمون باب رو به ت یعنیمعشوقم، یبود از کارتونا
 نایال یاش،ولیاومد و رفت سددمت اسددباب باز نییاز مبل پا ایلیشدددن کارتون،ا

 !مشخص بود اونم باب رو دوست داره..یو یشد به ت رهیخ
ستم...لپش رو گاز زدم و گرفتمش تو ب*غ*لم.. خند کنارش ش صدا ا دین ز و 

 خودش در آورد...
منو بد  یباب نمینب-گفتم کردمیکه دسددتاش رو نرم نرم دندون دندون م نطوریهم

 !مال خودمه!اینگاه کن
 ...دیکش رونیدستش رو از دستم ب غیج با

ن واسدده م ومدهیه؟آره؟نیکشدد سیو گ سیگ-و گفتم دمیکشدد یا خفه غیج منم
 د؟یسف سیگ ی دهیچشم ترک یتو مالجت دختره  ؟بزنمیهوو شد

 هوونیاز کدوم نژاد د گهید نیا ایخدا گفتیهاج و واج مونده بود...داشت م بچه
 هاست؟

 ...دمیغش خند غش
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 بهانه! یکرد یبچه رو روان-از تو آشپزخونه داد زد روشنک
ر بود که منتظر تلنگ نایمتعجب ال ی افهیتوجه به ق یدم،بیخندیکه م ورنطیهم

سط ج راهنشیه،پیگر ریبزنه ز شکمش پوم پوم کردم... و و  غیرو باال زدم و رو 
 ...دیخندیم هیگر

بچه کنار زد و  ی... منو از رورونیبدو بدو از تو آشددپزخونه اومد ب روشددنک
 و!بچه ر ی...کشتیطونیبه خدا تو خود ش-گفت

ش رونیاز ب*غ*لش ب نارویال شارش م نطوریو هم دمیک  ادمدیکه تو ب*غ*لم ف
 خودمه! یبرو برو!هوو-گفتم
شو گاز زدم و تا وقت بعدم شدت گر یمحکم بازوها شدم اآلنه که از   هیمطمئن ن
 بودن!چقدر... یبچه ها خوردن نیشه ولش نکردم...چقدر ا هوشیب غیو ج

 دهیکشدد غیکه ز بس ج ارویلیگرمکنم،ا بیتو ج میگوشدد دنیبا لرز همزمان
...مطمئنا دمیگذاشددتم و به طرف اتاقم دو نیزم یبود،قرمز شدددده بود رو رو

 باشه... تونستیجز حسام نم یکس
 الو؟-رو درآوردم میاتاق رو بستم و گوش زدم،دریکه نفس نفس م نطوریه
 !گملمیسالم ج-

.روشددنکم که در چرخوندم...حوصددله جواب پس دادن نداشددتم یرو تو دیکل
 بود سر برسه! یاصال فضول نبود،کاف

 ؟یسالم مرد قهرمان!خوب-
 بد باشم! شهیمثل تو مگه م اریاف تمام ب یج هیاوهوم..با داشتن -

 لوس نشو حسام!-تخت نشستم یکردم و لبه  یاخم
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 !چه خبرا؟امیباشه!بازم من کوتاه م-
 !یتولدم بود.جاتون خال شبید-گفتم بالفاصله

 ؟یبگ دیاآلن با-کوت شد و بعد گفتس هیثان چند
 !یبود دهیخب...تو نپرس-
 !ی...جواب سرباال داددمیچرا پرس-
 !یکردیاصرار م-

 ؟یستیدخترا ن هیبهانه،تو چرا اصال شب-اومد و بعد گفت یخش خش
له ته  یفکر کردن رو حوصدد نه و صدددد الب که پر بود از طع له اش رو  جم

 .قت،نداشتمیحق
 !نمیمن متولد ولنتا!گهید گمیخب اآلن بهت م-
 بابا!پس الزم شد برم کادوم رو دو برابر کنم. یا-

 واسم؟ یدیخر یچ-دمیخند
سورپرا شهیها!نم- سه برزهیبگم!  یبهت بدم.اوک ییجا هی می...فردا بعد از مدر

 بشقم؟
با یفکر هد دیکردم...منم   یکه...ا دمینخر یچیبدم ؟ه یبدم...چ هیبهش 
 بابا.

 فردا بعد از مدرسه! فردا نه!پس نیخب نه!بب-
 ...پس فردا جمعه اس دلبندم!تیقربون مغز نخود-
 اوووم...پس بذار جمعه!-
 چرا فردا نه؟-



wWw.Roman4u.iR  418 

 

شکتونمیخب نم-گفتم کالفه صال...وقت دندون پز سه ام 3دارم.تا  ی...ا مدر
 !یبرم ارتودنس دیبعدشم با

 بار کش رنگارنگ بزن مده! نیا ؟خوبه،پسیجد-دیخند
 توبه! ایدم!خداافتا یچه مخمصه ا تو

 رو... یبعد یبود تا دروغا یدروغ کاف هی.دمیرو گز لبم
رم بعد بخ یچ هی.بذار برم دمیمن برات کادو نخر نیبب-شددددم و گفتم الیخیب

 .رونیب میبر
 ...خسته ام کرده بودا!ستیبهتر از راست گفتن ن یچی!هاووووف

شم،ایتجربه ن ی!بدمیاز همون اول فهم-دیخند بلند س زایچ نیستم،بعد ه من وا
 نداره! تیاهم

سر  ایچون من بهش رو نداده بودم، ایبود.حداقل تا اون لحظه....حاال  یخوب پ
 نداشت. یا گهیخواسته د یهرازگاه یدارایاز د ری...کال خوب بود...غنکهیا
 داشته باشه؟ یخواینه م-دیاز ته وجودم داد کش یکی

 !کردمیم فیداشتم مثال ازش تعر-رفتم و گفتم یچشم غره ا بهش
 بهانه! یساکت-

 کم خسته ام! هی-تخت... یکردم...ولو شدم رو یهوم
 بود؟ یتولدت خصوص-
 !بایتقر-
 ؟یکادو گرفت یچ-
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مه ام برام - له،ول دهیگوشددواره خر هیب تو  ذارمینه،میسددنگ یبود...خوشددگ
 باب ی لهیبالمه وسدد هی...اتابک برام ارهیگوشددم کش م کنمیگوشددم،حس م

...با یچییشرت،تابلو،جاسو یسر،ت ،بالش،گلییوان،دمپایل ده،یخر یاسفنج
 با گوشواره هام سته... بای...تقردیدونه دستبند طال سف هی

 ...نادرم
 ه؟ینادر ک-گفت عیسر

تا  دهیرخ یپاتر رو زبون اصل یهر یکامل کتابا یدوست اتابکه!اونم برام سر-
 شدم بخونم! کاریب

 خوش به حالت!-دیخند
ه بدجور ب یکی نیام اتو مو آرودن...دسددتشددون درد نکنه او نامزدشددم بر نینگ-

 درد بخوره،مال خودم سوخته بود...
 نا؟ی!همکالیبار-

 کمه مگه؟-به غبغب انداختم یباد
 شددرت هیتو تولدمون  تشیکادوها....ما که نها نینه بابا!خدا قسددمت کن از ا-

 بشه! بمونیمامان دوز نص
 بودم! شیههرازگا یها کهی...باشق تدمیغش خند غش

 آورده بودن! ریپنز ریو خنز ینیتزئ لیدوستام واسه ام بروسک و وسا-
 !یشیباشقش م دونمی!مدمیتوپ خر زیچ هی!منم برات کالیبار-

 !کنمیقبول نم انیست برل میکمتر از ن-دادم باال ابروهامو
 !بابا کم اشتها!انیست برل می!نمیشو باهم بر ادهیپ-دیخند

 هست!که  نهیهم-دمیخند خومم
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 بهانه؟-به در خورد.... یموقع تقه ا همون
 نیبکن ا ینظر هیخدا خودت  ایاتابک رسددما کپ کردم... یصدددا دنیشددن از

 !یاتابک اومد با-کردم زیو زیو یباشه حرفامو...تو گوش دهینشن
 بله؟-قطع کردم. شماره رو حذف کردم و گفتم عیسر
.دلم داشدددت شددور در چرخوندم.. یرو تو دیتخت بلند شددددم و کل یرو از
 بده؟ ری.باز نخواد گزدیم
 !یبریتو حساب م دهیم ریحاال چقدر گ-

 خبه تو هم!-گفتم یحرص
 آشفته زل زد بهم... ی افهیرو باز کردم...با ق در

 ...اآلنه که دبوام کنه...ختیر دلم
 اتابک!-دمیبگم ب*غ*لم کرد...مات موندم...نال یزیخواستم چ تا
 شده بود! نگو...دلم برات تنگ یچیه-

 چنگ زد به گلوم... بغض
ستامو شارم داد و گفت د صبح بد باهات -دورش حلقه کردم...تو ب*غ*لش ف

 حرف زدم مموش؟
 من که ناراحت نشدم.-و گفتم دمیاش رو ب*و*س نهیس
 منو؟ یبخشیبودم...م یبصب-
رو صددورت خسددته اش و  دمیاومدم... دسددتم رو کشدد رونیتو ب*غ*لش ب از

  نارحت نبودم...باور کن اصال-گفتم
 ...دیخند

http://www.roman4u.ir/


 421 های تنهایی منسرگیجه 

 !خورمتاینشو مموش!م یخواستن نقدریمهربون نباش بهانه!ا نیا-
 تنگ! یلیخ یلیبراش تنگ شده بود...خ دلم

 اتابک؟-
 جانم؟-

 ...کردمیم یبذرخواه دیبود،منم با یکه بحث بذرخواه حاال
 زدم...ببخش منو! یحرف بد شبید-
 ؟یگفت یچ-

 درباره پارتنر..-اش فشار دادم نهیرو تو س سرم
هام فتدیب*و*سدد مو هامو گ هاتم برام -..سددرش رو فرو کرد تو مو نه  طع

!از دسددت خودم رهیگی..دلم از ...دلم از اشددتباهاتم مشددمی...دلخور نمننیریشدد
 !شمیدلخور م

...داغونه... حس کردم مونهی...حس کردم پششیحرفش،مثل آب بود رو آت نیا
ته بودم ل*ج کردمی...چرا حس نمشدددهیداره بوض م گه من بهش نگف نه؟م *
 ؟ع*و*ض*ی

 ساکت نباش مموش!-
 بابت کادوها ممنون!-

صدادیخند ست  ی نهیس یانعکاس خنده هاش رو تو ی..چقدر  ستبرش دو
 داشتم!

 قابل مموش رو نداشتن!-
 شام حاضره!-داد روشنک بلند شد یصدا
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ام ...رو انگشددتدی...زل زدم تو چشددماش...خندرونیب*غ*ل اتابک اومدم ب از
 -و گفت دیرو ب*و*سدد میشددونی!پدمیبلند شدددم و محکم لپش رو ب*و*سدد

 م؟یبر
 تنور داغه،گفتم نون رو بچسبونم! دمیلوس شدم...د هوی

 پله هارو... نی...اکنهیمن پاهام درد م-
 حرفم تموم نشده بود که معلق شدم! هنوز

 زدم! یطانیش لبخند
 خسددته سددت دونسددتمیم نکهیبودم.با ا یدی...چقدر موجود پلدیخند اتابکم

 ...یول
 ندارم که! ی...وزنیا زهیم زهیر نیخب باشه!من به ا-خودم گفتم با

بپر بپر -گفتم یبود به پله ها!با سرخوش دهیدور گردنش حلقه کردم.رس دستامو
 ن؟ییپا یریم

 تو جون بخواه!-و گفت دیچشمامو ب*و*س ی...رودیخن بلندتر
 اتابک

 بد فکر نکنم.به احسدداس یزایکردم به چ ی...سددعزیسددر م مینشددسددته بود تازه
ناک به ترسدد رمیگ بانیکه گر یوحشددت مام رو  یشدددده بود. که داشدددت قل

سعلرزوندیم که  ی...به بهانه ازامیکردم لبخند بزنم...به خانواده ام...به بز ی...
صداش و وجود نازن سر و  ستیم نشیبا   اگه یغمارو از دلم دور کنه...حت تون
خاطر خود به  مام  مام غ پاد ت ثل زهر و  نه برام شدددده بود م ها ش بود....ب

 ...دمیپرستیزهر....هردوش رو با جون دل م
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گاهم با سددرخوشدد ن به صددورتش.... نک رو  یرو دوختم  داشدددت روشدد
 ذوق و شوقش یاصل لیدل دونستمی.ممیدیخندی...منو مهران هم مدیب*و*سیم
 ...هیاون ظرف نسبتا بزرگ ترش دنید
 !یهست یخوب یمه من دورت بگردم...چه ب یاله-

بودن رو باال  زونیبهش آ یماکارون یچرب رو،که رشددته ها ریکف گ روشددنک
 بمه و زهِر...-آورد و با اخم گفت

 یتونیم نمیدختر خوب!بب نیبشدد ریبگ-و گفت دیبهانه رو کشدد یبازو مهران
 بمه جونت به ما شام نده؟ نیا یکن یامشب کار

ر سدد دیگفت....مهرانم با تائ تو گوش مهران یزیچ هید،یغش غش خند بهانه
 !دیا وونهیهمه تون د-تکون داد

 !ماینداشت یدر گوش-گفتم بلند
 باو! مینیب نیشیب-و مهران همزمان گفتن بهانه

شنک ا لبخند ستم رو لبم...چقدر خوب که رو ش مده که او یبودن...از وقت ناین
 ...دمیدیبهانه م یلبا یخنده رو رو شتریبودن،ب

 صرف شد... گیمهران و بهانه سر ته د یبواخنده و د ونیم شام
سته بود زیم دور ش شه ب یکی می...منتظر بودمیکردیرو نگاه م گهیو همد مین لند 

 قصد نداشت! یانگار کس یجمع کنه بساط رو ول
 از خنده! دیترک مونییجمع چهارتا هویمدتمون به هم، ینگاه طوالن از

 !دمیفعال شه ،منیلیشام چرب و چ نیبه لطف ا-به حرف اومد بهانه
شددام چرب و  نیا گیکه سددر ته د یمنم به لطف جر و بحث-ادامه داد مهرانم

 !دمیداشتم،فعال شه یلیچ
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 به خاطر ه،منمینطوریاگه ا-به جفتشددون رفت و گفت یچشددم غره ا روشددنک
 !دمیشه یلیشام چرب و چ نیپختن ا

شون شروع کر دیچرخ نگاه سقف و  صورتم.... نگاهم رو دوختم به  دم به رو 
 سوت زدن!

 ...کردمیسقف رو نگاه م نطوریهم دن،منمیخندیم زیر زیسه شون ر هر
 جمع کنه ادیب میبگ یب*غ*ل هیبه همسددا میخب پس!بر-به حرف اومد مهران

 رو! زیم
 زنگ در اومد... یشد تا بلند شه که صدا زیخ مین

 خودش اومد! یب*غ*ل هیئه!همسا-و گفت دیسرخوش خند بهانه
نادره،واسددم کتاب -گفتم رفتمیکه به طرف اف اف م نطوریو هم دمیخند منم

 آورده!
نه ها ند داد زد ب جد-بل چه  زیم ادیبهش بگو ب ؟؟؟پسیئه؟ نه! رو هم جمع ک

 حالل زاده بودا!
ندون به تصددو هیبه طرف در رفتم... خ گاه  مشددخص  یزیکردم...چ رین

 هی دیاردا ببازم چراغش سددوخته بود.. ف یبود.لعنت کیتار کینبود...کوچه تار
 ...یشهردار زدمیزنگ م

 ه؟یک-رو برداشتم و گفتم یگوش
 منم اتابک!-شبنم یآشنا یمکث شد و بعد صدا هیثان چند
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ش یسرک شپزخونه ک ها لم داده بودن و  یصندل ی...فارغ از همه جا،رودمیبه آ
حث م تا سددرکوچه  رمیمن م-دادم و گفتم رونی...نفسددم رو محکم بکردنیب

 !گردمیبرم
 !ادیبگو ب میب*غ*ل هیتو رات به همسا-دمیبهانه رو شن یصدا

( ساخته wWw.98iA.Com) اینودهشت یمجاز یکتاب توسط کتابخانه  نیا
 و منتشر شده است

 تخواسیبودم که دلم م یاز اومدن شبنم بصب نقدرینداشتم...ا دنمیخند حال
 که بحثش جدا بود. دنیبکشم...خند ادیفر

 ...دمیچنگ زدم و به طرف در دو یجالباس یرو از رو شرتمییسو
 ...ومدیداشت دنبالم م روشنک

 کجا اتابک؟-
سطا بایتقر سط ال هینگاه انداختم بهش...با تاپ دامن  هی...میبود اطیح یو ،و
 بود. سادهیسرد بهمن،وا یهوا نیا از،تویح

.برو تو سددرما سددتین یمهم زیچ-رو فرسددتادم پشددت گوشددش و گفتم موهاش
 .یخوریم

...با دسددتاش خودش رو ب*غ*ل کرده دمیلرزونش رو شددن یدا...صددبرگشددتم
 اتا!-بود
...برو یبرو تو خواهر-بهش زدم و گفتم یکردم آروم باشم...لبخند مطمئن یسع

! 
سش ستاد...هاله ا رونیرو ب نف شکل گرفت و بعد  دمیرو د یفر که دور دهنش 

 ...اطی...منم در جهت مخالف،به طرف در حدیبه طرف ساختمان دو
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 رونیو ب...نفسم ردمیرو باال کش شرتمییسو پی...زسادمیوا هیدر چند ثان پشت
توجه  یهوا چقدر سددرده...ب گفتیدهنم رو گرفت،م یکه جلو یدادم...بخار
 رو باز کردم... کرد،دریم تیو گوشام رو اذ دیوزیکه م یبه سوز سرد

و  دبه طرفم هجوم آور یمشددک یتوده  هیبزنم، یفرصددت کنم حرف نکهیاز ا قبل
 گردنم شد... زونیآو

 اتابک...-دمیشنیپر بغضش رو م یصدا
 ...یکی نیرو داشتم جز ا یموندم....انتظار هر برخورد مات

تنش،که تو اون  یکردم از کنار گرما یپهلوش...سددع یرو گذاشددتم رو دسددتم
تفاوت رد شم...هولش دادم  یپاهم،ب یام و رو نهیس یسرما،مچاله شده بود تو

 دست آزادم در رو پشت سرم بستم.تو کوچه...با 
نه رو ب*غ*ل م یی...بربکس تمام وقتازدینا متعادل م قلبم از  و کردمیکه بها

 ...وجه چینداشتم به ه ی...حس خوبشدم،اآلنینوع تپش قلبم غرق ل*ذ*ت م
 یبود،ول کیبازوش گذاشتم... از خودم جداش کردم...کوچه تار یرو دستامو

صورتینم لیدل سف شد، شدت  که  یشیآرا ی...به لطف کرمانمیرو نب دشیبه 
 از روح نداشت در اون لحظه... یکم زد،دستیم شهیهم

 اتابک...-دیبغض نال با
م سددرد دیاومد با ادمیبخار  دنیفرسددتادم....باز با د رونینفسددم رو رو ب یجد

 باشه.
 نمت؟یبب نجایا خوامیمگه نگفتم نم-

 چرا همش حرف تو باشه؟-گفت بلند
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 کیدهنش تا صددداش خفه شدده...سددرم رو بردم نزد یشددتم رورو گذا دسددتم
 محل آبرو دارم..صدات رو بلند نکن.. نیتو ا-دمیگوشش غر یصورتش...تو

ستم ش یرو از رو د ده ش دیکل یدندونا نی...با حرص و از بنییپا دمیدهنش ک
 ...واشی یحرف بزن،ول-گفتم
 نگاهش...شدم تو  رهیصورتش قل خورد...زل زد تو چشمام..خ یرو اشک
 ام... نهیس یرو گذاشت رو سرش

 برو بقب...-حرص کنارش زدم و گفتم با
 سردمه!-
-هولش دادم و گفتم نشیکالمش حرصددم گرفت...به طرف ماشدد ییپررو از

 !میزنیاونجا حرف م
 کردم... یکرد...پوف یپوف

 کرمیم فکر-بزنه گفتم یحرف نکهیرو بسدتم و قبل از ا م،دریشدد نیماشد سدوار
 شه؟یشه،میکه نم ی!رابطه اجبارمیرو زدحرفامون 

 چرا/؟-بغض گفت با
 چرا؟ یچ-حوصله جواب دادم یب

 !یزنیچرا...چرا منو کنار م-
 دادم قبال! حیتوض-
 باز بگو!-

 ...دست مشت شده امدمیکش قینفس بم ییسکوت کردم...چند تا هیثان چند
 رو باز کردم...
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ش زبونم شمامو رودمیرو به لبم ک شار  ی...چ رو  لیدل نیدادم تا معقول ترهم ف
 باقالنه فکر کنه! دونستمیم دی...هرچند،بعارمیبراش ب

ند وقت- باه رفتم! یلیخ کنمی...حس مهیچ باه  یعنیاشددت که اشددت مطمئنم 
تو  یاساس رییتغ هیرو از نوع بسازم..به دور از گ*ن*ا*ه! میزندگ خوامیرفتم...م
مام حواسددم رو متمرکز خوامی...ممیزندگ یروش کل به  ت خانواده ام... به  کنم 

جواب تمام  دیکه با یروز هی...ادیشدددک م یکه ب یا ندهی!آندهیشددغلم...به آ
ها بدم،برا ییگ*ن*ا* من جواب دادن سددختتر هسدددت!چون  یکه کردم رو 

 گ*ن*ا*هه و باز... دونستمیم
 یلیخ ی...ولسددتمین یا یباز رفتم سددمتش...آدم مذهب-دمیکشدد یقیبم نفس

ته حس م  ...کنمیخال رو حس م هی!هیخال یزیچ هی یجا میندگز کنم،تویوق
 یزمان هیبشددم که  ییآموزه ها زیبارم که شددده دسددت آو هی خوامی...مخوامیم

 ی هیسا ربرسم که د جهینت نیمثل مارکس پخته به ا خوامیازشون متنفر بودم...م
مارکس جوان رو از خودم دور  یها شددهیاند خوامی!مرسددهیبه آرامش م ن،آدمید

ه باد رو ب میتوده هاسددت،زندگ ونیاف نید نکهیسددال با باور داشددتن ا نهمهیاکنم!
!پوچ و سددتمین یچینادارم!ه ییآدم که در اوج دارا هی...نیدادم...حاال شددددم ا

 خودم رو بسازم...واضحه؟ خوامینابودم!م
 اتا...-

 کردمیکه حس م ییگذشدته ام رو گذاشدتم کنار!همون خدا-ادامه بدم نذاشدتم
راحت از پس کنار گذاشددتنا  نقدریجود نداره کمکم کرد،وگرنه...او و سددتین

از بادتا آدم رو  ی...ترک بعضددی...ترک بادت موجب مرضدده...ولومدمیبرنم
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ضتی!رسازهیم ش ا شو م نقدرایا دنیک با  دنی!جنگستیسخت ن کردمیکه فکر
قدراینفس ا به نظر م ن خت ن رسدددهیکه  بایعنی!سدددتیسدد ه ک میباور کن دی...

 منم......میتونیم
با  یفرق چیکردن ه یدر واقع از نظر زندگ یاشددرف مخلوقاتم...ول-کردم یهوف

 نیاز ا ییو نفسددم رو...هنوزم رگه ها دمیدینداشددتم....من خودم رو م وونایح
 ...نه به شدت قبل...یرو دارم ول ینینفس ب

سش یب مرخیزدم به ن زل سون بود...نبود...نم گمینم-ح ترک  گمیکنار زدنت آ
سون بود...نبود...ول یلیخ شدنشهیشد...م یاز بادتام آ  یاز هوا ی! نتونهی... 

! و من...خوشددحالم که از اون یسددگ ندار هیبا  یفرق چیه ینفسددت بگذر
 اومدم... رونیب میسگ یزندگ

 هیبرو شددبنم...خواسددتن توانسددتنه!کاف-بزنه که بازم نذاشددتم یحرف خواسددت
 !شهی...میبخوا

 م...شد ادهیرو باز کردم و پ در
 شد... ادهیپ اونم

 باش! ،مطمئنیدیروز جواب پس م هی-پر بغض گفت یصدا با
 فقط ببخش منو!-لب گفتم ریدادم..ز رونیرو ب نفسم

صدا نیا ست غیج یرو گفتم و به طرف در خونه رفتم...  ..دور .دمیشن کارویال
 چراغارو هم روشن نکرده بود... ی...حتدمیرو د نشیشدن ماش

 دادم...بازم بخار اطراف دهنم رو پوشوند... ونرینفسم رو ب یپوف
 یبرگردم تو خونه...تو هوا خواسددتی...فقط دلم میچینداشددتم!ه یحسدد چیه

ش شنک، خنیگرم و دلن صورت گرد و تپل رو شم به ور رهی...نگاه کنم به  جه ب
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ها به  یوورجه  ند بزنم  نه... لبخ ها کل مهران و ب کل  به  بدم  ها! گوش  دوقلو 
 ...نمیزتریصورت بز

 حس آرامش بخش... هیداشتم... یحس خوب حاال
 رو گرفتم سمت آسمون... سرم

 ...زدنیچشمک م فیها تو آسمون صاف شب ضع ستاره
 وندسددوزیکه صددورتم رو م یتوجه به سددوز سددرد یو ب دمیرو به لبم کشدد زبونم
 من حرکت کردم!منتظر برکتتم!-گفتم
 بهانه

 بیحرکتش بج نقدری...اکه شددوکه موندم دیبه طرف در دو نیهمچ روشددنک
و ترس و اسددترس به رگام نفوذ  الیاز فکر و خ میموج بظ هیبود که ناخواسددته 

 کرد...
ات چرا  افهیق-به در موندم...مهران دسددتش رو رسددوند به بازوم و گفت مات

 ه؟ینطوریا
ستش رو از رو نکهیا بدون شت م ینگاهش کنم د لند ب زیبازوم کنار زدم و از پ

ما قد با  به طرف در ح یشددددم...  با اطیسددسدددت   یچ دمیفهمیم دیرفتم..
 شده...نگران بودم....

 یبودم که در باز شد و روشنک وارد شد...دستاشو رو دهینرس اطیبه در ح هنوز
صورتش رنگ  شده بود و  ضوح دون دون  شته بود...پوستش به و بازوهاش گذا

 بود. دهیپر
 روشنک...-دمینال
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 جانم؟-بازوهاش برداشت و گفت یوزد...دستاش رو از ر یکمرنگ لبخند
س یلبا شکم به ارتودن سب امیخ -بودن...با زبونم لبم رو باال دادم و گفتم دهیچ

 کجا رفت؟
-گفت دتمیکشیکه به طرف آشپزخونه م نطوریرو رسوند به بازوم...هم دستش

 رفت دم در ...
 شده بود؟ یطور-گفتم لرزون

 دختر خوب! ایوا!چه حرفا...ب-و گفت دیخند
 قتچویه نکهی.از اارهیمطمئن بودم به روم نم یول زدیموج م ینگاهش نگران ته
 ...خوردمیحرص م گفتیرو بهم نم زیچ چیه

...نگاهم رو از نگاهش کردیداده بود...کنکاشددگر نگامون م هیبه اپن تک مهران
باهاش خرده  یگرفتم...تمام فکر و ذکرم تو کوچه بود...نکنه همون کسدد که 

 بود؟حساب داشت اومده 
 نی..تو ا.ارنیسددرش ب ییسددرش و کتکش بزنن؟نکنه بال زنیچند نفر بر نکنه

 کنن... شی...نکنه چاقو کاریکیتار
 شه... یبازم خون نکنه

 گلوم رو گرفت... خیفکر از ذهنم رد شد،بغض ب نیکه ا نیهم
 گهید ی قهیدق هیبازوم کنار زدم...مطمئن بودم اگه  یروشددنک رو از رو دسددت

 ...ترکهیبغضم م نسم،جلوشویوا
حجم بزرگ  هیوحشددتناک اون شددب جلوم جون گرفت...باز  یصددحنه  باز

 یصددورتش... ترک خوردگ ی دهیچشددمام...رنگ پر یخون،هجوم آورد جلو
 لباش...لرزش دستاش....
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وجه به صورت متعجب مهران و روشنک به  یدهنم گرفتم...ب یرو جلو دستم
 ...دمیطرف اتاقم دو

 ...اوردنیسرش م یی...اگه بالاتابک
 ...دادمینجاتش م دیپله ها متوقف شدم...نه من با وسط

 اومدم... نییبقب گرد کردم و بدو بدو پله هارو پا عیسر
 بهانه؟-جلوم ظاهر شد روشنک
 شه...اتابک... شیطور ذاشتمیم دیدم در...نبا رفتمیم دیزدم..با کنارش

ظه داشدددت وسدد بغضددم ته ...گلو و گوشدددام درشددددیتر م عیهر لح د گرف
بالم م نک دن مدیبودن...روشدد به حرفا ی....بو  یزیو من چ زدیکه م ییتوجه 

 رو باز کردم... اطیدر ح دمیفهمیازشون نم
شدددد...روشددنک بازوم رو  خیبه صددورتم خورد...مو به تنم سدد یسددرد باد

 راحتم بذار!-نگاهش کنم پسش زدم و گفتم نکهیگرفت...بدون ا
 یشد... ول داشیمهران اون وسط از کجا پ نمدوی....نمدینشن ای دیشن دونمینم

 روشنک تنهاش بذار!-دمیمهران رو واضح شن یصدا
 مهران... یول-
 ازیو وارد ح دمیحرفاشددون رو بشددنوم... در رو محکم بهم کوب نسددتادمیوا گهید

 شدم...
 بیکه به جونم افتاده بود گذشددتم...دسددتامو تو ج یاز کنار لرز تیاهم یب

به طرف در دو شدددلوار گرمکنم کردم به  هی... دمیو  تاد  ظه ترس اف لح
 جونم...من...اگه...
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ه ...آرنشددسددتیخونسددرد نم نقدریبود روشددنک ا ی...اگه مشددکلدمیرو گز لبم
 !نهیهم

 برگردم که... خواستم
 با اتابک خرده حساب داشت...نکنه... یکی

 ...بدنم سردتر...هوا پر سوز تر....دتریبزرگتر شد...ترسم شد بغضم
ستم ست رونیگرمکنم ب بیرو از ج د س ستام یآوردم... با  سوندم به قفل....د  ر

از اتابک  خواسددتمیم مییترسددو نیتو چشددمام...با ا دی...اشددک دودنیلرزیم
 محافظت کنم؟

تم فرو دادم...  دسددد بغضدددم رو  تم... برداشددد فل  ق م هیرو از  ب فس   قین
 رونیهوا سددوخت...بازدمم رو از دهنم ب یاز سددرد میتنفسدد ی...مجرادمیکشدد

صدا رخ نداده  یا یری....پس درگومدیکه از تو کوچه نم یو داد غیج یدادم...
ستم  نیبود...هم شم، هیکه خوا سرم ج دیفکر جد هی هوینفس راحت بک ون تو 

 رن؟ی...نکنه گروگانش بگرفتگ
 هی یکایشدن الست دهیکش یفکر کامل از ذهنم رد نشده بود که صدا نیا هنوز
 دمیکش یخفه ا غی... جسادیه بلند شد....قلبم وارو آسفالت کف کوچ نیماش

که رو صددورتم راه افتاده بودن  ییتوجه به اشددکا یو در خونه رو باز کردم و ب
 اتابک...-دمینال

 اتابک
رو  یناله ا یخفه  یکه خواسدددت در بزنم،در خونه باز شدددد...صددددا نیهم
 اتابک...-دمیشن
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با چشددما مات نه  ها تار ییموندم...ب بدجور تو   ی...خدازدنیبرق م یکیکه 
 من...رو صورتش...

گذاشددتم رو دمیرو گز لبم نه...دسددتم رو   یو خودم رو پرت کردم تو خو
 نیشددرت...تو ا یت هی...با دمیپوسددتش لرز یو دون دون یبازوش...از سددرد

 هوا...
 ...دیلرزی...مکردیم هیگر داشت

ه شددد ینطوری...چرا ادمیموهاش رو ب*و*سدد یتو ب*غ*لم...رو دمشیکشدد
 بود؟
 دورش... دمیچیشرتم رو در آوردم و پ ییلحظه تعلل،سو هی بدون

 شده؟؟؟چرا... یبهانه چ-دمی...نالکردیصدا هق هق م یب
 ،بایدوسددت داشددتن دیشددد ی افهیق هیرو آورد باال....با هق هق...با  نگاهش
...فکر دنتی..فکر کردم دزددمیترسدد-لرزون گفت یو صدددا سیخ یچشددما
 تتیاذ خوادیم یبا تو خرده حسدداب داره؟ک ی...اتابک...کبزننت خوانیکردم م

 کنه؟
 دونسددت؟بهیبود؟از کجا م یخرده حسدداب چ ی هیقضدد نی...ادمیرو گز لبم
 ...نیبذارم زم-دیکش غیبلندش کردم...ج نیزم یجواب،از رو یجا
فرار کردن از جواب  یابصددابم داغون بود که برا نقدریخودم فشددردمش...ا به

 !یخوریتو! سرما م میبر میبذار-دمیمتصل شم...غر یا دادن،به هر حربه
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ش غیج شونه ام کوب دیک سرش رو به  شارش دادم و با حداکث شتری... بدیو  ر ف
ساختمان دو سرما و حرف بهانه....بهانه دمیسربت به طرف  ...من لرزون از 

 !ینگران-نشست رو لبم یو ....لبخند کم جون هیلرزون از گر
 !مایخودم م نیبذارم زم-
 -بلند بخونم خواستیتو ب*غ*لم فشارش دادم...چقدر دلم م شتریب
 گونه تنگ بر دل خود مي فشارمت نیا

 که باورت بشود دوست دارمت شاید
 خواسددتیم یرو خوندم... بهانه،ک نیدلم ا ی....فقط سددکوت کردم و تویول

 کنه؟یبشناسه،باورش م یجنس دوست داشتنم رو بشناسه؟؟؟وقت
مسئله  وسط رفتمیبا کله م دینداشت...بازم با یر کردن سود....فکدمیکش یاه

 و....
 به در ساختمان... دمیرس

ندادم!خند بهانه به حرفش گوش  از ...دمیطلبکار نگام کرد...ناراحت بود که 
توجه  یکوچولو گاز گرفتم و ب هی...لپش رو ومدینگاه طلبکارش خوشددم م نیا

 ستات آزادن در و باز کن...تو که د-که نثارم کرد گفتم یبه چشم غر ا
شد نیهم اه توجه به نگ یو ب دمیصدا خند یشروع کرد به تقال!ب میوارد خونه 

که م نک و مهران  جب روشدد ته ه گفتنیمتع له رو ب*غ*ل  نیا یچه مرگ جغ
نه -گفتم یکنیم ها قدریمن ا یلوس!فکر کرد یاه...ب ل تورو ب*غ* کارمیب ن

 !گهید نیرو زم ذارمتی؟مینطوریکنم هم
شتناک خما سو یوح شونه اش پا یینثارم کرد...  انداخت و نییشرت رو از رو 

 !یبد یلیخ-دیغر
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ت کنم فرص نکهیاز بازوم گرفت و قبل از ا یدرست و حساب شگونین هیهم  بعد
شددرق به هم  یکه صددددا نیبگم،مثل جت به طرف اتاقش رفت...هم یزیچ

 ؟یکشیتو خجالت نم-خوردن در اتاق اومد،روشنک گفت
مدم حرفا تا مه داد یو که ب*غ*لش کرده -بزنم مهران ادا اون از سددر شدددام 

 از اآلن... نمی...ایبود
که و بشدد شددهیم ارهیبچه ب هی!پس فردا گهیبادتش نده د-زد و گفت یشددخندین

 ...مونهیکمر برات نم
 یشددگونیبود که روشددنک از پهلوش ن ومدهیحرف کامل از دهنش در ن هنوز

شد درد  یلیکرد...خود منم حس کردم خ یو ناله ا گرفت...مهران در جا دوال 
شت...ا سع افهیاز ق نیدا شخص بود.. شم و  یاش م سلط با کردم به خودم م
بچه آوردن.. بدجور به دلم نشسته بود...فکر  یحرف مهران،درباره  ینخندم،ول

 بود... نیکن...بهانه...مامان کوچولو...بچه مون...مهران چقدر خوش ب
به غرغرا یب جه  بهیکه سددر هم م ییتو با زدن، تاقم رفتم... فکر  دیطرف ا
مشددورت  دیدرخواسددت اون به اصددطالح پدر...من... با ی...درباره کردمیم
که بهشددون ابتماد داشددتم...روشددنک و  یی...با کسددا امی...با دور و برکردمیم

با بابکم حرف م دینادر... باخبر یول زدمیبا  گه از احسددداسددم  بک ا با  ...
 ...گرفت؟اگهیانه رو ازم م...اگه بهشد؟اگهیم

 ...دادیاجازه نم یبه بنوان ول دم،اگهیکش قینفس بم دوتا
 و آزار دهنده بودن.... ادیاگه ها ز نی...چقدر ادیکش ریکردم قلبم ت حس
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... دلم خواسدددتیم گارینخ سدد هیدادم... چقدر دلم  رونینفسددم رو ب یهوف
که خواسدددتیم مان  لک زدن،همز بدون پ به دودش و  مام  زل بزنم  چشدد
 که... یا ندهیکنم...فکر کنم به آ سوزن،فکریم

سر یا تقه کر بهش ف دینبا یرو کنار زدم....حت گاریس الیخ عیبه در خورد... 
 یعنیفکر کنم، یبه بمل هیثان15 شددتریکه ب نیثابت کرده بود هم کردم،تجربهیم

 درصد کار جلو رفته!!!90
 فکر نکرده بودم... گاریبه س شتریب هیثان7،8فکر کوتاه کردم... هی

 دیخند شددددیم یطیشددرا نیهمچ هیتو  نکهیزدم..ا ی...لبخند کم جونشیآخ
 ...دیام یکل یعنی....یعنی

 جانم؟-
-درهم وارد اتاق شد...در رو بست و گفت یاتاق با شد... روشنک با اخما در
 !میحرف بزن دیبا

منده ام من شددر-گفتم رهیکردنم رو از سددر بگ خیفرصددت کنه،توب نکهیاز ا قبل
شنک،ول شت م یرو سرد بود،اونم مثل جوجه دا ضرمیلرزیباور کن هوا   د،حا

 آوردمش! یتو،مجبور ادینبود ب
صله گرفتن،ول هی ابروهاش صورتش یهنوزم رد ناراحت ی...ولیکم از هم فا  تو 

 بود...
 و... میخوبه ما هم هست-

شتم هش شتمم بنوک انگ یکه حت رهیم ادیروز م-ادامه بده...با حرص گفتم نذا
 تو... یگیم یخوره،چینم
 بود دم در؟ یک-نشست و گفت یصندل یقدم اومد جلو... رو هیکرد... یپوف
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 شبنم!-
 آهان...-

 ن؟یگفت ایچ یگینم-سکوت کرد هیثان چند
 نیه نه...ا...نمیسنگامون و وا کند-گفتم عیسر یلی...خدمیرو به لبم کش زبونم

 ...ییجورا هیاصطالح اشتباهه...
 !نیحسابتون رو سوا کرد-زد یپوزخند

 ...ینه،ول ایدرسته  یکه گفت یاصطالح نیا دونمیاوووم...نم-کردم یفکر
سرم رو تکون دادم نگاهم صورتش...  هیما نیتو هم یزیچ هیآره -رو دوختم تو 

 ها!
 خوبه!-شد به لبخند... لیکردم پوزخندش تبد حس

 داشت... کاریچ اطیبهانه رو ح-اخم کرد عیسر بعد
اومد  یاونطور یدیتو د-شدم یلحظه بصب هی اطیلباس بهانه تو ح یآور ادی با

 اد؟یب یگذاشت اط؟چرایرو ح
شنکم شاال ا-اخم کرد رو صب یسرتِق که وقت نقدریما  سهتریآدم م شهیم یب

 یبرا یگیم یچ هی!دیشددنیحرف بزنه باهاش...بعدم...بهانه اصددال حرف نم
 خودتا!

ضش و  یادآوی...از دمیرو گز لبم شدم هم ته  یصدابغ نگرانش...هم دلخور 
 دوست داشتم. اشویدلم گرم شد....چقدر نگران

 گفت؟یم یچ-
 ..نگران شده بود!یچیه-
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 اریدیپدر بهانه و د یدرباره  دیبپرسه،حس کردم با یزیروشنک چ نکهیاز ا قبل
 امروزمون حرف بزنم...از جام بلند شدم...به طرف در رفتم، قفلش کردم ...

 اتا؟–عجب گفت با ت روشنک
سمتش...جلو یرو رو لبام شتم  شار دادم...برگ ستش  یهم ف ستم و د ش پاش ن

 ... به خاطر بهانه....ینداشتم ازش... ول یرو گرفتم تو دستم...خواهش کم
 !گفتمیم دیهم فشار دادم ..با یرو رو لبام

تا خت بود ولدمیکشدد قینفس بم دو نداختن سدد  شیبمل دیبا ی...رو ا
*ی ع*و*ض هیبهانه وسط بود...بحث خفه کردن  ختنیم نر...بحث بهکردمیم

 ک*ث*ا*ف*ت وسط بود..
شنک پ لبم شدت زبون زدم...رو شفتگ یرو با  شار دا میبه آ ستامو ف -دبرد...د

 چته اتا؟
 ...گفتمیبا حداکثر سربت م دیکردم...با یپوف

 یبهش چ دنیرسدد یکه نقشدده ام برا یدونیم نمیکه دوسددش دارم...ا یدونیم-
 بگم... خواستمیبود؟م

و صددد در صددد  دونمی...نقشدده ات رو مدونمیم-رو گذاشددت رو لبم دسددتش
 با دروغ شروع شه... دینبا یباهاش مخالفم...زندگ

 ...یول یگیتو راس م-
 کردم... یهوف

اگه  خورهیم یچه ضددربه ا یدونینداره...روشددنک م یخوب طیبهانه شددرا-
 بازم... دیشا یفکر کرد چی؟هیدونیبفهمه...م

 سکوت کردم... دنش،پسی...روشنک از شندمیکشیاز گفتنش زجر م نم
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 ه؟یبرنامه ات چ-و بعد سوالش رو دمیآه روشک رو شن یصدا
 ...دنشی...امروز رفتم دیکه برگشته ول یدونیباباش...م-
 .شدیتر م رهیکه هر لحظه از شدت نفرت ت یشدم تو نگاهش...نگاه رهیخ
 گفت...گفت بهانه رو...-
 ت...ک*ث*ا*ف*-
 ...خوادی...باج میخواد،ولیاون بهانه رو نم-
 ؟یچ-
 درسته بهش بدم؟-

 !دونمینم-رو تکون داد سرش
ستا یپوف ستم رو از د شنک ب یکردم...د ش رونیرو شدمدمیک و  ...کالفه بلند 

 به بخش سخت مسئله... رو انداختن... دمیتو موهاش...رس دمیدست کش
 ه...به خاطر بهان-دیاز ته وجودم داد ش یکی

 فقط به خاطر بهانه!-بستم پلکامو
 شت...ر ینایزم-فرستادم و گفتم رونیسمت روشنک...نفسم رو ب برگشتم
 کلشون رو؟-و نفرت تو صورتش واضح تر شد. تعجب

 کلشون رو!-
 ...دیکش یآه
 !ذارهیکه چقدر دندون گرده...نم یدونیمهران...م-
 ...دمیپولش رو م-
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به روز ب نایاون زم متیق- به پولش احتشدددهیم شددتریروز  که  ماهم   اجی...
 !رهیبار نم ریز م،مهرانیندار

 توئه نه اون! نیزم-حرص گفتم با
 !میینداره!ما یمن و اون ییزناشو یتو زندگ-

شت،مثل هم یپوزخند ساب جواب ندا دلم گرفت  ی...ولشهیزدم....حرف ح
و...اصال  یرمهر خواهر و براد تونهیپول م نکهی...از انکهیدست رد...از ا نیاز ا

 به درک...
 ...یباشه...مرس-گفتم تلخ

 اتابک...-دینال
به خبرگشددتم مت پنجره...زل زدم  ندم سدد -و گفتم ابونی...رومو برگردو

 ...الیخی...بالیخیب
 ...یول-
 مشکل منن... زایچ یلیکه خ دونمیوقته م یلی...خکنمیدرکت م-
مه کردم تو که م یلیخ-دلم زمز ته  هام...معلقم. دونمیوق که  یب هی..تن ناهم  پ

 ...یپناهگاه شدم...هع
 نیوقته که تو ا یلی...خیام...دچار سددردرگم جهیوقته که دچار سددرگ یلیخ

 شدم... ،گمییگردباد تنها
بود که ادبا داشدددت  یهمون خواهر نیکرد...روشددنک رفته بود...ا یکیت در

به سدد نی....همدهیجونش رو برام م که دسدددت رد زد   ی نهیخواهر بود 
 یهمون خواهر نیکلمه با شوهرش حرف بزنه!ا هیحاضر نشد  ی...حتبرادرش

س نیمادرم...ا ادآوری شهی!مامییپناهگاه تنها شهیم کردمیبود که حس م  دبو یک
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من  دی...شددادونمی...واقعا نمدونمیداشددت....نم انیخون تو رگامون جر هیکه 
ر توقع پ هیقع!پر تو یلیخ یلی...من پرتوقعم...خنهیداشت... آره هم یادیتوقع ز

 !کنهیم یخواهر زندگ نیاش تو بدن شوهر هم هیکل هیکه 
 بهانه
ش یرو با حرص رو برس سرم رو  یتوجه به درد ی...بدمیموهام ک ست  که پو
 !تسین رسهیکه ساده به نظر م نقدرایا هیمطمئنا قض-کردم داد،فکریآزار م

 یچیرا هپرت کردم...چ زیم یفرسددتادم،برس رو رو رونیرو پر حرص ب نفسددم
نش نشون واک عیسر نقدریا شد،اتابکینگران نم یالک گفتن؟روشنکیبه من نم

 ...زدی...مهران چشماش برق نمدادینم
 که باهام صحبت کنه... کردیآدم حسابم نم یشکیه-دمیکش یتلخ آه

بورش مج دیزدم،بایبا اتابک حرف م دیقدم به طرف در اتاق برداشددتم...با چند
 نییو پار رهیدستگ نکهیپشت در...قبل از ا دمیده...رسجواب سواالمو ب کردمیم

 ...چوند؟اگهیپیم یجور هی گفت؟اگهیبکشم،فکر کردم...اگه بهم دروغ م
 یدادم...موهام رو فرستادم پشت گوشم...برگشتم...رو رونیصدا نفسم رو ب پر

 تخت نشستم...
 اصال به تو چه...-
 به من چه؟ یچ یعنی-
 نکن! ریدت رو درگذهن خو ی...الکنیهم یعنی-
پوووووف...آره خب...به من چه...چرا من نگران اتابک باشددم؟اون شددبنم -

 !گزهیفوت ککشم نم گیب یالگور
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باره پوف نیا با ندوقت یفکر دو نگ  یادیکه ز هیکردم...حس کردم چ کمر
 ...ستیشده!اصال ن

 شش؟یپ یریم یچونیپیخاک بر سرت اتابک،دانشگاه رو م-
تا مطمئن چاره اب ییبودم وق مدرسددده ام...پس  که من   چوندنیجز پ یاهمن 

 یموهام رو کنار زدم...دنبال کش موم گشددتم ول یدانشددگاه نداشددت...بصددب
صله ا زینگاه به م هینبود...  گهیش دک هیبرم و  زیدو قدم تا م نکهیانداختم....حو

 بردارم رو هم نداشتم...
 تنبل!-
 ...دونمیم-

و چراغ رو خاموش  دمیکشدد وارید ی... دسددتم رو رودمیتخت دراز کشدد یرو
ش شماره  میکردم...گو شتم و  سام رو گرفتم... دلم  یرو بردا صحبت هیح  هم 

که ترحم نکنه،دروغ نگه،بچه فرضم نکنه و...  یسن خودم،کس خواست،همیم
 کالم...درکم کنه هی

 اتابک
 تیاون حکا ادیبود... ختهیرفتم...ابصددابم بهم ر شیو برض اتاق رو پ طول
شنگ هیگفتن،یم که مافتاد شت از گ ست از  نون به یکی کرد،یم هیگر یمرده دا د

 ؟یکنیم هیچرا گر-د،گفتیراه رس
 !هیاز گرسنگ-گفت مرد
 کردن... هیکه نون داشت هم نشست کنارش و شروع کرد به گر یمرد
 د؟یرو پرس هی...قضدیدوتا رو د نیرد شد ا یسوم نفر
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فت نفر خاطر گرسددنگ-اول گ به  خاطر  نیو ا کنمیم هیگر یمن  به  قا هم  آ
 من... یگرسنگ

 تا نه اون نیاز نونت رو بده به ا کمیخب تو -زد و گفت یسددوم پوزخند نفر
 کنه نه خودت! هیگر
فت هیگر ونیدوم م نفر از نونم بهش  یول کنمیم هینه من همراهش گر-گ
 ...دمینم

 !قایوصف حال روشنک بود...دق قای...دقدمیخند بلند
شت،ا یستدو یادبا نقدریا سوز یبرا نهمهیدا ه ک کرد،حاالیم یمن و بهانه دل

نبود که  خودیبحث کمک شددد...واقعا چقدر خوب خودش رو نشددون داد... ب
شددناخت...چقدر خوب شددناخته  دیبا یدوسددت رو تو مواقع سددخت گفتنیم

 بودمش!
 وادخیم ی...خواهر و برادر به هم رحم نکنن،کواریبه د دمیرو محکم کوب مشتم

 ه؟رحم کن
ستیم یخبر یب هینفس تازه کردم...دلم  تلخ  هیو... یجیگ هی...ییرها هی..خوا

 ...خواستیم یکالم،دلم م*س*ت
 طرفش! ینر یاتابک...تو...تو قول داد-

که چند  یا یانداختم...همون صددندل یصددندل یزدم...خودم رو رو یپوزخند
 ستین ....مهمبهم گفته بود  یرحم یقبل،خواهرم روش نشسته بود و با ب قهیدق
 گفته بود! یچ
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بت پ هی نیهم- بود  نیبهش گفتم من حرکت کردم منتظر برکتتم!ا شیسدددا
 برکتش؟

 !هیحکمت دیتحمل کن!شا-داد زد یکی
ند مت؟چرا هرچ-تر از اون داد زدم بل تهیو سددخت یب یحک  یبرا ه،حکم

 من؟هان؟
 !خوادیاتابک...اتابک باور کن که برات بد نم-

آره -و بعدم قهقهه... شددخندیشددد به ن لیکه کم کم تبد یزدم..پوزخند پوزخند
 ها؟ یدونیم یرو چ ی!...تو بدخوادیبد نم دونمیم
 !ادهیبدتر از بدتر ز-
 بالمه! نیکه تو ا هیبدتر نیبرو بابا!ترس از دست دادن بهانه بدتر-
 ؟یچ یواقعا از دستش بد نکهیا-

..چطور به خودش .شدددیخفه م دیتو سددرم..با دمیرو با تمام قدرت کوب مشددتم
 .... یراحت درباره  نقدریا دادیاجازه م

گ- ب خون  فه  خ خون ریع*و*ض*ی ک*ث*ا*ف*ت... فه  خ قط  ف ...
 ه*ر*زه. کنمینفله ات م زنمی...مریبگ

ند فت... سددرم درد م قهیدق چ مه ام نرم  کردمی...حس مکردیآروم گر جمج
 و نوازش...پوست دردناک سرم ردمیام کش ختهیبهم ر یتو موها یشده...دست

که خودم بودم!خودم م قدر خوب  ،خودم رو ب*غ*ل  تونسدددتمیکردم...چ
با خودم  خیکنم،نوازش کنم،توب که  قدر خوب  تک بزنم... چ کنم،دبوا کنم،ک

 !ودمتنها نب
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 ا،بیربط زد یحاال بغض نکن...حرف ب-گر سددرش داد زدم خیتوب یصدددا با
 !یربط خورد

 نداره! حرف راس جواب یگیرو گفتم،مگه نم قتیمن حق-
 حد! نینه تا ا گهید-و گفتم دمیبه صورتش پاش یاخم
 کردم... یکرد...هوف یهوف

 به نفع هردومونه... می...تو صلح باشمیکن یآشت یب-
 !زنمتیکه بدتر م یفقط بپا باز حرف چرت نزن-ادامه دادم تیجد با
 باشه!-بغض سرش رو تکون داد و گفت با

ستامو سمتم. د  نیا ،توییدوتا-..ب*غ*لم کرد و گفتبه روش باز کردم..اومد 
 !میآورم معلق جهیسرگ ییتنها

ند به خودم فشدددارش م نطوریو هم دمیخ مه  هی-گفتم دادمیکه   نیا یروز ه
 !مطمئن باش!رونیب زمیریرو م ییتنها یها جهیسرگ

 !ستین رید ادیمطمئن باش اون روز ز-ادامه دادم نانیاطم ای
ه تا ک نییابتماد...انگار نه انگار،همون کسااز  شنیم زیلبر هویوقتا،آدما  یگاه

نگ قش کنمی... به شخصه... حس مبردنیم ،رنجیابتماد یچند لحظه قبل از ب
تا نیتر ها،همون وق ماد  هیبه  یرسددی،میابتماد یکه در اوج ب نییلحظه  ابت

 زتینده...لبر تآزار زیچ چی..هزیچ چیه شدددهیکه بابث م یمحکم...ابتماد
از  رهیگیقلبتو... لرز رو م دارهیلبات،به تپش وا م یرو نهشددوی...لبخند مکنهیم

که چاره داره!چاره  فیسددر درد خف هیو حس قشددنگت و  یمونیدسددتات... تو م
 مسکن ساده ست! هیاش هم 
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 هفتم فصل
 اتابک

و اتاقش وقتش رو ت شتریخونه حکم فرما بود...بهانه ب یسکوت تلخ تو فضا هی
 یهم برا یلیو در چه حاله...تما گذرهیمتو سددرش  یچ دمیفهمیگذروند،نمیم

 کردمیبدتر... حس م گهیهم صدحبت شددن با روشدنک نداشدتم ،مهران هم د
از جونمم  ندندون گرد متنفر بودم... م ی... از آدمادنیارث پدرم رو باال کشدد

 و دوسددت ینگران ی....فقط بلد بودن ادانایاونوقت ا ذاشددتمیم هیبراشددون ما
من با  یبکنه... وقت یابراز ناراحت تونستیروشنک فقط م ...ارنیداشتن رو در ب

حد بود که هر روز زنگ  نیدر هم شیدر خونه نگران بشدده، دوسددت رمیبجله م
محبت و بالقه اش به خونه و  وبزنه و حال من و بهانه رو بپرسددده... کل مهر 

 !نیتو هم شدیخونواده خالصه م
صابم بهم ر نقدریا شتم  ختهیاب ست دا شده بود که دو با همه دبوا کنم... تلخ 

و  ذشتگیبودم مثل زهر...تو دانشگاه،تو خونه... با نادر... تمام وقتم تو اتاقم م
 کتابام... نیب

...بهانه که با کردنیمنوال گذشددت...انگار همه از هم فرار م نیروز به هم چند
تلخ و پر  االتیبالم و آدم قهر بود... روشددنک کم حرف شددده بود و منم تو خ

از  ،همشای...مثل جانمینیرو بب گهیهمد زیسددر م ومدی شینفرتم غرق...کمتر پ
ما...مهرانم که رفته بود  ی... من از روشددنک... بهانه از هردومیکردیهم فرار م

 ...هیروس
 یلی... خیسددر برم تو انبار هیاسددفند بود ... ه*و*س کردم بعد از مدتها  لیاوا

ستقبال کرد سر زدن بهش ا شتم... م دیم و کلزود از فکر   فهیکث دونستمیرو بردا
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خب....ه*و*س بود  یباال،ول رهیاز سددر و کله اش م یو گرد و خاک و آلودگ
 شده.... باراونجا ان ینوستالژ یکل دونستمی...مرفتمیم دی...باگهید

مت،کل با باز کردم....  یقفل زنگ زده  یرو تو دیزح در چرخوندم و در رو 
طسه ب هیهجم بزرگ از گرد و خاک بلند شه و  هید تا بو یباز شدن در کاف نیهم
داشددتم...دسددتم رو به چراغ  تیبلند بزنم...به گرد و خاک بدجر حسدداسدد ی

شنش کردم... از د سوندم و رو سطش،تازه  دنیر صرف و اومد  ادمیالمپ پر م
... نگاهم رو دور تا کردمیوقته بهش سر نزدم...وگرنه المپش رو بوض م یلیخ

 یکتاب... تختا ی....کارتنایمیقد یرخوندم ... صددندوقچه هاچ یدور انبار
 و کلنگ ... لی... بمشددونیذاشددتینم اطیح یرو گهیکه مدتها بود د یا یفلز

 چند تخته فرش...
طاقچه....با  یپر گرد و خاک تو ی...نگاهم رفت سددمت آلبوم هادمیکشدد یآه

ابصدداب  یلیبرداشددتن و نگاه کردنشددون مقابله کردم... نه که خ یوسددوسدده 
 اون بکسارو هم نگاه کنم و... نمیبود بش یداشتم،کاف یدرست

 دنیفرسدتادم...نگاهم رو دور اتاق چرخوندم.... از د رونیرو پر صددا ب نفسدم
 خاطره جلو چشمام جون گرفت.... یلحظه کل هیآقاجون... یمیقد یویراد
 ییتخت و کنار حوض پر آب .... بطر چا ی... رووریخنک غروب شهر یهوا

 آقاجون.... یویخش خش راد ی.... صدایتازه دم مامان،تو سماور زغال
 قرمز به وجد اومده بود.... یایبهانه که از حرکت ماه غیو صدا و ج سر

 رو تکون دادم.... سرم
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بود که دسددت از سددرم  یگذشددته چ نیموندم؟؟؟ایگذشددته م ریاسدد دیبا یک تا
ندم. روش پر بود از غبار.... رسو وی... دستم رو به راددمیکش یداشت؟آهیبرنم

به هوا رفتن غبارا،بطسددده   یبلند یروش رو فوت کردم و بالفاصددله بعد از 
 زدم....

 باشه؟ تیباف-
موند رو  رهیبود...نگام خ سدددادهیبرگشددتم... بهانه تو چارچوب در وا عیسددر
شال کلفت شونیکه طبق معمول پر ییموها  دهیچیکه دور بازوهاش پ یبودن... 

 بزرگتر بودن واسه اش! زیسا4که  ییها ییو دمپا شیار مخمل طوسبود و شلو
ازم فرار  کردیم ینشددسدددت رو لبم...چقدر دلتنگش بودم...چرا سددع لبخند

 کشم؟ینفس م دنشیبه شوق د دونستیکنه؟نم
 خانوم خانوما! دیسالمت باش-
 بودم! ومدهین نجایوقته ا یلیخ-نگام کرد و گفت یخی

 منم...-
 ...کنهیم تتیبهانه جان....گرد و خاک اذ این-ره تو که گفتمقدم بذا هی خواست

 قدم برگشت بقب.... هینگاه تلخ بهم انداخت و  هی
 اتابک؟-که گفت رونیب امیرو برداشتم و خواستم از اتاق ب ویراد
 جانم؟-

 ...؟اونجاسیاریسه چرخه ام رو ب شهیم-کرد و گفت یپوف
 یاره رفته بود.... سدده چرخه که انگشددتش،اشدد یرو دوختم به نقطه ا نگاهم

 یل...ویبود... ول دهیکه به خاطر نور آفتاب رنگ پر یزرد و قرمز یپالسددتک
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ستمیهنوز م که  ارمیب ادی...بهانه رو به ارمیب ادیپررنگ و براقش رو به  یرنگا تون
 ....دمیدویو من دنبالش م زدیزنان رکاب م غیسرخوش و ج

که خودم  ادمی مد  نه....از بس مجبورم مدادم رکاب  ادشیاو هولش  کردیبز
 بدم رکاب زدن رو.... ادشیبدم،ناچار شدم 

 ... حس کردم چشماش برق زد...دینشست رو لبم....بهانه هم خند لبخند
 بود... دهیآقاجون واسم خر نویا-

 کردم... یهوف
 کردم که... هیگر نقدریبودن....ا دهیتو موتور خر یبرا-

 ...دمیخند بلند
 ...دیدهم خن بهانه

 اتابک! ارشیب-
رو برگردوندم تو طاقچه.... با زحمت دوچرخه رو  ویرو تکون دادم.... راد سرم

رات اتاق پر بود از خاط نی... اکردمی...اشددتباه نمدمیکشدد رونیب ایصددندل نیاز ب
 گذشته!

سه چرخه اش م یرو نوبت نایو ال ایلیشدم به بهانه که ا رهیخ سر  و کردیسوار  با 
صدا دور پ شونیم ییرایذو  صداچرخوند شد نگاهم رو  ی... شنک، بابث  رو

 بله؟-و برگردم سمتش... رمیازشون بگ
 !یداداش یتلخ شد-رو به دستم داد و گفت ییچا ینیس

 پر توقع بودم... یادیکردم...توقع داشت .....نه نه....من ز یپوف
 !کنهیتجربه ها آدم رو تلخ م یبعض یتلخ-
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...خواهرم بود....حاضر ادیز یلیش داشتم...خکرد...نگاش کردم...دوس نگام
بده.... ول یزیچ نیکترینبودم کوچ به یآزارش  قدر تلخ بود فکر کردن  ... چ

 یزیخودش،حاضددره از کنار چ ی ندهیخواهر،به خاطر منافع آ نی....همنکهیا
 ....دهیکه تورو آزار م

 ن؟لاتابک!بسپرش به خدا!بنده ها چه قاب الیخیب-دیتو سرم داد کش یکی
تاده  یامیپ ادیبغض آب دهنم رو قورت دادم... با نادر برام فرسدد که  تادم  اف

درخواسددتم و جواب روشددنک براش گفته  یدرباره  نکهیبود...درسددت بعد از ا
 بودم...

 طلبدیخدا م ریمطلوب خود از غ هرکه
 !طلبدیکه حاجت ز گدا م ستییگدا او

 بود... گهید یکیبه  دمیکردم لبخند بزنم...من ام یبود واقعا!سع نیهم
 تو فکر! یرفت-

توجه به نگاه متعجب روشددنک،رو به بهانه که  یکردم... بلند شدددم... ب یپوف
 میمموش خوشگله،بپوش بر -گفتم چرخوندیداشت با سر و صدا،بچه هارو م

 !مایتو خونه ندار یچی... هدیخر
 د؟یخر میبر-برگشت سمتم...با تعجب گفت بهانه
ند  نهیزگ نیرفتن بهتر رونیتنوع، ب جادیو ا الیاز فکر و خفرار  ی...برادمیخ

 بهانه بود! یکه بخش مورد بالقه  دیبود..خر
 آره !-
 حاضر شم... رمیآخ جون...م-و گفت دیکش یغیج
 من مانتو بخرم میبر-....سرخوش از همون باال داد زددیطرف پله ها دو به
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 د..تو اتاقش و در رو بهم ز دیبگم....دو یزینکرد چ صبر
 ...برگشتم

 .کردیبا اخم داشت نگام م روشنک
 شارمش کنم... دیکم دمغه....با هی-هامو دادم باال و گفتم شونه

 !ایخواهرشوهر شد نمینب-حواله اش کردم و ادامه دادم یچشمک
ند ند بل ند خ قدر ل*ذ*ت بخش بود ادمیبل کهی...چ نتیبه اطراف ن  ینبفهمو ا

 !!!یواقعا دلخور نبود ی!وقتیستیدلخور ن
 !یا وونهیاتابک تو د-
 !دونمیم-درون سرم کردم و گفتم یصدا یلبخند و چشمکم حواله  هی

 بهانه
قرار  من اریمنت در اخت یکه ب یبیبود و فصددل حراج...اتابک بود و ج اسددفند

 !یگفته بود زک نیقزو یکه به سنگ پا ییداشت و من بودم و رو
 یاالیموش کردم تمام فکر و خسرخوش بودم که فرا دشیخر شنهادیاز پ نقدریا
اتابک رو...فراموش کردم  یاومدنا و زود رفتنا ریروزامو...فراموش کردم د نیا

سنگ شوینیسر   ارکیاآلن کجاس؟چ نکهیسر ا اموی...فراموش کردم خود خورا
 /؟با شبنمه؟در چه حالن...کنهیم

ه کبود  نیحداقلش ا یدروغه اگه بگم صددد در صددد فراموش کردم....ول البته
....خاک به یبودم ول یکوچولو ناراضدد هیرنگ از دسددت داد...ته دلم  میدلخور

که ا با پ نقدریسددرم  که  هادیبچه بودم  رو  امیخودخور ی د،همهیخر هی شددن
 دور... ختمیریم
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 بهانه اون تاپ شلوارکه چطوره؟-
 دیواسددده خونه خر میبر ی....تو گفتخوامینم یچیمن ه-کردم و گفتم یاخم

 !میکن
 !یچته تو؟؟؟تا اآلن که خوشحال بود-نگام کرد متعجب

صال اتابک...من ا میبر-نگاش کنم گفتم نکهیتر کردم و بدون ا ظیرو غل اخمم
 حوصله ندارم!

 هو؟ی یشد یصبر کن بهانه...چ-....دیبرم که دستم رو کش خواستم
شد،قبل از ا هیبغض نگاش کردم.... با با  دیخر ارهیمنو ب نکهیلحظه از ذهنم رد 
 اره؟؟؟یکردم اون رو م دیمن خر نکهیبعد از ا ایبنم رفته،ش

 تل*خ*تر! یاول یدوتا فکر تلخ بودن ول هر
 !میبر-
 کجا؟-

ته،ده روز حرص خورده بودم....پوسدددت لبم رو  هی نیتو ا یبود هرچ بس هف
کتابام حبس کرده بودم تا به فکرام مجال  نیبودم،خودم رو تو اتاقم و ب دهیجو

 ..ندم. ییخود نما
 خونه... میبر-

ضم شد...تازه  بغ سام که گ ادمیبزرگتر  ست ح  ریاومد دلم از همه جا پره...از د
داده بود باهاش برم تولد دوستش....سارا که اصرار داشت بهم بفهمونه به شبنم 

که خکنمیحسدددادت م بک  با قت بود بهم سددر نزده بود...ب یلی... ز ا شددتریو
....من از دسددت هلخون بودم....نه ند اشیسددرد نیهمه....از دسددت اتابک و ا

 ....َاه...هیباشم نه بق یبصب دیخودم و احساسات ابلهانم با
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شت  اتابک شتم و به طرف در  یمن توجه یول گفتیم یزیچ هیدا نکردم...برگ
 ...ومدیبلند دنبالم م ی..با قدمادمیپاسام دو یخروج
شددتن رد که دا ییمتعجب کسدددا یرو نگاها دیرو گرفت...نگام چرخ بازوم

 ...شدنیم
 بهانه؟ یشیم ینطوریا ییهویکجا؟تو چرا -

 گرفته. یلیدلم گرفته...دلم خ-رو کنار زدم و گفتم بغضم
 ...قیدق قیکرد...دق نگام

شب شینگاه قهوه ا دنیطاقت از د یب شما هیکه بدجور  سر  هیبابک بود،گر یچ
 کردمیحس م...دیکشیم ری... قلبم تخوردیدادم...تند تند اشک رو صورتم قل م

 ...کنمی...دق مشمی...خفه مرمیمیاگه حرف نزنم م
 ابام،بیمنو دوست نداره...مامانم اونطور یشکی..هیلیبدبختم...خ یلیمن خ-

 ...ینطوری....تو ایاونطور
 ...دمیبگم حسام هم ....تند زبونم رو گز خواستم

نکن....دارن  هیخب گر لیخ-گفت تیکرد...اشددکامو پاک کرد و با جد اخم
 تو چته؟ نمیمن بب نیتو ماش میبهانه...بر کننینگامون م

 طورنیتو موهاشو هم دیکش یگونه هام برداشت..کالفه دست یرو از رو دستش
 ...یکنیمنو کالفه م-فرستاد،گفتیم رونیکه نفسش رو با آه ب

کاف هی نیهم مه  بازم بزنم ز یکل تا  به درد ه-....هیگر ریبود   یچیمن 
 سر بارم... هی...من فقط خورمینم

 بهانه!-گفت متعجب
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نه چ-قورت دادم و گفتم یدر پ یدهنم رو پ آب ها  یگیم یدار ؟خودتیب
 ...خورمینم یچی...اصال من به درد هرمیبم دی...من باگهید

ستم شار دنیروع کنم به دو خوا ستش پهلوم رو چنگ زد... آنچنان ف ه ب یکه د
 ام گره خورد... نهیپهلوم آورد که نفسم تو س

 نیاز ا گهیکلمه د هیبه جون خودت،-گوشددم آورد و گفت کیرو نزد سددرش
 تو دهنت... زنمیم یبگ فیاراج
 دنیدو یجا نجایا-ترسددوندتمیکرد...از همون معروفا که م یوحشددتناک اخم

 چته؟ نمیبب امیشو تا من ب نیکوچولو!اآلنم برو سوار ماش ستین
و  هیادت داشتم با گر...خلع سالحم کرد...بدمیترس یواقع ی...به معندمیترس

ها به دو تیبغض و اخم و در ن  نیا یکنم... ول تشیاذ دنیشددروع کردن 
 بار بود که داشت... نیدفعه،اول

رفت... دسددتم رو  یرو تو دسددتم گذاشددت و خودش به مت نامعلوم چییسددو
... مطمئن بودم اگه خلع سالحم کردیرسوندم به پهلوم،داغ کرده بود و گز گز م

از و ن اوردمیدر م یباز یبابت دردش کول ریدل سدد هی کردینم و دبوام کردینم
 ....یپهلوم رو چنگ زد وحش نیخلع سالح همچ نی.... اصال سر همی.... ول
 ...دنیچکیرفتم...اشکام تند تند م نیو به طرف ماش دمیکش یخسته ا نفس

 خره؟ناز ن گهینکنه اتابک بوض شه و د نکهیاز ترس و وحشت به خاطر ا نباریا
ضم شد وقت دیشد بغ شد نیا یتر  شبنم او ینکنه وقت-فکر از ذهنم رد  مده با 

 و تاپ هم که اآلن داره.... پیزدن به ت دیخر
ش چییسو ش ی شهیرو پرت کردم تو  از  ی...لعنتهیگر ریزدم ز یها یو ها نیما

 ...کردیم یبود و سر من خال یدست اون بصب
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هنوز به صددورت خفه داشدددت که  یرو محکم تر فشدددار دادم و از درد پهلوم
 ...دمیکرد،نالیم ییخودما

ش در سمت مخالف...ع*و*ض*ی نیما شد.... روم رو برگردوندم  ش هباز   یوح
 ...وونهید

 اتابک
ستمی...نمسادمیوا کالفه صال نم کاریچ دون ستمیکنم...ا ستاد دون مش چرا فر

 کمی بودم تا سددادهینداشددتم.فقط... وا یکار یی...من که جانیتنها بره تو ماشدد
 درکش کنم... تونستمی...اصال نماوردیآروم شم...بهانه داشت شورش رو در م

 باشه... ینطوریاگه تا آخر ا-
 ...کشمیخودم رو م-گفتم محکم

 !یناکارش کرد یفعال که زد-
چرا واکنشام... نیکردم...خاک بر سرم با ا یمچاله اش افتادم...هوف ی افهیق ادی

 کرده بودم؟پووووف.. نیهمچ
 !یآدم یلیکه خودت خ نه-

 خفه!-نثارش کردم و گفتم یغره ا چشم
 حرف راست بودا!-

ماشدد جوابش مت  ندادم و برگشددتم سدد بانیرو  از دلش در  یجور هی دی...
حال بود د یاوردم،ولیم خه؟ زل زده  یچ یعنی...امیدر برابرش کوتاه ب گهیم آ

 برم... خوامیم گهی....برگشته مهوی زدیو داشت لبخند م نیتریبود به و
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...در رو باز کردم و سددوار نیبودم به ماشدد دهیبا خودم تموم کردم،رسدد غرغرامو
 ی....از گوشدده کنهیم هیداره گر دادیکردنش نشددون م عیه عیه یشدددم...صدددا
گاه نگ زده بود...دلم آشددوب  یچشددم ن نداختم...پهلوش رو چ بهش ا

 من بود.چرا بازوش رو نگرفتم؟مرض داشتم مگه؟؟؟ ریشد...تقص
اخم کردم و  عی....سددریبکشددمش تو ب*غ*لم و بگم غلط کردم ول سددتمخوا

 !چییسو-گفتم یا یجد یدستامو مشت...با صدا
 دونمیپرتش کردم نم-خش دار و گرفته گفت ینگام کنه ،با صدددا نکهیا بدون

 کوشش...
 کوشش نه،کجاست!-

بهم رفت....هنوز چشم غره اش کامل نشده بود  یسمتم و چشم غره ا برگشت
 و پهلوش رو چنگ زد.... هیگر ریبلندتر زد زکه 

 یو فرمون رو چنگ زدم....بهانه تند تند دسددتمال کاغذ دمیلبم رو گز یبصددب
 و اشکاش رو پاک کرد... رونیب دیکش

 ...یکجا پرتش کرد-
به ج یجا به خت  ندا نگ ا رو در آورد و  شیمانتوش...اسددپر بیجواب چ

ند تر دمیرو شددن فشیخف سیپ یدهنش...صددددا یگذاشدددت جلو ...قلبم ت
 دیا...بی...ولواریسددرم رو بکوبونم به د خواسددتیمن بود...دلم م ریزد...تقصدد
رو  شیتیاثر ترب دمیخریبود که شددده بود.اگه اآلن ناز م یبودم،کار یخوددار م

 داشت؟اه... یتی...اصال اثر تربدادیدست م زا
 رهیخ تیو با جد شدم و رفتم سمتش..در رو باز کردم ادهیرو کنار زدم.پ افکارم

 کو بهانه؟ چییسو-زده بودن رونیشال بافتش ب ریکه از ز ییشدم به موها
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تاه ب کاریچ دونسدددتمینداد...لبم رو تر کردم...نم یجواب  ای امیکنم کو
 شده بود؟ ینطوریا هوینه....اصال...چرا 

انداختم...گفته بود پرتش کرده،پس  نینگاه به کف ماشدد هیدر زانو زدم... کنار
شه...پاها نجاهایهم دیبا ش یبا گاه ن هیبلند کردم و  نیکوچولوش رو از کف ما

 انداختم...نبود...
 هی...قصد کوتاه اومدن نداشت...با ته ما نییکردم و پاهاش رو گذاشتم پا یهوف

 مموش؟-خنده گفتم ی
 قهرم باهات...-و گرفته جواب داد دیرو باال کش شینیصدا ب با

 !یمنو زد تو-گرد کرد و گفت چشماشو
شماش گرفتم...ه عیسر شما یچینگاه از چ شده نم یقدر چ ستیگرد  ز ا تون

شما یخود ب صا چ صو شده  یخودم کنه...مخ شک که  یگرد  بهانه با برق ا
 قلبم رو نشونه رفته بودن! مایم*س*تق

به لبم  یرو گرفتم...تالش کرد دسددتش رو بکشددده ول دسددتاش نذاشددتم... 
 ...دمشونیکردم و ب*و*س کشونینزد

 ...ی...ولخوامیمن معذرت م-
 من قهرم بمو!-گفت بلند
شار دادم و ختیبهمم ر یآخر بدجور یکلمه  اون شو با تمام قدرت ف ستا ...د

له اش گفتم یب نا به   یگوش کن دختر کوچولو!اگه ازت معذرت خواه-توجه 
ش شهینم لیدل کنمیم سهمم فقط یتر زمی!من چه هیپررو تر   به تو فروختم که 
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رست د تاراوسط پاسام اون رف یدیفهمیم یذره شعور داشت هیمته؟اگه اخم و تخ
 ؟یفهمی!م دی...نبایدیدویم دی!نباستین

رم...من شعو یمن ب-بکشه گفت رونیدستاشو ب کردیم ی،همزمان که سع بلند
که  یع*و*ض*ی ل*ج*ن هیتو هم  یهستم.ول یبگ یاحمقم...من ابلهم.هرچ

 فرم...!ازت متنفرم.از همه متنیندار یدوم
نفرت و بغض..دروغ  یموندم....چشددماشددو دوخت تو چشددمام...با کل مات

فس من... کال ن ید،ولیکشددی....متنفر بود....کوتاه و منقطع نفس مگفتینم
 رو فراموش کرده بودم... دنیکش

 ....دیچکیتند تند از چشماش م اشک
دختر  هی...یگیازت متنفرم ... از خودمم متنفرم... من ...آره ...آره راس م-

 ی... تو بازار آدم وحشیبا شعور یتو که آدم بزرگه  یشعورم...ول یب یکوچولو
فهی... قارهیدر نم یباز بدم مکنهینم ریپاچه گ یسددگا هیاش رو شددب ا  ادی... 

 .هم از ...ادیبدم م یکه مهربون ییازت...هم از وقتا
 ...دینفس صدادار و لرزون کش دوتا

نهیپهلوم درد م- تک نخورده  یلیمطمئنم.خ شدددهی.کبودم مک قت بود ک و
 ...ستیحاال که فرح ن کردمیبودم...فکر م

بلند شدددم....سددرم رو  نیزم یدر اومدم...از رو یزد باال...تازه از هنگ آمپرم
سمون و چندتا نفس بم سمت آ ش قیگرفتم  سر هم ک شت  سعدمیپ ردم ک ی... 

 ...کنمیفقط حماقت م تیآروم باشم.تجربه ثابت کرده بود وقت بصبان
 ؟یکجا پرتش کرد-نشستم و گفتم یصندل ی....رونیسمت ماش برگشتم
 !شهیزدمش تو ش-جلو و برش داشت ی شهیرو دراز کرد سمت ش دستش



wWw.Roman4u.iR  460 

 

..اصال من.. یجاشو لو بده ول تونستیم کینگاه کوچ هیرو برداشتم... چییسو
 بهانه رو بگو! یبه درک. حرفا چییسو

 زد؟یفرح کتکت م-
 رو تکون داد. سرش

 ؟یغلط کرده...چرا بهم نگفت-
 ؟یگرفتینم یبه تو؟تو که ماه تا ماه ازم خبر-کرد یپوف

 !مایخبر بود یماه از هم ب هیبهانه ما فقط -
 کرده بود! انیماه فرح طغ هیهمون -

له ا فکر به جم کار برده بود...طغ یکردم... به  له اش  یهم تو انیکه  جم
فتیبود...راس م عد از اون گ ه هی...ب نه بجماه ب کرده  رییتغ بیو غر بیا

مهاجرت بابک حرف  یافتادم که قرار بود باهاش درباره  یاون روز ادیبود....
.از...از شینیشبیقابل پ ریغ یبودم،از رفتارا دهیبزنم...اون روز...از نگاهش ترس

ظرف  خواسددتیم یاون روز...وقت یبودم ...حت دهیترسدد شیخینگاه سددرد و 
 براش... رمیمن بم یبشوره... رو دستش...اله

 بهانه؟-
شاخ و دم که نداره...هرک یچیه- س ینگو اتابک...آدم بدبخت   یجور هی دیر
 ...کنهیم تشیاذ

 نزن! هیو کنا شین نهمهیمن غلط کردم...ا-رو فرمون و گفتم دمیرو کوب مشتم
 !یبد نبود فکر کن یکردیغلط رو م نیا یداشت یوقت-زد و گفت یپوزخند
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حس نگاش  یچرا اونقدر ب دونمینگاش کردم...خودمم نم کردم....فقط نگاش
 یینبود... پر حرف بود...حرفا یخیکردم...نگام کرد...برخالف انتظارم...سرد 

بهانه بهانه.... نکهی...اکردنیرو بهم منتقل م یخوب شددون،حسیکه با تمام تلخ
مام  نی!اسدددتین یخیاحسددداس و سددرد و  یدر برابر من ب با ت گاهش رو... ن

 دوست داشتم! یبصرش تو انبار یخیاز نگاه  شتری،بشیتلخ
تامو جد دسدد با  -و لحن مطمئن گفتم تیگذاشددتم دو طرف صددورتش... 

مه ؟تویفهمیتو...م ندگ ی...ه تا من یدنمینفس کشدد لی!دلیمن یز  ...
.. بهانه...من پشددتتم. شددتمی...من پیبکن یاحسدداس بدبخت ذارمیهسددتم...نم

 بفهم...بفهم کوچولو.
ش یآه سم رو بر یاغ...ددیک سش،نف ...بدون پلک زدن،بدون قطع تماس دینف

با  شیچشددم نگ و ب هی، عد از  یخیجس... یلحن گ گاه ب ثل ن درسدددت م
 بعد از ازدواجت؟ یحت-ظهرش،گفت

سددوالش خنده ام گرفت...تا تهش رو رفتم...پس بگو چش بود...حتما باز  از
ود وقت ب یلیکه خ یخودش و شددبنم شددده بود...شددبنم نیب سددهیمقا هی ریدرگ

شده بود...حذفش کرده بودم...به خاطر بهانه.به خاطر  ،نبود...رفته بود،حذف 
 حضورش که برام بس بود...

 بعد از ازدواج! یحت-لحن گفتم نیمطمئن تر با
سمت بهانه..هر پ ییجاها هی تا شت...البته از  سکوت گذ ادم که د یشنهادیبه 

 با اخم گفت نه!
 یو نون خامه ا سادمیوا یقناد هی یپرسم،جلونظرش رو ب نکهیسر بدون ا آخر
 ...خوامینم-گفت عیسر یلحظه چشماش برق زد ول هی دنشونی...با ددمیخر
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 !چشمات برق زدن جغله!اینساز یاومد-بازوش و گفتم یرو گذاشتم رو دستم
 ندارم! لیم-و گفت دیخند مات

 سر جاش؟ ادیب لتیکنم م کاریمن چ-
 !ایشد یغیت غیت-رتم و گفترو صو دیکوچولوش رو کش یدستا
بل کهیاز ا ق مه داد یجواب ن نت منو  شدددهیهم-بدم ،ادا بد بود با  باش... خوب 

 نکن.نذار فکر کنم بدبختم... ینترسون.ته دلم رو خال
و جمله هار نیمظلومانه ا نقدرینشددد...نتونسددتم خودم رو کنترل کنم...ا گهید

 ...دمیرو ب*و*سشالش  یتو ب*غ*لم و رو دمشیشدم...کش یگفت که روان
 !دیببخش-

م تو ه-رو گرفت و گفت ینیریشدد یاومد...جعبه  رونی...از ب*غ*لم بدیخند
 !شمیم وونهیوقتا د یببخش منو که بعض

تو هم -و گفتم دمیخند قیقشددنگ و از ته دلش،بم یخنده  دنیاز د سددرخوش
 خوردمت! یدیوقت د هیخوشمزه نباش ... نقدریا
 م،تاشددیپررو م یخوب یخوب نباش لدفن.وقت نقدریتو هم ا-خنده گفت ونیم

 !در ضمن...یروان یبد بش
لحن بچگونه و قشددنگش  نیبخوام از ا نکهیتر نگاش کردم...فرصدددت ا قیدق
شتم... فیک  یبرخوردا رشتیب گفتی.نادر مکردمیم فیک دینبا یعنیکنم رو ندا

ش شتباه منن...منم که ه یاز برخوردا یبهانه نا ت. سبچه  کنمیبهش القا م یا
 نیا یبختبد ینشددون بدم،ول یبچه گونه اش بکس العمل یرو برخوردا دینبا
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شا شهیبود که...هم شت دمیفهمیبرخورداش ،م یرو میرارادیغ یبعد از واکن باه ا
 که نه...حتما! دیخودمم هنوز بچه بودم...شا دیکردم...شا

-فتگ رفتیدور جعبه ور م یکیکه با نخ پالسددت نطوریبرگردوند و هم روشددو
 !یچیه

اومد  مادیفکر کردم تا  هیرو تکون دادم تا افکارم رو بزنم کنار...چند ثان سددرم
 ؟یدر ضمن چ-بود؟؟؟ بازوش رو گرفتم یآخرش چ یجمله 

 !الیخی!بیچیه-کرد و گفت یپوف
 بکنم و... یحرکت هیباز  دمیترسیرو آروم فشار دادم ...م بازوش

 بهانه؟ ینه!در ضمن چ یچیه-
هلوم پ-گفت ریتاخ هیفه سددرش رو تکون داد... با چند ثانکرد...کال ینچ نچ

 !شهیکبود م
شتم که دروغ گفته...دروغ  رهیخ قیدق صورتش...مطمئن بودم،حتم دا شدم تو 

 بزنه... خواستینبود که م یحرف نیکه نه!ا
 مرخشی...دسددتش رو ول کردم و نگاهم رو از ندمیهم سددداب یرو دندونامو

 من گوشام درازن؟-حرص گفتم جدا!صاف پشت رول نشستم و با
 ا!و-که گفت دمشیچشم د یداد باال و برگشت سمتم...از گوشه  ابروهاشو

 نره! ادتی!میدروغ نداشت-برگردم سمتش گفتم نکهیا بدون
اگه -از سددمتش بمونم اسددتارت زدم و بلند گفتم یمنتظر حرف نکهیبدون ا بعد

 بخور.. یدونه نون خامه ا هی یدوست داشت
 دیداشددت...فقط به زبون آوردمش...شددا یحرفم چه ربط نیا نمدوینم اصددال

 ...ی... ولدمینم تی...اهمسددتمی...دلخور نسددتیبگم برام مهم ن خواسددتمیم
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که من داشددتم دروغ م نیا قتشیحق .هم برام مهم بود،هم دلخور گفتمیبود 
 نیدترتو ب شدددیاما بود که بابث م هی، شددهی...اما...همدادمیم تیبودم،هم اهم

شددم که...که چرا  یخودم از دسددت خودم شدداک تیو درنها امیکوتاه ب طمیشددرا
سالحم.... از طرف نقدریا ... مطمئن بودم که خودم هنوز یدر مقابل بهانه خلع 

نه ازم سددر نم یبرخوردا نهمهیبچه ام...اگه بچه نبودم،ا گا  نقدری... ازدیبچه 
با  کردمیرفتار نم فیضددع  ریمسدد رییتغ هی و یالک روغد هیکه بهانه فکر کنه 

ناشدد بت  نه،میصددح نهیا چه بودم! تو عا ب نه...من واق چه  هیگولم بز خلع  یب
 سالِح....

 کی...دنده رو زدم خواستیکلمه جرئت م نیا انیمکث کردم...ب یا هیثان چند
 باشق!-و زمزمه کردم

 بهانه
بک تا به روش  یرو از رو نیاز دسددتم دلخور بود...ا ا به رو  گاه درهمش  ن

 یجلو ی شهیش یکه من جا کردمیهزار بار خدارو شکر م هیهر ثانو  دمیفهمیم
نده ن ناکش م*س*تف سددتمیران گاه وحشددت با اون ن ظه بخواد   ذمیکه هر لح

صال چرا همچ شتم هرچ فهیاخم کرده بود؟مگه من وظ نیکنه....ا  متو ذهن یدا
با حرفاش چه به روز  دونسددتیبذارم؟اصددال اون م ونیرو باهاش درم گذرهیم

هم ب ینطوریحرف من ا هیکه با  ندازهیتو سرم راه م ییو چه شلم شولوا رهایمن م
 بود و شده بود شمر؟ ختهیر

 اورانگوتانه فرزندم! هیات شب افهیق-کردم و بلند گفتم یپوف
 نشون نداد... یبکس العمل چیه
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شن دونمینم شونه، اید،ین ست ن شن ایخوا شنوه ول د،همیکال هم  ست ب  یخوا
ک بده  قدر چرت و پرت  ی...اصددال هرچدهیه شددننخواسدددت بروز  من چ

ه که نگران جونشه،ب نیسرنش هینداد و من به بنوان  یکه جواب نهی...مهم اگمیم
ندکروز  نیا ته اون ل نه  باشددده و هر آن بره بز نه حواسددش ن که ممک فکر کردم 

که  یمورچه ا شددگونیدونه ن هی ده،پسیکه جلومون داره جولون م خوشددگله
فرنوش و سدددارا،آموخته بودم رو نثار بازوش کردم و  میتحت نظارت م*س*تق

 حواست با منه؟-گفتم
نه  یصورتش مچاله شد...ول یها ی چهیچشمش ،از جمع شدن ماه ی گوشه

 نه جواب سوالم رو داد... ییگفت نه آ یآخ
تاه م ی...هختمیبهم ر گهید مده بودم شدددهیپررو م یه امیمن کو تاه او ...کو

صال هرچ صال؟ا شتم کوتاه م ...بالخرهیا بابا...کوتاه اومده  ی...اومدمیکه دا
 نه؟؟؟ ایبودم 

 نه!-
 بشم... یبصب خواستمیالحمدالله...چقدر پررو بودم که م خب

 اتابک؟-لوس کردم و گفتم صدامو
 هوم؟-
 ؟یقهر-
 !رینه خ-
 ؟یپس چرا اورانگوتان شد-
 اورانگوتان ب*غ*ل دستم نشسته! هیچون -

 من اخم نکردم!-شدم یشاک
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 !یکرد-
 ؟یتو ....تو اصال من و نگاه کرد-
 ...فهممیم ینه..ول-
 !یفهمیاشتباه م-لحن گفتم نیسرتق تر با

 بحث نکن بهانه.ابصا خرده.-و گفت چارهیفرمون ب یرو دیکوب یمشت
ار ابصددابت خرده قر-توجه به دردش گفتم یبه رون پام....ب دمیرو کوب مشددتم

 .یتم خوش اخالق باشاالن ازت خواس نی!خوبه همیاخم کن ستین
 !ینگفت یول یمنم ازت خواستم راستش و بگ-

ارا و با سدد یفرق چیه کنمیوقتا فکر م ی...بعضددیلی...خیلوسدد یلیخ-زدم داد
 ....یزیچ هیرو  یکن کیلی.کیفرنوش ندار

ش هنوز شده بود که رفتم تو  درد ناجور،تاب خورد تو  هی....شهیجمله ام تموم ن
 بهانه؟-دمیبک رو شناتا غیج یجمجمه ام... صدا

 نگران اتابک رو... ی... صدادمیشنیرو م گهید ینایبوق ماش بوق
 ؟یتو کمربند نبسته بود-

 کردم... اتابک یخفه ا ی...ناله زدیم جیکردم چشمامو باز کنم... سرم گ یسع
سرم  نی...مطمئن بودم از ادمیدیتا م 100رو دوتا که نه... شه ها هم داره دور  پ

 ....ادیدر م میشونیرو پ جیهو هیهم  گهید قهیدق ....چندچرخهیم
 بهانه؟-

 ....دیکوبیم نیماش ی شهیداشت به ش یبکشم...مرد قیکردم نفس بم یسع
 خوبه؟ نمی...بذار ببفتمیراه م-گفت یحرص اتابک
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 رو زد تو دنده و راه افتاد... نیبزنه،ماش یمرد حرف نکهیا قبل
 ؟؟؟ی.بهانه خوببگو تا سکته نکردم.. یچ هی-داد گفت با

گوشددام زنگ  ی...توشدددیم شددتریباال دادم....درد هر لحظه داشددت ب ابروهامو
 ...زدیم
 بهانه...-

 مجازات دیبال سددرم اومده بود...با نیاتابک بدذات بود که ا نیهم ریتقصدد
 کردم... ی...ناله اشدیم

 ....دیبه فرمون کوب یمشت
 بهانه؟-

 سددتمتونیم نکهی...با اشددددیم هینبت دیبا ی...ولزدیتو صدددداش موج م التماس
 کنم.... تشیاذ ومدیبدم ن یجوابش رو بدم ول

 یبزنه ول یحرف خوادیرو در آوردم که م یکسدد یکم به جلو خم شدددم...ادا هی
که  ینه به حد ی...واقعا هم زبونم توان حرکت نداشدددت،ولچرخهیزبونش نم

ک گاه متعجب اتابتلو تلو خوردم و در مقابل ن میصندل یرو کمینشون دادم... 
بقب و مثال  یبود خودم رو انداختم رو صددندل رهیبه من خ ابونیخ یکه به جا

 غش کردم...
 باب الحوائج... ای-دیداد و ناله اش باهم به گوشم رس یصدا

ست ریز ش یشخندین یپو شینکن تمیاذ یزدم...تا تو با  گمیم یوقت ی....تا تو با
از ازدواجمم هواتو دارم...تا تو  بعد یشدل نشده و بگ شدتی؟نیبعد از دواج چ

 یاز دوماد شددددن و زن گرفتن و اون شددبنم الگور یثیتا حرف و حد یباشدد
 ی.وقت..یریگن شددگونیمنو ن یباز نمونه...تا تو باشدد انوسیقد اق شدده،دهنتیم
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هات حرف م تان نشدد هیشددب زنمیبا باشددیاورانگو تا تو  پار ی... به  ی،بسدد
 !!!!!!!!!!!!!!!دی...باباشه نیبرات برتر دیمغزت...بهانه با

 اتابک
ش نفس ص دنیک شد شه،منیمن بود.مثل هم ریرو فراموش کردم...تق ه بابث 

 بودم که بهانه...
کم  هینزده بودم رو ترمز...اگه بهانه کمربند بسددته بود...اگه  ییهویاونقدر  اگه

 حواسم به جلوم بود....
-دمیش دادم و نالگاز فشددردم و با دسددت راسددتم تکون یتمام قدرت پامو رو با

 مرگ من چشماتو باز کن....بهانه؟
به  یجواب ندم  قدرت کوبو مام  با ت جدا کردم و  بدنش  نداد... دسددتم رو از 

به  حداکثر سددربت نا،بایتوجه به چراغ قرمزا و بوق بوق ماشدد ی....بمیشددونیپ
 روندم.... مارستانیطرف ب

 تو کما.... رهی...میشده....ضربه مغز هوشیب-
فا مام توان داد زدم می،روان رفتنیتو سدددرم رمه مکه  ییحر با ت -کردن...

 بهانه؟بهانه؟
 ...یتنفس ستی...ایمرگ مغز-

 تورو خدا....بهانه؟؟؟؟-دمیدادم و نال تکونش
ود ام تنگ ب نهیسدد ی...انگار قفسدده زدی... قلبم نا متعادل میچینداد...ه یجواب

سم در نم ضربه پومدیبراش....نف ...چند .دمیفرمون کوب به یدر پ ی... چند تا 
 ...چند بار بهانه رو تکون دادم...التماسش کردم...جواب نداد...میشونیتا به پ
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افتاده  ریکه توش گ یموقع یب کی...کالفه از ترافنییرو دادم پا نیماش ی شهیش
 بزن کنار بجله دارم!-دمی،داد کش میبود

ش یها افهیتوجه به ق یب المه ب هیشدم.... دهایرو باز کردم و پ نیمتعجب در ما
 دمی.نفس کم داشددتم....دواوردمیداشددتم کم م گهیجلومون بود....د نیماشدد

ش شکا ی.... بدمی...در رو محکم بهم کوبنیسمت ما صرار  ییتوجه به ا که ا
 نیتو ب*غ*لم.... گرم بود...هم دمیکنن بهانه رو کش دایپ رونیبه ب یداشتن راه

کاف تب نفس م یبرام  نال یکاف گهید نی...ادیکشددیبود...مر بگو -دمیتر... 
 بهانه...تورو جون اتا چشماتو باز کن تا نمردم... یکنیم تمیاذ ی؟داریخوب

پلکاشو باز کرد...قلبم آروم گرفت.... تازه تونستم آب دهنم  یخورد...ال تکون
 شکر! ایرو قورت بدم....از ته دل بگم خدا

شردمش....دنیشروع کرد به خند هوی سر کارم ....تو ب*غ*لم ف برام مهم نبود 
بود که  نیکرده... مهم ا یمدت من التماس کردم و نقش باز نهمهیگذاشددته...ا

 کنه... طنتیحالش خوب باشه و ش
 ...بخند نفسم...یقربونت برم اله-
 باورت شده بود؟-

 ؟یخوب-بستم....نگفتم که تا مرز سکته رفتم..فقط گفتم چشمامو
چه ملت -نگاه به دور و برش انداخت و گفت هیاومد....  رونیتو ب*غ*لم ب از
 !کننی!دارن نگامون مدنیبد دیند

ر و بر ب ییجلو نیبقب ماش ینایو سر نش یکنار نیانداختم...دوتا ماش ینگاه
 بودن.... رهیبهمون خ
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س کالفه ش ینف ست و گفتدمیک ش صاف ن سر جاش   خوبم!فقط-....بهانه 
 .کنهیدرد م میشونیپ
 دکتر االن...فقط... میریم-گفتم رو ماسام دادم و شیشونیپ

دنده رو جا زدم و  کردیم ینیکه رومون سددنگ ییکرد....خسددته از نگاها نگام
 !سکته کردم!یبد یلیخ-گفتم
 ؟یحقته!چرا ترمز زد-و گفت دیخند

 .طونکیش یتو حواسم رو پرت کرد-افتادم و با حرص گفتم راه
رو برداشت و  ینیریش یجعبه  نی...خم شد از کف ماشدمی...منم خنددیخند

 ه بدن...ب میتپل بزن ینیریش هیبه مناسبت ترک اورانگوتان بودنت،-گفت
عد با ل*ذ*ت شدد ب باز کرد. به رو  گذاشدددت رو  ینیریدر جع به دهنم  که 

 یوومد مونمیآشت نیخونه...چون شک داشتم ا می...دبا کردم زودتر برسدمیبلع
 داشته باشه!

 بهانه
ت به بک رف تا تر... میاصدددرار ا نیدک برا یع نم  ف یم میخودم  بودم و  یل
گار ...انیحس و حال یباز زدم به خط ب مارستانیدر ب ی!بجب!جلودونستمینم

 چپونده بودم تو حلقومم و یقبلش شش تا دونه نون خامه ا قهینه انگار تا سه دق
ند یه خت برگشددده خ بک ب تا  یوقت مبودم و اداش رو در آورده بود دهیبه ا
 بهانه؟-گفتیم
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مدی...خوشددم مدیندخیم داشدددت گاه و قدریا یکه  حت  ن خوب بود...را
هام قهر م اوردمیم یبالرو سددرهرک نی.مطمئن بودم ادیبخشددیم  یول کردیبا

 دوسش داشتم! نقدرینبود ا خودیاتابک...ب
 !طونیش نییبپر پا-

 !تونمیاتا به جون خودم نم-و گفتم میصندل یشدم رو ولو
 !یتونیم-گفت خندون

اآلن حالم بد  کنمیهم اونهمه خامه خوردم...حس مهم سددرم ضددربه خورده،-
 !شهیم

 باز خر شم؟-کرد و گفت زیر چشماشو
 !جنتلمن...هیوا!!!خر چ-درشت کردم و گفتم چشمامو
ه جنتلمن کمر نموند-زد و گفت یرو از صورتم گرفت...لبخند کمرنگ نگاهش

 براش جغله!
 مشت استخون! هیمن همش -به بازوش دمیکوب مشت

 شده با خامه! دهیمشت استخون پوش هی-و بلند گفتشد  ادهیپ
احواالرو  ضیمر یپس ادا-... در سددمتم رو باز کرد و گفتدمیغش خند غش
 !میملت نفهمن من چه بدبخت اریدر ب
اش رو  گهیزانوم و دسددت د ریخودم رو زدم به غش...دسددتش رو فرسددتاد ز باز

 !نیلپاش صورت!یضیچه مر-جدام کرد و گفت یصندل یپشت گردنم و از رو
 ...دمیصدا خند یب

و  رمیهوا پروندتم باال تا راحتتر تو ب*غ*لش قرار بگ هیرو زد. نیماشدد ریدزدگ
 !یضی...بجب مرخندهیم دنمیئه ئه ئه!خند-گفت
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 .دمیبسته دوباره خند یچشما با
....دکتر بهش بگه دهنت رو باز کن زبونش دهیخامه هم م یبو ضددمونیمر-

 !یوا یوا یوا یوا ی!ادهیسف
 من و نخندون....ئه ئه ئه!-اش و گفتم نهیرو کوبوندم به س مشتم

 میبر تیوضددع نیبا ا دمی...دمیدر اورمانس بود کی...نزددیخندیم خودشددم
... نیمبذارم ز-گفتم نیهم یمارسدتان،برایت فرسدتنمونیاورمانس م یتو،به جا

 !یضیئه ئه ئه!چه مر گنیپرستارا م یخندونیمنو م یه
 گفتم! اوردمیاز خودش و همزمان که اداش رو در م دیو به تقلآخر ر ی کهیت

 ...نیو گذاشتم زم دیلپم رو ب*و*س چاالپ
 امر امر شماست!-

 !مارستانی!وسط بییایح یب یلیخ-نثارش کردم یغره ا چشم
خت .... ه هی ندا به اطرافش ا گاه  به  یخبر چین خت  گاهش رو دو نبود...ن

مه ه یمن شددرمنده -کالغا بودن و گفت زبانیبلند و بدون برگ که م یدرختا
 بابث باز شدن چشم و گوشتون شدم! دیکالغا هستم!ببخش ی

نون خامه -نگهش داره گفت یجد کردیکه داشدددت تالش م یبا چهره ا بعد
 ه؟ییایح یب*و*س نشونه ب هی!یا

 !هییایح یجان...در مالبام نشونه ب کیپاتر-دادم باال و گفتم ابروهامو
اومده...لطفا  شیتا سددوال برام پ2مموش -کرد و گفت کیدبهم نز ابروهاشددو

که اآلن اسددمشددو  ییاروی نی...اکنهینم یاریذهنم  نکهی...اول ادیجواب بد
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مالبام ؟جز کالغا که  نکهی!دوم اهیک سین ادمی یگوشددم اشددناس ول ،بهیگفت
 نبود! یکس
هامو بهم نزد منم جد کیابرو با  نه  یمعشددوقه  کیپاتر-گفتم تیکردم و  م

 !دوست باب!گهید
 هیرد...نثارم ک یوحشتناک شد و بعد....لبخند مهربون هیصدم ثان یبرا نگاهش

 !دادنیدست و خوشگلش رو نشون م هی یلبخند که دندونا
 ست.نه به اون نگاهش...نه... وونهیکردم.وا چقدر د فکر

 بهانه جواب سوال دوم!-
 مت؟بود سوال دو یآهان....چ-رو تند تکون دادم و گفتم سرم

 هرجا جز خونه مالبامه!-اومد و هول گفتم ادمیبگه که  یزیچ خواس
 استدالالت تو فرق سرم!-و گفت دیخند
 گرفته... ادیاصطالح رو از نادر  نی...مطمئن بودم ادمیخند

 تو؟ میبر-
 خوبم به خدا!-نگاهش کردم و گفتم ملتمس
 جون اتا!-نداشته اش و گفت شیرو برد سمت ر دستش

 قسم نده!َاه...-بازوش کردم و گفتم یحوال یورچه ام شگونین هی
شم سمت اورمانس... بعد سما ترت گهیقهر د هیجلوتر از اون راه افتادم   بیرو ر

 دادم
 اتابک

رفت،منم دنبالش.انگار نه انگار که مثال اون  رشیدرهم به طرف پذ یاخما با
شم... ه دیو من با ضهیمر هم  یلبکس العم چینگفتم،ه یچیدنبال کاراش با
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جز  یقدم شددم،حاصددل شیحرف زدن پ یکه اگه برا دونسددتمینشددون ندادم...م
قاد من وقت به ابت ند  نداره!هرچ باره  مدن دو تاه او باه یکسدد یکو  یاشددت

که  یمورد...بهانه به خاطر قسددم هی نیدر ا یاد،ولینداره کوتاه ب کنه،اشددکالیم
 ؟؟؟ینرم منت کش و امیکوتاه ن تونستمیبهش داده بودم قهر کرده بود...چطور م

بهش زدم و رو به  یبهم انداخت.چشددمک ی...نگاه طلبکاررشیبه پذ میدیرسدد
 وقت لطفا! هی-زن بد اخالق گفتم

 نوشت... ییزاینازک کرد و تند چ یچشم پشت
 مه؟یدفترچه ب-
 ...ستیهمرامون ن-

صندال یپوف بهانه سمت  شه  یکرد...راه افتاد  رو  نوبت یسالن...برگه  یگو
 منم کنارش نشستم.گرفتم رو 

 نوبتمونه؟ یک-حرص گفت با
 !دونمینم-هامو دادم باال شونه
 پهلوش یحواله  یسقلمه ا کردمیکه به رو به رو نگاه م نطورینداد...هم یجواب

 بهانه ؟-کردم و گفتم
 نداد... یجواب

 خانوم خوشگله؟-
 ه؟یچ-

 ؟یجوابم رو بد ینطوریا کنمیصدات م کیش نقدریا اد؟منیدلت م-دمیخند
 بله؟-نازک کرد یچشم پشت
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 د؟یشما از دست من دلخور-
 بله!-
 د؟یکنم دلخور نباش کاریخب من چ-
 کن! یمعذرت خواه-

 -زبونم رو گرفتم و با آرامش گفتم یجلو عیسددر یبگم روتو برم،ول خواسددتم
!حاال نی!حرف شددما متگهیکنه د یمعذرت خواه دیبا کنهیم یهرکس کار بد

 !دینک یمن منتظرم معذرت خواه
 کنم؟ یمن بذر خواه-گرد کرد و گفت چشماشو

شما نگاهم سه گرش گرفتم و گفتم یرو از چ سو  ی...توهم کار بدگهیآره د-و
 !مگه نه؟یکرد
 حقت بود!-کرد و گفت یپوف

 !کنمینم یپس دلخور بمون!چون منم بذرخواه-گفتم یجد
 به جهنم!-
 ادب! یب-
ش نگا شدددمیبار وسددوسدده م هی هیثان یرو گفتم و رومو برگردوندم...هر سدد نیا

شت صال مگه قهر بودم؟ول یکنم،آ سیکنم،ا  ومدیم ادمیبار  هی هیثان ی...باز هر 
نادر م فتیکه  باش!ل گ قدرم من گوش  یل یمحکم  نذار...چ به الالش 

 ...دادمیم
عد با ب سددتادیمیدوسدددت دارم،قلبم وا کیافتاد بهم گفت مثل پاتر یم ادمی تا

 ...کردمیقاومت مم دی...بای...ولتپدیسربت م
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ستار که م یصدا با شدم...بهانه هم با ق گفتیپر طلبکار  یا افهینوبتمونه بلند 
هر ق پیتر یراه افتاد...جلوتر رفتم.صددبر نکردم باها هم قدم شددده!نا سددالمت

 برداشته بودم...
خاک انتر منترا بود... نی...دکتر که نبود...به قول نادر از امیاتاق دکتر شددد وارد

سرم ب د سال درس خونده بو نهمهی...بدبخت امیاجتماب تیسطح ترب نیا ابر 
نترن....اله نترنی...تازه...اگفتمیم یحاال من بهش چ نادر  ینینب ریخ یبود نه اد

 ...یاریم ریمسخره کردن ملت گ یسومه برا هی شهیکه هم
شما دونمینم شتن، ینیمن رنگ بدب یچ شما دیبهانه رو د یواقعا قت ایدا ش چ

 ؟برق زدن
کنار دکتر  یصددندل ینگاه انداختم به بهانه که رو هیمشددت کردم... دسددتامو

 به دکتر؟ گفتیداشت م یوا بود...چ باینشسته بود... شالش تقر
 بهانه بود؟ ی قهیدکتره نگاهش تو  چرا

 اتابک آروم باش...-
 ...دیگفت...بهانه خند یزیچ هیکردم... دکتر  یپوف

 ...خوردیخونم رو م خون
 اجیبهانه احت یبه اسددپر رفتیم شیپ ینطوری...همخوردیشددت گره مدا نفسددم

 ...کردمیم دایپ
 نباش... نیاتابک!بدب سیه-
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شتا یدهنم رو قورت دادم...دکتر چراغ قوه ا آب شت...دوتا انگ ست  یبردا د
و با دسددت راسددتش نور انداخت تو  دنیبهانه رو کشدد یکه پلکا دمیچپش رو د

 چشماش...
 یداد بزنم بگم چشماتو اونطور خواستیده بود...دلم مچشماشو گرد کر بهانه

 ...ینکن...ول
 ؟ی،سر درد ندار جهیحالت تهوع،سرگ-
 کوفته ست... میشونیکم پ هینه!فقط -
 !دی...نگران نباشنمیبینم یا یباد ریغ زیمن چ-

ش بالخره سرخو صورت بهانه گرفت....بهانه هم با   یاون نگاه مزخرفش رو از 
 !شهیخوب م یلیخ دیسیستراحتم برام بنوچند روز ا هی-گفت
 ؟یهست یرستانیدب-برگه برداشت و گفت هیو  دیخند دکتر

 بله!-
 ...سال چندم؟؟یچقدر بال-

-مشت کردم تا نکوبونم تو صورتش...قبل از بهانه جواب دادم شتریرو ب دستم
 سوم!

صورت من....ا رهیرو از برگه جدا کرد و خ نگاهش سوم رو  نقدریشد تو  تلخ 
ه نگاه وحشددتناک بهش انداختم....بهان هی!لنگهیم یزیچ هی دیگفته بودم که فهم

 مبهوت فقط نگام کرد...
پا دکتر نداخت و گفت نییسددرش رو   سددمینویروز اسددتراحت م هیخب -ا

 واست...اسمتون؟
 !یانیبهانه ک-من جواب دادم بازم
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نداخت و گفت ینگاه دکتر بد-به من ا خودشددون جواب  دیجناب...اجازه 
 نه! ایهستن  ییقادر به پاسخگو نمیبب خوامیبدن!م

 معلومه که قادره!-
ازش سددوال بپرسددن تا  دیبا خورهیبه سددرش ضددربه م یکسدد یوقت یبله...ول-

 !ستین شیمطمئن شن طور
شده بود نیشما که قبل از ا- سواالتتونمستین شیطور دیسواال مطمئن  ... 

 !دیدیپرس
گام کرد...فهم دکتر مه د هی دیفقط ن نه فکش رو م گهیکل  ارمیحرف بز

 ی...حواسددش رو داد به نوشددتن و بعد مهرش رو محکم فشدددار داد رونییپا
 نگاه نکنم... کردیکردم به بهانه که سرزنشگر نگام م یبرگه!سع

 نوشت و باز مهرش رو فشار داد... یزیهم چ یا گهید یبرگه  یرو دکتر
 هیونم از نسددخه......ایاز مرخصدد نیا-هارو گرفت سددمت بهانه و گفت برگه

قرصددم هسددت... ضددد تهوع...اگر حس  هی... یبهبود درد کوفتگ یپماده،برا
 ...مارستانیب ایهم ب عیبخور و سر یحالت تهوع دار یکرد
 ...دیامشب رو تنهاش نذار-رو کرد به من و گفت بعد
 رو تکون دادم... سرم

 ...دیبهتر باش-زد و گفت هیتک شیبقب صندل به
اومد...در رو که  رونیکرد و پشددت سددرم من از اتاق ب یکرلب تشدد ریز بهانه
ست ست حرف میب شالت چینکرد یبه دو کرد یکی-دمیبزنه که غر یخوا را ...

 !یچی...حاال موهات هداستیات پ نهیگردن و س نه؟کلیهمچ
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ش متعجب ستش ک ت تمام نکب اروی-و گفتم دمیفقط نگام کرد...برگه هارو از د
رو گوشددت  یذاریگوشددواره گنده هارو هم م نیامدت نگاش رو گردنت بود...

 نگاه کنن فقط... خوادیملت دلشون م
 من...-
با  نیهم یدوتا مشت بکوبم تو صورتش...برا تونستمیبودم که م یبصب نقدریا

 نگو! یچیحرف نباشه!فقط ه-خروش گفت
ماشدد میبود دهیرسدد  ینیزم بیمن سدد-... هولش دادم تو و گفتمنیبه 

سرت  نیدارم...دفعه آخرت بود شالت رو همچ رتیت غرو ی...ناموسمستمین
 آخر بودا! ی!..بهانه! دفعه یکرد

 شدم تو چشماش... رهیاخمم خ نیبا بدتر بعدم
 فهمه؟ ریش-

 رو تکون داد... سرش
 ...دمیکش قینفس بم هی....دمیرو با تمام قدرت بهم کوب در
د...ابروهامو باال رفته بود...جاش بقل اومده بو تیقدم راه رفتم... بصددبان دو
 رو فشردم... میشونیکردم...پ نییپا
 تند رفته بودم؟-
 ...گهیگذشت د-
 ...یبرم بذرخواه-
 !رهیم نیاز ب شیتی!اثر ترباینزد یحرف زد-

امروز چند بار بهش گفتم شددالش رو درسددت کنه...گوش  نیکردم...هم یپوف
 خودش بود... رینداده بود...تقص
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 کاریچ دیبا دونستمیراننده رفتم...من واقعا نم ...به طرف در سمتدمیکش یآه
 کنم!

شت شت میبرگ س میخونه....بالخره برگ سالم ر شکر  ...البته میدیخونه...خدارو 
به رفتمیسدددالم نبود ادمیز  یحال و هوامون بوض شددده،طوفان رونیب می...خو

 .میو برگشت میشد
 یتوق نی...واسدده همیسددرگرم بچه هاش بود...بهانه دمغ،من بصددب روشددنک

 نزد... یاصال حرف یعنینزد... یحرف ادیز دمونید
 راست رفت سمت اتاقش... هی بهانه

 روشنک بخواب! شیبرو پ-گفتم تیجد با
صدا هیسرش رو تکون داد...پله ها رو باال رفت و چند ثان عانهیمط هم ب یبعد 

 خوردن در اومد...
شنک ست و گفت رو ش شما که با  یچ-کنارم ن شده؟ لب شده اتا؟دبواتون 

 ...نیخندون رفت
 یچیه-به روسددنگ بندازم گفتم ینگاه نکهیرو ماسددام دادم...بدون ا میشددونیپ

 نگو...کالفه ام!
ستش رو از رو یپوف شت و گفت یکرد...د شا-بازوم بردا مکت بتونم ک دیبگو 

 کنم...
 به استراحت دارم... اجی.االن احتگمیبعدا م-
-فتم. روشنکم دنبالم اومد و گفتکاناپه بلند شدم... به سمت پله ها ر یرو از

 نادر زنگ زد...
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 ط،بایشرا نیکه تو بدتر ینادر...همون کس یرو نداشتم...حت چکسیه حوصله
بده  رو لبم و ورزش ارهیلبخند ب تونسددتیم شیبه شدددت پر معن یچرت و پرتا

 ذهن کند و تنبلم رو...
 .رمیگیبخوابم.بعدا باهاش تماس م خوامیم-
 رو خاموش نکن...دلم هزار راه رفت. تیشگو گهیجون بهانه د-

 وقت بود ازش غافل بودم! یلیرو...خ میکردم...گوش یپوف
 پله باال رفتم... هی

 ...ادیو هشتم م ستیمهران ب-
 !یبه سالمت-
 !میشیمزاحمت م شتریب-
 !یتو مراحم-
 !سایاتابک وا-

 اجیپله نشستم...خوبه گفته بودم خسته هستم و به استراحت احت یرو یحرص
 دارم.
ست و گفت کنارم ش سوم بل ستیب یبابک برا-ن  شمیپارت یداره...گودبا طیو 

 ...ستمهیب
 رفت؟ینگاهش کردم...بابک؟داشت م مبهوت

 بهش رو انداخته بودم نایکه بابت گرفتن زم یدهنم رو قورت دادم....از وقت آب
در  ینه تلفبودمش،ن دهیرو به اسددم فرح کرده،نه د نایکالم گفته بود زم هیو اون 

 ...میارتباط بود
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رو که بهانه  شی.داشت اون زن وحشرفتیم رانی.داشت از ارفتیداشت م حاال
 رو نداختیرو م تشی... داشددت بار مسددئولبردیو م داشددتیداد،برمیرو آزار م

در تو ق یشکیکامل به احساسم واقف بود...خودش گفته بود ه یدوش من،وقت
 بهانه رو دوس نداره...

ش یآه شت م.دمیک دور  به ی...دلم خوش بود به بودنش...حترفتی...برادرم دا
 نی....فقط خوشددحال بودم که هسددت.تو ااشینکردنش...بدخلق ادیبودنش.

 شهره...نه...
 گوشت با من اتا؟-

 دادم باال تا حواسم جمع شه... یچندبار ابروهامو
 آره...-
 ؟یگیم یپارت یبه بهانه راجع به گودبا-

شه یمونده ببرمش مهمون نیادم...همدهنم رو قورت د آب ....با فرح رو در رو 
 و...
 ...دمیبلند کش یپوف

 ...انتخاب با خودشه!زنمیباهاش حرف م-
 .دیکش یآه روشنک

قدر دلم مدمیکشدد یآه منم هاش درد و دل  تونسددتمیم خواسدددتی...چ با
وقته  یلینشون داده بود خ ریاخ ی...روشنک با برخورداشدیکه نم فیکنم...ح

اون حس قبل  گهی...ددونهیمن م یرو جدا از زندگ شیفاصددله داره...زندگ ازم
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کردم یمحس ن گهیمامانه...د هیشب کردمیفکر نم گهیرو نسبت بهش نداشتم...د
 .میبود دهیوقت بود پاش یلی...ما خمیخونواده ا هی

ششم  و ستیتا ب کمیو  ستیزنگ زدم طلعت خانوم...از ب یخونه تکون یبرا-
 ...ادیم
به گفتن ندبل به-شددددم... تاقم -خو باال رفتم و وارد ا ها رو  له  فا کردم...پ اکت

سرگ سر درد و  شتم...دلم  جهیشدم...کالفه بودم... ستیم ییزایچ هیدا ه ک خوا
 ....گرفتمشونیم دیند دیمن با یبه شدت ممنوبه بودن...تو اتاق بودن ول

سم رو ب هوف شتم!هر رونیهوف نف سته دا شب خوا  هیلحظه  دادم...چقدر ام
 ...یه*و*س

ستم رو رو ییخبرا هیکنم  فکر شتم و خند یبود.د ش-دمیشکمم گذا ه چندماه
 ا؟یآ

بد یکردم خودم رو رو پرت خت...بغض  نگ م یت ....دلم زدیگلوم رو چ
 گفتن یبرا یچیه دمیدیم کردمیفکر م یوقت یحرف بزنم،ول خواسدددتیم

بت م هیندارم...دلم  نه.. یکی...خواسدددتیهم صددح .دسددتم رو که درکم ک
نباشه...پشتم باشه... چقدر مرد بودن سخت بود! چقدر مردونه  شمی...پرهیبگ

 مرد تنها بودن ،سخت بود.... چقدر... هیرفتار کردن سخت بود... چقدر 
 بهانه

 تورو انتخاب کردم! یچ یبرا دونمیمن واقعا نم-
ش با ستم جا به جا کردم...ه یرو تو یتعجب،گو سام ادام یچید  هنگفتم...ح

ساب-داد ست ح بول ق دمیم یشنهادیبهت پ یوقت ،،نهیباهام در ارتباط ینه در
 ...یکنیم
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 ؟یبرس یخوایحرفا به کجا م نیبا ا-گلوم رو پر کرد بغض
ستن که منتظر  یادیز یبهانه؟؟دخترا هیچ یدونیم- ه هر نگاه منن،تا ب مین هیه

م قبول بد میخونه خال شددنهادیاگه پ یکه زدم بر*ق*صددن...اونا حت یسددداز
ساده، رونیب هی یکه برا ستنی...مثل تو نکننیم ست و ح هیرفتن   یسابتولد در

 کنن! تمیاذ یکل
 تا بغضم رو کنار بزنم. دمیکش یقیبم نفس

 سمتشون؟ یریخب چرا نم-
 !شک نکن!رمیم-گفت محکم

 !خورهیحالم ازت بهم م-
گوشددد نیا تم و  ف گ نه،اس ام  یرو  بز نگ  بودم ز ظر  ت ن م کردم... طع  ق رو 

 قهی... پنج دقامیپ هیاز  غی... دریکردن ول یآشددت یبرا ی...تالشددیاسدد
بچه گانه!انگار نه انگار  ،چقدریتموم شددده!چقدر الک دمیگذشددت...تازه فهم

 دوسم داره!!!مسخره س... کردیم دیو هربار تاک مردیبود که برام م یآدم نیهم
ا اون من ب ی سهیقابا م نکهیرابطه مون کات شده بود ناراحت نبودم،از ا نکهیا از

 با اون یاز نظر پوشددش فرق دیدخترا تموم شددده بود ناراحت بودم...منم...شددا
شتم ول سابیهرچ ی...ولیدخترا ندا  تهخیکرک و پرم رو ر ی... اتابک امروز ح

بحث رو  ی.حوصددله تمرو نداشدد یکه حال کل کل و مسددخره باز نقدریبود..ا
ندازه  به ا باره حرص حرص خورده بود یکاف ینداشددتم... له دو م....حوصدد

 یبود کل یا گهید تیحسددام رو نداشددتم...مطمئنا هر موقع یخوردن سددر کارا
سامکردمیبارش م چاریل و دلم ر یبهم داده بود...کل دیوبده وب یکه کل ی...ح
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... همش مال قبل از اومدن یول میباهم داشت یخوب یخوش کرده بود.چه روزا
 خونه بود... نیبه ا

شددرکت آشددنا  دیشددب ب یبابک بود.باهاش تو مهمون یارااز همک یکی پسددر
بهم توجه نشددون داده بود خوشددحال  نکهی...چقدر از اریبخ ادشیشددددم...

 فرح .... ی وشا،خواه*ر*زادهیبودم که نرفته سمت ن نیبودم،خوشحالتر از ا
سم رو ب تلخ شکل رونینف شت. نیبا ا یدادم...بابک م  چوقتیه یعنیرابطه ندا

م نبودم چون بود و نبود ینداشت.اصال من براش مشکل ین مشکلم یبا رفتارا
بک حسددداسددده.م دونسددتمی...می...ولکردینم یفرق تا سددرم رو  دیفهمیا

رآب شک نمونیب یدیوقت د هی گفتی...حسامم اصرار داشت نفهمه.. مدیبریم
 !هیبا آدم لج شه بدبخت رگروهی...مدشهیاونوقت بموت با من لج م دش

به درد  یرابطه  نیا شدهیتموم م یروز هی دونسدتیل ماز همون او ع*و*ض*ی
 نخور!!!

م ک ی...ولمیباهم در ارتباط بود ادیخوب بود...ز لی...چه قدر اوادمیکشدد یآه
شت دیکم...ه شد!گهی...گذ بود... چه بهتر که  ادمیسال رابطه، ز هی.... تموم 

 تموم شه...
 ...ردمکیفرصت خطم رو بوض م نیدر اول دیرو برداشتم.با میگوش
شستم رو به رو بلند لوم پر کم متورم...گ هیقرمز بود  میشونی... پنهیآ یشدم...ن

 یسرم رو بذارم رو نکهیبغض...چقدر دلتنگ بودم...دلتنگ مامانم... دلتنگ ا
 ...رهیبگ یزانوش و موهامو به باز

شون اجازه م نقدریبودن بد بود...ا میتی شن بزرگترت دادنیکه همه به خود ،آقا ب
هت تحم لشددونیفسدد دیال سددرت...سددرت داد بزن و بخوان بقابا  لیرو ب
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با حرفاش  یاگه گاه یهمه رو دوسدددت داشددتم....حت نی... من ایکنن...ول
 تو دلم.... نشوندیم شکوند،بغضی...دلم رو مکردیناراحتم م

سم ش بر شکنه...برس رو با  یرو دمیرو ک شکام ب صار ا شتم ح موهام... گذا
..که که نبود. خواستمیم ییزایچقدر پرتوقع بودم... چحرص بکشم رو موهام...

نداشددت که...زحمتش  ی....مردن کاردمیبود...شددا یافتنیدور بود...دسددت ن
 بود.. غیت هیمشت قرص و  هیخوردن 

و ر نکاریبه خاطر اون ا کردیاونوقت حسددام فکر م-سددرم رو تکون دادم عیسددر
اتا بذاب وجدان  ،رمی...من بمسددتیکردم....بعدشددم...مرگ دسددت ما که ن

 دارم... دیام ی...اصال...من کلرهیگیم
ش یقیبم نفس دندونه هاش  نیکه ب یی.برس رو از موهام جدا کردم،موهادمیک

 دمزیمسددواک م دیکرده بود درآوردم و گوله کردم و انداختم تو سددطل... با ریگ
 نداره... اقتیحسام.ل ی...گور بابادمیخوابیبعدم م

 بود... یپسر خوب یول-
 !کننیرو رو م دشونیپسرا خوبن!بعد کم کم ذات پل یاولش همه -

مه دادم یچشددمک چه درد-زدم و ادا به   الیخیخوره؟بیم یدوسدددت پسددر 
 بابا!گوشت آسوده...

ست یکردم...برا یپوف سر تکون دادم...در شکامو پاک نیهم شیخودم   بود... ا
ند شددددم...خوابم م مدیکردم و بل که گرو  هی...اصدددال من احمق بودم 

...من دلم از دسددت یبه خاطر حسددام بود ول کنهیندونه فکر م ی...هرککردمیم
 گرفته بود! اشییاتابک و زورگو
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 اتابک
حالش دلم  دنیکه وارد آشددپزخونه شدددد...از د زدمیرو هم م مییچا داشددتم

موندن و با افکارشددون  داریبود که کل شدددب رو ب ییکسدددا هی...شددبختیر
 ...شناختمیحالت رو خوب م نی.من ادنیجنگ

 ؟یخوب-گفتم ینگران با
 ؟یدیمسکن بهم م هی...کنهیدرد م یلیسرم خ-و گفت دیکش یآه

بخوره که نذاشتم...بازوش رو گرفتم  خواستیرو آماده کردم...م یمسکن عیسر
 !شهیکه نم یخال یبا معده -و گفتم

 خورد رو صورتش... زیبست...چند قطره اشک ل پلکاشو
 ره؟یبابک داره م-

 بود؟ دهیرو قورت دادم...از کجا فهم دهنم آب
 چطور مگه؟-
 ره؟یبگو بهم...داره م-

 یکارت دبوتم برا-و گفت نییرو نرم تکون دادم...نگاهش رو انداخت پا سرم
 چاپ کرده! شیپارت یگودبا

شماش غوغا م یپناه یبغض نگاهش رو دوخت بهم...ب با ...چقدر کردیتو چ
 نگاهش براق بود...

 ...بهانه!یه یه-دستاشو گفت یورو گذاشتم ر دستم
گام گاش کردم.نم ن گه  یچ دونسددتمیکرد...ن بگم..بگم غصددده نخور؟؟؟م

 بود... بگم به درک؟مگه امکان داشت؟ ست؟واقعایمهم ن شد؟بگمیم
 نگاهش کردم...خودش شروع کرد به حرف زدن... فقط
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چه م- ندمیکاش ب کاش تو ده سدددالگمو مان متوقف م می... کاش شددددیز ...
شم،بزرگونه شدمیزرگ نمب چوقتیه شتن بزرگ با ...کاش...کاش همه توقع ندا

 دمیفهمینم شدددیبود...کاش م ایبچگ یبه پاک ایبرخورد کنم...کاش... کاش دن
زدن  ربچه هارو در آوردن راحت تر بود.غ یدور و برم...اونوقت ادا گذرهیم یچ

 ...هربزرگ شددم... بزرگم کردن خواسددتمیراحت تر بود... من نم یو لوس باز
بزرگونه احساسات رو درک  شهیبچه هارو در آوردم... مگه م یادا شتریلحظه ب

باشدد یول یکن چه  نارم م ی؟وقتیب بک ک با مت من  یعنیزنن،یفرح و  از سدد
 ...ترسهی...آدم که از بچه ها نمکننیاحساس خطر م

 اتابک؟ ترسهیم-سکوت کرد و گفت هیثان چند
 نگفتم... یچیه
 ...کنهیسرم درد م-
 فدات بشم...-گفتم اریختا یب
شوکه بودم که  نقدریا شم...ب ادمیاز حرفاش  رو به  یتییسکویرفته بود نفس بک

 زور تو دهنش گذاشتم...
نارش هاش رو نوازش سدددادمیوا ک به شددکمم...مو ند  ...سددرش رو چسددبو

 نگفتم..گذاشتم حرف بزنه... یچیکردم....ه
عا هم هسددتم... کنمیحس م- چه اهم هیمزاحمم...واق  یعنی... دهینم تیب

مت رو درک نم نهیمزاح  خونمیدرس م یوقت دیفهمینم چوقتیه انی...شددداک
 یعنی نی...اتمیکه مزاحم زندگ فهممیمن م یتو اتاقم چون مزاحمه!ول ادیب دینبا

 !خوامیبزرگ شدن رو نم نیبزرگ شدم...من ا
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 نارو؟یگفته ا ی!کیستیتو مزاحم من ن-جواب دادم عیسر
مدم شدددبنم رو نمکه  یهسدددتم...از وقت- جایا یاریمن او  یعنی نی...ان

 مزاحمتونم...
بهانه رو گرفتم و زل  یسمت خودم و نشستم روش...دستا دمیرو کش یصندل

ه به خاطر گفت ی... کمیستیوقته در ارتباط ن یلیمن و شبنم خ-زدم تو چشماش
 نجا؟یا ادیحضور توئه که اون نم

 یانه شبنم حذف شده بود...ولنگام کرد...مطمئنا به خاطر حضور به متعجب
نهیحضددور خواسددتن بارش...چون ه ش، مت  مزاحم  چوقتیحضددور مزاح

 ...هست؟ستینبود...نفس آدم که مزاحمش ن
 ؟یچ یعنی-
شو  یاز گرد نقدریا ستا شو تعجب خوشرنگ نگاش به وجد اومدم که د شما چ

کردم و اآلن جمعش  یاشددتباه یعنیتموم شددده... یعنی-و گفتم دمیب*و*سدد
 ..کردم.

 پس...-
 رو؟ نیا یکنیبهانه.درک م یستیتو مزاحمم ن-

...چقدر جالب دمی...بلند خنددمینه تکون داد...خند یرو به نشددونه  سددرش
 شگفت زده شده بود...

شبنم به درد هم نم- شتباه زمیخوردیمن و  صال...من ا صوصا  ادی...ا کردم،مخ
.. من... بدم. رییرو تغ میروند زندگ کنمیم یتو رابطه ام با دخترا...اآلن دارم سع
شه...تو ضور تو خو تنها  ،یخونه منتظرم امیب یوقت دونمیکه م ییمن دلم به ح

من روح  یخونه و زندگ نی...تو به اسددتیخونه خاموش ن ی... چراغاسددتمین
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شدت تنها یلی؟خیگفته مزاحمم یبهانه...ک یداد سه  ابونایتو خ ییشبا از  پر
ش شیخونه...پ امیب دیبا دونمی...میکه تو اومد یاز وقت ی...ولزدمیم م..تو تو با
س یایم شکال در سیم یازم ا شام میپر شیخوری...باهام  و دلم ر طنتاتی... با 

! مینیبیم یکه با هم باب اسددفنج مییوقتا شددق....باور کن بایکنیخوشددحال م
!منم بزرگ شدن رو دوست ندارم... بزرگ شمیکه پا به پات بچه م مییباشق وقتا

 ...هیالزام یلشدن سخته،و
 یلیمموش....تو خ هیبال یلیخ نیبچه بشم...ا کنمیکنار تو فرصت م-دمیخند

 خب... ی!ولیشیخوب بچه م
 ی....لوس بازارهیم یدلزدگ شیادی،ز یا یمصنوب زیهر چ-نگاش کردم یجد

شدن خوبه...ول  ی!من نه!ولیساله ا18خانومه بالغ  هیتو...اآلن  یجالبه،بچه 
ندارم  یطور برخوردا ندارن...من با رفتارات مشکل نیت انسب یخوب دید ایلیخ

دوسدددت  یکه داشددته باشدد میرفتار یبهانه،چون دوسدددت دارم، هر برخورد
جامعه خوب  دید ست،تویخوب ن نی...ایشیبچه م یادیز ی...گاهیدارم...ول

قضددداوتت کنن،هرطور  دنی...به خودشددون اجازه مدوننی.مردم بد مسدددتین
 ؟یفهمین...مدوست دارن پردازشت کن

 رو تکون داد... سرش
 نکن گلم... تیچشمات رو اذ ینکن...اول صب هیگر گهید-

اشددکاش رو کنترل  کنهیرو بهم فشددار داد...مشددخص بود داره تالش م لباش
 کنه...
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کاشددو فت اشدد با بغض گ جدا کرد.. باش رو از هم   امیب-پاک کردم ...ل
 ب*غ*لت؟

 اریاخت ی!دلم ضددعف رفت.... بفتگریازم اجازه م ینطوریبار بود که ا نیاول
 فیام... شددونه هاش خف نهیدسددتامو باز کردم...سددرش رو چسددبوند به سدد

 ...دنیلرزیم
صرار که نادر ا ییحرف زده بودم بهش...حرفا ی....بالخره کلزدیتند تند م قلبم

ماده الزم  هیحضددور  شدددهی... همیبگم...ول نایداشدددت زودتر از ا ذهن آ
 رو داره.. شیبهانه آمادگبود....اونروز حس کردم 

 یگرفتم... قطره ها یزد جلوم...سرش رو گذاشت رو پام...موهاشو به باز زانو
 ب پوست پام... دنیرسیشلوار کتونم،م یاشکش،راحت از رو

 نکن ... باشه؟ هیگر-
 !!!رهیبابک داره م-
 ....ی...ولدونمیم-
 !دهیرفتنش آزارم م ینطوریا-

 قرمز بود... شینینوک بپام برداشت... یرو از رو سرش
 ؟یمهمون یریتو م-

 !یایاگه تو ب-گفتم محکم
 !گهید نمشیمن دوست ندارم بب-

 خودمون... رونیب میریم-زدم پلک
 !ینش یوحش یبه ظرط-اشکاش رو پاک کرد عیسر



wWw.Roman4u.iR  492 

 

 یلیخ یلیخ یکبود هی شیشددونیپ یشدددم تو صددورتش...رو رهی... خدمیخند
 باشه! -روش و گفتم دمیکمرنگ بود... انگشت شستم رو کش یلیخ
 ؟یدوست دار یتو باب اسفنج-
 اوهوم!-
 ؟یکنیبا دقت نگاه م-

 نه!-نه تکون دادم یرو به نشونه  سرم
 !کنمیکارتون نگاه م نیا دنیتورو وقت د جانیه-دلم گفتم یتو

 !یگیخوشحالم که دروغ نم-دیخند
 چطور؟-
گه م- قتییدروغ گو دمیفهمیآره،م یگفتیچون ا فا ،اونو اور ب تمیلقب یحر

 !چون...کردمینم
 !یشناختیرو نم کیچون پاتر-گفت یگرد کرد و با طلبکار چشماشو

چشددمارو  نینگام رو از نگاه خوش طعمش نگرفتم...چقدر ا نباری...ادمیخند
 !کردیم یدوست داشتم...چقدر صورت گردش رو خواستن

 مدرسه! رسونمتیم-
ل نیا یرو فقط برا نیا !اخم کرد و ارهیت در بگفتم که چشددماشددو از اون حا

 دارم که! یمن مرخص-گفت
و اخم بسدددازن ر هی رفتنیو اون دکتر نکبت افتادم..ابروهام رو که م روزید ادی

 باشه...برو استراحت کن،منم برم سر کار!-کنترل کردم و گفتم
 !یاوک-
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 ...سادمیبلند شد... منم وا نیرو زم از
و قرص رو به دستش دادم و  آب وانیرو مسکن...نخورده بودش...ل دیخز نگام
 استراحت کن... یحساب-گفتم

ش وانینفس ل هی سر ک شو دورم حلقه کرد و  دیرو  ستا ... اومد تو ب*غ*لم... د
 باشقتم به خدا!-گفت

ام گره خورد...چقدر سددخت بود تحمل...چقدر سددخت بود  نهیتو سدد نفسددم
 واکنش نشون ندادم...

 .منم..-ن بودم پر خشه گفتمکه مطمئ یی...با صدادمیموهاشو ب*و*س یرو
و بدون  دیاومد..با حداکثر سددربت گونه ام رو ب*و*سدد رونیب*غ*لم ب از

ادم... د رونیآه ب یبه طرف راه پله رفت....نفسددم رو با کل ینگاه نیکتریکوچ
 دوستم داشت...دوسش داشتم... چقدر متفاوت...چقدر مختلف!

 هشتم فصل
 اتابک

 نایال یداشت موها یبود و سع سادهیوسط هال وابودم خونه...بهانه  دهیرس تازه
 یکی...ومدیبهش م ی...لبخند زدم...چقدر بچه دارارهیدر ب ایلیرو از چنگ ا

ه چه کنم چ یکه کاسدده  یتو بود روزیانگار نه انگار تا د-زدم تو سددرم و گفتم
 ...یزنیحرف م یدار بچهبزرگ کردنش...حاال از  یبرا یکنم دست گرفته بود

 !یاتابک اومد-افکارم رو پاره کرد...با ناله گفت یانه رشته به یصدا
 سالم برض شد...-مبل انداختم...به سمتش رفتم و گفتم یرو رو فمیک
فت کردیصددددا هق هق م یکه ب نارویال خت و گ ندا  یروان-رو تو ب*غ*لم ا

 شدم...
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بگورش کردم...بابث شدد هق هقش قطع شده و  یباال انداختم و بگور نارویال
 ده...بخن

 روشنک کو؟؟-
 ...شگاهیآرا-رو برداشت و گفت ایلیحرص ا با

 ؟یزد پیباز پ-نثارش کرد و گفت یچشم غره ا بعد
 ...هیگر ریدر جا زد ز ایلیا یدم،ولیخند من

نه ها فت ب کار-با همون چشددم غره گ مه خراب عه سددو ند...دف فت...نخ  یکو
 ...کنهیم
 ...برمشین مبدش به من...م-گذاشتم و گفتم نیزم یرو نارویال

 اتا...خودم... یخسته ا-که دنبالم اومد ییبرم سمت دستشو خواستم
 رده؟گیبرم ی...روشنک کیتو هم خسته ا-ادامه بده... با خنده گفتم نذاشتم
 باغ... رهیراست م هی-رنگ غم گرفت نگاهش

 ...نییرو انداخت پا سرش
 شو...بچه ها-دادم رونیبابک بود...تلخ نفسم رو ب یشب مهمون امشب

 ...ونهتینم ییمن...خودم گفتم نبردشون...هوا سرده،اونجا تنها یگذاشته برا-
ستم گرفت ارویلیو ا دیخند هویکردم... یکرد...پوف یپوف ض-از د ش خودم بو

 با توئه! ی...برو لباساتو بوض کن که راند دوم بچه دارکنمیم
با گنگ سددرم ن یرو  چه شدددب گ تاقم رفتم.... به طرف ا بود  یدتکون دادم و 

 امشب...
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شدم... خودم رو رو وارد ش یاتاق  شلوارم  بیرو از ج میتخت ولو کردم و گو
نگ مدمیکشدد رونیب نادر و ازش م زدمی...بهتر بود ز  ادیب خواسددتمیبه 
نگ ...زیمدت نسددبتا طوالن هیبابک...بعد از  یشددماره  دنی...با دی...ولنجایا

 کرده بود... ادمیبود  نیزده بود...مهم ا
 اش رو گرفتم... هشمار

 اتابک...-بوق جواب داد نیاول با
 سالم...-گفتم یتلخ با
 ؟یایگه؟نمیم یتو؟؟روشنک چ ییکجا-

 نه!-گفتم محکم
 چرا؟بهانه کجاست؟-
 خط پر رنگ..بهانه مال منه! هیدور بهانه رو خط بکش بابک...-
 !یزنیدختر من حرف م یدرباره  ینره دار ادتی!یداداش یگستاخ شد-

 ...لیمن و نخندون بابک!من و نخندون داداش زن ذل-دمیخند یبصب و بلند
 !!!یشیکه بدتر از من م کشمیاالن خط و نشون م نیاز هم-
 ...نقدریفرح ا ی.... تو چرا براستین یکه ازم سرتره...حرف یکس یبرا-

چون دوسش دارم...مادر بچه امه...قلبش از -ادامه بدم...محکم گفت نذاشت
ده بچه دار نشدد گهید یکینبسددته بود...از  گهید یکیه....دل به اول مال من بود

 ؟یفهمیبودم... م نیبود... من براش اول
رده ک یباشددق یبمر ادبا هیکه  یگفت؟بابکیبابک م نارویموندم....ا مبهوت

 خاطره؟ یبرا مردیکه م یبود...همون
 ؟یکنیم سهیخاطره رو با فرح مقا یدار ؟تویبابک...خودت-
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نه  یآره خودمم...خود خودم...خاطره رو...دوست داشتم...ول-دیلرز صداش
بودم... خاطره رو دوست داشتم...به بنوان  زاریکه ازش ب یبچه...نه از کس هیبا 

 ی....تو چدیکشددیبه دوش م یسددالگ 13که تا  یخواهر بزرگتر...همون بنوان
رو  ات هیکه کل یرو تو کرد یجوونمرد یفکر کرد ؟؟؟یمن فکر کرد یدرباره 

از  یکار منم دسدددت کم یفکر کرد چوقتیبه شددوهر خواهرت؟؟؟ه یداد
نسددبت به زن مطلقه  یبد دیکه همه د ینداشددت؟؟؟ تو جامعه ا یجوونمرد

حاضددر ن گار یبرا سددتنیدارن، کنن... رفتم  شیپسددر مجردشددون خواسددت
 میسددالگ8تا  نکهیبودم،با ا کتریسددال ازش کوچ5 نکهیسددمتش...آره من با ا

ب واهرمخ کهیا ابود، نامردش رو دوسدددت  ن له بود،شددوهر  حام قه بود، مطل
 امیچگب ی... رفتم سددمتش تا نشددکنه...تا همبازشیداشددت...رفتم خواسددتگار

سددالم بود....فقط  سددتیکمرش خم نشدده....آرزوهامو خفه کردم... من فقط ب
پدر بچه ا سدددتیب زن  هیکه از من نبود...شددددم شددوهر  یسدددال... شددددم 

شد شق پ هی ممطلقه.... ص دنیند یحفظ خونواده...برا یبرا شه،فقطیبا ه تو غ
 صورت مامان...شکسته نشدن کمر آقاجون...

 بابک... هیکاف-گفتم بلند
با- تا تویبدون دینه  چه نخوا ِی ... نا شیبهم ن یالف ب  ی...نخوایبزن هیو ک

بارم کن نه  باشددق  خوامی،میو هشدددت سدددالگ ی...اآلن...تو سددیطع عا  واق
 م...گ*ن*ا*هه؟بده؟باشم...باشق زن و بچه ا

 ...من...دونمینم-
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باز ؟خوبیشددوکه ا- باورش شدددده  ینقشددم رو  نه؟خود خاطره هم  کردم 
 ینده خ مون،تونسددتمیاتابک....چون تو ده سددال زندگ سددتمین مونیبود....پشدد

 باشقش .... نه نبودم! یرو لباش...دوسش داشتم...ول ارمیرو ب یواقع
 کنار زدم... میشونیپهامو فشردم...موهامو کالفه از  قهیشق

 نه؟ یایم-
 ...دونمینم-
 بب نداره...-

بهانه  ی...دلم برانمتیبب خوامیتو خونه...م امیفردا م-کردم یکرد...هوف یهوف
 تنگه...

 ...یول-
 ادینرفته به من گفت بابا!هرچند اول اسددم تورو  ادمی-ی....تلخ و پر معندیخند

 گرفت!
 زدم... یپوزخند

 !!!مهمونا شیبرم پ دیبا-
 به سالمت!-و گفتم دمیکش یآه
 !!!دمیشنینو م یرو قطع کردم...حرفا یگوش عیسر و

 بهانه
 یاگه باز خرابکار کرد-زدم پشددتش و گفتم یکیپاش کردم و  ارویلیا شددلوار

متیم نام  یهاپو شیببردت پ اطیتو ح یشدددیجلو پ نداز چه،او سدددرکو
 ؟یبخورنت...اوک
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ماچ آبدار هاج تا  -چسددبوندم رو صددورتش و گفتم و واج فقط نگام کرد.دو
 نگام نکن! نی....همچخورمتایم

رفتم که داشددت با ملچ ملوچ دسددتش  نایب*غ*لم و به طرف ال ریزدمش ز بعد
شنک چطور ی...پوفخوردیرو م  ایکرد؟یتحمل م والرویدوتا ه نیا یکردم...رو

و ر گهیداشددتن به قصددد کشددت همد ایکرده بودن، یخرابکار ایگشددنه بودن،
 ...زدنیم

ع توله راسددو...موق شدددنیم یتوله ببر...وقت خرابکار شدددنیم یگرسددنگ وقت
 بهتر... یوحش ی...هرچیاز هر نژاد و اصل یوحش یدبوا هم توله ها

گذاشددتم و رفتم تو آشددپزخونه...ظرف غذا رو  ناینقطه از ال نیتو دور تر ارویلیا
 تو شیذاریم هیثان یسدد-مرور کردم زیر زیروشددنک رو ر یبرداشددتم و حرفا

...داغ نشدده ها؟؟؟فقط گرم هیثان ی...فقط سددهیثان یماکروفر...بهانه فقط سدد
ذا باهم غ شددونتو گلوشددونا!به دوتا ینچپون هویبهشددون... یدیباشدده...بعد م

قاشددقم بده دسددت هرکدومشددون،بشددقاب  هیبندم ببند براشددون... شیبده....پ
 بده... هویبخورنا!بعدشم بهشون آبم یدیبذار جلوشون...تا تهش م میخال
ق و آمازون بودن...قاش یقاتیموسسات تحق یناشناخته  یکردم...توله ها یپوف

 شما دوتا آخه! نیخر ؟چقدریبشقاب خال
س ظرف ستادم تو ماکرو و رو  سه م یکردم...ه میتنظ هیثان یرو فر سو  دمشیو

 فتادیم ادمی ی... ولیول دمیو پنج تا نشون بدم حرف گوش نم یس یببرمش رو
 ...یزیچ هیبگن توله  ی!وگرنه به منم بازادمیکه من آدم
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 هی.فراهم کنم.. یفرصددت داشددتم تا دوتا قاشددق و بشددقاب خال هیثان یسدد فقط
ستم...خواهر و برادر ا شقم خوم گرفتم د ش هیحرفارو ندارن که... با  نیقا ق قا

 بخورن نوش جونشون!
و به  مدیکش رونیگرم سوپ رو ب مهیزدم... بشقاب به دست،ظرف ن یشخندین

شقارو رو شقابها و قا سوپ و ب شتم و برا زیم یطرف هال رفتم... ظرف   یگذا
شتن پ شونیبردا صدا شبند شده بودم که   یاز پله ها باال رفتم،هنوز وارد اتاق ن

 ؟یک شه؟یکاب*و*س تموم م نیا ی! کایخدا -دمیاتابک رو شن یناله 
صدا مات شد... صدا قطع  شتام ...بومدیم یفیخف یپچ پچا یموندم... ه انگ

 یاز چ ؟اتابکیحرکت دادم و چند قدم به طرف در برداشددتم..کاب*و*س چ
 ناراحت بود...نکنه...نکنه بابت حضور من.... نقدریا

 یفیخف عیه عیه یدهنم رو قورت دادم... گوشم رو چسبوندم به در...صدا آب
 ... بغض نشست تو گلوم....کردیم هی....داشت گردمیشنیرو م

 ن...خاطر حضور م به
 ...دمیکش آه

شتم...حت نیپاورچ نیپاورچ شتن پ یفراموش کردم برا یبرگ بچه ها  بندشیبردا
 اومدم باال...

 بغضم رو مهار کنم اما...فکر کردن به... کردمیم تالش
 بهانه؟-کرد و گفت یپله موندم...سرفه ا نیاتاقش باز شد...رو آخر در
 هوم؟-برگردم گفتم نکهیزحمت،بدون ا با
 !رونیب میربپوش ب-
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ابراز وجود  یبرا یکه دنبال راه یتوجه به بغضدد یدهنم رو قورت دادم و ب آب
 بچه ها سرما خوردن!-بود گفتم

 داشت؟ یچه ربط اصال
...داشددت دمیشددنیشددلوارش رو م یخش خش پاچه ها یکرد...صدددا یهوف

م کردم و برگشددت یپله رو ط نیبه پاهام قدرت دادم و آخر عی...سددرنییپا ومدیم
 ...کردنیم یصدا داشتن با هم باز یبچه ها... ب سمت
 بهانه؟-رو گرفت بازوم

 شده؟ یطور-برنگشتم....رو به روم قرار گرفت و گفت یول سادمیوا
 نه!چطور مگه؟-شم گفتم رهیبه چشماش خ نکهیباال دادم و بدون ا ابروهامو

پس بپوش -بود... یسددرخ کمرنگ یام رو داد باال... تو چشددماش خطا چونه
 اونقدرا! ستی..هوا هم سرد نمیبری...بچه هارو هم ممیرب

حضور منه  ؟اگهیدار یکردم...چقدر دوست داشتم بگم چه کاب*و*س یپوف
 فقط سرتکون دادم... یکه...خودم...ول

 پس بدو حاظر شو!-زد و گفت یلبخند مات اتابک
 بده بخورن!-و گفتم زیم یرو یکردم...اشاره زدم به غذا یپوف

 چشم! یبه رو-روشنک رو منتقل نکردم... یسفارشا از شکدومیه
... نهیبیافتاد منو به چشم کاب*و*س م ادمیبال که... یبگم چشمت ب خواستم

 ...دمیو پله ها رو باال رفتم و با تمام قدرت در اتاقم رو کوب دمیکش یهع
 ام که... مهیاتفاق نصف ن هی-لب گفتم ریز
 افتادم! یزندگ ونیم هوی
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 اتابک
 چیبابک شددوکه بودم که مغزم قفل شدددده بود...ه یحرفا دنیاز شددن نقدریا

 دادم بهش حق بدم...من تو حیشدده،ترجیبکنم...مثل هم تونسددتمینم یقضدداوت
که درکش کنم،از قضددداوت ب تیموقع نه هم  یاون نبودم  ها جا و خودخوا

ق بابک باشدد-بود نیهضددم کنم ا تونسددتمیرو که نم یزی...فقط چدمیترسددیم
 !!!بودهخاطره ن

فکر  شدددهیبود...هم یچه ابتراف تلخ یابتراف خودش بود...ول گهید نیا
 ...یبهانه ول نطوریباشق خاطره ست...هم کردمیم

بمر با دروغ  هیکرده بود؟؟؟بابک  یامروزش...واقعا از خود گذشددتگ یحرفا
ست بعد از به دن شون....از  ایکنار خاطره مونده بود...در اومدن بهانه و ازدواج

بود  دهیدروغ گفته بود....ادبا کرده بود باشددقشدده...خاطره هم فهماون موقع 
 کنه؟؟؟یم یرول باز

 بود... یماهر گرینه نه!بابک باز-
 شه؟یکاب*و*س تموم م نیا یک ایخدا-بغض گفتم با
خاطر  کردم؟بهیم هی...چرا گرسددنیخودم که اومدم حس کردم گونه هام خ به

خاطر خواهر بز به  بهیخاطره؟ کهیخاطر ا زم؟؟؟ رو  یطعم بشددق واقع ن
ا که ادب یبه خاطر برادر ای...ایبود؟به خاطر قلب شددکسددته اش؟؟؟ دهینچشدد

که داشددت تاوان  یکه....بهانه ا یبهانه ا دمیکرده؟؟؟؟شددا یداشددت ،فداکار
 ....دادیرو پس م گهید یکیمورد  یب یایلسوزد
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با حرص پس زدم...سددع اشددکم مه رو درک کنم جز خودم  کردمیم یرو  ه
بک تو هم حق داررو! تا بک شدد یگاه ی!!ا و  الیبار فکر و خ ری...از زیسدد

 !کننیکه روز به روز دارن جلوه م یقیزمونه و حقا یاینامرد
 گذاشتم راحت اشک رو صورتم غلت بخوره! نباریا

سمت تخت برم که.... از شدم تا به   نییبهانه افتادم...با بچه ها پا ادیجام بلند 
 ت...به کمک داش اجیبود...احت

 بهانه رو با اسددم بابک یآقاجون شددناسددنامه  ذاشددت،اگهینم شیبابک،پا پ اگه
...امروز شددددمینم ی...اگر...اگر...من از همون اول براش بمو معرفگرفتینم

 ...نقدریا
بول ...حاال که قایکرد،ینم تیقبول مسددئول ایکردم...بابک مقصددر بود... یهوف

 یکردنش رو فداکار ینه خال...کاش اسددم شددوکردینم یکرده بود،شددونه خال
معصدوم رو  یدختر بچه  هیکارش،داشدت دل  نی...چون..چون با اذاشدتینم

 بچه!نه! ی...نه نه!بهانه بچه نبود!معصوم بود ول
که....از د عیسددر تاق کج کردم  به طرف در ا در  ریز یا هیسدددا دنیراهم رو 

 و رفت... دیزود بقب کش یلیاتاق!!!چشمامو گرد کردم!خ
 شت در بود!بهانه پ-

 بود؟ دهیشن میزی...چدمیگز لب
که از خشک بودنش مطمئن شدم در  نیرو صورتم و هم دمیهوا دست کش یب

 آخر بود... یاتاق رو باز کردم...رو پله 
 بهانه؟-رو صاف کردم و گفتم گلوم
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 هوم؟-برنگشت.. یول سادیوا
 !رونیب میبپوش بر-گفتم عی.سر

 بچه ها سرما خوردن...-
و کرد...خودم ر یپله رو ط نیآخر عیرفتم،سددر نییم...پله هارو پانکرد یتوجه

شدم  نیبهش رسوندم...با ا ود باز رفته تو م دهیشن یزیچ هیبرخوردش مطمئن 
 ؟یچ ی...ولیبدبنق

 شده؟ یطور-رو گرفتم بازوش
 نه چطور مگه؟-نگام کنه ابروش رو داد باال نکهیا بدون

باال و گفتم... یتا هی نداختم  هارو هم میپس بپوش بر-ابرومو ا چه  ...ب
 اونقدرا! ستی..هوا هم سرد نمیبریم

 رو نرم تکون داد...لبخند زدم سرش
 حاضر شو!-
 بده بخورن!-کرد یاشاره ا زیم یرو یغذا به
 چشم! یبه رو-
 نیواکنشش رو هم نشون بده...هم نی...منتظر شدم تا آخردیطرف راه پله دو به

شرپ در اتاق رو کوب  من؟؟؟یچ ی...ولدهیشن یزیچ هیکردم  دایحتم پ دیکه 
 !زنمیدارم آروم حرف م کردمیکه فکر م

 اگه حرفامو با بابک...-فکر وحشتناک از ذهنم گذشت... هی
 یحت-فکره جلون بده...به طرف ظرف سددوپ و بچه ها رفتم و گفتم نذاشددتم

 فکرشم نکن اتا!
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 بابث نیا یکردم خودم رو سددرگرمشددون کنم...نسددبتا موفق بودم...ول یسددع
کرده  ریاومدنش نباشددم!د نییبه باال نگاه نندازم و منتظر پا یهر از گاه شدددینم

 من! یایتک تک دلنگران یبود...حداقل به اندازه 
ش سوار ست و غر غر کردمیشد نیما ش حاال -...بهانه ،همراه بچه ها بقب ن

 رون؟یب میدوتا بر نیبا ا میمجبور
 کردن! دایبد پ یبادتا ایبعض-به حرفش گفتم توجهیب
 چطور مگه؟-کرد و گفت یکردم،اخم میرو رو صورتش تنظ نهیآ

 !سنیمیمثال فال گوش وا-
ر بدون د-رنگ تعجب گرفت...نگاهم رو دوختم به رو به روم و گفتم نگاهش

و  یرو بردار یامتحان یسواال ،برگهیبکن یفضول یتو اتاقم،نباشم بر یایزدن ب
 !یسیکه فال گوش وا شمیت نمناراح ینقدریبه دانشجوهام،ا یبد

 ...متعجب بود...نهینگاهم رو دوختم به آ دوباره
سام نبو یسواال رو داد دمیاز کجا فهم یدونیم- د رن یبرا ی؟هان؟؟وقتیبه ح

اون با همون  دمیشددددن مسددئله ها بددا رو بوض کردم و در کمال تعجب د
 زدمی...حدس میسوال نبودن مسئله رو حل کرده ول یکه تو برگه  یقبل یبددا

 برگه سوال رو از تو اتاقم تو دانشگاه برداشته... اما...
 ه؟حسامه ن نیبه اسم حسام...هم یپسر در ارتباط هیبا  دمیفهم-کردم یپوف
 دهنش رو قورت داد... آب

آقا باال سرتم...اما ...  یتو کارات دخالت نکردم،چون دوس نداشتم حس کن-
اق دم ات دونمیسددخته؟هان؟ نم یلی،خیکنبهانه ازت خواسددتم بزرگونه رفتار 
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 یورنطیازت توقع نداشددتم ا ی...ولیدیشددن یچ دونمینم ی،حتیداشددت کاریچ
شون بد نو تو که .مافهیتو فاز ق یو بر یباد کنک باد کن نی... بیبکس العمل ن

 حیچونمت؟توضددیو بپ یبپرسدد یزیازم چ م؟شدددهیم،داریندار یسددتیرودربا
د....ما نبو ایفکر تو سددرت درسددت بود  ای...دادمیم حیبرات توضدد ،یخواسددتیم

ندگ شیقراره پ کهی...امیکن یهم ز مه حرف، بر ن ند کل تو خط قهر و  میبا چ
 ...هست؟ستیاخم... درست ن

 ...کردیانداختم...شوکه نگام م نهیبه آ ینگاه مین
نده که ا-رو بوض کردم و گفتم د حاال  قدریازت توقع دارم  خوب درکت  ن

طه  یکنی...اگر حس میرک کنهم منو د کنم،تویم منو شددبنم تورو آزار  یراب
 فهای...مثل اآلن من... قیتو خودت...حرف بزن یزیکه بر ،نهیبهم بگ ده،یم

برا تن  ف ت گهیهم د یگر خ کار سددد ل سدددت،ین یاصدددال  دالرو دور  یو
 همه سو تفاهما برطرف شه!نه؟ دهی...بربکسش حرف زدن...اجازه مکنهیم

 ؟یهنوز با شبنم در ارتباط-گفت یاشکار تیجواب ،با حساس یجا به
 نه!-و محکم و قاطع گفتم عیسر
 خوبه!-هنش رو قورت داد آب
 ؟یدونیدرمورد حسام م یاز ک-دیپرس بعد

 به ذهنم هجوم آورد. ییهوی...شبید-زدم و گفتم پلک
 ؟یکه ناراحت شد یدیشن یچ یگینم-...دمیکش یآه

 نگم؟ شهیم-دیرو رو لبش کش زبونش
 شیبرداشددت و پ چیکه ه ی...به شددرطیآره...چرا نشدده!ول-ن دادمرو تکو سددرم
 ؟ی!اوک یهم نکن یا یداور
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 !یاوک-و گفت دیخند
که من دوست دارم دوسم  ینقدریهم-رو تو ب*غ*لش گرفت و گفت ایلیا بعد
 ؟یدار

صورش رو بکن یکه بتون یزیاز اون چ شتریب-و گفتم دمیخند ست دارم دو یت
 خانوم خانوما!

 سوال بپرسم؟ هیحاال -دادمادامه  بعد
 بله!-دیخند

 حسام...-
شت شت جمله  نذا سنگ یادامه بدم...چقدر ممنونش بودم که نذا  ینیبه اون 

 ...ارمیرو به زبون ب
 تموم شده! میچینبوده...همون ه نمونیب یچیدرباره اش حرف نزن ... ه-

 ...همشون آشغالن!رنیبرن بم دیپسر جمابت با-زد یچشمک
 کرده؟ تتیاذ-گفتم یبصب
ند ند بل فت دیخ خدائ-و گ ئت داره؟ گه جر قدر  شیم گاه اون چرا تو دانشدد

 ؟یترسناک
 دهیرس جهینت نیکرده بود که بهانه به ا کاریدنده رو بوض کردم...مگه چ یبصب

 ....دمیهم ساب یبود؟دندونامو رو
 اتابک اورانگوتان نشو!-

 !رمیگیحالش رو م-رو جابه جا کردم دنده
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در حق من  نکهیبا ا-زد و گفت یو بعد...لبخند خوشددگلگرد کرد  چشددماشددو
 !!!یبد شیگوش مال ادی...بدم نمینکرده ول یا یبد

 وول نخور! نقدریا-و غر زد دیاز کنار ر بقب کش نارویو ال دیبلند خند بعد
 بهانه
صب شستم و ب یرو یب شنک گفتم یتوجه به خنده ها یمبل ن تو -سرخوش رو

 !ادیام م28 یکه گفت
ب خدا!ش یکه بهتره....وا ادی...چه بهتر...زودتر بیوا-زیانداخت رو م رو تلفن

 !!!رسهیم
 ؟یریم یعنی-کردم ااخم
 ...میستیکه ن ی...موندنگهیآره د-وسرخوش گفت دیخند

 نه؟ گهید یایتا تابستونم نم-شد زونیم آو افهیق
!اواسددط ایاونجاسدددت...تو ب میخونه زندگ-و گفت دیتو موهام کشدد یدسددت

 !ایفته،بیم یلیروز تعط5 هی بهشتیارد
 بتیغ نمیشددیخودش م کنم،بایم یکردم...دلم خوش بو با بچه هاش باز بغض

 ...شدمیتنها م یلیخ رفتی...اگه میاونور ینوریا
 د؟یکنیم کاریچ دیب-افتاد سمت راه پله ها...دنبالش رفتم راه
و رو ت شلیکه تند تند لباسددا و وسددا نطوریاتاق رو باز کرد و وارد شددد...هم در

شت دیقبل ب-گفت دیچیچمدون م مهران  نمی... حاال تا ببشیک میبر میقرار گذا
 ...گهیم یچ
تا م یکه لباسدددا نطوریکردم و هم زونیام رو آو افهیق  زدمیبچه ها رو کمکش 

 باهاتون! میایما هم ب شیک دیریبه اتا بگو م-گفتم
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شو سا-داد باال و گفت ابروها عدم ب رازیش میرو جمع کن بر لتیخب تو برو و
 !؟یاتا دار کاری.چشیک ایباهامون ب

 !ادی...بگو اونم بشهیبدون اتا که نم-
ص نفس ش یپر حر که از  یدونی...مایحاال اگه اون قبول نکرد تو ب-و گفت دیک

 .ادیشوهر خواهر مهران خوشش نم
 اونام همراتونن مگه؟-
 باهامون... انیآره خب...م-

گه قبول م یپوف نگ میبر ردکیکردم...بمرا ا با اون خونواده سدددر ج .کال 
شت...همش هم به خاطر ا سه نیدا شده بود که  سر خواهر مهران  لیشروع  پ

 بود فکر کنم... شی...سه سال پدیمنو کش یموها
شولوا ادی کرد  لیسه یکه با مامان،بابا یکه اتابک راه انداخت و بحث ییشلم 
س فتمیم  چوقتینه اتا... اتابک رو ه نومدی...نه اونا کوتاه مشهیم خیمو به تنم 

 از پسر منگولشون! کردنیم تیحما یبودم...اونام که ه دهیند یشیاونطور آت
 منگوله؟ یک-گفت روشنک

 ستم رو گرفتم جلو دهنم...فکر کنم بلند فکر کرده بودم! عیسر
 بهانه؟ یهان؟ک-داد باال ابروهاشو

 !لیسه-و گفتم دمیبلند خند بلند
ب هیو  دیرو گز لبم به گوش مهر-ه زد رو صددورتشضددر به سددرم...  یخاک 

 !هیادیطالقم بده!کجا منگوله بدبخت!!! المپ کنهیبرسه،مهران رو مجبور م
 بخوره تو سرش! ادشی...المپرهیبره بم-کردم و گفتم یور هیام رو  افهیق
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شنک ست اتا ترب ریالحق که ز-...دیبلند بلند خند رو  یشتر هنی!کیشد تید
 خودش! نیب یدار
 یکم تونیادیبگو بهانه گفت آقا پسددر المپ یبه مهر-به گردنم دادم و گفتم یقر

 تو در آورده یدارن...شددماره خط منو از تو گوشدد فیدختر باز تشددر یتا قسددمت
 !زنهیزنگ م یهرازگاه
 !دهینشن یزایبه حق چ ل؟یسه ؟یک-زد رو گونه اش رو گفت روشنک

خنده  ونی...مومدیم نییاز پا نایال ی هیو به طرف در اتاق رفتم،صدا گر دمیخند
نداره... تمام خالفش همون مو  یکه دوم هینه بابا دروغ گفتم...ماسددت-گفتم

 !دنهیکش
تاق ب از پا رونیا ند  ند ت ها رو ت له  مدم و پ  نیاز رو زم نارویرفتم... ال نییاو

شتم و هم ه بچه ب ایمادر نمونه!ب -داد زدم نیی،از پا دادمیکه تکونش م نطوریبردا
 بست! شهیبرس... چمدون رو بعدا هم مهات 
 اتابک
 ...کردیم هیگر زیر زیکاناپه نشسته بود و ر یرو بهانه
 تمومش کن!-و گفتم دمیتو موهام کش یدست یبصب

 ...دلم براشون تنگ شده!تونمینم-قرمز زل زد تو صورتم و گفت یچشما با
شنک رفته بود یپوف شته بود و رو سفر برگ  راز،حاالیش کردم...مهران زودتر از 

 ین بابکرفت ایبه خاطر رفتن روشنکه  دونستمیو من نم کردیم هیبهانه داشت گر
التماسددش کردم در رو  ی...هرچندشیبار بب نیآخر یکه حاضددر نشددده بود برا

 بابک باز کنه قبول نکرد که نکرد... یرو
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مبل نشددسددتم و  ی... کنارش رودیاش به گوشددم رسدد هیگر یخفه  یصدددا باز
 بابا. ینکن خب!ا هیگر-گفتم
 ه!ک لهیتعط دیم؟بیباهاشون بر یچرا قبول نکرد-دیبه صورتم پاش یاخم
نا ب سدددتیهزار و دو نیا-اخم کردم و گفتم منم که  دیبار،او رو شددراز 

 برن سفر؟ ختنیریبرنامه م نایداشتن با خواهرشوهرش ا یدی...ندموننینم
 باهاشون... میرفتیماهم م-

مونده بود با  نی...دستم رو مشت کردم...واقعا همهم فشار دادم یرو دندونامو
فک اون  ایسددفر... آخرش  میخواهر شددوهر روشددنک و اون پسددر چلغوزش بر

 مشت من... ای شدیخورد م
 سفر! میریما خودمون م-
 ؟ییدوتا-

 میریتا سددر کوچه م ییو تو دوتا ؟؟؟منییدوتا-دیگرد کرد و غر چشددماشددو
 به حال سفر! یوا شهیدبوامون م

 کردم...باز بچه شده بود... اخم
 م،خوبه؟یریاونا م لیو فک و فام دیو سع نیبا نادر و نگ-

 نای.روشددنک اادیشددمال.من از شددمال بدم م رنی...اونا دارن مرمینه خ-دیغر
 !شیبرن ک خواستنیم

 ...هیگر ریزد ز باز
 ...یکنیم هیبه من بگو چرا گر قیاآلن دق-

 !یچیه-رو برگردوند و گفت روش
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 .میحرف بزن رونیشام ب می...بپوش برستیکه جواب ن یچیه-
 ...خوامینم-

 باز؟ یبچه شد-گفتم یبصب
دلم گرفتم..همش دلم گرفته اآلن  یلیمن خ-بهم کرد و گفت یخنده دار اخم

 آدم رو! یکنی...تو هم که درک نمشتریب
 ته؟.شما به کالم بگو چنهییمن درکم پا دیببخش-...البته نامحسوس.دمیخند

 !یبرم سفر خارج خوامیمن م-
 خنده... ریزدم ز پخ

 سفر؟ یببر یتونیفقط شبنم رو م-نگام کرد و گفت غصبناک
 !زود بگو چته!ستین نیدردت ا-گفتم یجد

 برم کوآالالمپور کنسرت کامران و هومن... خوامیم-
 بعد اونوقت پاسپورتتون کو؟-
 که بابک داد بهت! هیتو اون مدارک-
بال من برم دن دیزودتر بگ شدین،نمیداشت یسفر نیبعد شما که ه*و*س همچ-

 ارم؟یب ریگ یرو چطور طیبل یدیپاسپورتتون؟بعد شب ب دیتمد
 ...یارینه م یاول دار نیاز هم-
 !یکنیم تمیاذ نقرینکن...من گ*ن*ا*ه دارم ا میریبهانه بچه نشو..بهونه گ-

 خودم رو زدم به غش... یالک بعد
 ...هیگر ریز و بعد وباره زد دیبلند خند بلند

 اتابک...-
 دلت برا بابک تنگ شده؟-باز کردم و گفتم چشمامو
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 و سرش رو تکون داد.... هیگر ریزد ز بلندتر
که درد تو رو م-تو ب*غ*لم و گفتم دمیرو کشدد سددرش که دونمیمن  ...من 

 ؟خب یزنیکالم حرف نم هی...چرا ادیبدت م یتو از اون دوتا بچه قرط دونمیم
 من بره؟ یچطور دلش اومد ب-و گفت کرد یفیخف عیه عیه

شمامو ستم....حس کردم د چ ش هیسکوت کرد...مرگ  شهینم گهیب  هی مونیبار 
 ...کنهیم هیکه گر نهیا شه؟فوقشیم یبار....بهش بگم...چ

 ..یهاشو دار هیچقدرم تو طاقت گر-
صبر اون مردک به اصطالح  یوقت گهیوقت د گفتم،چندیکردم...اآلن نم یاخم

 !دیفهمیشد،میمپدر تموم 
 بهانه! نیبب-رو فوت کردم... نفسم
 ی.ولحلش کنم.. خواسددتمیمسددئله و م هیکرد.بازم با کله رفته بودم وسددط  نگام

ض یبرا یکلمه ا چینبار،هیا ستمی... نمکردمینم دایپ حیشروع تو  دیبا یچ دون
 بگم...از کجا بگم...

 کنم... نشونایب تونستمینم یول شدنیها مسلسل وار از ذهنم رد م جمله
 و...ماماِن ت-رو تر کردم...چشمامو بستم و گفتم دم،لبمیتو موهام کش یدست

 ...دیرزل بمیتو ج لمیموبا یبودم که گوش اوردهیلغت رو به زبون ن نیآخر هنوز
ش یمتعجب بهانه رو ب نگاه سم رو فوت کردم و گو شتم،نف و از ر میجواب گذا

زه هنگ موندم...تا هینم...چند ثانشدب یشدماره  دنی...با ددنیکشد رونیب بمیج
 یچشددم ریوارد نکردم...ز اهیسدد سددتیش رو تو ل یمیقد یاومد شددماره  ادمی

پا نه رو  ها یب ب کردیم یدم،سدددعی ب حه رو  جانهیصدددف لل رو  تع  زی... 
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شم  ی...نخواسدتم با جواب ندادنم حسداسدش کنم.گوشددوندسدتمن رو به گو
 الو نادر؟-چسبوندم و گفتم

 سالم بشق من...-
 چرت نگو!دفتر تلفنم تو اتاقه!-کردم و گفتم یپوف

 ؟یحرف بزن یتونینم-گفت یپر بغض یصدا با
 اگه کارت واجبه برم از تو اتاق برش دارم!-زدم و گفتم یبهانه چشمک به
 آره خب!-

دم مبل بلند ش یو از رو دمیکش کردیبهانه که متعجب نگام م یتو موها یدست
 ؟یمگه قرار نبود زنگ نزن-و به طرف راه پله رفتم و خفه گفتم

ثان یبغضدد با تا  نهیم گهید یا هیکه مطمئن بودم  فت شددک متیبب دیبا-گ  ن
 بار.... نیآخر یاتا....برا

ستم چ تا بار  هی نی...به حرمت باهم بودنمون...اارینه ن-بگم ادامه داد یزیخوا
 رو...

قت و ب نذاشددتم ما ماس صدددداش...ح بده...بغض و الت مه   یبقل یادا
 کجا؟ یک-ت به دست هم دادن تا بگمخودم...دس

 .یامشب...کافه ملود نیهم-
 ...امیم گهیسابت د هیتا -گفتم تلخ

 ...نمتیبی...میارینه نم دونستمیم-
ش یهوف شروع کنه نکهیتخت...قبل از ا یرو پرت کردم رو میکردم و گو  ذهنم 

-د گفتمورو مبل نشسته ب رونیرفتم و رو به بهانه که ح رونیبه مواخذه از اتاق ب
 ؟ی...اوکگردمیبرم رون،زودیب رمیسر م هیمن 
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 نگام کرد... فقط
 !میزنی...برگشتم حرف ممیزنیسفرم حرف م یدرباره -گفتم بلند
تفاوت شددونه هاش رو باال داد و  یمبل بلند شددد...ب یو از رو دیکشدد یهوف

 ...ی..غصه ایذره دلتنگ هی....یتو اصال احساس ندار-گفت
 یتمعرف یب یبرا زدیکه شور م یه خبر داشت از دلم؟دلکردم بخندم...چ یسع

اره دوشم برد یبار از رو تونستیکه م یخواهر یغربت شده بود...برا ریکه اس
 کرد.... یکوتاه یول

متت درست کن!البته اگه زح یتو ک لیجیباالم س نیبیاز اون د-و گفتم دمیخند
 !ستین

 !لیم سس تند بخر با پاستزود برگرد فقط.سر راهت-آشپزخونه شد و گفت وارد
 زیچ-فتمگ بسددتمیرو م راهنمیپ یکه تند تند دکمه ها نطوریتو اتاق،هم برگشددتم

 اس ام اس کن! یخواست یا گهید
شتم و از اتاق ب یرو از رو میگوش جله ب نقدریا یچ یزدم...برا رونیتخت بردا

 ...ایشبنم  دنید یداشتم ؟ برا
 فرار از یبرا-برداشددتم و گفتم زیم یرو از رو چیرو تکون دادم...سددوئ سددرم

 به بهانه! حیتوض
اومد در سددداختمان رو قفل  ادمیرول نشددسددتم...اسددتارت که زدم  پشدددت

 رو برداشتم و به بهانه زنگ زدم... مینکردم...گوش
 ؟یجا گذاشت یچ-بوق خورد تا جواب داد ییچندتا

 رفت قفل کنم... ادمیدر رو -زدم و گفتم یخند شین
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 ...بخر...میقارچم ندار-و گفت دیشک یکالفه ا نفس
همه رو -بود یسددفارشددش چ یکینبود اون  ادمیلجم گرفت... میحواسدد یب از

 واسم اس ام اس کن.
 .لی...سس و قارچ و پاستسین شتریقلم که ب3ابتبار ندارم...-

 فیک نرویسددمت ب پیتو اتاقم از ز ؟برویابتبار ندار یچ یعنی-گفتم عیسددر
 ن.نگاه ک میبخر.رمزاشو از تو تقو نترنتی..برو الپتاپم کارتم رو بردار.

 ندارم. اجیبه شارم احت یبخرم.ول تونمیبا کارت خودم -
بود...شددارم  یاضددطرار ییجا یزنگ بزن یخواسددت میآخه؟اومد یچ یعنی-
 .بهم اس ام اس بده.ایکن

 ...یاوک-کرد یپوف
 .ایدر رو قفل کن-
 ...میبابا.نونم ندار ی...اایباشه فقط زود ب-

 اس ام اس کن بهانه!-و راه افتادم دمیخند
 .یحواس...با یباشه ب-

 داشت؟ کارمیکمک راننده انداختم.شبنم چ یصندل یرو رو یگوش
 بهانه

تابک ارسدددال کردم یبرا دیخر سدددتیل هیو  دمیابتبار خر ینترنتیا س سدد-ا
 و هله هوله...نوشابه. ل،ذرتیتند،نون،قارچ،پاست

 اتیمحتو ی... تند مشغول خرد کردن تمامدمیپر نرویرو زدم و از اتاق ب ارسال
رو گذاشددتم آخر دفعه تا اتابک  ازیشدددم و بعدم سددرخشددون کردم... پ خچالی

 خردش کنه...در توان خودم نبود...
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و مدرسه رو هم که  کینزد دیمبل نشستم...ب یاومدم و رو رونیآشپزخونه ب از
... می. معلومم نبود سفر بربودم دهیمن هنوز لباس نخر ی،ول میکرده بود لیتعط

 خدا. یه
ش سه صدا ک  ؟حاالشیک میرفتیما هم م شدیم یچ-و فکر کردم دمیتا نفس پر 

 .گهیکرده بود...گذشته بود د یاشتباه هی یاون جوجه فوکل
 یمورد بالقه ام رو پل یدادم...کنترل رو برداشتم و برنامه  رونینفسم رو ب یهع

 ...زمیبز یکردم...باب اسفنج
لفن که ت کردمیباحالش رو تکرار م یها کهیو ت دمیخندیبلند همراهش م دبلن

 زنگ خورد...
 رفتم... یاتسپش کردم و به طرف گوش یبصب

 الو؟-
 ؟یسالم بهانه خانوم!خوب-

 ؟یسالم مزاحم!خوبم!تو چطور-گفتم یحرص
 روز به روز پررو تر!-

 منم خوبم!اتابک هست؟-زد و ادامه داد یخنده ا تک
 !رونیبنه رفت -
 ازش شماره تلفن بپرسم... خواستمیآخه...م دهیرو جواب نم شیگوش-

گاه پر ابروهام  باال... دنیناخودآ
 خب...بعدا زنگ بزن...-
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ماره خونه ش دی...صبح بهش زنگ زدم قرار بود شب رسشهینم-کرد یپوف نادر
 رو بهم بگه...

 ....زدیم ینگم...قلبم بدجور یچیرو گاز گرفتم تا ه لبم
حلقه شددد تو چشددمام...حسددم بهم دروغ نگفته بود...اون لحظه که  اشددک
ل شیگوشددد تش...دود ه ب جب و  ع ت خورد... نگ  م ری....زشیز  یچشددد

 ...ی...ولستی...حدس زده بودم نادر ندناشییپا
 ؟یبهانه هست-

 ؟یندار یکار-گفتم کالفه
 بهانه؟-گفت نگران

 ...دمیدستگاه کوب یتمام قدرت تلفن رو رو با
 ؟شدیمگه م ی.... ولیول کردمیفکر بد م دی...نباخوردیره مداشت گ نفسم
 ...یکی شهیم یعنی...دهی...خودش گفته بود دور شبنم رو خط کشاتابک

 خفه شو بهانه!قضاوت نکن!-خودم داد زدم سر
 نه؟یاز ا ریمگه غ-جواب دادم تلخ
 رو برداشتم...شماره اش رو گرفتم... میگوش
حرف نزنم  دمی....دی.خواسددتم قطع کنم ولتا بوق خورد تا جواب داد.. چند

 ...شمیمنفجر م
 جانم؟-
 ؟ییکجا-
 !رونیب-
 کجا... قایدق-
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 خب تو سوپرمارکت...-
 کنن؟یکالم پخش م یب یقیتو سوپر مارکت موس-دمیکش داد

 بهانه؟-...دمیرو تو صداش شن بهت
 ؟یبهانه چ-

 یخوایزم م...بعد ایمالیم رهی...سددرم شددیگیدروغ م ؟بهمیبهانه چ-زدم داد
و که دروغ گو...ت یبزرگ شددم،بزرگونه رفتار کنم...ازت متنفرم اتابک... از تو

 یدیدل م یدار گهید یکی ایبا همون  ایحاال  یشددبنم رو ول کرد یگیبهم م
 ازت...تو... تو... ادی... بدم میریگیقلوه م
 ...کلمه ها گم شده بودن...کردمینم دایپ لغت

 ...زمیبز یکنیبهانه...اشتباه م-
 ...من...ستمیتو ن زیمن بز-زدم داد

 اتابک یاومد...همزمان صا اطیاز تو ح یگرومپ یصدا
 لحظه... هیبهانه گوش بده -
 ...خوامینم-

 بهانه...-گونه گفت التماس
نه چ- ها بازیب گه من توضدد ؟اصددالیدروغ بگ یخوایم ؟ ته  حیم خواسدد

 بودم؟هان؟؟؟
 کرد... یکیلیچ در
 ..وحشت برگشتم سمت صدا. با

 ...مغزم از کار افتاد....دیکش ریت قلبم
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 ...زمیبهانه جان بز-
 شتریپوش...ضربان قلبم هر لحظه ب اهیچشمام ابتماد نداشتم...دوتا مرد س به
 لبشون پررنگ تر... یرو شخندی...نگاهم پر تعجب تر...نشدیم
 ؟ی...در رو قفل کرددمیم حیبهانه...اومدم خونه توض-

 کرده بودم.......قفل ندمیرو گز لبم
 خس خس افتادم... به
 ...یییششش...م...ک-
 ؟یبهانه؟خوب-

 ترسناکشون واضح تر... ی افهی...قشدنیم کیبهم نزد مردا
 دزد...-گفتم منقطع

و افتادن  غمیکلمه رو کامل ادا نکرده بودم که به سددمتم هجوم آوردن...ج هنوز
 همزمان شد... یگوش
 ...ومدیم یاتابک از اونور گوشداد  یدهنم رو گرفتن .... صدا یجلو

ماسددم برق و دود....ترس و  یبود....بو دهیفا یول کردن دهنم ب یبرا الت
 ...کردیرو سخت تر م دنیتقال...هر لحظه نفس کش

شد رو زم یکی صانیاز مردا خم  سناکش گفت ی...با  حنجره تو پاره نکن -تر
 ...میگردونی...صاف که شد برش ممیخرده حساب دار هیپسر جون...

 ود...نمونده ب ینفس گهید یزدن به کار گرفتم...ول غیج یتالشم رو برا تمام
گ وقفه زن یب دوووتلفنیبه صددورتم پاشدد یهیآف رو زد...لبخند کر ی دکمه

خرد شدددنش چشددمامو  ی... از صدددانی...با قدرت انداختش رو زمخوردیم
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ستم....مطمئن بودم قلبم از م صدجون به تقال هام اد ی....بفتهیب  یاامه دادم...
 ...مشیببر-مرد مثل ناقوس مرگ بود

 اتابک
شبنم برا لیبهت دل تو ستیمالقات بودم...م یمزخرف  نش منو قبل از رفت خوا

 هیا ب خواسددتیچون دلش م نهیمنو بب خواسددتی...هه!مزخرفه....منهیبب رانیاز ا
صو ضح و نزد ریت شه!!!چرت تر کیوا شن ییحرفا نیازم دور  و من...دمیبود که 

نادر بهم حرف زد قدر  چه خبره... چ که فکر کرده بودم  ته دلم رو  هبگو  بود و 
طه رو راب ست،بعدیوسط ن یکرده بود.... گفته بود مطمئن شو بچه مچه ا یخال

 هی از خوادیشددبنم م کردمیبوم واقعا که حس م نیبهم بزن....منم...چقدر بدب
 نگرم...خاک!! یو منف نیحروم حرف بزنه....خاک بر سر بدب یبچه 

 ...دونستمی...نمرمیگیم طیتا بل2سفر  نیا یاتابک...دلم خوش بود برا-
 برم! دیبا گهید-رو فوت کردم و گفتم نفسم

به سددمت دسددتم دراز  زیم ی...دسددتش رو از رودیتو چشددماش درخشدد اشددک
 ...دمیآهش رو شن ی...صدادمیکرد...دستم رو پس کش

-کردم ی..حتما نادر بود،اما....پوفزنگ خورد.... خواستم جواب ندم. میگوش
 کار واجب داشته باشه! یکی دیشا
ش نطوریهم  یدیچ یکبر یصغر نهمهیا-گفتم اوردمیدر م بمیرو از ج یکه گو

 !واقعا که!یمزخرفات رو بگ نیکه ا
 نثار صورت بزک کرده اش کردم... یکرد...پوزخند سکوت
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مع کرد و لبخند نشددوند بکس بهانه لبخند آورد رو لبم...پوزخندم رو ج دنید
 ....یروش...جواب دادم ول

فا  شی...لحن پر بغضددش...حرص کالمش....هم دلم رو رشیبصددب یحر
 ینداشددتم.در مقابل حماقتام حرف یاما....جواب کردیخوشددحالم م کرد،همیم

 زدن نبود! یبرا
...صددداش گفتیم ییزایچ هیسدداکت شددد....نفسددش منقطع...نامفهموم  هوی
 !دزد-...یول زدمیم

 ...سادنمی....همزمان با واسادیوا قلبم
 اتابک...-دینال شبنم
 تر کرد... ختهیمغزم رو بهم ر ی...پرت شدن صندلدمیکش بقب

شمم رو راحت حس م دنیپر شت کردمیپلک چ ستام م شتم....د ...نفس ندا
 شد...
 و بقب گرد دمی....لب گزیآوردن...افتادن گوش رونیاز بهت ب غشیج یصدا

 کردم...
 رو رفتارم نداشددتم...قلبم یکنترل چیبودم که ه یبصددب نقدریشدددم... ا یروان

س شت از  صدا ب توجهی... بدمیدو رونیشاپ ب ی... از کافزدیم رونیام ب نهیدا ه 
تا  دیخونه رو گرفتم... طول کش یرومون...شماره  رهیخ یشبنم و نگاها یزدنا

 پشت رول.... دمیجواب دادن...پر
 ...یول کردیم ینداشتم...بهانه باز داشت باهام شوخشوکه بودم...باور  هنوز

بهانه؟بهانه؟حرف بزن تورو -دمیبرقرار شدددد..با تمام قدرت داد کشدد تماس
 خدا...
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سا یصدا سا یشباهت چیه ومیکه م یینف شت...کالفه فر یبه نف  ادیبهانه ندا
 ؟ع*و*ض*ی یهست یتو ک-زدم

خرده  هیپسر جون... حنجره تو پاره نکن-نشت تو گوشم یگرفته و خشن یصدا
 ...میگردونی...صاف که شد برش ممیحساب دار

وقفه تو گوشددم تکرار  ی...حرف ز که بکردیتر پلکم رو حس م دیشدددد پرش
 یشددغال دم غروب... ززززززززز...مثل زنبور ی...نحس بود مثل زوزه شدددیم

 ...دیپلکیکه دور لونه م
 ...کردیپرواز م که کم کم داشت نیموتور ماش غیج یمثل صدا زززززززز
 بدنم... یترک خوردن تک تک سلوال یمثل صدا زززززززز

 ؟یهست یک*ث*ا*ف*ت...ک-
 یخددفدده  یخددرد شدددددن تددلددفددن....نددالدده  یمددثددل صدددددا زززززززززز

 دهیکه از زبونش شددن یکلمه ا نی...ززززززززز مثل حرف وسددط آخرمیزندگ
 بودم...دزد!

 ...دیتپیتر م دیبهت اطرافم رو نگاه کردم....قلبم هر لحظه شد با
 هه...-
 ...نیزم یزحمت جلو رفتم....تلفن له شده رو با

 سرخ شد... ییمواد غذا یقلبم فشار دادم...بو یرو رو دستم
 دادم... رونیب-هه-رو با نفسم
 در زانوهام تا خورد... یجلو

 تو راهرو مچاله شده بود.... ی چهیقال
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 ...زدیتو گوشم چرخ م دناشیمنقطع نفس کش یصدا
 هه...-

 تقال هاش... رد
 بهانه؟-زدم زجه
سرم جنبدیمحکم تر کوب قلبم شمام هجوم آورد....مغز  شک به چ  ری...تدی... ا
 ...سوخت!دیکش

 ... آب دهنم رو قورت دادم...دمیکش رونیرو ب میگوش
 ...ییییمنقطعش...وا ینفسا یصدا
س فدرست ن-دمیشدم...دست گذاشتم رو گوشام....چشمامو بستم و نال بلند

 ... درست نفس بکش نفسم...میبکش زندگ
 ...دیچیپیززززززز تو گوشم م هنوز

 خرده حساب... هی-
 خفه شو!-

 خفه شو!خفه شو....-دمیغر
 ...هووووم...زدمیحرف م دی...بادیتو دستم لرز میگوش

 نادر...-
 سابته....4 ییبابا اتا تو کجا-
 .دنشیدزد-

 ...ایاریمبهونه  یدفتر تلفنت رو؟باز دار-دیخند پخ
 خفه شو....خفه شو...نخند...نخند...-زدم زجه

 ؟یاتا...اتابک؟خوب-



wWw.Roman4u.iR  524 

 

ستم صدا یرو رو د شدم.... شار دادم و به جلو خم  بغض دارش ،پس  یقلبم ف
 منقطع نفس زدنش شده بود... ی نهیزم
 الو اتا؟-
 ...دیکشینفسم...نفس نم-
 ...یاسپر هیبود و  نیدکمه رو زم هیهق هق افتادم....  به

 بردنش...نفسم رو بدون نفس بردن....-زدم داد
 شده؟ ی... چیکنیام م وونهید یاتابک...پسر دار-

 رونیام رو بشددکافه و ب نهیسدد خواسددتیقلبم فشددار دادم...م یرو رو دسددتم
 بردنش.... هه... بهانه ام رو...-بپره...زار زدم

 تو؟ یگیم یچ-
از دسددتم  لیموبا یبود... گوشدد نیقطره خون رو زم هیهام شددکسددت...  زانو

قلبم  دنیکشدد ری... تشددتریمغزم ب دنیشددد... جنب شددتریافتاد....لرزش دسددتام ب
 تر... دیشد

 اتابک؟الو...-
 !نیحس ای -و گفتم دمیسرم کوب ی... دو تا دستم رو روومدیدر نم نفسم
 بهانه

 ...بذار بخوابه...سیه-...سر و صدا...همهمه
 وخته...س کی... برق... نم... پالستگاریس یبو

 ...سوزهیگلوم...م-... ههههه
 بود....بازم همهمه ...سر و صدا.... کیباز کردم... همه جا تار چشمامو
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 .گند.. یام سوخت...بو نهی...شکمم درد گرفت... سدمیکش قینفس بم هی
 ...یآ-دمیهامو باال دادم...خفه نال شونه

 خت بود...... سشدیکردم حرکت کنم...نم یدهنم رو قورت دادم و سع آب
 ...دیکشیم ری...تسوختیم کتفم

به لبم کشدد زبونم ختی....مدمیرو  نام دادیخون م ی...مزه سددو ندو ... رو د
 ... براکتا لق بودن،لبم پاره پاره....دمیکش

 یینمایس لمیتو چشمام....ضربان قلبم باال رفت...صحنه ها مثل ف دیدو اشک
شت... نم جهی... تقال هام نتشدنیجلوم رد م ستمیندا شم... ف غیج تون شار بک

ستش رو دهنم هر آن ب شدشدیم شترید راکتا تو ب ی...فرو رفتگدتری.... درد لبم 
 ...یتر...آ قیلبم بم
ستامو حرکت دادم...فا دوباره شت... زبر دهیتکون خوردم...مچ د طناب  یندا

 ...دیخاری...مسوختی...دستم مکردیم تیپوست دستم رو اذ
 ....کردیام درد م نهیس یفسه ...قکردیم تمیبند اذ چشم

از اون ب دمیترسدیانجام بدم...م یبزنم و کار یحرف دمیترسدی...مدمیکشد یهوف
... دندونام درد دمیکشدد قیترسددناک و بو گندو برسددن...دوتا نفس بم یمردا

 ...کردنیم
تر  دیدسددتامو تکون دادم...از سددوزش و خارش پوسددتم بغضددم شددد دوباره

 م....زار بزن خواستیشد....دلم م
شت....با دهینفس نفس افتادم...تقال فا به شون م دیندا س زدمیصدا تامو باز تا د

 ....سوختی... دل خوم به حالم مزدیکنن ...تشنه ام بود... قلبم بد م
 آب...-دمینال
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 ...ومدین یجواب
 آب....-تر داد زدم بلند

 یپاچه ها شیف شیشدددد به تق تق... ف لیاومد... تبد یخش خشدد یصددددا
 ...شدنیم دهیکه بهم ساب یشالور

سر آب سوختن...قلبم  خوردن دل و  چیتر زد... پ عیدهنم رو قورت دادم...لبام 
 چشم بند... ریاشک از ز دنیجه رونیروده ام حس کردم... ب

د ب یسرد و بو ی... نفسم گره خورد...هوادمیباز شد... لرز پیکو یبا صدا در
 دماغم... ریز دیچیپ گاریس

 فتن...قدرت گر اشکام
ار براکتام فشدد یرو به لبم حس کردم... داشددت لبم رو رو یآب وانیل دنیچسددب

شددادیم سوزش هر لحظه  .... هنم رو باز کردم و آب و شدیتر م دی.... درد و 
 ...ختیوقفه به گلوم ر یب

 آرومم کرد... کمیآب  ی...خنکیشد ول شترینفسم ب یتنگ
 ...دمیخشنش رو شن یصدا

 گرسنه ته؟-
 خسته شدم ... یرو صندل-نه تکون دادم... یبه نشونه  رو سرم
 ارم؟یبرات تخت ب-دیخند بلند

نادمیلرزیم کاش توا  ارمکی؟چیهسددت یبزنم و بگم تو ک غیداشددتم ج یی...
 ... از ترس کتک خوردن...خفه خون گرفتم...ی...ولیدار
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سر یرو شمم رو زد...  شمامو باز کرد...نور چ ستم...بعد آروم  عیچ پلکامو ب
 ...دمیرو د هشیکر ی... چهره سادیبازشون کردم...روبه روم وا

 ...دیزده نگاهم رو از صورتش گرفتم... بلند خند وحشت
 کردم... وحشت

 و لب چاک خورده اش... اهشیس یدندونا
 یرو جلو بشی... دهن بو گندو و بد ترکدمیصددددا نال یام رو گرفت....ب چونه

 موش ترسو دوس دارم...دوس دارم...هوووم...بترس... -صورتم آورد و گفت
ش صورتم ستش رو بدمیرو بقب ک شار داد.... شتری... د  موش-دور چونه ام ف

مر ن ضیترسدددو و  مرد نیو  مو ه م هی...  نخوامیکه  مو ه که  ی...
 ...نهی...ها...همپسندمیم

شار رو حس م به ضوح افت ف شتم به نفس نفس مکردمیو ه چونه ک فتادمی... دا
 ام رو ول کرد...

 د...ش شتریب دنینفس کش یگرفتن...تالشم برا یشتریقدرت ب کاماش
شتناک یصدا با س یوح سول اک صنل یژنیکپ سمت  ش یرو به  سک و ما دیک

رو با خشددونت رو دهنم گذاشددت... راحت تنوسددتم نفس بکشددم...  یسددبز
 ...نمشینب گهیچشمامو بستم تا دد

ش یزیزد و چ یشخندین شد خون تو رگام منجمد   لبات-ه.... گفت،که بابث 
 باشن خوشگلن... دمیسف

 نهم فصل
 اتابک

 اتا....اتابک؟-
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 ...شتریمغزم ب ی... ولوله شدنیها هر لحظه واضح تر م صدا
ساب...خون...قلبم،بهانه....  یصدا هق هق...نفس منقطع...بهانه...خرده ح

 ....ززززز مثل ... بهانه...آخ...بهانه....غی...جیآ
 شه... قیتزر گهیدز د هی-
 ...شبنم...خرد شدن تلفن... نادر...خنده اش....یختگیر همب

 ....آخ...قلبم
 باال... ادیداره م یاریهوش بیضر-
 خوبه...تحت مراقبت باشه...-
 اتابک؟اتا...-

 کنده شده... یخفه... تقال...دکمه  یها ناله
 ...دنیپلکاش لرز-

 آخ...-...قلبم...گلوم...اشک
 ...یشنویاتابک صدامو م-

 بهانه؟-ام رو باز کنه... نهیس یکیحسن...قلبم...خدا.... ی..ب.دستام
 صورتم حس کردم.... یرو رو یزیشدن چ دهیکش

 ...قیباز کن چشماتو رف-
 بهانه...-دمیتوانم رو به کار گرفتم...خفه نال تمام

 منو... نیچشماتو باز کن اتابک...بب-
بودم خواب د بغضدددم مئن  ط م فرو دادم... بوددمیرو  مئن  ط م همش ... م 

 کاب*و*سه....
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شمامو سرخ نقدری...نه ایول دمیدیباز کردم...تار م چ سف یا یکه   یدیکه تو 
ندم!چشددم تو چشددم شدددم با نگاه سددرخ  صیتشددخ کریم یدهن کج طیمح

 بهانه کو؟-نادر...
ش صدورت یها چهیماه نکهینتونسدت...ا نکهی...ایکرد لبخند بزنه....ول یسدع

 زد... شخندیتلخ ن نکهی...ااوردنیکش ن
تاراسددوختیم گلوم با آروم  ی...ولکردنینم میهمراه میصددوت ی... گار  ...ان
 کجاست؟-...داد زدمشدیحاصل نم یجواب دنیپرس

ب با یجوا ند  دینداد...فقط دسدددتم رو محکم فشدددرد... تقال کردم... بل
 ...آخ...قلبم...نشستمی...مشدمیم
 اتابک بخواب...-

 نشده... بخواب...بخواب تا باز حالت بد-گفت بلند
 برو کنار...برو...کنار...-هولش دادم بقب میتوان یب یهمه  با

 ....دیرسیتر بود... زورش به سرم م یگرفتم... قو محکم
 ...بهانه...خواب نبود....فتادیداشت به کار م بقلم
نه...بردنش...م-زدم زجه ندار...بها  یفهمینادر؟م یفهمیولم کن...من و نگه 

 ؟یچ یعنی
 شد... تیتاق پر جمعسر و صدا ا از
 پوش... دیسف تیجمع هی

 ... تو بذار..ی....بهانه.... ولم کن نادر...تو دوستمدیولم کن-
 ...ستیصبر کن اتا...حالت خوب ن-
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سرمم حس کردم..بس بود خواب یزیشدن چ ختهیر ت حرک هی... تو دنیرو تو 
....نادر نبالشبرم د دی...بادیراحتم بذار-و داد زم دمیکش رونیسرم رو از دستم ب

 کجاس... نمیولم کن...نادر من به درک...بذار بب
 هان؟ ؟یفهمیبردنش..م-هوار شد رو سرم قتیحق

 ...کردیم هیوقفه گر ی... به التماس افتادم... نادر بدنیرو کش دستم
به نگاه پر ترحم پرسددتارا رو جفتمون گفتم یب م کن نکن...کمک هیگر-توجه 

 ...سیپل شیپ میبر
...بهانه هم هسدددت...اتا اسددتراحت نجاسیا سیپل-و قورت داددهنش ر آب

 کن...
ند نادر دوختم هیثان چ نامطمئنم رو رو صددورت  گاه  نگ موندم... ن دروغ -ه

 ...یگیم
 ....دیتنهامون بذار-به پرستارا گفت رو

 لطفا! دیآروم نگهشون دار-به پشت دستم زد و گفت یپنبه و جسب پرستار
 ...میبر-گفت هیرو به بق بعد

 بهانه ...-محض رفتنشون نادر گفت به
 برو سر اصل مطلب...-گفتم کالفه

 ....دیقطره اشک از گوشه چشمم چک هی اریاخت یب
 ...کردیم هیصدا گر یب نادرم

 خوبه؟-
 دونهینم یشکیه-
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 نگاش کردم... فقط
ش کالفه ست ک ش-تو موهاش...با بغض گفت دید  گمی..م.یتو قول بده آروم با

 ...ششیببرنت پ
 چشه...-تو سرم... خفه گفتم دمیمحکم کوب ستامود

 ریجمله رو... قلبم باز داشددت ت نیبه زبون آوردم ا یبه چه بدبخت دونهیم خدا
 ...دیکشیم

شد... تمام تما نادر سام دادن  شغول ما سوند به کتفم...م ستش رو ر  یراب لمید
گه خوب  هوی دنشید گه...مطمئنم خوب نبود....ا فروکش کرد...چش بود م

 ...سوختید،نمیکشینم ریزد،تینامرتب نم نقدریبود قلبم ا
 اتابک...-
 نگو... یچیه-
 ....ندتیبب خوادیم سیگوش بده...پل-

 ...دمینفس کش لرزون
 .ششیبذار اول برم پ-

 شه؟یم-نگرانم رو دوختم تو صورتش... نگاه
 بذار....بذار با دکترش حرف بزنم....-کرد و گفت یپوف
 ...دیتپ دتری.قلبم شدرفت.. رونیاتاق ب از
 یها ییاومدم...نگام موند رو مپا نییهوا از تخت پا ینفس نفس افتادم....ب به
ب ب یآ تانیب یقواره  یو  ممارسددد نه  ها ب فتی... پا نیاز ا-گ م ها  یید

 کالسن... یقواره ان... ب ینپوش..زشتن...ب
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 ایکالس بذارم  خواستمیم یو حموم واسه ک یی....آخه تو ستشودمیخندیم من
هم بگه خودش ب ی... بامارستانی...تو بنجایاآلن..ا یرو حفظ کنم؟ول ژمیپرست

 یزشته...نپوش...آ
ال !میکنیتو درد نم دونمیم-...دسددتم رو روش فشددار دادم...دیکشدد ریت قلبم

 معدمه...
 ...سمیصاف وا تونستمیتر فشارش دادم...نم محکم

 رفتم... رونی... دوال دوال از اتاق بدمینال خفه
 ...یسادیاتا چرا رو پا وا-و گفت ی..به طرفم دودمیدر نادر رو د یوجل
 شش؟یپ میبر-کرم و گفتم یا ناله
...تازه داشددت تو مغزم سددوال به وجود کردمیم یداشددتم حرفاشددو حالج تازه

 ...هیاوضاع قاط دمیهمی...تازه داشتم مومدیم
سرد و  کنار ستم...رو کف پوش  ش که  یرزه لتوجه ب ی...بمارستانیب یخیدر ن

 قراره رو به رو شم... ینادر بگو با چ-دمیبه بدنم وارد شد نال
 ...دمیوقفه موهامو کش یب و
ند شددم... کتفم م ریز مک کرد بل فت...ک ختیبازوم رو گر  ری... قلبم تسددو
م درد مال قلب نیداشددتم به خودم بقبولونم ا ی..هنوز دوال بودم و سددعدیکشددیم
 نداشته اس... ی هی!معده اس... روده اس...کلستین

 ...دمیکش یآه
 ساکت بود... نادر

 ....یحرف بزن لعنت-
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و  نمیبش یومینیآلم یمکتاین ی...کمک کرد روسادیوا یپرستار ستگاهیا یجلو
 ...رمیبگ لچریو رمیمن م-جواب گفت یبه جا

نا نذاشدددت فت کنم... خال نداشددتم...رو یم خالفتم  کتین یم ولو  م
تا 100ر کنم.تجربه ثابت کرده بود از هر فک زیچ چیبه ه خواسددتمیشدددم...نم

 ....کردمینم یپرداز هیتاشون درستن...پس بهتر بو نظر6فکرم 
تا  برگشددت...کمکم کرد لچریام مچاله شددد... نادر با و افهی...قدیکشدد ریت قلبم

.. .ییولو دمیخونه د دمیرسدد-دمیشددنیگرفته اش رو م ی... صدددانمیروش بشدد
بک...  تا ته  هیا ک ف یسددد گ فیخ ندرو  حت یذرو ت ....سددده روزه 

 باش... یکن....قو ی...مردو نگی؟مردیفهمی...میمراقبت
ه ک دونمی...کمکش کن...مخوادیگاه م هیبهانه اآلن تک-دیکشدد یقیبم نفس

 ...یتونیم
 کجا بود.-
تاشدددبید- نایاز ب یکیبود... برده بودنش اورمانس  2 ی...سددداب تا  یمارسدد

 ...نجایا می...انتقالش دادنیورام
 چشه؟-

ش یآه شیم ری...قلبم تدیک شم کردمیم یسع ی...ولدیک سر با  نشیرمهمت-خون
 !یشوک بصب

 ...دمیترسیکه...م ی...هموندمیگز لب
 کردم... باباش... یاتابک... با اجازه ات من تنها مظنون رو معرف-

 .....دیکش ریقلبم ت باز
 فرصت داده بود.... بهشتیاون تا ار-
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 ؟یپس ک-
 شبنم!-...نامطمئن گفتمدیکش ریت کردم...قلبم بدتر یهوف

 ؟یچ-...بلند گفتسادیوا
ت که نه...گف دیکرده بود....تهد دمیتهد-دمیام کشدد دهیرو به لب خشددک زبونم

 ...دونمیمفهوم...نم نیبا ا یزیچ هی...کنهیم یتالف
 م...داد رونینفسم رو ب یتمام بدنم منقبض شد... حرص تیشدت بصبان از

 حرف زده؟-سرم رو فشردم و گفتم وارد آسانسور شد... نادر
 ...هوشهیب-گفت خفه

 ...و ی...آزار جسمینفس... شوک بصب دیشد یتنگ-داد حیرحمانه توض یب
 خفه شد...-زدم نعره

 باشه...تو فقط آروم باش...خونسرد...-اش نهیبه س دیرو کوب مشتش
کاب*و*س بود...همش حرف چرت...  رونینفسددم رو ب تلخ دادم...همش 

 ...وونهینادر د نیا گهیم یهه... چ
 ....سادیوا آسانسور

 ...رونیرو هول داد ب لچریو
رو به روم... به کاب*و*سددم پوزخند زدم! چه قدرم واضددح  یتابلو دنید از
 ...وی یس یرو!آ زیهمه چ دمیدیم
 م؟یایفردا صبح ب یخوایاتا... م-

ز ش ابه دهینرس دونمیزودتر تموم شه...م ینه!کاب*و*سه...هچ-گفتم محکم
 ...دونمی...من مپرمیخواب م
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شن یصدا سه...نادر گردمیهق هقش رو  ... کردیم هی...مطمئن بودم کاب*و*
مه چ ن؟یکاب*و*س واضددح تر از ا نه اس... ه زیه جاش  یچیوارو سددر 

به...هرجور  یخواب واضددح...ول هیکالم... من خوابم...  هی... سدددتین خوا
 خوابه.... کنمیفکرش رو م

 ر...بزن تو گوشم ناد-
تابک ول یداریب-رفت و گفت جلو  یآرزو نیکاش... کاش خواب بود...ا یا

 منم هست...
شمامو شار دادم...چ یرو چ  شهیم ایبود که نادر... خدا یبود... چطور یهم ف

 !گهینفس ندارم د ؟یتمومش کن نجایهم
 برم تو... خوامیم-زحمت گفتم با

 ت پنجره....از پش-شونه ام فشار داد و محکم گفت یرو رو دستش
ناختمشی...مذارهینم دونسددتمی....مدمیکشدد یآه تا کوتاه  ی...بعضددشدد وق
 ...ومدینم
ش .با هر زنشددزدیبازوم رو گرفت...کمکم کرد بلند شددم...قلبم نامرتب م ریز

 ...چرخوننیاطرافش م یداغ تو رگا ی لهیم کردمیحس م
وهام... م تو دمیکرد...کالفه دست کش یبستم... نادر کنار گوشم هوف چشمامو

 رو تخت رو نگاه کنم... خواستمیچشم دوخته بودم به چهارچوب پنجره،نم
 ش؟یشناخت-

. بشناسمش نگاهم رو باال آوردم.. دیفکر کنم چرا نبا نکهی...قبل از ادمیگز لب
تر...  دیکه بود قفل تر شددد... سددر دردم شددد ینی...مغزم از ادمیکه د یزیاز چ
 بزنه... دیفراموش کرد با هیثان هیقلبم 
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 ....توهمه...ستیباشه قبول ...کاب*و*س ن-....دمیبستم و نال پلکامو
 ناله کنم.... دادینادر بهم جرئت م عیه عیه

ستامو رسوندم به  برگشتم شتم چنگش قهیسمتش... د  اش...با تمام قدرت ندا
نو م یکرد ن؟مسددخرهیا نه؟؟؟یمنه؟ا هیزندگ نیمنه؟ا یبهانه  نیا-دمیزدم و نال

 منو.... یکدوم تخته؟اشتباه آوردنادر؟ 
 ....دنیچکیکرد... بازوهامو گرفت....اشک تند تند از چشماش م یا ناله

 خودشه اتا....-
شغال.چطور جرئت م-زدم داد شو...دهنت رو ببند آ انه به نیا یبگ یکنیخفه 
 منه؟ ی
 داداشم... سی... هسیه-

شو ستا سر دادم پا یاز رو د سمت پنییبازوهام  شتم   نجره....تمام بدنم...برگ
 ... تک تک رگام نبض داشتن...سوختی...قلبم مدیلرزیم
 مه؟یزندگ هیکجاش شب نیمنه؟ا یبهانه  نیا-

 چنگ زدم... موهامو
به سددتون کوب مشددتم نادر بگو  نین؟ایا-و گفتم دمیرو  ما کبوده...  ما که ت

 ...هیشوخ
مر ث یب نسددتادیا ی... تقالهام برانمیهامو گرفت... مجبورم کرد بشدد شددونه

 یا... تالش بری.... ولکردی... بغض تو گلوم غوغا میبود....ولو شدم رو صندل
تر  نبود... قلبم نامرتب دنیچک یبرا یبود....انگار اشددک جهینت یشددکوندش ب
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ش ریت شتریزد...ب شتم رو رودیک شد... م ضم بزرگتر  سته  ی... بغ  لچریو ید
 ...دمیکوب

 ....یآزار جسم-
 آخه.... یبه چه گ*ن*ا*ه-فتمبغش دار گ یصدا با

... بغض صددداش ختیریمحابا از چشددماش م یجلوم زانو زد....اشددک ب نادر
 ...یوا-دمی...سرم رو به بقب پرت کردم و نالدادیبمق فاجعه رو نشون م

ک که بدون اش نطوریتازه کرد....اشکاش رو پاک کرد و هم ینفس یرحم یب با
 .باش اتا.. یقو-گفت کردیهق هق م ختنیر

 ی....کاش من...من و کشددته بودن ولتونمینم-رو مشددت کردم و گفتم دسددتم
 بهانه رو....

 ...یا گهیتر از هروقت د ی....قوشهیاز هم شتریداره....ب اجیبهت احت-
 بهانه کدوم تخته؟-زدم تو صورتش و گفتم زل

 !نهی...اتا همنهیهم-و گفت شیشونیبه پ دیرو کوب مشتش
نه  ...سی....نسین نیا-دمیغر ها ثل دهیمن سددف یب نه م چادر  کهیت هی...

بله ا ی... توفهیزده اس... پوسددت بهانه لط ری؟کهیدید نویا ی... دسددتایمشددک
 .سین نی...اشناسمیآخه...من بهانه ام رو م یفهمیچه م

 هیتا چند ثان نکهیلحظه هجوم آورد به چشددمام....خوشددحال از ا هی یبرا شددک
 یشددکبود...نه تنها ا دهیفا ی... بیدم ولپلک ز شددکنهیم یبغض بعنت نیا گهید

 بزرگترم شد... د،بغضمینچک
 گوش بده اتابک...-
 ...یمزخرف بگ یخوای...باز مخوامینم-
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 الزمه... زایچ یسر هی...دونستن ی.ولفهممتی....مکنمیدرکت م-
 فقط بهم بگو چرا...-
 ....اگه شبنم بوده باشه...دونمینم-
 ...یک*ث*ا*ف*ت...ه*ر*زه -
 ن؟ییپا میردبرگ-
 کدوم تخت بهانه اس؟دلم تنگ شده براش... یگینم-بغض گفتم با

 یآرزو داشددتم بگه داره شددوخ ینگام کرد...نگاش کردم....هنوز درصددد فقط
 دروغه... گفتی...کاش می...وادمیکه د یری...اون تصوکنهیم

 با دکتر حرف بزن. میبر-و گفت دیکش یهوف
 دهنم رو قورت دادم... آب

آورد و حرکتم داد....مطمئن بودم دکتر  لچریبه و یقرار گرفت.فشارسرم  پشت
 نادر اشتباه کرده... گهیهم م
 کردم تا حرفاشو بشنوم... زی....گوشامو تزدیپچ پچ وار با دکتر حرف م نادر

ضع کنمیدکتر...حس م- شه...فقط...مرابات و شما بنوه بهتر با  تشیاز زبون 
 خواهشا... دیرو بکن

صبر نکشیب دکتر صورت نادر گرفت... ب شت...نگاه از  س یو بردا تازه  ینف
 ... تخِت...ستیجوابگو ن یپرستار ستگاهیا-کردم...با حرص گفتم

تخت -زبونم رو گرفتم و گفتم یجلو عی... سددریبگم برادرزاده ام،ول خواسددتم
 کجاست؟ یانیبهانه ک
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دن رک یتمام مراحل بسددتر انیدوسددتتون در جر-زد و گفت یلبخند تلخ کتر
 که نشونتون دادن... یاون تخت یانیبودن...جناب ک

 ی....ناله ازدیم شددهیحس تلخ تو وجودم ر هی....زدیم عیباز داشددت سددر قلبم
 کردم...

و  شونه ام گذاشت ی...دستش رو روسادیبلند شد...کنارم وا زیاز پشت م دکتر
شما د یزیاون چ-گفت س کی...دیدیکه  ده ش دختر وارد نیکه به ا هییبایدهم آ

 ...ی...ولیول رهیم نیبه مرور از ب ی...کبودرنیدرمان پذ یکه همگ
صورت گرفته.آزار دادن  یبمل به شدت ضد انسان هی-دیتو موهاش کش یدست

شوک و تنگ یدختر،اونم دختر هی سه... م یکه م*س*تعد   یراسخته ب دونمینف
شب یهمه  یشما،برا سخته... تارا سپر نیمارستان،بیکه رسوندش ب یماها هم 

 رو نیبگم...فقط هم یچ دونمیشددما نم یتسددال یبه راه بود...من برا ونیشدد
با دونمیم که  به هوش دیتون رو حفظ کن هیروح دیکه.... به محض  نه، ها ...ب

 ...دیکه بتون نقدریو مقتدر...ا یبه حضورتون داره...قو اجیاومدن،احت
شو نم گهید شت از کاز مدمیشنیحرفا مثل  کلماتش ...تک تکفتادی... مغزم دا

 ...وردخیشبنم تو گوشم زنگ م دی... تهدشدنیپتک به ابصاب نداشتم وارد م
 یمن...زندگ یانتقام از من... دسددت گذاشددت رو هسددت یخاطر من...برا به

 من... یمن....نفس من...بهانه 
 ه؟ی....تمامش چنهیا بیدهم اس کی....دیچرخیدور سرم م اتاق

 خونسرد باش اتابک...-
پلکم  دنیقورت دادن اب دهنم، فرو خوردم...پر یدر پ یبار پ5ه رو ب بغضددم

 گوشم رو... یتو زیو زی... وکردمیرو حس م
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 ....ومدیدکتر هنوز م یصدا
 ...نکهیکه از ذهن پاک بشه....مگر ا ستین یزی،چیتعرض جنس-

بد شددن حس و  میم نیاختالف بود ب هی نیبود....ا ی...جسددمدمیکردم 
 ...یول گهیهمن د هی...شبونین

 ریپلکم رو....ت دنی،پر کردمیبدنم رو حس م یها چهیتک تک ماه انقباض
 قلبم.... گره خوردن نفسم... دنیکش

 ....نیبه خاطر هم میمطمئنا شوک بصب-
 دروغه!!!!!دروغه.....-زجه زدم میقدرت یب یادامه بده...با همه  نذاشتم

رو  دکتر کردمیخفه م دیشدم...با زیخ مین لچریو ی....از رودیبه طرف دو نادر
 حرف یقانون ،پزشددکیپزشددکا ناتیمعا ی جهیراحت داشددت از نت نقدریکه ا

 ....زدیم
 دهیاحسدداسددات فا نیا ینادر رو دور کمرم حس کردم...ول یخورد دسددتا گره

رو... نه  میینایو داشددتم،نه حس ب میینه تاب حس شددنوا گهینداشدددت.... د
 المسه...

 ی...باشددددمیم داریب دیادر رو کنار زدم... باتو دسدددت و پام...ن دیدو قدرت
باز م مامو  باکردمیچشدد ... کردمیکاب*و*س رو تموم م نیا یجور هی دی...

 ...دیتموم شدن نداشت...با لیخودش خ
 دمی....سددرم رو با تمام قدرت کوبدیچرخی...اتاق داشددت مواریبه د دمیرسدد

 بهش....
 اتابک....-
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آروم شد... سوزش  هوین.... ضربان قلبم زانوهام رو هم تا خورد وارید ب*غ*ل
 نیاز ا ایخدا -و گفتم دمیکوب واری... مشددتم رو به ددیام شددد نهیسدد یقفسدده 

 کاب*و*س نجاتم بده...غلط کردم...
 ....دمیسرم رو ب*غ*ل گرفت...باز شدن در اتاق رو د نادر

 ...سوختیوقفه م یام ب نهیس ی قفسه
نادر رو رو یزبر  یکرد کاریبا خودت چ-ردم...حس ک میشددونیپ یدسدددت 

 پسر...
 صددورتم یکه رو یخون یتوجه به گرم یخشددونت دسددتش رو کنار زدم....ب با

مه  کردمیحس م نگ زدم.... ه هام چ ها یبه مو  هیکه داشددتم  یبد یحس 
 طرف... هیبذاب وجدان  یطرف...تلخ

ش یخاطر من....بهانه ام چ به صر  یبود....به خاطر حماقتا دهیک من...من مق
 بودم...فقط خودم....

 نفس نفس افتادم... به
 بگو... یزیچ هی...زیکن....تو خودت نر هیکن اتابک....گر هیگر-
 منه... ریتقص-دمیخشکم حرکت دادم...تلخ نال یلبا به
بل از ا و کهیق کارد  یا گهید زیبتونم چ ن تار و بران تا پرسدد ند با چ بگم....دکتر 

 برگشت...
نن.... ک سی..گذاشتم اشکام صورت و دستامو خدستام صورتم رو پوشوندم. با

 ... مچیزخم یصورت ورم کرده... دستا نینگاهش کنم... ا تونستمیچطور م
 خواستیمن بود؟ناله کردم... دلم م یهمون بهانه  نی... انیپر تاول...ا یدستا
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سه کنم،اما....مگه جا سرتا پاش رو غرق ب*و*  میالمس یب*غ*لش کنم...
 رو بدنش بود؟

 ریکردم...تقص هیزدم.... سرم رو ب*غ*ل دستش گذاشتم و با تمام وجود گر زار
 من بود...من مقصر بودم...

س من رو پ یتاوان حماقتا دی...چرا بهانه...چرا اون بایداشتم ول ریمن تقص آره
 واقعا؟ داد؟چرایم

 !کنهیآدم رو مجازات م نایزتریخدا با بز-دیچیمامان تو گوشم پ یصدا
 خدا... یبنده  یشد به هق هق....خدا آره...ول لیام تبد هیگر
ستمینم ستمی...نمتون شده...  هیکار – گفتینادر رو قبول کنم... م یحرفا تون که 
 ...یصبور باش دیبا
 شد؟یم ینطوریا یچرا با-کردمیمن همش فکر م و

داشت....من گ*ن*ا*ه کرده بودم...من خطا رفته بودم... از  یریچه تقص بهانه
 دهیه سددر زده بود...نه اون.... من روح و جسددمم رو به ل*ج*ن کشددمن اشددتبا

 داد؟یتاوان م دیبودم...چرا اون با
 فیجلوش ضددع دیکمکمش کن...بذار بحران رو بگذرونه....اتابک... تو نبا-

ش ضعیظاهر  ستون داره....برا اجی... بهانه اآلن احتیجلوه کن فی...   هی یبه 
ستش رو گرفتدوباره راه رف یشروع تازه...برا  نیاول یتن....مثل همون وقتا که د

 !بفهم!دی...بایبتون دیبا...یتونیقدم رو برداره....بازم کمکش کن...اتا تو م
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باره فه ام  نی... اتونسددتمیهق هق کردم... نم دو جدان داشدددت خ بذاب و
. چطور ..ارمیو طاقت ب رمیرو بگ یزخم یدستا نیا تونستمی.... چطور مکردیم
 تم؟تونسیصورت متورم زل بزنم و محکم باشم... چطور م نیا تو تونستمیم
 آخ...-

صدا شیر ج*ی*گ*رم صدا یشد... از  سته ا یناله هاش.... از   هیکه  یخ
 یافقط صددد یهوشددی... تو بالم بکردی... فقط ناله مدمیشددنیهفته بود ازش م

 آخ گفتناش... یخسته 
ر و رسوندم به دست پنشستم... به سربت اشکامو پاک کردم.... دستم ر صاف

ن م یاله-و گفتم دمینوک انگشددتاش رو ب*و*سدد اطیزخم و تاولش... با احت
ش رمیبم شته با شماتو زندگیتو درد ندا شمامی.... باز کن چ سه چ  ی.... دلم وا

 خوشگلت تنگه...
صورتم لغز و شک رو  شون کردم و گفتمدیتا قطره ا صله پاک  یبهانه -.... بالفا

 من....بروسکم؟
سته اش  یپلکا نیب از شک ب هیب خم کنار به ز نکهی...قبل از ادیجه رونیقطره ا

شه نمک رو سه و ب  اتابک دلش برات-دمیزخم...پاکش کردم و نال یپلکش بر
شده...اتابک بدون تو م شماتیشیزندگ ی... تو همه رهیمیتنگ  و ....باز کن چ

 ...میزندگ
 ...یآ-

 نایال و ایلیپاشددو بهانه...اشدددده ها... دیب-... با بغض گفتمدیکشدد ریت قلبم
 نگیم یه شددهی... باورت میکن یباهاشددون باز یشدد داریاومدنا!منتظرن تو ب
 ...ایچشم انتظار دار یبه...به....بهانه کل
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 اتابک....-
جون -از زبونش گفتم یاز آخ و آ ریغ یزیچ هی دنیبه خاطر شددن سددرخوش

 دلم...قربونت برم من... باز کن چشماتو...
 بهانه جان؟–... دمیتو موهام کش یکالفه دست شد.... ساکت

 ...دی...بهتره تنهاش بذاریانیک یآقا-دمیپرستار رو از پشت سرم شن یصدا
 نکهیبلند شدددم...با ا یصددندل یدادم... خسددته از رو رونیلرزونم رو ب نفس

که راحت  خواستیرو م ییبه شدت دلم جا یدوست نداشتم تنهاش بذارم ول
 ...بتونم توش زار بزنم

من -گوشددش گفتم ریو ز دمیشدددم رو صددورتش.... چشددماشددو ب*و*سدد خم
 چشماتو...منتظرم نذار.. ی...منتظرم باز کنکنمی...دارم نگات مرونمیب

 رفتم.... رونیو ب دمیداشت ب*و*س فیزخم خف هیگوشش رو که  ی الله
... دیکشددیم ری... تشدددی...فشددرده مکردیم ینی.... سددنگزدینا متعادل م قلبم

 ....ختسویم
 ....دمیکش یآه

من مقصددر  ی.... تلخ کنارش زدم....مقصددر نبود....ولدیبه طرفم دو روشددنک
 تا بار بذاب وجدانم رو سبک کنم... دونستمشیم
 اتا؟ یبهتر نشد-
 !شمیتا خوب نشه...خوب نم-طرف آسانسور رفتم و زمزمه کردم به

 دهم فصل
 بهانه
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 م*س*تانه... یغش خنده ها غش
 کمربند... یر پد یپ یها ضربه

 جوجه... یاون باشق توئه!تو یمن باشقشم!ول-
و ا*ل*ک*ل...نفسم باال  گاریگند س یشدن موهام رو حس کردم...بو دهیکش

 ...ومدینم
 ...دیخندیم*س*تانه م هنوز

 ....پدرت...ستی...نستی...نستی.... نستیبموت ن-
 آخسوزش......درد..کردمیبلندش رو تو پوست بدنم حس م یرفتن ناخنا فرو

ش ییهویکنارم زد... ییهوی- ست ک شد... به خاطر  ییهوی.... دیازم د سته  خ
 تو....

 کردم.... ناله
 ...دمیدادش رو شن یصدا
 ....دیخندیم هنوز

 اتاق باز شد... در
 ...بازم ترس و کوبش قلب...هیاون دوتا مرد...بازم اون لبخند کر بازم
 ا....شدنشون...ترس...استرس...کمبود هو کینزد
 ...غغغغغغغغغغغغغیج
 بهانه...-

...چشمامو باز کردم... بازم چشم تو چشم شدم با نگاه نگران زدمینفس م نفس
 شبا.... نیروزا....ا نیا یاتابک...مثل همه 
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پتو  رو صورتم.... خوردیوقفه سر م یداد... اشک ب یبه اسپر فیفشار خف دوتا
بدنم دون دون بود.... قلبم ..هندمیلرزی.... هنوز مدمیچیرو دور خودم پ وز 

 وقفه... ی... بزدیم
 بودن...همون...دوتا... من.... نجایا-

شو شما ستش رو دور ل یمحکم رو چ شدن د شرده  شار داد... ف آب  وانیهم ف
 ...دمیدیم

 .... من .... ترسمیمن م-هق کردم هق
 آب بخور...-خش دار گفت یصا با

 ...سوزهی...مکنهی....بدنم درد مخوامینم-زدم زار
نار زد.... ل پتو فت یپاتخت یآب رو رو وانیرو ک خواب -گذاشدددت و گ

 بدنت رو...سالمه بهانه جان... نی....تموم شد ...ببیدید
 ونستمتی....نمکردیم ینیحرف رو دلم سنگ هی...کردیکردم....گلوم درد م نگاش

 مدت نگفته بودمش... نهمهینگم....ا
 نفس نفس افتادم... به

 ی....چزدی....داشددت حرف مدمیشددنیفسدداش رو کنار گوشددم مآروم ن یصدددا
 بگم... خواستمیبود که من م یزیمهم نبود...مهم اون چ گفتیم
 اتابک؟-

 جونم ؟-زد یجون یکرد...لبخند ب نگام
 خورد رو صورتم.... زیل اشک

 با دستش اشکمو رو گرفت.... عیسر
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 خودشم اشک حلقه زده بود.... یچشما تو
 ...رونیب ادیقلبم االن م-....دمیم کشلب یرو رو زبونم

سدیخند تلخ شت رو  ستش رو گذا شار داد نهی... د  ری....آروم بگسیه-ام و ف
 بزن... واشی...واشی....طونیش

 اتابک...-تر شد دیشد بغضم
 جانم نفسم...-
 گفت؟یم یشبنم چ-
-گرفته گفت یاش مچاله شدد... چشدماشدو رو هم فشدار داد و با صددا افهیق

 گفت؟یم ی...تو بگو چ.دونمینم
 تو...تو...-سکسکه گفتم با
 ؟یمن چ-
 تو...-

 ؟یتو...منو... دوس دار-کردم...چقدر گفتنش سخت بود... یهوف
 معلومه!-نگام کرد و بالفاصله گفت رهیخ
 ؟یدوس دار یینه...تو...من و بمو-
 ....هیگر ریرو گفتم و زدم ز نیا

چه طرز سددوال  گهید نیشددد...ا تر دیبا بهت نگام کرد.... هق هقم شددد اتابک
 بود... دنیپرس

تخت  یکرد... خوشم کنارم رو کیآب رو به لبم نزد وانی....لنمیکرد بش کمکم
 چرا؟واضح بگو منظورت رو... هیگر-نشست و گفت
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مه چ هیرو خوردم و .... آب ها زینفس ه له  تک جم تک   یرو براش گفتم..
 شبنم...

 فقط نگام کرد... هیثان چند
 نکهی...از ادمیداد...با ترس نگاهم رو باال بردم...ترسدد رونیش رو بنفسدد یهوف

 مراقبم نباشه... گهیبد شه... بد اخالق شه... ولم کنه.د ستیحاال که بمو ن
خاک  ی....ولیسددتیبموم ن دونمیم-هق هق گفتم با خدا...تورو ارواح  تورو 

تو آرومم...  شیآقاجون تنهام نذار...بد نشددو...من فقط تورو دارم... من فقط پ
 ...ترسمیبموم بمون...من م کنمینرو اتابک...خواهش م

ش با شونت ک صدا دتمیخ شردم..با   یتو ب*غ*لش... محکم تو ب*غ*لش ف
....شددک شددتمیپ شددهیذارم؟همیتنهات م گهیم یکدوم ابله-خش دارش گفت

 نکن...
نگ تر دمیترسددینم گهید ی...ولدمیلرزیم له شددددم تو ب*غ*لش...ت چا ... م

شدددم به  رهیمرطوبم رو به گردنش چسددبوندم.... خ یکرد.... گونه  ب*غ*لم
 ...یمیزندگ-جمله تکون خورد نیفکش که با ا

....کنارم بود...خودش گفت...قول زدیبسددتم... قلبش آروم آروم م چشددمامو
آزار دادن  ی...حداقل براداشددتمی....کنارم نگهش مموندیکنارم م دیداد.... با

 آزارم داده بود... ینطوریام گرفته بود و اکه خواب رو از چشم یکس
 اتابک
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ضش...گرشبشید یو برخوردا حرفا صداش...بغ سش  هی...بجز  اش...التما
 نیهمچ هیکه تو  یباشدده به شددرط نیریشدد تونسددتیموندن... چقدر م یبرا

 ...شدینم انیب یطیشرا
-وندمبه گوشم چسب دیلرزیوقفه م یرو که ب میو گوش دمیموهام کش یتو یدست

 بگو روشنک...
 ؟یتلخ نقدریاتابک به خدا نگرانتم.چرا ا-

 ...یزمونه اس خواهر یتلخ-کردم یپوف
 ؟یبا اون ع*و*ض*ی حرف زد-...دیکش یآه

 نه....داغو یادیبهانه...ز دنید ادیب خواستیم شبید-دمیرو به لبم کش زبونم
 از پدر بودن... دونهیم یبه خاطر بهانه؟اون چ-دیخند یبصب روشنک

 یچ هیبق تهیحال یلیخ یدار یدوسددت یکه ادبا یینه که تو-شددددم یبصددب
 ...یبخند ی!حق دارکشنیم

 اتابک...-گفت دهیرنج
مال-دمیغر نه...از نظر   ثاریکم ا هی ،اگریکردی....اگر کمکم میاون داغو

 ...نه اون شبنم پست فطرت دیشنیاز حرفارو از زبون من م یلی...بهانه خیداشت
 یایگردن من ننداز...بهانه چوب ک*ث*ا*ف*ت باز اتویه*ر*زگ-دیکشدد غیج

 تورو خورد.
 یبود،ب یانصددداف یچرا ...ب دونمی...نمیراسدددت جواب نداشدددت...ول حرف
که من در اون  نیکه بود... مهم ا یبود...هرچ یشددعور یبود، ب یمنطق بود 

بال  ظه دن مام  یکیلح تا ت مت کنم. هاش قسدد با هام رو  بار گ*ن*ا* تا  بودم 
 خودم... تینشونه نرن...حداقل تو ذهن ییبه تنهاانگشتا،من رو 
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 نباش لطفا! ،نمکیستیمرهم ن-
 اونجاس. نمی.دل و دنجامیخوم ا-دیکش یخسته ا نفس

 !یکنیلطف م یلیخ-
 بکنم؟هان؟ تونمیم کاریاتفاق ناراحتم!چ نیاتابک...بفهم منم از ا-
 ....یچیه-
 ...یداداش-

 داغونم روشنک...-دمیرو به لبم کش زبونم
 ؟یکن کاریچ یخوایبا اون مردک م-
مده بود تا او شددتریب شددبمی...ددیکرده بود که پر زیدندون ت نایزم ی...برایچیه-
 نه...وگرنه نگران بهانه نبود... ای رسهیبهش م یزیچ نهیبب

 بهانه چطوره؟-دیکش یآه
 هیداره گر ای میداریب یکه آروم بخوابه....وقتا سددتیشددب ن هیبد...داغون...-
....مدرسدده هم زنهینم خوره،حرفمینقطه... غذا نم هیبه  شددهیمات م ای...کنهیم

 کنم... کاریچ دونمی...واقعا نمرهینم
 گه؟یم ینادر چ-
 یمن بهبود یول دوارهیام یادینادر...نادر که ز شیپ ارمشیم ونیروز در م هی-

 بجولم... یادیز دی...شادونمی...نمنمیبینم
 میشددونیسددکه وسددط پ هی ی..اندازه .سددوختیرو فشددار دادم...م میشددونیپ
 ...سوختیم
 صبر داشته باش...-
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شگاه رو - صدا نی.همرمیم ونیخط در م هیدان ست  شکده در  سیرئ یروزا دان
 روم فشاره... یکه فکرش رو بکن یزیاز چ شتری...روشنک بادیب

 ؟یبا بابک حرف نزد-
 آخه... فهمهیم یحرف بزنم...اون نامرد چ خوامینم-

 تهران.... امی...اگه بشه مگهیم یمهران چ نمیبب-...دیکش یآه
 ...شکشیپ هیخودت برس،بق ی.تو به بچه هایایب خوادینه نم-
 .ادیمیاز دستم برن یچیه یکنم وقت کاریاتابک به خدا نگرانم...چ-
 روزا.فقط دبا کن. نیدبا کن زودتر تموم شن ا-

دا قبول ...خادیاز دسددتم برنم یزیاز دبا چ ریغ-رنگ بغض گرفت صدددداش
 کنه...

 یاداشت حرف ری... زل زدم به بهانه که سر به زسادمیوا عیاتاق باز شد... سر در
 ...دادینادر رو گوش م

 ...یفعال خواهر-
 مراقبش باش...فعال!-

 شدم به نادر... رهیگذاشتم و خ بمیرو تو ج لمیموبا
 فکر کن...باشه؟ یلیحرفام خ یبهانه جان...رو-

 باشه...-گفت رفتیور م که با دستاش نطوریهم
ش ی...پس فردا که اومدنیآفر–زد  یلبخند نادر ست دارم خندون با ...من یدو

 باشق کل کل کردن باهاتم!
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مات نگاهش کرد.. دستم رو ور کمرش حلقه کردم... سرش رو چسبوند  بهانه
-تلب گف ریزد و ز یخواستم... چشمک حیام... با نگاهم از نادر توض نهیبه س
 بعدا!
ش یقیبم نفس س یموها ی... رودمیک -و رو به نادر گفت دمیبهانه رو ب*و*

 ...نمتیبیم
 تا بعد...-
 ...داشتی... بهانه ساکت و صامت کنارم قدم برممیاومد رونیاتاق ب از
 یتا جمله ا3که هر  ییوقتا ی...چقدر دلم تنگ شددده بو برادمیکشدد یخفه ا آه

 .بود... یدو تاش با قهر و ناراحت میگفتیکه م
 دور دور؟ میبر-

 ...خوادیم تزایدلم پ-دیکش یآه
 به چشم!تو جون بخواه.... یا-گفتم شنهادشیپ دنیزدم...سرخوش از شن پلک

 داد... رونیرو خسته ب نفسش
 خواب راحت... هی...خوادیدلم خواب م-

خت بود ،چ رونینفسددم رو ب تلخ قدر سدد و  خواسدددتیرو م یزیدادم...چ
 .براش فراهم کنم.. تونستمینم

 هم فشار دادم... یرو پلکامو
ستش شردم و گفتم د ستم ف بعدش خدا  به بدن...تا میرو بزن تزایپ میبر-رو تو د

 بزرگه!
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گوشددش  ریدادم و ز فیفشددار خف هی...دسددتش رو دمیکشدد ی...آهدیکشدد یآه
 بگذرد... زین نیا-گفتم

 شن؟یفراموشم م ی...ولگذرنیم زایچ یلیخ-بغض گفت با
و ... تومدیاز دسددتم برنم یکار چیشددتم که بگم...هندا یچیکردم...ه سددکوت

 زمان درمانگره...-دمیو نال دمیموهام دست کش
 ...در رو باز کردم ونیبه ماشدد میبود دهینگفت...رسدد یچیه گهیکرد و د یپوف

نشست... آروم در رو بستم و فکر کردم...  یصندل یمنتظر شدم سوار شه... رو
 د؟یفهمیدرد من رو م ی..کمشاور داشتم. هیبه  ازیخودم منم ن

 نوشابه اش گره خورده... وانیمونده بود و دستاش دور ل زیبه م رهیخ
 !گهیبخور د-بود پاک کردم و گفتم یکم سس هیبرداشتم و لبش رو که  یدستمال

با گنگ دیکشدد یآه گام کرد...سددع یو  ند بزنم ین خوشددمزه -کردم لبخ
 م؟یکباب بخور میست؟برین

 ...ادیم خوابم-کرد و گفت یهوف
 که... ینخورد ییچیه-دمیکش یآه
 اشتها ندارم...-

نادر م رونیرو محکم ب نفسددم فتیدادم... با گ  کیموضددوع کل هیرو  دین
ر کن پس صب -گفتم یلبخند الک هیبا  نیهم یکنم..اصرار هم ممنوع بود...برا

 حساب.... یبرم برا
خودت -قدم برنداشددته بودم که گفت هیبلند شددددم... هنوز  زیپشدددت م از

 ...ینخورد
 منم اشتها ندارم.-زدم لبخند
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به طرف  ی...بدیاشدددک درخشدد ی هیبا ال نگاهش طاقت رومو برگردوندم و 
 ...شیحالتاش... بغضش...کالفگ دنیاز د شدیصندوق رفتم.... قلبم فشرده م

مونده بود و هنوز دستاش  زیبه م رهیانداختم... خ زیبه م یکردم و نگاه حساب
 بود... حلقه وانیدور ل

 م؟یبر-و گفتم سادمی... کنارش ازیسمت م برگشتم
ش گنگ شماش  شار داد  یشده بودن...لباش رو رو یا شهینگام کرد...چ هم ف

 بلند شد...
 ؟یبگ یخوایم یزیچ-

 رفتم... نیرو تکون داد...دستش رو تو دستم فشردم و به طرف ماش سرش
 محض بسته شدن در اشک رو صورتش روون شد... به

 اشکاتو... نمینب-گفتم متیردم خونسرد باشم....با مالک یسع
 بدبختم؟ نقدریچرا من ا-بغض گفت با

 رو تو دستم فشردم... فرمون
 سال از همسنام بقب بودم...حاال باز... هی شینجوریهم-

 توی....تو آموزش و پرورش...پرونده پزشددککنمیصددحبت م رمیم-گفتم عیسددر
 نکن... هیحانا...گرامت یبرا یریم وری....شهردمینشون م

 انیب خوانیفردا فرنوش و سددارا م-دسددتاش صددورتش رو پوشددوند و گفت با
قدری...چرا من ادنمید نه خونواده ا ن نا فرق دارم؟ نه آیبا او نه یا ندهی...  ...

 ...یدیام
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پاش مشددتش ند رو رون  ب به دن-رو کو مدم؟همش  ایاصددال من چرا  او
نادر میبذاب...رنج...سددخت  خوامیمن نم یفکر کنم...ولرو حرفاش  گهی...

 ...رمیبم خوامیفکر کنم...من م خوامینم دنیکه بهم م یواه یدایفکر کنم.به ام
 تر زار زد....و بلند دیرو باال کش شینیدادم....با صدا ب رونینفسم رو ب یسخت با

 اره...ند دهیتنها که فا هیحداقل حرف بزن....گر-رو روشن کردم و گفتم نیماش
 ....یکنی...درک نم عیهتو...منو...-

 هیمن با هر  کنم؟بهانهیبهت بفهمونم درکت م یچطور-و گفتم دمیکشدد یآه
 ...شمیو زنده م رمیمیم چکهیکه از چشمات م یدونه قطره اشک

پاک کردن با کاش رو  نت رو -پشدددت دسدددت اشدد نده شدددد من مردن و ز
 ...ینبود زدمیاسددمتو ضددجه م ی....وقتخواسددتمی....من کمکت رو مخوامینم

ع اون موق یکردی...اگه درکم می. نجاتم ندادی.دسددتم رو نگرفتیکمکم نکرد
 ....یدیرسیبه دادم م

 تو شکمش... دی...پاهاش رو کشدمیکش آه
.من از برضه.. ی...من بشدیم نیی.بغض تو گلوم باال پاخوردیسرم تکون م مغز

 ...یچیبکنم... ه یغلط چیکمتر... نتونسته بودم ه یهه چ
رد تر بود تا حرف به د نیدادم...گاه وقتا حرف نزدن سددنگ رونیبنفسددم رو  تلخ

 دادن.... لینخور تحو
نه...مغز سدددرم ت گذاشدددتم عادل بز نا مت  ریخون خونم رو بخوره...قلبم 
ه از بشدد دهیکنه... گذاشددتم روحم خراشدد خی هویداغ بشدده و  میشددونیبکشدده...پ
صددر بودم...حرف مق یو دم نزدم!!!وقت شدددنیکه هر لحظه رو م یقیهجوم حقا

 خوردیزدنم به چه درد م
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کرد و من رو دلخون....دلم  هی...حرف نزد فقط گرختیخود خونه اشددک ر تا
 تیسددرم رو بکوبونم به فرمون و بلند بلند زار بزنم....منم شددکا خواسددتیم

کنم....قضدداوت  رون،محاکمهیبکشددم ب نهیکنم...هق هق کنم... قلبم رو از سدد
...هرچند دنبو تشی...نه که نشدده...موقعشدددینم یول کنم... هوار هوار کنم...

 !تهینبود موقع ی جهینشدن خودش ر نت
ط با فشار کنه...فق هی.... دستش رو تو دستم فشردم و گذاشتم گردمیآه کش فقط

ستم بهش م یگه گاه ستم...م فهموندمید صه مفهممیه ... دلم زار خورمی...غ
 ....خوادیزدن م

ستم رو یکه گاه نیهم شار د سکوت ب نی...همدادیجواب م ف  رو نمونیکه تو 
تامون نم نیبه سددکوت ب بت بود...ارزش  یکل د،خودشیکشددیدسدد موه

شت....ا ستش رو ازم در ی دهییگرا یسرد یگرما نکهیدا شت  غید  ایدن هیندا
که هنوز امدادیم یکم بهم تسددل هی.... دیارز یم  یهسدددت....نور یدی...

ست... رو ست... تموم م یا یشنه روز خوب  هی...ایسائل ....بدبختم شنیه
کردم دلم رو خوش کنم به  یسددع قینفس بم هی....و من سدداده لوحانه با ادیم

 !ادیب خواستیکه سالها بود م ییاون فردا
 که؟ یستیخواب ن انایاح-کردم و گفتم اطیرو وارد ح نیخونه.... ماش میدیرس

 نه تکون داد... یبغض سرش رو به نشونه  با
 کردمی.. خم شدددم طرفش و همزمان که کمربندش رو باز مسددمتش. برگشددتم

 در رکابتون باشم! خواستمیشد که....م فیح-،زمزمه کردم
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ش یآه شکاش گفت دیک شدت گرفتن ا ست -و همزمان با  شبنم رو رو د تو 
 ؟یبردی،میبردینم
 ...دیمات موندم...با شوک زبون به لبم کش شییهویسواال  نیا از

بازوم دیرو کوب مشددتش قدریچرا ا-و زار زد رو   کیحسدددادتش رو تحر ن
 تا ... یکردیبهم محبت م نهمهیاون ا یجلو ؟چرا؟چرایکرد

 بهانه...-گفتم مبهوت
که من مجبورت  یشددب ادته؟همونیدوسددتت  یشددب داماد-کرد هیتر گر بلند

 ....شبنم از همون موقع از من متنفر شد....م؟شبنمیکردم تا تخت ببر
...تو که کردمیچه بودم...احمق بودم،درک نممن ب-شددد دتریشددد شیها یها

 که... ینداشت استیس نقدریا ،چرایبزرگ بود
 بود... یا یچه بدبخت نیا ایخدا-دلم گفتم یو تو دمیرو گز لبم

ش غیج هوی سا یاز همه متنفرم....از همه.... از همه -دیک که دنبال منافع  ییک
باز ییخودشددونن... از تو رو برطرف  ازاتیتا ن یقرار داد چهیکه شددبنم رو 

شونه م نهیک ریت ی....فکر نکردیکن صطالحرهیاش من رو ن  ... از اون بابک به ا
ث من و تو باب یرابطه  ردنکه با برمال ک یپدر که ولم کرد و رفت...از اون فرح

شدن ا شن  س شیآت نیرو شواهد م مهیکه پدر واقع یشد.... از اون ک  گنیو 
ز همه ... اهیدخترش تو چه حال و روز نهیبب ادیکه ب ستی...نستین یهست ول

 از همه... شتریمتنفرم... از تو ب
جسور زل بزنه تو چشمامو بگه ازم  نطوریا نکهیرو داشتم جز ا یزیهرچ طاقت

 متنفره....
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.... چه سدددتین شیحال یچیه یول فهمهیم یلیخ کنهیاز اون نادر که فکر م-
شوصاح یدل ب نیتو دل من چه خبره؟ تو ا دونهیم رکم د گهی...مهییب چه بل ب
....از همه تو متنفرم... به خاطر کنهیدرکم نم یشکی...هکنهیدرک نم یول کنهیم

 ....ادی.... از همه تون بدم متونیو موقت یالک یتک تک ترحماتون... محبتا
شیم ریت قلبم شتم...همدیک شو ندا تو  هیند ثانکه چ نی....توان فکر کردن به فکرا

شم وول خورده  شتن روانگو شون فکرم  کردن،چهیم میبودن دا سه بخوام به بر
 بکنم....

 تو؟ میبر-... با ترس و نامطمئن گفتمدمیکش آه
قدرت  یهوی یلیو خ دیکشدد غیج مام  با ت هام.... به مو خت  ندا نگ ا چ
شیم شمامو رودیک شار دادم....هم ی.... چ  گهیبکس العمل د چی...هنیهم ف
 ... شدیوم منشون ندادم... اگر با زدن من آر یا

ص- ص ریتق نفر  هیشدم...  ینجوریتوئه....به خاطر تو من ا ریتوئه....همش تق
شتم....اونم ا سش دا شت،منم دو سم دا سم  ینطوریواقعا دو شد.... چرا دو

/؟چرا؟چرا ؟ تو فقط جواب سددواالمو بده... یاتابک؟چرا بموم نبود یداشددت
من  یدونسددتی...مگه نم.ی... چرا دوسددم داشددترمیمی... دارم مشددمیدارم خفه م

 ام... چارهیطلسم شده ام...نحسم... بدبختم...ب
ختیسددرم م پوسدددت  تیاهم ی...ولکردمی...کش آوردنش رو حس مسددو

داشت که بابث  تیبهانه اهم دنینداشت...زجر کش تینداشت... اصال اهم
 ....شدیم میبصب یکش آوردن سلوال
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مش  یکه قبول دار و؟بگیساکت ؟چرایگینم یچیبگو...چرا ه یزیچ هیخب -
 توئه... ریتقص

مامو ما رهیباز کردم...خ چشدد بارون یشددددم تو چشدد  ریتقصدد-شیقرمز و 
 حقته... یبگ یخودمه...حقته...هرچ ریمنه....همش تقص

 اتابک؟-دیرو از دور موهام باز کرد...با هق هق نال دستاش
 رهیمیاتابک م یدونسددتیجون اتابک....م-تو ب*غ*لم... دمشیاراده کشدد یب

و  چارهی... بیسددتیبرات؟دوسددت داشددته،داره...خواهد داشددت...تو نحس ن
 ...یمی،زندگی...بمری...تو همه کس منیستیبدبخت ن

 خوب نباش... نقدریا-
ته من گف یک-و گفتم دمیزده بود ب*و*س رونیرو که از حفاظ شالش ب گوشش
 کنم؟هان؟یترحم م

 م موند...تو ب*غ*ل یهمونطور هیکرد... چند ثان یفیخف عیه عیه
به  یفیام مچاله شددد... فشددار خف افهیپهلوم،ق یها چهیشدددن ماه دهیکشدد از

 تو... میبر-کمرش آوردم
 َه...وا!-دیکش ینفس یسخت به

سر یرو رو فکم شار دادم و  شو رو عیهم ف هم  یاز خودم جداش کردم...پلکا
 ... دمیکش رونیرو ب یداشبورد اسپر یفشار داد.... خم شدم از تو

 دمیشک یی... فشار پلکاش کمتر شد....آه پر سر و صداسیپ یبا صدا همزمان
 شدم... ادهیو پ
ام ...  نهیتو ب*غ*لم...سددرش رو چسددبوند به سدد دمشیرو باز کردم و کشدد در

 که اطرافش بود.... یتلخ یسر و صداها یهمه  د،کناریکوب یقلبم با شاد
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س شتمش رو دمیر شب ر یخوایم-تخت و گفتم یتو اتاق... با آرامش گذا و ام
 م؟یبخواب اطیح

 نه تکون داد... یرو به نشونه  سرش
 ق؟هوم؟یآالچ ری... زمایقد ادیبه -

 تو تو اتاقت بخواب...من تو اتاقم...-گفت خفه
 بمرا تنهات بذارم....بمرا!-کردم یفیخف اخم

بنداز بخواب... هروقت  یزیچ هی نیحداقل رو زم-تو چشماش... دیدو اشک
 ...یستتو نش شمیم اریب

 نکهیمن به ا-و گفتم سشیخ یزانو زدم... دستم رو رسوندم به گونه ها جلوش
 مموش... سیکه مهم ن دنی... مدل خوابمیکنارتو باشم راض

من برم لباسددم رو بوض -و گفتم دمیرو ب*و*سدد شیشددونینگام کرد... پ فقط
 ...باشه؟امیکنم م

م....دوسددت دوسددت دار-رو نرم تکون داد... دسددتش رو فشددار دادم سددرش
 دارم....دوست دارم...

شون داد... چند ثان هیرو جمع کرد...  لباش صله  کرد  یسع یه هیذره از هم فا
ش شون بده اما....زبونش رو ک ست...  دیتکون شماش رو ب شون... چ طره ق هیبه

 !شتریمن ب-اشک رو صورتش سر خورد... دستم رو فشار داد و گفت
صداقت کالم خنده صورتم...  ست رو  ش ستاش رو ن شماش... د ش....برق چ

 -لب گفتم ری....با تمام توانم به لبام فشردمشون و زدمیب*و*س
 که جهان در کف اقبال تو باشد.... یخواه
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 باش که خواهان تو باشد... یکس خواهان
مه  و نار ه ظه...در ک بدجور یتلخ یدر اون لح هان  در  یها...حس کردم ج

به دوسدددت نیکف اقبال منه....ا با همه  ابتراف  فاش فرق  یداشددتن... ابترا
 بمو نبودم!! گهیمن د نباریفرق پررنگ...ا هیداشت... 

سرش رو زانوم بود خوابش برد....موهاش رو کنار م نطوریهم و پوست  زدمیکه 
و  افتادم که آبله مرغون گرفته بود یوقت ادی...گذروندمیسرش رو از نظر م دیسف

و  سددوزنیم نکهینق نقاش سددر ابالمه جوش.... تقالهاش و  هیتو سددرش 
 خاروندن سرش... ی.... اصرارش براخارنیم

رد و  چی...مثل همون روزا موهاش رو کنار زدم و دنبالش گشددتم... هدمیخند
 نبود... ینشون

دادم...موهاش رو با مرتب کردم ...چراغ خواب رو خاموش  رونیرو ب نفسددم
 پشت سرم... واریدادم به د هیکردم و سرم رو تک

 ....رفتنیتو سرم رمه م فاشحر
 هاش... بغض صداش... هیگال

که با صددحبت درباره اش  ینانیپدرش و حس بدم اطم یزدنش درباره  حرف
 ...ستین وونهید یانی...انگار هنوز باور نداشت کنشستیتو چشماش م

 تو رفتاراش منم متزلزل کرده.... یتعادل یرو تکون دادم...بهانه با ب سرم
 نیاون دوسددت دارم آخرش...با ا سددت،پسین یانیداشددت که کن نانیاطم اگه

 بود؟ یجنس و لحن چ
 بخواب.... ریاتابک بگ-دمیاز ته ذهنم شن یغر غر یصدا

 ...دمیکش یآه
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... تهیپام اذ ی...حس کردم سددرش روشیرو وختم به صددورت مهتاب نگاهم
 باشه بالشت نرم تر و مسطح تر بود... یهرچ
شسرش رو بلند کردم و  آروم ست هی... دمیپامو بقب ک رش س ریبالش رو ز ید

ستیم یگاه میساده ا یکارا نجوریهول دادم...انجام ا شه!وقت تون  یسخت با
شدددن طرف تو وجود رخنه کرده باشدده.... ترس از حلقه خوردن  داریترس از ب

 اشک تو نگاهش... محقق نشدن آرزوش...
 کردم... یپوف

ش... بالدمیخز نییتخت پا یاز رو آروم صاف  دمیشش رو ک باال و خودش رو 
فرستادم و سرم رو گذاشتم کنارش  رونیراحت ب الیخوابوندم... نفسم رو با خ

م که با انگشددت نطوریتخت... دسددت کوچولوش رو تو دسددتم گرفتم و هم یرو
 بدونامشددب -چشددمامو بسددتم و از ته دل آرزو کردم دادمیم یپوسددتش رو باز

 کاب*و*س بگذره براش...
 خواب رفتم... کردمیم یکه با دستش باز نطوریهم

سر حس ستش داغه...  شمامو باز کردم...ا عیکردم د چند وقت از  نیا نقدریچ
 کارکشته شده بودن... دایبودم که شد دهیحواسم کار کش

 زدم... پلک
 ...کردیدرد م سرم

 ...ومدیم خوابم
 هم گره خورده بود انداختم... یبه دستامون که تو ینگاه
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ه اآلن...انگشددتامون گر یدسددتش تو دسددتم بود ول دمیخواب یدم وقتبو مطمئن
 خورده بودن...

 یا خسددته ی ازهی...خمنمیبیکردم تا مطمئن شددم درسددت م نییباال پا ابروهامو
 فت...ر نیو لبخند زدم...هنوز لبخندم کامل شکل نگرفته بود که از ب دمیکش

 داغ بود... یادیز دستم
 کردم... یپوف

 اتابک....دستاتون برق کردن.... یشد یوسواس-
... با دسدددت آزادم چشددمامو فشدددار دمیکشدد یا مهینصددف ن ی ازهیخم باز

دادم...انگشددتام رو باز کردم... از هم فاصددله شددون دادم و آروم دسددتش رو از 
 ....دمیکش رونیدستم ب

 یخشددکه!چ-و سددر خودم غر زدم دمیکشدد یرو تخت یحرص دسددتم رو رو با
 برق کرده... گهیم

 تبه...-و گفت دیکش یآه
به  مکردیآرزو م یبهش فکر کنم.... کاش وقت خواسدتمی... اصدال نمدمیگز لب
 بدون کاب*و*س ، لفظ آروم رو به کار برده بودم... یجا
 هام رو فشار دادم... قهیشق

 ... داغ داغ بود...شیشونیرو رسوندم به پ دستم
 نشه؟ داریب شهیم یعنی-کردم... یهوف

 ...دهیخره تبش شد-
با زی.... از جام بلند شددددم و به طرف مدمیکشدد یآه رو  لمیاتاقش رفتم...مو

 2:39-به سابت انداختم یبرداشتم و نگاه
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 نادر رو گرفتم... یتوجه به سابت شماره  یب
خواب  یکه صددا شددمیم دیتا بوق خورد...داشدتم از جواب دادنش نا ام چند

 اتابک؟ -نشست یآلودش تو گوش
 رده...تب ک-و گفتم نییپا دمیرو کش رهیرفتم...آروم دستگطرف در اتاق  به

 ...دیکش یا ازهیخم
 زد؟ یحرف نیاز مطب رفت-

 نادر بازگو کردم... یرو که گفته بود رو برا ییزایو خالصه،چ عیسر
 ...هیبصب-کرد و گفت یپوف

 !دیخواب ینه آروم بود وقت-
 !هیخره...تبش بصب-

 آهان...-رو خاروندم سرم
 آرامبخشم بهش بده... هین،ییپا یاریبش رو بکن ت یسع-
 اگه بهتر نشد...-

به فکر  ؟همشیکه تو دار هیچه بادت ننگ نیا-دمیبلندش رو شددن یصددددا
 !ادیباش تا سرت ب نایبدتر

 ...دی..ببخشدیببخش-گفتم کالفه
 باف!َاه... یمنف یزنیبرو گم شو حال آدم رو بهم م-

ش رو  یافب یمنف نیا کردیم یسع یکردم...بدبخت ه یقطع کرد...هوف شویگو
 از من دور کنه اونوقت من...

http://www.roman4u.ir/


 565 های تنهایی منسرگیجه 

پتورو  نگاهش کردم.... هیو برگشتم تو اتاق...چند ثان دمیلبم کش یرو رو زبونم
 پارچه برگشتم... هیرفتم... با ظرف آب و  رونیاز روش کنار زدم و ب

 ...کردمیاش م هیپاشو دیبا
بادمیکشدد یآه نه... ینجوریا دی... چرا  باتب ک به ا نیهمچ دیچرا   یضددر

 بخوره...چرا واقعا؟
صدا پارچه سکوت اتاق رو  دنیچکیکه ازش م یآب یقطره ها یرو چلوندم... 

 شکست و آهم رو خفه کرد...
ر.... شعو یب ی...همش به خاطر توئه... تونیرو بب دنشی...زجر کشیمقصر-

 حقته... یو ناتوان یخود خور نیحقته! ا
اغ ... ددمیکشدد میشددونیرو به پ سددمیخ یم.... دسددتاتر پارچه رو فشددرد محکم

م... داشت تیبه حما اجی... منم احتدمیکشیبود...منم تب داشتم... منم زجر م
 ...دادمیواضح بود...پررنگ بود... من داشتم تاوان پس م زیچ هیاما... 

 م*س*تونت بود... کیج کیج-
 بود! میکیج کیچه ج-زدم یپوزخند

 حقته!بکش...-
شمیدارم م- ... بهانه... چرا اون؟همه جوره تحمل نهیسنگ یلیخ نیا ی....ولک

 ...شینجوریا یتاوان رو،ول نیداشتم ا
ش تلخ سم رو فوت کردم....پارچه رو ک صورتش رو جمع  دمینف ستش...  رو د

 کرد...
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مجازاتت،گل گ*ن*ا*هامو که چه  نیبا ا-رو گرفتم سمت سقف و گفتم سرم
شتمم ر 7 یبرض کنم،گ*ن*ا*ها  هی...غلط کردم... تمومش کن... بقیختیپ

 رو خودم چاکرتم...بهانه ام رو آزار نده... یباز
 بهانه
 ..یبود...خسته بودم...تشنه...آ گرم
 ...یآ-...دیکش ریشدم...ستون مهره هام ت زیخ میسرم ....ن ریز یدست دنیخز

 قرص...نفس تازه کردم... هی یآب...تلخ ینا مفهوم...خنک یصداها
 داغ شد...مماس شدن بدنم رو با تشک حس کردم...هنوز گرم بود... میشونیپ

 اتابک...-
 جونم؟-
 گرمه.-

سرد یقطره ها کیچ کیچ یصدا ...درست میشونی...رو پیسیو خ یآب....
چشمامو باز کردم...به  یلباش سوخته بود.... بصب یکه با داغ ییرو همون جا

 برده بود.... نیرو از ب یاون داغ یچه حق
 ؟یکنیم کاریچ-

 ...یتب دار-سرخش رنگ تعجب گرفت نگاه
 برداشتم و پرتش کردم... میشونیپ یرو از رو پارچه

 .نییپا ادیتبت ب دیبهانه با-
 ...خوامینم-
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شتم.... دلم گر یرو رو سرم ستیم هیبالش گذا ...غر زدن و نق نق کردن خوا
 ...ی...ولخواستیم

 ...اتابک گ*ن*ا*ه داشت.دمیکش یپوف
 موهام حس کردم.... نیستش رو بد دنیخز

 بهانه؟-
 ...رفتیتو سرم رمه م یزبون آوردم هرچ به
 کرده؟ یزنش چه شاهکار دونهیبابک م-

 نه....-کرد یواضح اخم
 ...هی شیدخترش پ دونهیبابام م-بغض گفتم با

 نامحرمه؟-زدم یپوزخند
 نگام کرد... فقط

فه گاه و پر ول کال نال یاز ن مراقبتش رو  شددددیم ضیشددبنمم مر-دمیپوچش 
ماتیکردیم خاطرش سددرخ م ؟چشدد به منم فکر  یبود شددشیشدددد؟پیبه 
 ؟هان؟یکردیم
 ری..بگیگیم ونیهذ یدار-...با حرص گفتنمیدسددتاش مانعم شدددد بشدد با

 بخواب...
 شی،پیکردیبه اون فکر م یکنار من بود ی....وقتتهی...واقعسین ونیهذ-زدم داد

 چطور... یاون بود
 ...شهی...همیتو ذهنم بود شهیمه-دیبستم و نال چشماشو

 یسددمت شددبنم و اونا یپس چرا...چرا رفت-...دمیرو به شددونه اش کوب مشددتم
 ...یبابث رنجش من شد نقدریا گه؟چراید
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 بهانه...-
ه خاطر ضربه رو ب نیبزرگتر ی،وقتیمونیم داریاره کنارم ب دهیفا ؟چهیبهانه چ-

 تو خوردم؟
 مشت کرد... دستاشو

 ...یگینم یچیچرا ه-
 ...دیکش یآه
 حرف راست جواب نداره...-

 بگو سکوت نکن.... یزیچ هی-شونه اش گذاشتم... یرو محکم تر رو مشتم
سددمتم...  دیدفعه چرخ هی... چند قدم رفت... سددادیکرد....بلند شددد وا یپوف

 ...کردیستاش هنوز مشت بودن... مغز سرم دام دام م
.... بخواب بهانه... فردا با بخواب-داد و گفت رونیبار محکم نفسددش رو ب دو

 ... حال منم...ستی...بخواب قشنگم.... االن حالت خوب نمیزنیهم حرف م
 نفسم حبس موند... هیچشماشو بست.... چند ثان هیثان چند
 هوا... یتنم...گرم یتوجه به داغ یپتو...ب ریز دمیخز
گاهش ن ... متعجبدی... دستم رو کشنی... پرتش کرد رو زمدیرو کنار کش پتو

فت ند و گ مال رو چلو قدرت دسددت مام  با ت کن  یبخواب ... سددع-کردم... 
 ...یبخواب

کردم و اشکم روون شد...چشماشو  یدستم گذاشت...ناله ا یرو رو دستمال
 هم فشار داد... یرو
 نکن...اصال... هیگر-
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 دکتر.... میبر-کرد تو ظرف و گغت تیرو پر دستمال
....خجالت زده به خاطر برخوردام،صددداش که بهش زده بودم ییاز حرفا نادم

 زدم...
 ب*غ*لم کن...-...کردیم تمیکرد...نگاه کالفه قرمزش اذ نگام

 بدم؟ یلیخ-و محکم ب*غ*لم کرد... هق هق کردم دیکش یپوف
 ...یستین-
 ...کنمیم تتیاذ-

 ...دمیبهت حق م یول کنمیدرکت م گمیبخواب...من ...نم-داد فشارم
 اتابک؟-
 جونم؟-
 ...ترسمیممن -
 بروسک؟ یاز چ-
 ازم... رهیبرگرده....تورو بگ ترسمیشبنم... م-

 ....چرت و پرت نگو..سسسسیه-فشارم داد که ناله ام بلند شد.. آنچنان
 باشه باشه...فشارم نده....-

 ...دمیکش قی..نفس بمدیرو ب*و*س میشونیدستاش رو کم کرد...پ فشار
 اتابک؟-
 جانم نفسم؟-
 نه؟ یمونیم شمیپ-
 ...پشتتم...شتمیپ-
 قول؟-
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 قول...-
 فردا...فردا...-

مم مثل برق از جلو چش ریتصو هی.... دیکش ریتر ب*غ*لم کرد...قلبم ت محکم
 رد شد...

 قطع شد... نفسم
 بهانه..-
 هههه...-
 بهانه نفس...نفس بکش...-

 خودم تو گوشم منعکس شد... قلبم...آخ... غیج یصدا
 .صورتم.. یرو گرفت جلو یاسپر

 و ا*ل*ک*ل...برق... گاریس ی...تقال...بوهیلبخند کر هی
 آخ...-

 شبنم... یم*س*تانه  یدست اتابک...نگاه نگرانش...خنده ا یتکونا
 ....خوردیکه به صورتم م ییشدن موهام... خشونت دستا هیکش

شمامو شار داد و با تمام قدرت ج یرو چ ش غیهم ف ... التماس کردم.... دمیک
 یییی... قلبم.......آهریازم فاصله بگ

 اتابک
 راه نرو! نقدریا-

 یفهمینم-...دمیو نال دمیکش شونمیپر یتو موها یرو فرو خوردم...دست بغضم
 !یفهمیچه خبره تو دلم...نم
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 کرد... یپوف
 !کنهیرو درمون نم ی...حرص خوردن دردیباش لکسیکن ر یسع-

ره اش گ قهی حرفش به طرفش هجوم بردم...دسددتامو به نیا دنیاز شددن یبصددب
 یدیفهمیمنو؟ اگه م یفهمینکن!م یالاقل بصددب یکنیدرک نم-دمیدادم و غر

راحت  نقدریا یدیفهمی... اگه میزدیبودن حرف نم لکسیراحت از ر نقدریا
نادر تو ب*غ*ل من بود... خودش خواسدددت  یخواسددتیازم نم آروم شددم... 

شروع مدونیافتاد رو نم یچ ادیب*غ*ل من  ؟تویفهمی... مکنمب*غ*لش   ...
له...بفهم ع*و*ض*ی... تو ب*غ*ل من زجر کشدد نا جه زدن... به ز  دیکرد 

نتونسددتم  یغلط چیبرضدده...من از سددگ پسددت تر ه ی....اونوقت من..منه ب
 بگو آروم باش... بازم... ؟بازمیفهمیبکنم...م

با حرص خوردن و  ی... ولفهممتیاتابک...باشددده پسددر...باشددده...من نم-
 ...یبه حرفام گوش بد دیکرد...با شهینم یکار تیبصبان

 شدد تو رهیاش بودن گذاشدت...خ قهیدسدتام که هنوز زندانبان  یرو دسدتاشدو
شمام...نگاهش رنگ همدرد شت... یچ شحال بودم  هیدا درک متقابل... خو

 .ستین یکه حداقل از ترحم خبر
 فرستادم و دستامو باز کرد... رونیرو با تمام قدرت ب نفسم

 کردم... یهوف
 رو بهش کردم... به طرف پنجره رفتم... مپشت
 خونه.... یخلوت جلو ابونی...به خابونیزدم به خ زل

ف و بعد شروع کرد به حر دیکش قینفس بم هیبه سکوت گذشت...  قهیدق چند
حرف بزن...باهام درد و دل کن...خودت رو سددبک کن..هرطور که وس -زدن
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خلوت نعره بزن.... فقط  یاج هیمن و بزن...سددرم داد بکش..برو  ای...بیدار
ش یسع سبک  ضت رو قورت نده اتابک...تو بایکن  ش دی... بغ  ات یسببک با
 منو؟ یفهمی...میسیجلوش محکم وا ی...تا بتونیایبا بهانه کنار ب یبتون
 تکون دادم... سر

شن یر نیبودم همچ دواریام- شه... هرچند ام یاک شته با سبتا محال دیندا  ین
 یماهه گذشددته نسددبتا خوب بل کرده بود....ه هیانه تو به ی.... .ولیبود،ول

 ... دمیام
کهیا الیخیب-کرد یهوف  نیهمچ هیکه االن  نهی.مهم اکردمیفکر م یمن چ ن

 هرچند سخته... میحلش کن میکن یسع دیوجود داره!با یمسئله ا
ش یشونیپ سبوندم به  سبتا خنک رو به روم و خ ی شهیداغم رو چ دم به ش رهین

 ....نیماش
ه که ورود ب دونهیبرده باشدده،م تیاز انسددان ییرو هر کس که بو نیاتابک...ا-
 دخترا چقدر سخته... یزنانه برا یایدن

 ...دیسوخت...اشک به چشمم دو قلبم
نا- تاهل یمن هر روز چقر مراجع دارم،ز ناشددو یم  شددونییکه از روابط ز

 .... بهانه..یلهم از شروع رابطه ندارن... و یتلخ یتجربه  نکهیا ن،بایناراض
 ...گرفتیم شی...قلبم داشت آتدمیآه کش فقط

صا  شهیهم نایاول- صو  هییجا ی... توقع بیتجربه ا نیهمچ هیموندگارن...مخ
 ...میکه بخوا
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که از فکر کردن بهشددون وحشددت داشددتم،چه برسدده به  یقیحقا دنیشددن از
نفسام  ه باک یا شهیرو از ش میشونیپ ی هیرو مشت کردم...تک دنشون،دستمیشن
سته -شده بود گرفتم و گفتم سیخ من فقط ب*غ*لش کرده بودم...اونم به خوا
 خودش... ی
 اتابک... شیدیتو ب*و*س-

 ...دمیب*و*سیم شهیکه هم نویگردنش رو...ا-دمیرو کش موهام
سرم  یافتاد؟ وا یچ ادیتو ب*غ*ل من -قطره اشک رو صورتم قل خورد.... هی

 ....ترکهیداره م
 شیمن....نادر دارم آت یلحظه خودت رو بذار جا هی-پاتمه زدمچم وارید کنار

کنم... التماس که  زیخودم رو حلق آو خواسددتیدلم م زدیکه م غی...جرمیگیم
 ...واریدوس داشتم سرم رو بکوبونم به د کردیم

ش موهام صورتم م-و گفتم دمیرو ک  غیولش کنم... ج گفتیبا نفرت زل زد تو 
 ... گفتیم دیکشیم

 ریشروع به تپش کرد... ت انهیحرفاش نفسم حبس شد...قلبم وحش یورادآی از
 ....دیکش

 کنارم نشست... نادر
 رو ازش گرفتم... سمیزد تو چشمام...نگاه خ زل
 ییوقتا ی... صبور باش اتابک...مثل همه ی...ولقیرف یحق دار یبگ یهرچ-

 که...
نه - ها نابود کردن.... روحش رو کشددتن... ب ته  یلیمن خ یروحش رو  وق

 برام درده...بفهم درده.... نای...ادهینخند
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 رو فشار داد... بازوم
....زمان درمان گره.... صبر یایمطمئنم از پسش بر م-زد و مطمئن گفت پلک

 کن....صبر!
 بهانه

 و دیبهانه...من و سددع گهید ایب-و گفت ختی...موهام رو بهم ردیخند نینگ
 !گذرهیباهامون...به خدا خوش م ای...تو هم بمیریم میدار لشونیفک و فام

 حوصله ندارم!-اخم گفتم با
... همش سدده روزه...مطمئنم اتابکم گهیلوس نشددو د-کرد زونیاش رو آو افهیق

 ...کنهیقبول م
 ندارم! حوصله-و گفتم دمیبستم... کالفه پوست پشت ستم رو کش چشمامو

 بگو... گهید زیچ هی...یرو که صدبار گفت نیا-
 ندارم! یمن از شمال خاطره خوب-م بهش...ش رهیبغض خ با

که نم نیخب بب-کرد... یپوف مال  ما شدد سددده روز برن  خوانی...مرنیحت
 ...شمال نشد...هان!یولگرد

ش یغیج از ستم..نگ د،دریکه ک ش صاف ن ستش رو جلو نیجا  صورتش  ید
 ترسوندمت! یاوپس!سار-گرفت و گفت

 باغ داره ... هیلواسون...چطوره هان؟بابابزرگمون  میبر-دیخند بعد
عد بهین ادتی..گهید میرفت-اخم کرد هوی ب هارشددن سدددال 3 یسددور س؟چ

 اونجا؟ می...برشیپ
 حوصله ندارم!-رو تر کردم لبم
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 کینزد یگفتم که مغزم رو نشونه رفته...ول نییآورد پا یبرد باال و طور دستاشو
 ی...اصددن من چرا از تو دارم نظرخواهیغلط کرد-سددرم نگه داشددت و گفت

شمیای...ممکنیم  ونهوی... وتاتونم دیای...با اون اتابک اخمالو هم میایم ،خوب
 !شی!ادیا

مامو تا ق چشددد فهیبسدددتم  قدرم حرف نمیزده اش رو نب جانیه ی ا ..چ
 ...اووووف.زدیم
 !امیمن نم-

 !متیبری...ماین-زبون در آورد واسم
 ...یورکنداره...مثل اونشب.... ز ی! کار شهی... م ی.. زورکبرنمی....مبرنمیم

 تو چشمام... دیدو اشک
 به زور؟-

ش نطورینگام کنه،هم نکهیبدون ا نینگ صفحه گو به -تغرق بود گف شیکه تو 
 زور...

صو هی باز شد... اول از همه لبام ت ریت شمم رد  ش ریاز جلو چ سردنیک  عی... 
وقت بود که خوب خوب بودن....براکتام  یلیدسددتم رو رسددوندم بهشددون...خ

 روشون رو پوشونده بود... یرنگ یکش رنگ بوض شده بود....
س- سحر راه م لهیبهانه جمع کن و سعمیفتیهاتو که فرا کله  بگم  دمی...بذار به 

 کنه... فیرو رد لشونیفک و فام
تر شد.... براکتام رو لمس کردم... درد دندونام....لبم...  قیهر لحظه بم بغضم

 ...یخون...احساس خفگ یمزه 
 نفس بکشم... تونمیدادم... مطمئن شدم م رونینفسم رو ب عیسر
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 ...دیالو سع-
 ...یخرده حساب-خشن یصدا هی

 رفت... یاهیچشمام س یجلو
 فیعخنک و ضدد ی...بوگفتیم ییزایو بلند بلند چ رفتیتو اتاق رمه م نینگ

 ....گاریبرق و س یشد با بو یبطرش...قاط
 رفت.... جیگ سرم

 ..بغضم....دادیخون م ی...دهنم مزه دیکش ریت کتفم
ته بود...برق نشددسدددت رو تنم...... لرز خیب زیچ هی م ... قلبدمیگلوم رو گرف

 بود... یادی... تو بدنم زکردیم تمیداشت اذ
 !دیلواسون....ئه؟سع میبر-

 ...زشت...هی،کریوحش یخنده  هی...فشیظر یخش خنده  خش
مل... فرو تح رقابلیدرد غ هی....شدیتر م رهیداشت ت ایرفت...دن جیبدتر گ سرم

 تو گوشت تنم...اشک... هق هق... ییرفتن پنجه ها
 ...دیخندیهنوز م نینگ

 ....رفتیراه م جلوم
 کرد... یتنگ نفسم

 ...شدیجلو بقب م وارید
 .گند.. یزرد...بو یزشت...دندونا یخنده  هیرو صورتم بود....  دهینگاه در هی

 ام... قهیرو رسوندم به  دستم
 ...زدی...بلند بلند حرف مدیخندی...مرفتیمهنوز تو اتاق راه  نینگ
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 خودم.... یزجه ها ی...صدازدیزشت م ی...حرفادادیبلند بلند فحش م مرد
 رو تکون دادم... پلکامو بهم فشردم... سرم
 ...آب...ی...خنکهوا

شتم و به نیتوجه به نگاه نگ ی... بدمیرو تخت پر از شام گذا ستامو رو گو ... د
شو ست ستیدلم م ....دمیدو ییطرف د  خاطرات نیا ارمیبق بزنم... باال ب خوا

 زجه هارو.. نیرو... ا
 ؟یبهانه خوب-

شودمیدو رونیجواب از اتاق ب بدون ست رو باز کردم و هق هق کنون  یی... در د
 به صورتم... دمیخودم و پرت کردم داخلش... مشت مشت آب سر پاش

 ...دیخندیم هنوز
 نخند....-دمینال

اشددک و آب  ی... دسددتم سددوخت... قطره هاییرو شددو به دمیرو کوب مشددتم
 ...ییتو روشو دنیچکیم
 بهانه؟-

 ناله هام...اتابک ،اتابک زدنام.... یصدا ی نهینگران اتابک...پس زم یصدا
 بهانه...بهانه...-به در شدیم دهیکه کوب یمشت

 اسمش رو صدا کردم... یشد به دهنم وقت دهیکه کوب ییمشتا
 ..ینه... خوبباز کن در و... بها-
 باز کن درو... زمیبهانه بز-
 نادر بود... نیا

 ...شکدومشونیبودن... اونموقع نبودن ه اآلن
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 بهانه گلم...-
 بود... نمینگ

 زانوهام گذاشتم و از ته دل زار زدم... یچمپاتمه زدم... سرم رو رو وارید کنار
 ... بهانه باز کن در رو...ایخدا-
کردم... به حال و روزام...به  هیفقط زار زدم...گراتابک  یتوجه به التماسددا یب
 ....شدیکه هر لحظه برام تکرار م یلمیف
 ...دمیخندیو من بهش م گفتیفرنوش م یزمان هیافتادم که  یجمله ا ادی

 ...خواهمیمرگ حق است...من حقم را م ی...گفتایخدا
 خدا...حقم رو.. خوامیحقم رو م-کردم زمزمه
 اتابک

 بهانه...بهانه جان...-دمیرو کوب تمام قدرت در با
 ....بدنم گر گرفته بود...زدی..قلبم نامطمئن مدمیلرزی...از درون مدمیلرزیم

هق  یدم،صدایمشنیاز حرفاش رو ن یچیه یداشت آرومم کنه...ول یسع نادر
راه  و کندیبا حرص پوسددت لبش رو م نی.... نگدیچرخیبهانه تو سددرم م یهقا

 ...رفتیم
 بهانه...-
 اتابک... سیه-
 تو خفه شو...-خروش برگشتم سمتش با

 قرارمون آرامش بود...-باال آورد میبه حالت تسل دستاشو
 ...رمیمیبهانه....دارم م نمتیباز کن بب-و گفتم دمیتوجه دوباره در رو کوب یب
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 اتابک...؟-
 هول دادم و محکم تر به در زدم... زدیوقفه اسمم رو صدا م یرو که ب نادر

 کرد... رو باز در
 رو... دنیفراموش کرد تپ هیچن ثان یصورتش..قلبم برا دنید از

 ...میزندگ-هام سوختن... قهیچنگ انداخت به گلوم...شق بغض
 تنهام بذار...-کنارم زد تیرو از صورتم گرفت و با بصبان نگاهش

 طرف اتاق رفت... به
 ...صبر کن-توجه به جمله اش خواستم دنبالش برم که نادر مانع شد یب

 کردم... یپوف
 ... بهانه در رو محکم بست...دیکشیهنوز پوست لبش رو م نینگ

 دادم... رونیرو پر صدا ب نفسم
 در نشستم و سرم رو تو دست گرفتم...کالفه بودم...واقعا کالفه بودم... کنار

 اتابک... نیبب-
خونسددرد باشددم...آرامش به خرج  دیبا-و مسددلسددل وار تکرار کردم عیسددر

 نکنم.... یجانیضوع رو هبدم...مو
 ونم !ت ینم ؟یفهمی، م تونمی... نمتونمینم -تندم رو به صورتش دوختم نگاه

 کن... یسع گمینشو...من م یخب بصب لیخب.... خ لیخ-
 کنم! یسع خوامینم-اثر گفتم یو ب یتکرار یحرفا دنیاز شن خسته

شو اتا...بهتر از هرکس د- راب کار و خ یدار اتیبا نگران یدونیم یا گهیبچه ن
بایکنیم نه  ها با دی!ب باشددده... ها   یخودش حالج یرو برا هیخوب قضدد دیتن



wWw.Roman4u.iR  580 

 

...بذار ی!تو بهانه رو وابسته کردیکنیلطف نم ،بهشیهمش کنارش نکهیکنه...ا
 دل ببنده...

فاش تو کتم نم نیخشددمگ گاهش کردم....حر فتین ها ر نه رو تن ها ...من ب
اشک رو  ن؟ینا مع ینقطه  هیبه  بشه رهیبذارم؟تا بره تو خودش؟تا بغض کنه،خ

و  نهیخروار حرف باد کنه؟ شبا کاب*و*س بب هیصورتش قل بخوره...گلوش از 
 چرا/؟ گفت؟یبترسه؟ نادر چرا چرت و پرت م

 افکارم رو با حرص گفتم...تند و تند...بازم مسلسل وار! تمام
شدبا  هنکیا-رو فشدرد و گفت شیشدونیکرد... با انگشدت شدسدتش پ یهوف نار

 فتیمثل االن...مثل اردک راه ن یموقع هیتو  یخوبه...ول یلیخ یبمون شددشیپ
 دنبالش!

 ...رمیانداخت مثل اردک راه م ادمی هوینگاهش کردم...مثل اردک.... فقط
 یا قهیشق یکوتاه...موها یپا هینداشته...  ی هیکل هی...یسال اختالف سن 14

 خشان...در ی... سابقه یقلب ی...سکته زدنیم یدیکه به سف
 اتابک منظور من...-
 نگو... یچیه-اخم گفتم با

 !خوادیخب گوش به حرفاشو..بدتو که نم-مداخله کرد نینگ
باریا فت ریت ن نه ر بهم  ینطوریکه ا یبهش گفت یچ-خشددمم اون رو نشددو
 که خوب بود! خت؟قبلشیر
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-متعجب نگام کرد....نادر بهش اشدداره زد تا تنهامون بذاره و بعد گفت نینگ
م فیح نمیکه  جواب ا دو نه  بده،وگر لت  طوریحا نت رو  ن حرف زد
 هست! یاکشن یم*س*تعده هر نوع ر ه؟بهانهیاون چ ری....تقصیدادیم
( ساخته wWw.98iA.Com) اینودهشت یمجاز یکتاب توسط کتابخانه  نیا

 و منتشر شده است
 یزندگ شددهیم هیکل هیبا -توجه به حرفش گفتم یبلند شدددم... ب تیبصددبان با

ست یقلب یاز ناراحت شهیدکتر م یو حرفا ییغذا میرم تی.. با رباکرد. ، با ج
ساده م هی شکل راه رفتن رو حل کرد.... با چ شهیبمل  شتم رو  تونمیم یم گذ

 ؟یدونیکنم؟م تیذهن بهانه رو دل تونمیم یحذف کنم؟ چطور
با بجز گفتم دیزد تو صددورتم....اشدددک دو زل مام....  که  ینیا-تو چشدد

ستم...ا ستگیچیارزه!ه ینم یچیکه جلوته....ه ینیه  یا ی!دلش به همون واب
 که بهانه بهش داره خوشه!!!

-رو... مدنیشدنم....بر دی!نا امنهی...رو برردوندم تا شکستنم رو نبدمیکش یآه
 اس! هودهینادر!!تالش ب شهی!نمشهیمن نم یبهانه دلبسته 

عد کهیبدون ا ب قد ن تاق رفتم...من چ به طرف ا خواه  ادهیر زمنتظر بمونم 
 بودم..چقدر...

 بهانه
رو از قاب بکس مامان گرفتم و با پشدددت  سددمیبه در خورد...نگاه خ یا تقه

 بله؟-دست اشکامو پاک کردم و گفتم
 یخاله قز-بسددته گفت یباز شددد و نادر سددرش رو آورد داخل...با چشددما در

 تو؟ امیچادرت سرته؟ب
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 لوس نشو!-بالشم و گفتم ریو بکس رو گذاشتم ز دمیکش یپوف
ند تاق شددددالیخ ی...بدیخ باز کرد و وارد ا ماشددو  سددالم برض -. چشدد

 باش نی...پارسال دوست امسال آشنا... با ما به از ایمتعال یشد!احواالت بال
با خلق جهان با اموزیوفا...رسددم وفا از غم ب یب ی... ایکه  با همه.... ... غم 
 همه...امممم....

 هیبق یدونیم ؟تویبا همه چ-مع کردطرف ج هیرو خاروند و لباش رو  سددرش
 اش رو؟

 !دونمینه نم-و گفتم دمیکش ینفس صدا دار اشیاز پر حرف کالفه
 بابا! یا-

 که؟یپاتر نیا-رو از تو قفسه برداشت و گفت میباب اسفنج بروسک
 !هیکیاون  کی...باترهیباب اسفنج نیا-کردم و با حرص گفتم اخم

-دراز کرد و گفت یو به طرف باربکردم.... دسددتش ر کیبه پاتر یا اشددداره
 چاقه! کیپاتر گفتیاتابک م ی... چیالغر نیبه ا نینه؟ایا

 نگاه نکرده بودم... یوقت بود با اتابک باب اسفنج یلیکردم...خ فکر
 کردم... یپوف

 خوشگلم هست! یبه چشم خواهر-
 خنده! ریز زدم
 ...یدی...خندیدیخند-گفت عیسر نادر
 !دیخند ایک بدو باتابک...اتاب-داد زد بعد
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شمک سه تو دیخند یدید-به من زد و در رو باز کرد و گفت یچ ...خوش رو وا
 !کنهیلوس م

حو لبخند م هیدمغ اتابک که با  ی افهیشدددم به ق رهیدم،خیخندیکه م نطوریهم
 یاطپر رنگ ق یدلواپس هیمحبت خالص ته نگاش،که با  دنی...از دکردینگام م

که  دونمی...فقط مدونمیرو نم ی...از چدمیشدد...خجالت کدیبود....دلم لرز
 انداختم... نیی...سرم رو پادمیگونه هام فهم ی...رو از داغدمیخجالت کش

 بود... یهمچنان مشغول لودگ نادر
تابک ا-  یتو خونتون دار یج*ی*گ*ر نی...تو همچخوامیزن م گمیم نقدریا

 ؟یکنیرو نم
 دوسددتتم با خودت نیبهانه ا-رو پرت کرد تو ب*غ*ل اتابک و ادامه داد یبارب

سددوال.... تا  هیو... فقط  میاز من خوشددش اومد...باهم آشددنا شددد دیار،شددایب
 اسم پسره.. کیپاتر دهیکه سواد من قد م یحد
دنش به ب یرو از دسددت اتابک گرفت،لباسددش رو زد باال و با دقت نگاه یبارب

نده دار لت خ جا با خ خت و  ندا فت یا گاز گر به سددرم -لبش رو  خاک 
 ....سیتنش ن رمیاتابک،لباس ز

ضح نگام کرد و ب ی... اتابک با خنده ادمیخند توجه به نادر که با اخ و ناله  یوا
 سفر؟ میبر نایبا نادر ا یایم-گفت دیمالیگردنش رو م

 ...یزورک-لغت پر رنگ شد هیتو هم رفتن...بازم  اخمام
 اتابک نگران شد.... نگاه
 نه! شمال-گفتم کردمیم یدستم باز یاکه با انگشت نطوری...همدمیگز لب
 لواسون...خوبه؟-دیخند نادر
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 !میبر-اتابک... پلک زد...پلک زدم یتو چشما رهیو...خ قینفس بم هی
 زد... یسرخوش بشکن نادر

 م؟یببر کمیپاتر-
شدم.... ب ی....از رودمیخند بلند سنگ یتخت بلند  ابک،به ات نیتوجه به نگاه 

سکام رفتم... پ ست نادر و گفتم کیاترطرف کمد برو شتم و دادم د -رو بردا
 !هیکه تو دستته بارب یفرزندم!اون کهیپاتر نیا

 جون من؟-ابروهاشو داد باال و گفت نار
 یبامل اصددل-رو پرت کرد تو ب*غ*لم و گفت یبا حالت چندش،بارب بعد
 بابا! فکر کن زن میاس!نخواسددت فهیضددع نیهم ییاروپا یبار اومدن زنا یقرط

 ...ام الفساد!شهیم رونیخونه ام ومن بشه...
رد... .... اتابک فقط نگام کدمیاز حد لوس نادر خند شیب یایبلند به لودگ بلند

 تا نگاه منتظر اتابک دمیخندی....مدمیخندیو من فقط م زدیبند حرف م هینادر 
تا اذ بدم...  مونسددتیکه در حقش کرده بودم رو جبران کنم...م ییتایرو جواب 

 کنم.... غیبود در یانصاف یطاقته.... ب یده ام بخن دنید یبرا
 نی... دستش رو رسوند ب گونه ام..با محبت صورتم رو نوازش کرد... ادیخند

 نه مثل... ینوازش رو دوست داشتم... دستاش زبر نبودن...بودن ول
 ....واریتو د کوبونمتیم یفکر بد کرد-و با خودم غر زدم دمیرو گز لبم
 کرد... یاتا...نادر هوفشدم تو صورت  رهیخ
 ...میفتیبه بعد راه م 10فردا  دی...شمام حاضر باشمیبار ببند میبر نیمن و نگ-
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شار داد و بدون ا اتابک صورتم ف ستش رو رو  ش شت  نه نادر رو نگاه ک نکهیانگ
 باشه!-گفت
تاق ب نطوریهم نادر فتیم رونیکه از در ا فت ر حاال دوسددتتم -به من گ

 ...یجور هی...خب....دی...شااریب
شمک ست اتابک رو دمیسرخوش بود... خند یادیزد.... کال ز یچ شار د ... ف

 شد... ادیصورتم ز
 بخند.... بخند نفسم... شهیهم-و با محبت گفت دیرو کش لپم

 ....کردیکه تو گلوم غوغا م یتوجه به بغض ی....بدمیخند
شبتون بخ میما رفت-پله ها اومد نییاز پا نینگ یصدا  یانه با...بهریبچه ها... 

 !یبا
 ...اریدوستتم ب-دیداد کش نادر

به سدد هیرو تک سددرم قه  ی نهیدام  نه ام حل بک.... دسددتش رو دور شددو تا ا
به صددددا نطوریکرد..هم به نظرت خوش -گفتم دادمیقلبش گوش م یکه 

 گذره؟یم
 ....حتما!یتو که باش-و گفت دیآزادش رو تو موهام کش دست
 ازدهمی فصل
 اتابک
دادم و به  رونی... نفسددم رو محکم بومدیم اطیداد بچه ها از حو  غیج یصدددا

سافرت ست کردم... خ یطرف بالکن رفتم...پتو م ست به د ود به شده ب رهیرو د
داشددت... قلبم فشددرده شددد... نفس  انیرو به روش و اشددک رو صددورتش جر
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ردم ک ز... پتو رو بادمیهام کش هیخنک سر شب رو به ر یو هوا دمیکش یقیبم
 دوشش انداختم... و رو

 !ایسرما نخور-
-رو از نقطه گرفت.با چشددت دسددت اشددکاش رو پاک کرد و گفت نگاهش
 اتابک؟

 جانم؟-نشستم و گفتم نیزم یزدم... کنارش رو لبخند
 دلم گرفته...-

شم...ر یسع سرد... لکسیکردم آروم با چه ب شیپ ن؟ییپا یومدیچرا ن-و خون
 ...کننیم یباز یها؟دارن وسط

 ناجورم... یوصله  کنمیحس م-گرفته گفت ی. با صداکرد.. بغض
 مشت شد... دستم

 با همه فرق دارم...ندارم اتا؟ یلیمن خ-
سرد جلوه کردن یتر کردم...هنوز در تالش بودم برا لب  هیا بقب یفرق چیه-خون
 ...یی...تو هم مثل اونایچی...هیندار

 من رو... یاونا....اونا تجربه ها-
 ...زدی...قلبم بد مکردمیگوش دستم حس م رفتن ناخنامو تو فرو

تو  نکنیگوشدده...اونا حس م هی یکنیکز م ی...وقتیکنیم یازشددون دور یوقت-
شون،بگ یبر یوقت ی...ولهییخبرا هیسرت  شونیبخند یتو جمع  یسطو ،باها

 مثل همونا... یشی...میکن یباز
 ندارم... یکنار جمع حس خوب-
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 ده؟یم یبهت حس خوب ییتنها-
 کنار تو حالم خوبه...-داد به شونه ام هیتکون داد... سرش رو تکرو  سرش

 حرفش رو مزه مزه کنم... نیریبستم...بستم تا راحتتر بتنم ش چشمامو
 م؟یتنها باش یدوس دار-
 اوهوم...-
 باغ خودمون؟هوم؟ میبر میرو جمع کن لمونیوسا هیخودمون دوتا؟نظرت چ-

 ؟یگیواقعا م-رو از شونه ام جدا کرد سرش
 آره...-
 ...شنیدلخور م نینادر و نگ-

 .خوانیتورو م یاونا خوشحال-زدم... پلک
 !میکن یباز یفوتبال دست-
 ...شنیاست ی،پلیفوتبال دست-

رت ...نظکیتوپ و رمانت لمیچند تا ف-شلوارم در آوردم بیرو از ج سکید کول
 ه؟یچ

 و سر تکون داد... دیخند
ام ش-و گفتم دمیاشو ب*و*سچشم یرو پشت گوشش فرستادم... رو موهاش
 م؟یبر ای میرو بمون
 ...من گشنمه...مینه بمون-دیرو به لبش کش زبونش
 ...یغذا بخوره ول یدرست و حساب دونستمیم دیبع نکهیزدم.با ا لبخند

 اتابک...بهانه... شام!-
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 نی...دسددتش رو تو دسددتم گرفتم...انگتاش رو فرسددتاد بسددادی...واسددادمیوا
 فشردم..انگشتام...دستش رو 

 !رمیدستت رو بگ یدوس دار ینطوریا-
 !خورهینم زیمطمئنم ،دستم برق هم بکنه از دستت ل ینطوریا-دیخند مات
 ..نگران نباشکنمیولش نم-به دستش آوردم یتر دیشد فشار
... دیدخنینشددسددته بود و به حرفاشددون م گهیو چند تا دختر د نیکنار نگ بهانه

 نیهم ی...ولستنیخنده هاش از ته دل نبودم رو صورتش... مشخص بود  رهیخ
 تزاشیبه پ یگاز میشددکر داشدددت...هر از گاه یبخنده جا کردیم یکه سددع

 ...زدیم
ست نادر رو با  شدم تو رهیشونه ام نگاهم رو از بهانه گرفتم و خ یفرود اومن د

 دیبا نرویب میبدو بر-داشت... خندون گفت یبیصورتش... چشماش برق بج
 ...میحرف بزن

ش تمبهو شم...  یو مجبورم کرد از رو دینگاهش کردم...بازوم رو ک مبل بلند 
 نشه... بتمونیمتوجه غ یشلوغ بود که کس نقدریجمع ا

 گرفتنش!-نادر سرخوش گفت اطیح تو
 شبنم رو...-نگاهش کردم... فقط

ند ل ند ب ند خ ل حاال سدددنگ یآره...وا-دیب بک!جرمش  تا تره...آدم  نیا
ستییربا ز ا یقانون ریخروج غ یز به بنف...تالش برادر ت*ج*ا*و* ی...همد

 کشور...
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سنگ هیکردم  حس شد...قلبم حاال آزادانه تر  یاز رو نیبار  شته  شونه هام بردا
 ...زدیم
نم - ب ن هیشددد لهیروا ب فت  گ هم  ب برا طی...اونشدددب  ته  تن از  یگرف ف ر
 چرا با اون پرواز نرفت... دونمینم ی...ولی....ولرانیا

ست بعد از به هوش اومدن تو و  ریبه تاخاون پرواز -دیخند نادر افتاده بود...در
 اون حرفت....بالفاصله ممنوع الخروجش کردن...

 ؟یگیبه من م یاآلن دار-
و ...گفتم همه ریحرفا نداشددت نیبه ا یحالت بد بود که توجه نقدریاتا تو ا-

 بهت...
م آب قورت دادم... دلم  خدا  خواسدددتیدهنم رو  بگم ممنون  بزنم  داد 

 ...ممنونم...جون
 ...هیابدامش قطع-
در  که یتیجنا ادی ی...وقتی...ولدیلحظه دلم لرز هیابدام... یکلمه  دنیشن از

حق بهانه کرد افتادم...فکم منقبض شددد.... ابدام کم بود براش... روح بهانه 
 ...شدیکشته م دیرو کشته بود... روحش با

 کجاس؟-
-گفت ی...با خوشحالدیق*صر*ی... رسما داشت مدیخندیسرخوشانه م نادر

 مسئول پرونده اآلن بهم خبر داد... یدیامروز آوردنش تهران... سع
 ...دمیخند
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نه باورا ند نا ته...د کردمی...فکر مدمیخ  یول رسدددهیدسددتمون بهش نم گهیرف
ظه... فقط م نیاآلن...در ا خدا تونسددتمیلح شددکرت... شددکرت  ایبگم 

 خداجون....
 به بهانه بگم؟-

.. بذار .زهیریو بهم م فتهیم ادشینه...اآلن نگو...مطمئنا باز -گفت عیسددر نادر
 تهران... نیبرگشت یوقت

مئنا ...مطرهیسفر رو ازمون بگ نیا ینیریش یچیه خواستیزدم... دلم نم پلک
د که بو نیکه واضح بود،ا یزیچ یشد،ولیخبر خوشحال م نیا دنیبهانه از شن

ستمیم دی...هرچند بعشدنیحوادث نحس براش نبش قبر م ش دون ون بهانه دفن
 کرده باشه...

 نادر...-
 ...قیرف هیچ-
 داد بزنم و خدارو شکر کنم.... خوادیدلم م-

 داد بزن... داد زدنم داره!-...دیخند
... بعد از چند دمیرو از هم باز کرد... محکم ب*غ*لش کردم...خند دسددتاش
 ... از ته دل... با تمام وجود....یقیو حق قیوقت بم

 ...ارمیبد ب شهیهم ستیقرار ن یجد یجد یانگار-
بد  ی....تاسددتیتاس خوب آوردن ن یزندگ-به کتفم زد و گفت یضددربه ا نادر

 کردنه.... یرو خوب باز
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 نی!!فکر کن...همیلیفکر...خ یلیجمله خ نیرو ا-جدا شد و خندون گفت ازم
به آدم آرامش م  یباف یمثبت و خوب....هروقت ذهنت منف ی...فکرادهیفکرا 

 ...لتهیدور....اونروز زمونه باب م ختیرو ر
 ...دیخند

 کرد...فراموش یشاد شهیها م نیکتری...با کوچسیسخت ن شهیهم دنیخند-
 نکن اتابک

 بهانه
 نگاه به خونه انداختم...پر از گرد و خاک و غبار!! هی

 !دیخواب شهینم نجایبهانه ا-دیکش یقیکردم... اتابکم نفس بم یهوف
از اونجا  یه*و*س کن ینبود بگه مرض داشددت یکیت دادم...دهنم رو قور آب

 .یییییرو ...ه فیکث یخونه  نی؟ایایب
 تهران! میبرگرد دیفکر کنم با-کردم به اتابک و گفتم رو

به...م-اومد و گفت کیقدم نزد هی...دیخند ...فردا هم تا اطیتو ح میریهوا خو
 ...نجارویا کنمیم زیمن تم یش داریتو ب

 از گرد و غبار متنفرم...-اال دادم و گفتمهامو ب شونه
 م؟یچادر بلم کن می...بردونمیم-و گفت ختیرو بهم ر موهام
 هامو باال دادم... شونه

 دنیرفت.... از د اطیرو برداشددت و به طرف ح یچادر مسددافرت عیسددر اتابک
و شددب ر نکهیاز فکر ا یلحظه به وجد اومدم،ول هیتنومند و بلند باغ، یدرختا

 ...ومدیم رکایرجیج ی... صدادیتنم لرز میبخواب نشونیب
 نباشه... یجک و جونور-دهنم رو قورت دادم و گفتم آب
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 ...هینه بابا...جک و جونور چ-رو باز کرد و گفت یسبز ارتش یبرزنت ی پارچه
 ...ترسمیمن م-طرف پارچه رو گرفتم و گفتم هی

 ث،خواسدددتیجود خبمو هی!تا دارمیترس نداره....تازه من ب-کرد و گفت نگام
 سلطانم! کنمیچادر دفاع م میوارد شه از حر

خوب  لشیبا نادر و فک و فام ینیسددابت همنشدد12...کمتر از دمیخند بلند
 گذاشته بود... ریتوش تاث

 !مموش ایشیخوشگل م یخندیم-رو صورتم و گفت دیدست کش متیمال با
با ا حس هام داغ شددددن...  حالیکردم گونه  نده ام  یسددع ن رو حفظ کردم خ

 خوشگل بودم سرورم!-تو چشماش گفتم رهیکنم...خ
 !طونیش-زد و گفت مینیب یرو ی...ضربه ادیخند

 غش یکردم...صدددا میدامن نداشددتم رو گرفتم و تعظ یرو ول کردم.لبه  چادر
 باشقتم بهانه!-غش خنده اش بلند شد

 منم!-گردنش شدم و محکم لپش رو گاز گرفتم زونیآو
سکوت  سکوت ... نبود یخبر دنیاز غش غش خند گهینگام کرد...دکرد و تو 

شتزدینگفته... قلبم بد م ینگاهش پر از خنده بود و حرفا ست دا م ...چقدر دو
چه خبره تو دلم... ول ... منم دیچرخی...زبونم نمیحرف بزنم...واضددح بگم 

 ...دلمبودنهمرام بودن...دنبالم  شهیکه هم ییشدم تو چشماش... چشما رهیخ
 مهربونشون... تشون،نگاهشیبراق یبود برا ضعف رفته

 ...یازت متنفر باشم...ول خوادیدلم م-کردم... با بغض گفتم بغض
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ستامو س د شرم و وادارش کردم حلقه  نهیبه  ستش رو از دور کمرم باز  یاش ف د
 کنه...
ش بقب سرم رو تک نیزم یو رو دمیک ستم....  ش -مدیدادم به زانوهام و نال هین

؟ ازت ترسددمیآرومم؟ چرا نم نهمهیمتنفر باشددم؟چرا کنارت ا ازت تونمیچرا نم
 با همجنسات؟ تو هم...تو هم.. یمگه تو فررق دار

ن دل م یدادم دلخور بشددده ول حیترج یبگم و بهش بر بخوره...ول دمیترسددیم
شت نهمهیاز ا نکهی... قبل از ارهینگ شیخال نزنه...کپک نزنه...آت  میگاز خود گذ

 ... یادی...تو هم زیستیتو هم پاک ن-دمخجالت بکشم ادامه دا
داشددتم لغت  ؟؟؟؟بازی؟چیکار ؟ک*ث*ا*ف*تی...دختر بازدمیگز لب

 ...اوردمیکم م
له...دوسدددت داشددتم و  ی...ولیبود فیکث یادیز- من...من احمق...من اب

با ا بایبود یچ دونمیم نکهیدارم... به خاطر  ینیا دونمیم نکهیا ، که هسددتم 
 بازم... یل...ویتوئه ول یحماقتا

حرف -گفت یصددورتم برداشددت و با مهربون یزانو زد... دسددتامو از رو جلوم
 ...اریرو به زبون ب کنهیم ینیتو دلت سنگ یبزن....هرچ

با بغض گفتم رهیخ ماش... کهیا-شددددم تو چشدد کهی...ان تو رو دوسدددت  ن
 !کنهیم تمیدارم...اذ

 اتابک
کردم...از ا نفسدددم فوت  کم  ح م نم نیرو  تاب  حرفش روح و روا هم  تو

ام  نهیاز حصددار سدد خوادیخورد....قلبم بدجور زد...حس کردم جاش تنگه...م
 نگاه بهانه رو نداره... یبغض و ناراحت نهمهیآزاد شه...طاقت ا
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که  یبادت چند بار ابروهامو باال دادم تا حواسددم رو جمع کنم و در حال طبق
-لرزه گفتمخرابش و صدددام ن ی هیرو ربط بدم به روح کردم،حرفشیم یسددع

ش شته با سم دا ست دارم که  نقدری... ایمن... من ازت توقع ندارم دو خودم دو
 ...یکنی.... اگه حس میکفاف بده...ول

 یتو خونه  ،چونیمن شیچون پ یکنیاگه حس م-کردم یسوخت... هوف قلبم
ش ی،مجبورینیبیهر روز من رو م ،چونیمن شته با سم دا  یکنی...حس میدو

 یبا دوسددت داشددتنم تالف دیبا یکنی....فکر میمسددئولمن  ینسددبت به بالقه 
 ....یکن

پا سددرم نداختم  گاهش ن نییرو ا به ن گام  تهیتا ن مه دادم ف  شیبرو پ-و ادا
شنک...ب ض ای... ایخودش نگه داره...  شیصبرانه منتظره تورو پ یرو ور اگه ح

ت دوس ی...که مجبور نباشینیکه منو نب امیو م رمیم یمن آزار دهنده ست...طو
 یبخوا یکار هر...اصال...یش تیو اذ یداشتنم رو با دوست داشتن جواب بد

 ..ینباش تیتا اذ کنمیم
 رو گرفتم باال... سرم

 ....نمیشدم تو صورتش تا اثر حرفامو بب رهیخ
 قرمز شده بود و اخماش بدجور تو هم بودن... صورتش

 که بازم گند زدم... دادنیم نیمشت شده اش...خبر از ا یدستا
ستش صورتم  د ستم... شمامو ب صورتم زد...چ رو باال آورد... با تمام قدرت به 

 ...فیکم..خف هیسوخت...
 ...نامرد...یازت متنفرم اتابک..از تو-دمیدادش رو شن یصدا
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 نفس نفس افتاد... به
بودن؟...من  یحرفات الک یهمه  یدی...دیخوایتو هم منو نم یدی؟دیدید-

به روشددنک؟ ازت بدم  یدیحاال من و پاس مشدددم  لیذل نقدریبه خاطر تو ا
...بگو حضددور من مانع معاشددقه هاتونه.... بگو تو ادی.... از خودم بدم مادیم

 زایچ یلیخ ردو دیمسددئولم...با یبرسددم... تو که باشدد امیتلل یللیبه  یذارینم
گذرون یمنو بفرسددت یخوایخط بکشددم...تو م به خوشدد و  ایتا راحتتر 
 مردا متنفرم... ی.. ازت متنفرم... از همه .یبرس اتیک*ث*ا*ف*ت کار

حرفاشو کنکاش کنم نداشتم...منم بلند  نکهیسر جاش بلند شد... فرصت ا از
 شدم...
 گرفتمش.. محکم

 بهانه...بهانه جان...-سمتم... زل زدم تو چشماش و گفتم برگشت
 ....یزنیکنارم م دونستمیم-دیچرخیمحابا رو صورتش م یب اشک

به سدد سددرش من  شی...تو پخوامیم تویمن راحت-ام چسددبوندم و گفتم نهیرو 
 .یراحت

 آره...-دیرو به شکمم کوب فشیضع مشت
 نیبسه...به خدا هم نیهم-دمیکش قینفس بم هیرو چسبوندم به موهاشو  سرم

 ...خوامینم یچیه گهیمن د یبرام بسه...تو راحت باش
من تورو  یول-لحن گفت نیام جدا کرد...با مظلومانه تر نهیرو از سدد سددرش

 کنم....من میتقس یشکیتورو با ه خوامی...مال خودم...کنار خودم...نمخوامیم
حواسددت  یمن باشدد شی...دوس ندارم پخوامیتوجهت رو برا خودم م یهمه 

 ....گهید یکی شیپ
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با حس با دیکردم  مه چ دیحرف بزنم...  به گفتمیرو م زیه به مو...جز  ... مو 
 نگفته ها... نهمهیار اب ریز شدمیجز... داشتم خفه م

چادر رو بزن-ب*غ*لم فشددردمش و گفتم تو مه چ میبذار  رو  زیبرات ه
 !حنی.... فقط...توضستنین هی...هرچند... توجگمیم

 جون...هووووووف... یلبخند ب هی... قینفس بم دوتا
 ختم دیبشق شد هیکه به  یازدواج سنت هیآقاجون و مامان باشق هم بودن....-

رو دوسددت داشددتن که بچه دار نشدددن نتونسددت از هم  گهیهمد نقدریشددد... ا
 ی،مادر آقاجون اصددرار داشددت که دوباره ازدواج کنه ول یب یجداشددون کنه...ب

قاجون ز فا ریآ مان تصددم یب یب یبار حر ما با  فت و  چه ازیگرفتن  مینر  ه ب
 ...یطردشون کنه...ول یب یبابث شد ،ب مشونیتصم نی...همارنیپرورشگاه ب

تاش... رهیتو صدددورتش...خزدم  زل به دسددد قو-بود   نیتر از ا یبشدددق 
 برگردونه... مشونینتونست اونارو از تصم یچیحرفاست....ه

گرفتن و اسمش رو گذاشتن خاطره! شد  یدختر دو ساله رو به فرزند خوندگ هی
ش شون،یزندگ یهمه  شتن.... سش دا شون... دو بود و  نیریگرما داد به خونه 

ساله شده بود که 5البته خوش قدم...چون خاطره تازه  ... و صدیدوست داشتن
 اومد... ایبابک به دن

اومدم و  ایبابک شش سالش بود که من به دن-در هم شد... ادامه دادم صورتش
 سه سال بعدشم روشنک...

صورتم... خاطره و رهبر یروزا یادآوری از ست رو  ش شته لبخند ن ... اشیگذ
 کتک زدن روشنک ... ....اشیدبوا با بابک سر مداد رنگ
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همه  یلی... خمی...خوشددبخت بودرفتیم شیخوب بود... درسددت پ زیچ همه
واده خون نیا یبه خاطره گفت بچه  یک دمینفهم چوقتیبود که... ه یبال زیچ

 ...ستین
هشت سالم شده بود که...خاطره آشفته و درب و داغون اومد خونه....داد  تازه

صه م دمیهمفی... هق هق... نمهیو قال....گر  نکهیاز ا خوردمیچه خبره؟ فقط غ
 و... خورهیداره غصه م

ش یآه شد...د-دمیک شنک  گهیبوض  صبور نبود...من و رو آروم و مهربون و 
در حال جنگ بود... مامان  شددهیبابکم هم کرد،بایرو که اصددال آدم حسدداب نم

چند  یشده بود... غرغرو... حت یاغی...آقاجون حرص...خاطره خوردیغصه م
 مدیدیم نکهیبودن...از ا یبد یلیخ یکنه.... روزا یخودکشدد خواسددتیار مب

 گهی.... گذشددت...د یول خوردمیم کشدده،غصددهیاونطور زجر م زمیخواهر بز
 همه راحت جلوش شدیبابث م اشیباز ی... بصبیآبج میبهش بگ ذاشتینم

 شه... تیاذ خواستی... دلمون نممی...دوس داشتانیکوتاه ب
 مامانمم مثل من بد بنق بوده؟-م کرد...با بغض نگا بهانه

ندم یسدددع بود...مهربون و صدددبور....اون  یدوسدددت داشدددتن-کردم بخ
 .حق داشت....رهیگیبهش خرده نم یرفتاراشم...کس

ممتاز شددروع  امکیبا ورود دکتر سدد زیهمه چ-...آروم ادامه دادمدیآه کشدد بهانه
..آقاجون جنتلمن.. و ژیبا پرست یفرنگ رفته و حساب یکرده  لیتحص هیشد....

 نیتعداد زم هی خواستیو ساختمان و ملک بود...م نیو فروش زم دیتو کار خر
چشددمم دنبال اون  جوردکتر ممتازم بد نی....ادهیمزا هیتو رشدددت بخره... تو 

 و دکتر ممتاز.... خرهیم نارویآقاجون زم دهی...تو مزایبود...ول نایزم
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 تر کردم..دستاش رو مشت کرده بود... لب
 ی...سر راه خاطره قرار گرفت.... خاطره هم از همه جا بنایبه زم دنیرس یبرا-

 یرو خاطره نفوذ داشددت و طور نقدریخبر... تو دام بشددقش افتاد...ممتاز...ا
روش  یاثر چیآقاجون و مامان ه یذهن خاطره رو شددسددتشددو داد که حرفا

و کرد پاش هرخاط یمردک بشه ول نیا الیخیب کردینذاشت....بابک التماسش م
 ....یشکیه ای امکیس ایکفش  هیتو 
 اون روزا مغزم به تالطم افتاده بود... یاآوریکردم...از  یپوف

تاز آدم پل- کهیاز ا شددتریبود....ب یدیمم  نیبه زم دنیقصددددش رسدد ن
شه...م ستیبا ... چون آقاجون بهش گفته بود رهیما انتقام بگ یاز خونواده  خوا

 قبول نکرد... یسر خاطره بردار...ولدست از  دمیبهت م نارویزم
س شب شبرهینم ادمی چوقتیرو ه شونیبرو شن....  یهمه چ هی.... بود جز ج

به دهن گرفته بودن که آقاجون  رتی..غصدده دار....همه انگشددت حریهمه دلگ
سددال از خودش 20که  ارهیدر ب یچطور حاضددر شددده دخترش رو به بقد کسدد

سر ست  س بزرگتره...هنوز موندم چطور تون  یهمه رو کاله بذاره.... بعد از برو
ه ک ییزایچ نیاز ا چکدومیمشخص شد نه دکترا داره...نه خارج رفته اس...نه ه

 یآقا جونه....ول یابتماد، دشددمن خون داللهی... نون خور حاج کنهیتظاهر م
س رید یلیخ نایا یکه همه  فیح شد...  سم  ییها ییتمام دارا امکیرو  که به ا

ستش در آورد و رفت!به هم خاطره بودن رو ....بعد از رفتنش تازه یتراح نیاز د
هم نارو زده بود و کل  داللهیبه حاج  ایبوده.... گو یچه آدم حقه باز دنیفهم
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مهم نبودن....مهم  هیو سددرما ییرفت... اون دارا رانیو از ا دیپوالرو باال کشدد
 خاطره بود که شکست...خرد شد...

خاطره بارداره....  دنیفهم یود متشددنج تر شدددد وقتکه ب یمون از اون خونواده
نبود....  یخاطره راضدد یبابک و مامان اصددرار داشددت بچه رو سددقط کنه ول

 ...نطوریآقاجونم هم
 ....میبد هینظر میکه بخوا مینبود یو روشنکم در حد من

قاجون جام داد و اسددم اون مردک رو از  یکارا عیسددر یلیخ آ طالق رو ان
خودش... چون مطمئنا خاطره  دیخاطره خط زد...البته از د یشناسنامه و زندگ

 ..دونمیتونست...نم دمیوقت نتونست اون رو فراموش کنه...شا چیه
ست همه رو،جز خاطره خوشحال کنه،خبر  بایکه تقر یتنها خبر نیاون ب تو تون

بمر براش خواهر بود  هیکه  یکسدد ،ازییهوی یلیبابک بود.... خ یخواسددتگار
ساتگار صبح آقاجون باهاش حرف زد... بعدها  هی ادمهیکرد....  یخو شب تا 

 داشت واهدبا خاطره خ یکه زندگ یبهم گفت که آقاجون از مشکالت و مسائل
ره اومدن تو با خاط ای.... بابک رو حرفش موند و بعد از به دنیبراش گفته...ول

مهیازدواج کرد... اون روزا خوب  خاطره هاد خالفت چی... به قول نکرد.... یم
 ....گهیاظهار نظر نداشت د یخودش رو

 ...دمیخند سرخوش
و ت یبچه  میموندیو منتظر م دمیخندیاونطرف خاطره م طرفیمنو روشددنک ا-

به  دیموجود جد هی نکهیاز ا میشددکمش تکون بخوره... چقدر سددرخوش بود
بو مثل خودت....منو  نیریاومدنت ... شدد ای.... به دنشددهیجمعمون اضددافه م
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 شادی...میشددنگول بود میکرده باشدد دایپ دیجد یانگار اسددباب بازروشددنک 
 ...ریبخ

 تو با اسددم یاز ازدواج بابک و خاطره و گرفتن حضددانت و شددناسددنامه برا بعد
.... شددونیو قرار شددد برن سددر زندگ دیبابک خر یخونه برا هیبابک....آقاجون 

که بدون حضددور  یشددب نیاول ادیهنوز  یتورو ازمون جدا کنن ... وا نکهیفکر ا
 ...میکرد هیگر ک... تا خود صبح با روشنادیقلبم درد م فتمیم دمیتو خواب

مدرسدده بردمون  یکه آقاجون فرداش به جا میکرد هیگر نقدریا-ام گرفت خنده
 لتویاکه ساک وس میاصرار خاطره کرد نقدریو ا مینیبابک که تورو بب یدر خونه 

 ما.... یخونه  نیبرداشت و اومد
تون خود یکه خونه  یبهمون وابسددته شددد نقدریو ا میبهت وابسددته بود نقدریا

 هست؟ ادتی اتیاز بچگ یچی... هیرفتینم
همش رو کولت بودم...هنوزم  ادمهی-هاش رو باال اد و با بغض گفت شددونه

 رو دوشتم... بنمیخواب م یگاه
 نیریشدد یدرباره  جانیروز که داشددتم با ه هی.... یسدده سدداله بود–... دمیخند
مت حرف م اتیزبون نادریو حضددورت گر فت زدم، بک م-گ تا هت  یدونیا ب

 س؟یمحرم ن
ند فقط ند خ ند بل گاش کردم...بل فت دین گام م-و گ  یکنیخب خره...ن

 فی...فقط حیدوسددش دار نهمهی...تو هم که ایباهاش مزدوج شدد یتونیچرا!م
 براش... یریپ یادیکم ز هی
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نه... آب ها به ب به -.دهنم رو قورت دادم و زل زدم  تازه اون روز جرئت کردم 
 شد؟یم یعنیپر و بال بدم...  خوردیکه از روز تولدت تو سرم وول م یزیچ

س هم شتن...نادر  هیهرروز با  امیکال ست دختر دا شون دو دختر بودن...همه 
درسددت  زی.... همه چزکاریکه واقعا باشددق توئم و پره کریهمش مسددخره ام م

رم بود بودم.... س یکه داشتم راض یاحساس که .... من به یتا وقت رفتیم شیپ
قا امیدور و بر اتیبه کار چرند یو درسدددام و کار  ضیمر جوننداشددتم که آ

 من دونهیزد که ....گفت م یحرف هیبهم  مارسددتانیشددد.... سددابت آخر...تو ب
شقتم...ول شم...با دی....بایبا شم...تو ه دیمراقب رفتارام با  وقتچیازت دور 

شهیرت ککه پ یبفهم دینبا ست نذارم ناآروم  ه ک یی... نذارم روزای.... ازم خوا
 ....گهید تی....بعدم چندتا وصیتو هم بکش دیخاطره کش

 هی... هرکس میرفتن آقا جون سددتون خونواده شددکسددت...همه مون شددکسددت با
اونم حرفاش  دیچرخیتو ذهنم م یزیچ هیبد... فقط  ی... تو همون روزایجور

ش دمیروز تازه فهم تو و.... اون یدرباره  شم تو بزرگ   یچه قدر ابلهم که دلخو
ش قه ام و بال نمیبیشعورم که فقط خودم رو م ی... چقدر بمیزندگ کیشر یو ب

تازه فهم ...و من.... یشددینابود م سددتمیبموت ن یبفهم یتو وقت دمیرو... 
تورو از ذهنم  تونهیکه حس کردم م ی... تنها راهیتو زجر بکشدد خواسددتمینم

 کنه....دوست شدن با.... رونیب
ستینم چکسیه-کردم.... یپوف سخره ام  تون ساتم رو درک کنه...همه م سا اح

مهیکه ا ییمن تورو دوسدددت دارم.... تو دیفهمیم ی...هرککردنیم ازم  نه
م انواع و اقسددا کرد،بهمی.... مسددخره ام مینیبیبه چشددم بمو م ،منویکتریکوچ

 هیراه فرار... رفتم مشددهد... خواسددتم  هی... منم.... فقط دنبال دادیالقاب رو م
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شم... ول سی... از دلتنگی... تو تب کردیمدت دور  شتم.... زدم دهی... نر  برگ
بهشددون  نکهیا یو ... برا کردنیکه حسددم رو مسددخره م ییکسددا یتو هن همه 
برات فقط بمو باشددم....خودم رو پرت کردم تو ل*ج*نزار...  تونمیثابت کنم م

کنم... در مقابل جاذبه  رنگاسددم رو پرت کنم... تورو کمحو نکهیا یفقط برا
 چارهی... روز به روز در مقابلت خلع سددالح تر شدددم... بی... ولارمیات دووم ب
 تر شدم...

 ی...ولیدلخور شدد یتا ازم برنج کرمیاخالق شدددم...همش باهات بحث م بد
 ...یدوسم دار یگفتیو م یشدیگردنم م زونیحرفا و بحثا...آو یاخر همه 

...فقط توم بطش کردنیآرومم نم چکدومشونیه-رو رسوندم به دستاش دستم
ضور تو رو پررنگ تر م  جهینت کمتر به کردمیتالش م شتریب ی... هرچکردنیح

سیم ستمیاونا تو رو م ی... از همه دمیر شونمی...هخوا و من  یتو نبود چکدوم
 بودنت... یتر برا وونهی...دشدمیداغون م
 تموم شد؟-تکون داد....رو تو دستم  دستش
ست ش د شده بودم... حداقل گلوم زدمیآزادم رو به موهام ک سبک  شار  ری... ف

 اون همه حرف ورم نداشت....سرم رو تکون دادم...
 ...دیرو از دستم کش دستش

 رفت... رونیاز چادر ب یحرف چیشد و بدون ه بلند
ش یآه صدادمیک ستم دنبالش برم که  شمنادر چرخ زد تو گ ی...خوا  تنهاش-و

 وقتا خلوت کنه! یبذار...بذار بعض
 چادر....تو سرش چه خبر بود؟ رونیتشکم نشستم و زل زدم به ب یرو
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 بهانه
سنگ کردمیم حس سفر  سمون پانهیاتم سطح واقع نیی....آ گرفته  قرار شیتر از 

 ...کردمیام حس م نهیس یرو رو قفسه  شینیبود...سنگ
 ....انگار رو دور تند باشن...هرعیتند و سر...رفتنیاتابک تو ذهنم رمه م یحرفا

غش غش آزار  هینحس... یصدددا هیبا  شددددنیم نهی،حرفاش پس زم یاز گاه
 دهنده....

ش یآه ستام رو جلودنیک سع ی... د سمون رو  یصورتم تکون دادم و  کردم آ
 دور کنم....

شت آوار م قتی...باز حققتیحق سرم....ا شدیدا شدت میمال نباریرو   تر...با 
 ....شتریر باث

 زدم... یپوزخند
ازم پنهون بود! مامانم....چه  یمهم نی،به ا تیواقع هیسددال  18سددال....  18

بک... شدددا دهیکشدد یزجر با جان فشدددان دیاز د دیبود....  کرده  یخودش 
 ...ی... ولیبود...ول

 ....دیدو رونیقطره اشک از چشم راستم ب 2
 ...شدیتر فشرده م دید.... قلبم شومدیم نییپا شتریهر لحظه ب آسمون

 ...دستام رو مشت کردم و چشمامو بستم...دمیکش یهوف
کرد ازم دور  یبمومه.... سع کردمیحس م یداشت...دوسم داشت وقت دوسم

تا بال راه ییشددده... همون وق مه  یکه دن با ه باشددده....  تا بمو ن  یبودم 
... دمشینم یی.... وگرنه... هواکنهی...مطئن بودم جنس محبتاش فرق ممیبچگ

 بدون بال...
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 بستم... چشمامو
 ممتاز... امکیتو سرم رمه رفت.... س اسمش

 !ژی...با پرستپیخوشت
 ...حاج...انتقام

 به پدر من گفت مردک!-...آقاجون.... مردک...ییییییه
 زدم... یپوزخند

 .... من و مامانم...یم*س*تحکم ی!چه خونواده یپربار یچه زندگ-
 تر شد... عیوس بغضم

 ....دیکش ریام... فشار آورد... گلوم ت نهیقرار گرفت رو س آسمون
شابه... دوتا زندگ- سوخته  یسوخته.... هر دو قربان یچه قدر ت  هی یانتقام... 

باشددق مردا ه*و*س رون.... بزرگتر از  ژیبا پرسددت یراز پنهون شدددده.... 
 خودمون....

 ... چقدر تشابه...چقدر وجه شبه!!امکیاتابک....س-
 ...هه
شته ها نیسنگ واه شد... ر صب یتر  ضم دنبال راهدنیچیتو هم پ میب  ی... بغ

 سر باز کردن بود... یبرا
شردم تا مانع ر پلکام شد... با پل زشیرو بهم ف شم... ن شکهام  م رو پلک یدیا

 ...دنیسرک کش رونیسوزوندن و به ب
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 م؟یشددددیمجازات م یبود؟به چه جرم یمن...مامانم... گ*ن*ا*همون چ-
... چرا سددهممون فقط ترحم بود... مامان از سددمت بابک.... میدیکشددیزجر م

 من... اتابک!
 سیشددور و سددردم رو ل ی... با زبون اشددکادمیخند هیگر ونی... مدمی...خندهه

ند به ادمیزدم و خ به ایسددرنوشدددت لعنت نی...  ندگ نی...   جهیسددرگ یز
گردش  هیمن و  اوردی... آسددمون رو قلبم فشددار مدنینرسدد نیبه ا دمیآور...خند

لم ...ددمیخندیو م کردمیم هی... گردمیخندیو م کردمیآور رو دنبال م جهیسددرگ
 ...دمیخندیو م خواستیم ادیفر
 ... جسم...یروح زخم هیازم مونده بود...  یبودم؟چ ی... من... چیوا-

 تا مرد....2 کیحضور تار ریکردن بهشم آزار دهنده بود... مثل تصو هه،فکر
سددرد خنکش  ی... خواسددتم با هوادمیکشدد قی.. نفس بمبدتر سددوخت. قلبم

شد....  یکنم...ول سوزش قلبم یزیچ هین سوزنده تر از  -تو گلوم گره خورد... 
 ...عیه

قل  یچی... هنوز...هنوز هیچیبودم...ه یچ من حدا با ارزش تره...  از من 
 ...ستین زیترحم برانگ

 ...عیه-
 شتریب ترسهی...چون مسوزهیم ...گفت در برابرم خلع سالحه...چون دلشاتابک

 غصه بخورم...
 ...عیه-

مه کاش منم مسددوزننیدل م ه مانم...اون... هم  شیپ رفتمی... ممردمی... ما
 ...کنهیدرده... درک م
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 ...عیه-
 دور شونه ام... دیچیپ یدست
 اش... نهیرو س دیرو کش سرم

ه ک نیرو... هم یلعنت نی... دوسددش داشددتم... همیول بودمیازش متنفر م دیبا
و  زشت قتیحق هیکه به خاطرش، ینیمشکالت بود... هم یبابث بخش اصل

 ...کردیم یبهم دهن کج هیکر
 نفس تازه کردم... تلخ
.... همون خواسددتیرو م شیماه پ5... دلم ارهیبدتر از بدتر بسدد دمیفهمیم تازه
 ...عیه–فرح...  یمهر یبود و ب یمادر یکه تنها دردم ب ییوقتا

ض شمیسه ماه پ نه... من به نه شتم...  یوقت م،همونیرا شدن دا که در رونده 
 ...یول

 ....االن
 ...به خاطر کدوم ناله کنم...زمیاشک بر شیکیکدوم  یکوم دردم بگم...برا از
 ...مامانم...یوا
 خورده بود... یبود... چه غصه ا دهیکش یبود... چه زجر دهیکش یچ

کنه...کاش  یباهام هم درد تونسدددتی...کاش حداقل ،بود تا مکردمیم درکش
 ...دامیم شیاونوقتا بودم تا دلدار

 ...عیه-
 رو چسبوند به موهام... سرش

 ...یزمیبز-
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 ...عیه-
 من... یبهانه -

 دهنم رو قورت دادم... آب
به خاطر بالقه ام،از ترحم نگاش  نقدریدوسددش داشددتم؟ ا چقدر که بتونم 

 بگذرم؟
 رم؟یذهاش رو بپ یکاست یکه بتونم همه  نقدریا
 روز افتادم؟ نیکه بتونم فراموش کنم به خاطر اون به ا نقدریا

 ...عیه-
 بستم... چشمامو
که بتونم چشمامو ببندم و دلم رو به حضورش خوش  نقدریداشتم.... ا دوسش

 ....شمیبس بود... باق نیکنم...هم
س سرم سرم رو گرفتم جلو نهیرو از  اه تو نگ رهیصورتش...خ یاش جا کردم...

 ...پررنِگ پررنگ...خوامیحضورت رو م-گفتم ماتش
عد بدن لرزونم رو محکم  ب گذاشددتم  مام وجود زار زدم و  با ت فوران کردم... 

نه...اسدد حاصددره ک نه و من زار بزنم...ب رمیم نه و من بلرزم... پچ پچ ک  نیک
ذره بهم آرامش بده و من زار  هیقلبش  یبازوهاش فشرده بشم و زار بزنم...صدا

 دلم رو گرم کنه و من زار بزنم... شیبونبزنم... مهر
 یخاطره  هیآروم شدددن... نیحرفا و زمزمه هاش آرومم کنن و کنار ا گذاشددتم

با تلخ ینیریتلخ رو از اول مرور کنم و فقط زار بزنم....شدد  یحضددورش رو 
 رو به دلش زهر کنم!!!! یافکارم زهر کنم و با زار زدنم... شب مهتاب

 اتابک
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اشددک با  ی...چشددماش باز بودن و قطره هارنگشیرت بموندم به صددو رهیخ
از هق هق نبود... فقط اشدددک  یخبر گهی... ددنیجهیم رونیشددددت ب
 ...کردنیو دلخونم م دنیچکیوقفه م یکه ب ییبود...اشکا

رت قد لینکرن رو دل هی...گرکردینم هیبود که گر ی...همون بهانه ادمیکش یآه
 یبابک رو بهش گفتم ب میتصددم یتبود که وق یهمون دختر نی...ادونسددتیم

 تفاوت شونه باال داده بود...
آسددون تر از  شیخی یتحمل چشددما دمیفهمیفشددار دادم...حاال م چشددمامو

 !من بارون دوست نداشتم!دوست نداشتم!شهیبارون یچشما
ه ،خالص میزندگ ی...همه رنگیبه صورتش...به همون صورت ب دمیکش دست

رنگ و پر رنگش مهم نبود...به خدا  ی.بصددورت.. نیاز ا یریتو تصددو شدددیم
 شدنش رو نداشتم... تینبود...من همه جوره دوسش داشتم اما...اما طاقت اذ

هاشددو ب*و*سدد یرو  ی... تو ب*غ*لم فشددردمش.... نفس لرزوندمیمو
 ...بلند شدم... دستش رو دور گردنم حلقه کرد...به طرف چادر رفتم...دیکش

 .کردیم هیداشت گر هنوز
گرم شدددده  بایکه تقر یآب معدن یخواب گذاشددتمش ... از بطر رخت یرو

و به طرف دهنش بردم... خودمم تشددنه بودم...  ختمیآب ر وانیل هیبود،براش 
شنه  ش هی یت سکوت...نه گزنده...نه بغض نیریسابت آرامش  ...نه تلخ...نه 

 .میبود دونستهیو قدر نم میکه داشت یآرامش.... آرامش هیدار! 
گر وانیل گرو  ن خورد...تشددد لع  با و تر شدددد... آب  دیشدددد میفت و 
 هی هنکینبودم...اما...از ترس ا یکه بود راضدد ینی..خنک...بازم به اخواسددتمیم
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رو از دسددت  وانیآب جوش بذارن جلوم و من با ولع بخورم...ل گهیسددابت د
 خودم پرش کردم... یبهانه گرفتم و برا

 بالش گذاشت... یصدا سرش رو رو یب
 یرو حس کردم...گرما ی...خنک شددددن گلو و مردمیآب رو بلع با ولع منم

 گرم نبود... ادمیفروکش کرد...نه!آب ز هویبدنم 
و  مدیبهانه کشدد یرو بسددتم و گذاشددتمش باال سددرمون...پتو رو رو یبطر سددر

 مموش؟-بالشش یخودمم سرم رو گذاشتم گوشه 
 هوم؟-

 گم...داشتم که ب یبگم...اصال چ یچ دونستمیکردم...نم سکوت
 دوست دارم...-

 ...نیجمله رو داشتم...فقط هم هی نیهم
 مغزم قفله...-کرد و گفت یپوف

 ...مشخصه!دونمیم-رو از کنارش برداشتم سرم
 ...یدینشون م یچه واکنش یایاز هنگ بودن در ب-دلم ادامه دادم ته
 هوا خفه اس اتابک...-

 ...دیو لرزون و صدادار کش قینفس بم هی همزمان
 ...یخوایم-رو به دستش دادم... شیو اسپر دمیرو ب*و*س شیشونیپ

 نفس بکشم! ذارهینه!آسمون رو هول بده باال...نم یاسپر-ادامه بدم نذاشت
 هم فشار دادم... یرو پلکامو

 ...تسیرو بخوان که در توانت ن یزیتوانم بود؟نبود...و چقدر بد بود که چ در
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 کشینزد-دمیغر تیبصددبانرو به طرف سددقف چادر هول دادم... با  دسددتم
 !ینشو...برو لعنت

تو ب*غ*لم... فشددردمش ...مطمئن بودن از فشددار  دیجاش غلت زد... خز از
صب ششهینم یبازوهام ب سه  دمی!لبام رو تو هنم ک سو س یتا با و  نشدیب*و*

 خواستمی...نمخواستمیمقابله کنم... دستامو مشت کردم تا نوازشش نکنم... نم
 رو...مرور ... دنشیششدنش رو...زجر ک تیاذ
 ...خواستمی...نمخواستمی...نماه

 رو به بالشت روسوندم... سرم
 ...دیدار نفس کش بغض

س شتریرو ب سرش سطح زم نهیبه  شردم ...بعد از مدتها بدنم با  مماس  نیام ف
 دنیکش ری...ترسنینم نیکتفم به زم ی...حس کردم استخونادمیشد...دراز کش

 سالم بدن... نیوادارشون کردم به زم یوقت
 خوندم: آروم
 بروس ملوسک... یالال بروسک... ا الال

 قربون... اتویجون...چشم س یبخواب به بخواب
 ...دهی...مهتاب به روش تابدهیجون خواب یبه به

 نخون.-زد غر
 خفه خون گرفتم... عیسر
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نه کوچولو یکیبود... یکی-خوند خودش ها که  یینبود...ب  یلیرو خ یکیبود 
بهانه رو دوسددت  ی...اتابک بود! اتابک ولیکی... اسددم اون دوسددت داشددت

 نداشت... با کاراش ...
 قطع شد... نفسش

 فشرده شد... قلبم
 نخون!-من با حرص گفتم نباریا

 ...دیخز رونیب*غ*لم ب از
نفرم ازت مت-پتو گفت ریو از ز دیرو بهم کرد و پتو رو رو سددرش کشدد پشددتش

 نامرد!
که خاطره رفت،بعد از مرخص  یول...مثل وقتا یو مبهوت...مثل روزا مات

 ،نهیحرف ،نهی....سددداکت و صدددامت... نه واکنشددمارسددتانیشددددنش از ب
 ...یچی....هیاشک
شته بود سه سون برگ شتم بال بال ممیروز بود از لوا سه روز بود که دا نگام  زدمی.

حاضددر  یمردن رو تجربه کرده بودم ول یواقع یکنه...سددده روز بود که به معن
 گردنش رو بچرخونه و نگام کنه! یبود درجه ا نشده

آرومم کنه.من  تونسددتینم یچیآرومم کنه...ه تونسددتینادرم نم یحرفا گهید
بود؟ سددخت بود؟  یادی!زنی.فقط همنی.همخواسددتمیگوشدده چشددم م هیفقط 

 بود؟ نیسنگ نقدریا
گفت حکم  یپرونده داغون ترم کرد وقت لیوک یسددداجد یبودم...حرفا داغون

نقش نداشددته... شددکسددتم.خرد  مای....چون م*س*تقبرنیشددبنم نم یاابدام بر
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...قرار بود به چند سال زندان محکوم شه! تیشدم...خردم کرده بود...و در نها
 و حاال... یواه یلیبهانه رو شکونده بود... بنا به دال

 ...یهع-
 بابک رو یتلفن تو دسددتم بود و تند تند شددماره  یخودم که اومدم گوشدد به
 ...فتمگریم

 شبشون بود، به درک! نصف
 بود...به درک... خواب

 ...به درک!ومدیاز دستش برنم کار
 مکردم،قلبینم شیبار خودش و اون زن بقده ا چاریبود که اگه چهارتا ل نیا مهم

 ...گرفتی... روانم آروم نمکردی... بغضم فروکش نمشدیآروم نم
 اتا!-
خانوم و پسددرتون  گذره؟بایخوش م-دمیخواب آلودش غر یتوجه به صدددا یب

 یبهانه رو نابو کرد یزندگ ؟یخوشدد یختیمنو بهم ر ین؟زندگیخوش هسددت
حال باشددقشدد یزن ؟ااونیخوشدد مادریبود نیکه براش اول ی..همونیکه  ، 

و ت ره؟هنوزیگیم لتیتحو ده؟یپسددر...خوبه؟دماغش چاقه؟ تو کانادا جولون م
 ؟یتو دلش

 اتابک!-
 بابک...اگه...اگه......تو ی...فقط تو مقصریاتابک چ-

 ...خودمم مقصر بودم...گفتمیداشتم م ی.چپوووووووووف
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که ب*غ*ل  یبهانه ام...به اون ک*ث*ا*ف*ت نیتو و اون زنت... شددکوند-
.. بگو .شددهیروز مبتال م هی... بگو خودش دهیبگو تاوان پس م دهیدسددتت خواب

نه چ ها چه ه کارتیب که فروخ یتر زمیکرده بود. ته بود  هت فروخ ه ب شیتب
شت سرنو بهش بگو ... بهش بگو من  ؟یرو براش رقم زد یشبنم... که اونجور 

خدا ه گذارش م ی... ولشدددهیسددرم نم یچیاز  خدا... بگو  کنمیوا به همون 
.تو یرفتیم یکه داشت ،تویبقده ا ی کهیع*و*ض*ی ک*ث*ا*ف*ت...بگو زن

 ...مونیگتو زند یبازم دماغ درازتو چپوند یخورد ،گهیبود ختهیکه زهرتو ر
 ؟یکنیخودت بلغور م یبرا یدار یخفه شو اتا!چ-

ر بگو به خاط تیبقده ا ی...به زن روانشمی.خفه نمشمیخفه نم-داد زدم بدتر
روز افتاده... نابود شددده...خرد  نیبهانه به ا یدهن گشددادت رو جر داد نکهیا

ه*ر*زه  کشتمتیوگرنه م رسهیدستم بهت نم فیشده...شکسته... بهش بگو ح
 ...دهیتازه به دوران رس زیهمه چ یب ی

 ...دیکش ریت قلبم
 ...یروان یگیم یدار ی؟چیچه مرگته؟ افسار پاره کرد-دیغر بابک

 پی..تو کک افتاده بود به جونت که ترتهیمرگ هی...تو سدددتیمرگم ن چیمن ه-
کار عد ب یبشدد ،پطروسیبردار یفدا خاک بر یسدددگ دزد فرار کن نیب  ...

خاک... ل تتیسددرت... چه  قیبوووق هسدددت...خال ی کهیمون زنه اق هر
بوده  یزه اه*ر* هی،ینیبراش تو اول یکنیکه فکر م ینی!!!فقط فراموش نکن اقیال

شبنم... س اقتی!ل ییهرجا هیمثل  ... مکهیم تویکه مثل انگل زندگ هیهمون کرک
 به پاش برادر احمقم! زیبشق بر

 تلفن رو گذاشت... عیسر
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 ام گره خورد... نهیتو س نفسم
ب آ وانیل هیبرداشددت و با  یلرزون آرام بخشدد یدادم... با دسددتا رونشیآه ب با

 ...دمیخنک بلع
 تخت ولو شدم... یرو

 ری...تسددوختی...قلبم مشدددینم یکردم آروم باشددم.نفس تازه کنم... ول یسددع
 ...خوردیوقفه زنگ م یب ی... گوشدیکشیم

 اتاق باز شد... در
 نگاه کردم... یچشم ریز

 و سرد... قینگاه بم هی... یخیت... مبهوت... ... مابهانه
 ...دمیاومد... با همون نگاه..لرز کمینزد

کردم آروم باشم... غرور نداشته ام به  ینشست... دستم رو گرفت... سع کنارم
 ...گهیزه بودم... بس بود د غیسه روز ت نیتو ا یکاف یاندازه 
 ...دینرم کنارم دراز کش ام... نهیرو فشار داد... سرش رو رسوند به س دستم
 سمت خودم... دمشیو کش دمیچیرو دور کمرش پ دستم

 ...تو آروم باش!شمیخوب م-گفت واشی....دمیاز سه روز صداش رو شن بعد
 دوازدهم فصل
 اتابک
 کردم لبخند بزنم.. یبود... بهانه رو از مدرسه برداشتم و سع وریشهر اواخر

 امتحان خوب بود؟-
 ..آره..-سرد گفت یلیخ
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 م؟یخدارو شکر...کجا بر-رو فشردم و گفتم دستش
 ...شگاهیبرم حموم بعدم آرا خوامیبرو خونه...م-کرد و با حرص گفت یپوف

 م؟ینهار بخور مینر-گفتم شیاز سرد سرخورده
 نه!-گفت تلخ

دناش سددرد بو نیا دیبا یاومدم...تا ک رونیو از پارک ب دمیرو به لبم کشدد زبونم
 نگران کننده اش رو... یخونسرد نیرو...ا اشیتلخ نیا کردم؟یرو تحمل م

 ی...با تعداد انگشت شماریماه گذشته بود... چهار ماه به شدت تکرار چهار
 ...یتکرار ریغ دیاتفاقات شا

نک  یوقت به دامن روشدد بدم،دسدددت  ناش رو  حاضددر نشددددم جواب تلف
 شکل از حس خواهر شوهر بودنش استفاده کرد نیشد...روشنک هم...به بهتر

 و...
 سرخوشانه... یول دیزدم...پل لبخند

ده افتادن شددبنم رو شدد ریدرخشددان فرح،که به لطف گ یبود ... از سددابقه  گفته
 یداره زندگ یو چ یبه خاطر ک دونسددتیم دی...بادونسددتیم دیبود...بابک با

 ...دی... باشناختیرو م کشیشر دی...باکنهیم
لم د یجور هی... یول شدیه نمزد یبود حرف یا گهید تیهر موقع دیشا دونمینم
شدده... شددبنمم که داشددت بذاب  هیبابکم زجر بکشدده... فرح تنب خواسددتیم
 ناموفق و... یبار خودکش3... دیکشیم

 درش نبود... یجانیشور و ه چیصورت سرد بهانه... ه هیرو دوسختم  نگاهم
 شگاه؟یآرا یبر یخوایم-
 اوهوم!-
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 کار؟یچ-
به دندوناش کشدد زبونش موهامو رنگ بزنم..ابروهامو مرتب -و گفت دیرو 

 کنم.... موهامو کوتاه کنم.
 کردم لبخند بشونم رو لبم. یحرص دنده رو جا زدم و سع با
 ؟یچه رنگ-
 !یاستخون-
 زحمت آب هنم رو قورت دادم... به
 !شهیمدرسه شروع م گهیهفته د هی-
 !زنمیتو مدرسه هد م-

هر جور –... امیکردم کوتاه ب یشدددم...سددع یا گهید ابونیزدم و وارد خ راهنما
 !برنیروشن سن رو باال م یرنگا ی...ولیدوست دار

 ؟شدم ریپ ینیبیست؟نمی! نگهیمنم سنم باالس د-زد و گفت یپوزخند
 رو تو مشت فشردم... فرمون

 هاش... هینداشتن کنا یتموم
 !یهرطور دوست دار-
 از دخالتات متنفرم!-

 منم ...-و آروم گفتم دمیگز لب
 بگم... خواستمیم یفم رو خوردم...چحر عیسر

ضور پوزخند رو رو یزل زد..ول رونیب به تو هم از من -کردمیلبش حس م یح
 !یمتنفر
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 برخوردات! یاز بعض-گفتم عیسر
 !یکه خودت مسببشون ییبرخوردا-
 امتحان بود نه؟ نی...باشه؟آخرمیبحث نکن-دمیکش آه
 آره!-
 ؟یموهاتو رنگ بذار یخوایم یجد-
 نه!-

 ...دمیکش یاحتر نفس
 برم تولد سارا... خوامیم-
 بهانه جان؟-
 بله؟-

 فرصت بود که حرفم رو بزنم... نی... بهتردمیکش یپوف
 داد؟یشام م ئتیاول محرم رو به ه یآقاجون دهه  ادتهی...قتشیحق-
 خب؟-
بمونه...هرسددال پولش رو  نینذر رو زم نیقبل مرگش...ازم خواسددت نذارم ا-

نا قا م حاج آ به  نه...ول نهیتا اون هز یفدادم  گه تو راضدد یک  یامسدددال... ا
 همون موقع ها! ادی...به میبساط بزن اطیتو خونه... تو ح انی...بیباش

 تو چشماش... دیچرخ اشک
 و کامل برگشتم سمتش... سادمیدر خونه وا یکرد... جلو نگام

 اتا؟ یخودت-
 اد؟یبهم نم-گفتم سرافکنده

 گرفتمش... عی... سردیقطره اشک از چشمش چک هی
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 اتا!-
 جانم؟-
 ...ینذر آقاجون رو فراموش کرد نیا کردمیفکر م-

 ...دمیکش یهوف
 بهانه؟ یهست ی...راضیادا نشد،ول دیاونجور که با-

 !قی...بعد از مدتها بمدیخند
هه - باشددق د مه!!!تو  نهی...منم دیاول محرم بود یمعلو بام...  ی وو اون شدد

 طبل و سنج... یصدا
 زهرا رو من ببندم؟آره؟ ای یسر بندا یذاریبازم م-فتگ جانیبا ه بعد

 و... شهیتو چشمام حلقه زد...چقدر دور شده بودم..از اصلم...از ر اشک
 که! یستیاون خانوم کوچولو ن گهیتو د-

 !یگیآره راس م-و رو برگردوند... دیکش یآه
 تو؟ یایتو نم-شد و گفت ادهیرو باز کرد...پ نیماش در

شت مور یزیچ هیدادم..دهنم رو قورت  آب  دیجویوار مغزم رو م انهیبود که دا
 ...ارمشیبه زبون ب تونستمیو نم

 ...گردمینه تو برو...زود بر م-
صم دی...باکردمیفکر م دیبا س رییتغ هی دی...باگرفتمیم میت سا  دی..بادادمیم یا

ان رو دی.. قبلشددم...باومدمیکنار م دی... بادی... بااوردمیخواسددته رو به زبون م
 !کردمیم ییشو
 که به مغزم خطور کرده بود لبخند زدم! یاصطالح از
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به ق زل فهیزدم  باش ه-و گفتم نهیام تو آ ا قتیمطمئن  نگ دوگانگ چو  امیدلت
 امروز!!! نیتموم شن!هم دیها با جهی!سرگشمینم

 بهانه
 یپررنگ شددده،رنگ ایدن کردمیدادم....حس م هیخونه رو بسددتم و بهش تک در

 کردن...خودمم متعجب کرده بود! رییتغ نقدریا ییهوی...ییهویشده...قشنگه!
 قدم به جلو برداشتم... هی... دمیخند

تا پ می....قدمامو تنظایبچگ ادیکف خونه...به  یکایزدم به موزائ زل امو کردم 
ق موف نکهی...ایباز نیا دادیم یفیرو مرز نذارم!حتما از وسطشون رد شم!چه ک

 !یذره خطا قدم بردار هیبدون ساختمان  یو تا جلو یباش
 رهی...خاطیتازه کردم و برگشددتم سددمت ح یرو تو در چرخوندم... نفسدد دیکل

ف ک یکایموزاد خوادیم گفتیبود که م یشددده...چند وقت یط ریشدددم به مسدد
 کنه... کیرو هم موزائ یاون قسمت سنگ خواستیرو بوض کنه....م اطیح
 یطرحها نیدوسددت داشددتم...ا کارویئموزا نی...من ادادمیاجازه م دی....نبانه

 زشتشون رو... هیبرجسته شون رو... رنگ خاکستر
ستونا به بهونه  گهی،د کردیبوض م کارویبرگردوندم...اگه موزائ و ستن  یتاب ش

 م؟یکردیم یآب باز اطیسابت رو ح4 یچ
 اجازه بدم! دینه نه نه!نبا-

سم بادت مث سرم شامو ر آوردم... به ر جورابامو  شهیل همرو تکون دادم و کف
 همون دم در در آوردم و به طرف اتاقم رفتم...

 هچیرو لبم نشددسددته بود...بعد از مدتها ماه قیلبخند بم هیاتاق شدددم... وارد
ست  یلبخند واقع هیصورتم از  یها شت... در کش آوردن...ته دلم تالطم دا
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تا ثل وق مدرسددده م ییم  جانیببرنمون اردو...ه خواسدددتنیکه از طرف 
تابک م یی،درسدددت مثل وقتاداشددتم بالم و ب ادیتا ب موندمیکه منتظر ا م یردن

که رو دوشددش سددوار  ییوقتا ی...سددرخوش بودم...درسددت مثل همه ئتیه
طبل  یصددددا دنی... از شددنکردمیرو نگاه م یبزادار یو دسددته ها شددددمیم
 بازم حاضر نبودم از اون جو دل بکنم... یول دمیترسیم

اتاق  ی نهیرو آ ایکه تازگ یشدم به بکس رهی...خدمیشمقنعه ام و از سرم ک مانتو
تو کوه...داشدددت بک...  تا بودم...من و ا نده  بنفش  میچسدددبو گل  بال  دن

شتیم شمیگ ست ک شت م قیبکس...لبخندم بم یرو دمی!د شد...باز دا  شیتر 
 بندیپابود... بیکه صادق بود،نج یکه من دوسش داشتم... اتابک یهمون اتابک

صول بود... یسر هی سه خودش قوابدا شت...حس کردم از اون اتابک  یوا دا
 !ستین یبر گهید کیالئ

س بکس بود و چقدر  کی...چقدر دلتنگش بودم...چقدر بهم نزددمیرو ب*و*
 ازش دور شده بودم..

نگاه نگران و دو  یکرد،ولینم میوقت بود شددبا همراه یلیسددرخش خ ینگاهها
 .بود.. رهیروم خ چرخوندمیدلش هر لحظه که چشم م

 !!!اتابک
 !!!اتابک
 ....اتابک
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 ریغ نقدریبود... چرا ا بیاسددمش بج نقدریچرا اسددمش خاص بود؟چرا ا-
مل بود؟ اسدددمش آدم رو  لد ادیم*س*تع  جکیشددداه و مل نیناصدددرا

 همونا بود نه؟ یایاز دار و دسته ا یکی....اتابک خان هم...نداختیم
 رو تکون دادم.... سرم

 نبود...روشنک نبود....فقط و امکینبود...سچه خوب که اتابک بود....بابک -
بک بود... تا بک دوسدددت داشددتن هیفقط ا تا که جز  هیو مظلوم...  یا مهربون 

 بود! دهیند ینامهربون
 حقشه!-

ش یآه !نه همه وقت...تو شهینه هم-....نگاهم رو از بکس گرفتم و گفتمدمیک
 شدددیقش م... حموندیم ریمسدد نیبه بعد...اگه تو هم نی!از ایطیتو هر شددرا

 !یطیوقت،تو هر شرا شه،همهی....همیمهربون
 اتابک

 ...دمیکش قینفس بم دوتا
به طرف خونه حرکت  یصددندل یرو ،رو ینون خامه ا ی جعبه گذاشددتم و 

 هگی... حداقل دخوامیم یچ دونسددتمیبگم...م خوامیم یکردم...مطمئن بوم چ
 دل بودم... سپرده بودمش دست خدا... هی

 ....یبهش بگ یخوایم یچ نیدور مرور کن بب هی-
 حرف نباشه!-و گفتم دمیرو به لبم کش زبونم

 !میحرف بزن دیکه!با شهینم-
شد یا- سترس گرفتم تو بلبل  با کله برم  دینگو!با یچیه گمی؟میبابا!باز من ا

 رو مشوش نکن لطفا! اره،ذهنمیتو مسئله تا حل بشه!حرف حرف م
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 کردم. یجهتو یب یول دمیشنیرو م زشیو زیو فیخف یصدا
 نداشتم... یتوجه یجز ب یچاره ا یعنی

 کردم تمرکز کنم و خوشبختانه موفق بودم. یسع
 در خونه ترمز زدم... یجلو

 رو ببر تو! نیماش-
 خفه!-
ه رو بوض کنم...جعب ممیکه تصم نقدرینه ا یشدم...استرس داشتم...ول ادهیپ

م رو که توجه یزیچ نیدر رو باز کردم... اول دیرو برداشددتم و با کل ینیریشدد ی
 فرصددت بوض نیدر اول دیبودن...با اطیبد رنگ کف ح یکاییجلب کرد موزا

 ...شدنیم
 نرو تو هپروت!-

 بلند به طرف ساختمان رفتم... یسر جنبوندم و با قدما عیسر
تا نفس بم با  قینفس بم هیرو تو در چرخوندم و وارد شددددم...  دیکل قیدو

 نبود. ییصدا چیکردم...ه زیو گوش ت دمیکش
 در آوردم و به طرف آشپزخونه رفتم... کفشامو

شن زیم یرو رو ینیریش ی جعبه صداش و  ستم برگردم که  شتم و خوا -دمیگذا
 ؟یایچرا مثل دزدا م

 برگشتم سمتش... عیسر
تنش بود.... نگاهم رو از  دیبود و تاپ سف دهیچیدور موهاش پ یقرمز ی حوله

 !یفک کردم خواب-تاپش گرفتم و دوختم به چشماشو گفتم
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 !شگاهیبرم آرا خوامیبهت که گفتم م-داد باال ابروهاشو
 گفتم... راهیبد و ب میحواس یدلم به ب یزدم و تو یلبخند

 گرفتم! یبرات نون خامه ا-هوا پروندم یب
 .!یاوهوم مرس-و گفت دیسرک کش زیطرف م به
 رم؟خودم ب ای یبریمنو م-گفت زدیدونه برداشت و همزمان که گاز م هی

 حرف نیبشدد-ل*خ*تش و گفتم یدسددتامو گذاشددتم رو بازوها یک دمینفهم
 !رسونمتیم ی....بعد هرجا خواستمیبزن

خونه آشپز زیدهنش گذاشت و پشت م یرو تو شینیریهاشو داد باال... ش شونه
 نشست...

 دیبا یمنتظرش...چطور یشدددم تو چشددما رهینفس ،خ هینشددسددتم و با  منم
 گفتم؟یم
شت کنارش زدم و با  یشه ذره خامه گو هی  کم لرزش هیلبش بود...با نوک انگ

 صدا شروع کردم به حرف زدن...
 تتیناخواسددته بابث اذ شدددهیکه هم دونمی...میکنم....ول تتیاذ خوامینم-

 شدم...
به م رونینفسددم رو ب محکم که روش طرح  نطوریو هم زیدادم... زل زدم 

مه دادم نداختمیم به  ینیمن....هم-ادا تازگ یآدم نیروتم... همکه رو   ایکه 
 ....ستیبموت ن یدیفهم

 تیسال بزرگتره....معلول14که ازت  ینیهم-زحمت آب دهنم رو قورت دادم به
سم شک یضیمر یداره...کل یج ست...  شیتو پرونده پز روح به ل*ج*ن  هیه

 ی.ول..ی...ولکنمیخوشبختت م گمیداره....باشقته....دوست داره...نم دهیکش
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 نیربهت گمیبرام باشدده،بهتر از امروز بسددازمش...نم ییاگر فردا خورمیقسددم م
 ...یباش نیبهتر کنمیکمکت م یبرات...ول شمیم

 هدیجو ینیریباز مونده بود...شدد مهیرو دوختم به صددورتش... دهنش ن نگاهم
 شده و قورت نداده تو دهنش مشخص بود....

 با نمکش زدم .... ی افهیبه ق یکم جون لبخند
 قلبم که گوشم رو کر کده بود بود ادامه دادم... یصدا توجه به یب

 یپا یو طراوتت رو بذار یتوئه که جوون فیبهتر برات هسدت...ح یتایموقع-
 کنم دوست دارم و... کاریچ ی...ولیمن...ول

 ...هووووووووف
ا تو ت رمیبرم...م دیمدت با هی...خوب فکراتو بکن....من زمیبهانه جان....بز-

گه خواسددت یریبگ می...خوب تصددمینخوب فکراتو بک  یو .... اونموقع ا
تابک فتهینم یاتفاق چی....هی....اگرم منو نخواسددتگردمیبرم !من همون بمو ا

 ... و...یخوایکه تو م ی!همونجورمونمیم
 سرفه افتاد... به

 رو آب کردم... وانیبلند شدم و ل عیسر
 دهنش گرفتم و به خوردش دادم... یجلو

 نشسته زل زد تو صورتم...به اشک  یچشما پا
 پاش نشستم... یجلو

 زحمت آب دهنش و قورت داد... با
 ؟یریکجا م-
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 ...ستیمهم ن-کردم آروم باشم...لبخند زدم یسع
 یگردیبرم-
 ؟
 ...یاگه تو بخوا-
 من...تنها...-
 تهران... ادی...روشنک داره میستی...تنها نسیه-
 اتا؟-

 جونم؟-...دمیبه لبم کش زبون
 االن جوابم آماده اس! نیهم نرو...من-

 دی....بادمیترسددیم نیجواب بده!از هم خواسدددتیزدم!بدون فکر م یپوزخند
که مطمئنا وجود داشددت....همون  یا ندهی...تا بعدا...تا آدادمیبهش فرصددت م

شه که ...بهم سرکوفت زده نبهیکه حاضر بودم شرط ببندم پر از فراز نش یا ندهیآ
 تم!گرف میبر اساس احساسات تصم

 ه...!بحثهیبمر زندگ هی.... بحث قی!درست و بمیفکر کن خوامی...ازت مرمیم-
 .هووووووووووووووف

ه من و ب یتونیفکر کن....م نی!بشددسددتیکنار هم بودن ن نجوریبحث سددر ا-
 میکه خواه ی...با مشکالتطمیبا شرا یایکنار ب یتونیم ؟یبنوان همسر قبول کن

 ...زارویچ یلی...خی...ولیش تیاذ خوامیبهانه جان....نم نیداشت؟بب
باهاش سددخت بود....سددخت بود  پوووووووووووووووف،چقدر حرف زدن 

 ...ی...ولیول
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سخت اینگران نیکرد...چقدر ا تیلبخندم رو تقو یخفته ا هیانرم هی  نیریش ایو 
 بود!

 به اشک نشسته اش... یشدم تو چشما رهیخ
 دوستت...بعدم... یخونه  رسونمتیبپوش...م-

هاش رو  با مه  با حرص دک فت...  مانتوش ر به طرف  نارم زد و  حرص ک
-سددرش انداخت یبسددت...حوله رو از دور موهاش باز کرد و شددالش رو رو

 !میبر
ش یاون تاپ رو برا پس سب نبود اما..... دهیتولد پو صال منا  هیبود....هرچند ا

 ...گهیدخترونه بود د یمهمون
 جمعن؟ ایهمکالس-
 اوهوم...-
 !ایترم دار یلباس مجلس-

 نده! ریگ-کرد و گفت یاخم
 ...هیگر ریو بلند زد ز دیکش قینفس بم هی

باز کنم و بکشددمش تو  خواسدددتی... دلم مدیکشدد ریت قلبم تامو  دسدد
 ...اما...رمیاآلن نظرتو بگو...من نم نیب*غ*لم....بگم اصال هم

 ...نفسم رو فوت کردم...اه
ب و مرت سددتی.موهاتم که خ..خورهینم یلباسددت که به درد مهمون-گفتم بلند

 .... هینکن که شب هینامرتبه،حداقل گر ستن،شالتین
 تر زار زد... بلند
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 شگاه؟یآرا یبر یخوایاصال مگه نم-
 نه!-
اال ب یطرفش رفتم... شددونه هامو محکم منقبض کردم تا مبادا دسددتامو برا به

مدن و ب*غ*ل کردنش  ها  یاریاو له  به طرف پ بدن... دسددتش رو گرفتم و 
 ...دمیشک

 ...ومدیو دنبالم م کردیم هیگر بلند
...در کمدش رو باز کردم... نهیتخت بشدد یرو باز کردم و وادارش کردم رو در

مه ا راهنیپ تاه سددور نارش  یو رو دمیکشدد رونیقرمزش رو ب یکو خت ک ت
 گذاشتم...
 بپوش... نمیموهاتو خشک کن....ا-رو تو برق زدم و گفتم سشوآرش

شاره ا هی ست ب یا سه هفته پ یرق لب و الک لببه  ودم و ب دهیبراش خر شیکه 
اسددتفاده کن... دوسددت دارم از  نامیاز ا-بودن کردم ومدهین رونیهنوز از جعبه ب

 !یهمه بهتر باش
 کرد... یعیه عیه
 منتظرتم!-

 رفتم... رونیهم فشار دادم و از اتاق ب یرو پلکامو
از  ای....شدددمیبم کر مقل یاز صدددا ای....آخرش شدددمیزودتر ازش دور م دیبا

 !کردیبشق داشت نابودم م نیانقباض بضله هام فلج!ا
 زدهمیس فصل
 بهانه

 ...ختمیکردم اشک ر می...صوتم رو تو بالش قادمیشکم خواب به
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 هفته بود رفته بود... هی
 نیکه نکرده بودم هم یهفته بود که ازم خواسددته بود فکر کنم و من تنها کار هی

شتم،وقت یفکر کردن بود....وقت سش دا ضورش دلگرم بودم....د یدو  گهیبا ح
 کردم؟یفکر م دیچرا با

 ...دیبود...چرا با ختهیبهمم ر ینطوریبا رفتنش ا یوقت
 هی...گوشددیرو از بالش جدا کردم و دسددتم رو رسددوندم به گوشدد صددورتم

شماره اش مکث کردم... با زحمت  یتماس.... رو ستی...آوردم رو لشییاهدا
 اسمش... یو انگشتم رو مماس کردم رو دمیعآب دهنم رو بل

 مشترک مورد نظر...-
 قطع کردم و بلند تر زار زدم.... تلخ

...چه ادیب دیخودت با یفقط صدا-و نق زدم دمیوقفه به بالشم کوب یب مشتامو
سترس ن هیمن زنگ بزنم  دهیم یمعن صدایستیزنه بگه در د و  محکم ی... من 

 زن رو.... اتابک.... هیلوس و شل و وله  ینه صدا خوامیخش دار خودت رو م
 یبه طرف در برگردم به صددورت خودم رو رو نکهیاتاق باز شددد.... بدون ا در

 ....هیگر ریبالش انداخت و بدتر زدم ز
 بهانه...-

 تنهام بذار!-زدم داد
 ...بهانه...زمیبز-

شتم صبانبرگ  خوامیبرو...تنهام بذار...نم-رو هول دادم و گفتم نینگ تی...با ب
 ...نمتیبب
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 کرد ... یپوف
 اومد... نییاز پا یترق یصدا

 بزنن! مهیخ اطیرو ح خوانیم-
 ...دیلرز قلبم

 ....مهیخ
 اتابک که...-
 سپرده دست نادر!-

 زدم! یپوزخند
 ....هرچند بار نبود....کردیم یبارش شونه خال ریداشت از ز باز

 ب رو بکش...حمزه ولش نکن...طنا-خشن یصدا هیو  گهیتق د یصدا هی
 ...زدیبزرگتر شد....قلبم نامنظم م بغضم
 صدا ها.... نیا یدلم تنگ بود برا چقدر

 صلوات!-
 ....دشیسه همه بکش یبا شماره -
 ... دو...سه...کی-
 !نیحس ای-جمع داد زد نینا آشنا از ب یصدا هی

 ....نیحس ای-بلند گفتن همه
 با تمام قدرت زار زدم.......دیکش یآه نیدستام صورتم رو پوشوندم...نگ با

 اتابک
 جوون! یکرد شهیپ ینیبزلت نش-
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 یلیخ-امام جمابت مسددجد لبخند زدم و گفتم یصددورت چوک و نوران به
 !ونمیمد

ست دیخند شونه ام یو د سر  صت کرد نی....همیینجایکه ا نیهم-زد   یکه فر
 کرده... تیخدا بهت بنا یعنی، یکنار بکش یاز همه چ

 ...دمیکش آه
هت نزد از رگ- تا ا کیگردن ب جایتره.... که  رونمی....بیکنیحس م یین

 بمونه! یحس قو نینره!بذار  ادتی...یرفت
 جمع شد تو چشمام! اشک

 تبرکه.-رو به طرفم گرفت و گفت حشیتسب
 لب تشکر کردم... ریرو گرفتم و ز حیتسب

 حاج آقا؟-قدم بر نداشته بود که گفتم هیکنارم بلند شد ...هنوز  از
 جانم؟-سمتم برگشت

 ن؟یدیشما حساب کتاب خمس و زکاتم انجام م-
 ... یاگه بخوا-زد... لبخند
ند ل تم ب ف گ تم و  ف فش ر طر به  سدددر در  یچیه زایچ نیاز ا-شددددم...

 ...آره؟کنهیمال رو پاک م گنی...می...ولارمینم
ند فت دیخ ندگ-و گ له...ز نهیپاک م تویب  یالک نمونی...دسدددتورات دک

 .دارن ی!همشون حکمتستنین
 ...دمیکش یآه
 االن؟ دیوقت دار-

http://www.roman4u.ir/


 631 های تنهایی منسرگیجه 

تو...حتما!اما  ی... برای...ولادیمسددجد ز یاول محرمه و کارا گهیدو روز د -
 باشه بعد از نماز جمابت!

 ممنونم!-دادم رونیرو محکم ب نفسم
 پسرم! کنمینم یکار-

 حاج اقا؟-لحظه صداش زدن همون
 و به طرف صدا رفت... دیکش یقیبم نفس

د و نشستم و زل زدم به سقف بلن واری...برگشتم کنار دمکردیم یسبک احساس
 قشنگ مسجد...بهانه در چه حال بود؟

 ...بمیرو ج دیخز دستم
 هینه... ایو چشمامو بستم... دو دل بودم روشنش کنم  دمیکش رونیرو ب میگوش

ش شگلش بهم لبخند  دمینفس لرزون ک صورت گرد و خو شنش کردم... و رو
نادر رو  یبکسددش مقابله کردم و شددماره  دنیب*و*سدد یزد....با وسددوسدده 

 ...رهیم شیدرست پ زیهمه چ شدمیمطمئن م دیگرفتم!با
 !نیحس ای-

 ...ختیر دلم
 الو؟-

 سالم!-گفتم لرزون
ست کیبل-گفت شنگول شتهیسالم برادر!تقل الله!خوب ه ر چه مالئکه د ن؟ف

 خوبه؟ میحالن؟اوس کر
 ؟ییجاکمتر چرت و پرت بگو!ک-و گفتم دمیجون خند یب

 ؟یایم ی...کمیکنیرو بلم م مهیخ میدار-
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 خوبه؟-جواب گفتم یجا به
 تیطفل معصوم و اذ نیا نقدریاتابک ا ایخوبه؟خودش رو خفه کرد...پاشو ب-

 نکن!
 ...کردمیم تشی...باز داشتم اذدیلرز دلم

 فکراشو کرده؟ نیباهاش حرف بزن بب-
 ای....بکنهیبندم فکر نمحاضرم شرط ب طیشرا نیبه خدا!تو ا یخر یلیاتابک خ-

 حداقل دور و برش باش....تا آخر محرم صفر فکراشو بکنه!
 کردم... یپوف

 سفارشم آماده اس؟-
 اونام آماده اس...-
 ؟یحرف زد یبا با حاج آقا مناف-
 ؟یایم یبود....ک نجایا شیسابت پ میاتفاقا تا ن-

 ...تو...امیم-و با دست آزادم موهام رو کنار زدم! دمیرو به لبم کش زبونم
 نادر...-
 اتا. زننیصدام م-
 برو به سالمت...-
 ها! ییایزود ب-

رو  میمال و زندگ دی...اما....اول باگشتمیبرم دیگفتم و قطع کردم... با یا باشه
 !کردمیپاک م

 بهانه
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که  ینازک یرو چادر مشک دی....مرتبش کردم...نگام خزدمیبه شالم کش یدست
شمش برام آورده بود....د نینگ شت  ایو دل بودم بپو شنک فرز و تند دا نه؟؟ رو

 ....نگاشکردیم تیریو مد دادیکه تو آشددپزخونه بودن دسددتور م ییبه کسدددا
 اش بود... شونهبرام آورده بود رو  نیچادر نازک مثل همون که نگ هیکردم...

مام ما ت چادر داشددتن...بعضدد ییخانو مان بودن  فت و  ایکه تو سددداخت کل
 گروهم متعادل تر... هیمثل روشنک... بده هم هی....میضخ

رصت ف نیکردم.... پشت پلکام رو فشار دادم و چادر رو برداشتم...در اول یپوف
 !!!یو کلفت!نه نازک و پوست می...نه ضخدمیخریخوب م یچادر مشک هی دیبا

 بزرگتر شد... بغضم
 نداشت... یبدون حضور اتابک مزه ا دیخر

 تند تند زد.... قلبم
 .نه روز بود که نبود....نه روز !کم نبود...روز... نه
 ؟یبهانه حاضر-

ده ضبط ش یگالب و صدا ی...بودمیکش قینفس بم هیرو فرو دادم.... بغضم
 خونه! ینوحه برم گردوند به فضا ی

ستمیرفتم... م نییسرم انداختم و پله ها رو پا یرو رو چادر سبت به تون همه  ن
ساس خوب یراییتغ ی شنگ خونه اح شم... به پارچه هادا یق ز و سب یشته با

 یو رفت و آمد....به صدددا اهویدوخته شددده بودن... به ه وارایکه به د یمشددک
 ی... دلتنگ کسدم... اما... در اون لحظه... دلتنگ بوراینوحه و خش خش زنج

 برنامه هارو راه انداخت و بود و خوش نبود... نیا یکه همه 
 بود؟ یدر چه حال کرد؟یم کاریبود؟چ کجا
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بقب گرد کردم و برگشتم... در اتاقش رو باز کردم  عی...سرسادمیپله ها ا وسط
 یها شددهیشدد ونیکلکسدد یخال ی... جادمیکشدد قینفس بم هیو وارد شدددم... 

 !زدیبدجور تو ذوق م متشیگرون ق
... دمیشک رونیرو ب شیمشک راهنیکردم... در کمد لباساشو باز کردم...پ یپوف

 و مرتب... دهی... نبود!اتو کشستیوک نچر شدمیمطمئن م دیبا
 ب*غ*لم فشردمش... تو
شتم.... بو ی شهیش سش دادیم اسی یبطر آقاجون رو بردا .... دو قطره به لبا

 زدم و گذاشتمش تو کمد...
س حس سم تنگ هی...سوزهیام م نهیکردم   یتنگ نیتوجه به ا یکرد.... ب یذره نف

رف رسوندم... خواستم به ط رهیستگنفس،به طف در اتاق رفتم... دستم رو به د
 شد و در باز شد.... دهیکش نییبچرخونمش که پا نییپا

 ...سادیزمان وا هیثان چند
 و.... دنیکرد....قلبم تند تر زد... فراموش کردم نفس کش یتنگ شتریب نفسم

 گر گرفت... صورتم
 شد تو صورتم... رهیخ

 زدم تو صورتش... زل
لک لک زدم....ب پ به دو قطره اشددکتو یزد... پ با سددماجت ب یجه   رونیکه 

تاق ب دن،کنارشیپر .. .خوامیم یچ دونسددتمیرفتم! خودمم نم رونیزدم و از ا
 ه؟یدلم تنگ چ

 بودمش.... دهیو حاال که د زدیبال بال م دنشید یبرا دلم
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 ...دیرو کش بازوم
 خانوم خانوما!-
 ...دیتو گلوم لرز یزیچ هی

 گردوند سمت خودش... برم
ضخ ی هیال هی سبتا  صورتش خود نما شیر مین  ریت ....پوستش روکردیم ییرو 

 ...گونه هاش رو برجسته تر...دادیتر نشون م
 ...دمیکش یآه
 قهرم باهات!-

 !قیبم یکم جون ول یخنده  هی...دیخند
 !ایبا چادر خوشگل شد-گوشم گفت ریز

تو سدداتابک لبا-پله ها اومد نییروشددنک از پا یبدم که صدددا یجواب خواسددتم
 مثال! یبوض کن....صاحب مجلس

 کردم... یاخم زیکرد... ر یپوف اتابک
 نییپا پله هارو زدینامرتب م نقدریتوجه به قلبم که ا یفاصددله گرفتم و ب ازش

به تنم  بار بود دستش نیمور مور بازوم بشم! انگار اول الیخیکردم ب یرفتم و سع
 بود!بود شده  دهیلباس پوش هیال هیکه با  ی!تنخوردیم
 انیپا

 اتابک
 ...دادیخاص م یبو هیبرداشتم... یرو از سر چوب لباس راهنمیپ

 بطر جانماز آقاجون بود... ی...بواسیکردم... کشینزد مینیب به



wWw.Roman4u.iR  636 

 

فت.. خیب بغض جاش  هیگلوم رو گر خت...بطر سددر ندا به اطراف ا گاه  ن
 نبود...جابه جا شده بود...

 بطر نخورده بود.... نیاوقت بود دستم به  یلی.خدمیکش یتر قیبم نفس
 اهنری،پ یدوش اساس هیدرنگ به طرف حموم رفتم...بعد از  ی...بدمیکش یآه

 بود......نگشتیدنبالش م اریاخت ی... نگاهم برونیو از اتاق زدم ب دمیرو پوش
 ...رونیو از ساختمان زدم ب دمیکش یآه
 ...سادمینادر وا یبه رو رو
 افتضاحه! ؟بوشیبطر نیهمچ ؟اونمیبطر زد-کرد و گفت یپوف

شم شم؟ا لیدانح دیحتما با-نثارش کردم و گفتم یغر ا چ  نیبزنم تا خوشبو با
 !هدیآقاجونم و سجاده اش رو م یاصالت...بو یخاطره پشتشه...کل یبطر کل

 نگام کرد... فقط
 انداختم... نییو سرم رو پا دمیکش یآه
 ش؟یدید-

 صلوات جمع بلند شد... یکردم... صدا یپوف
 !ینیب شیقابل پ ریغ شهیه!تلخ بود!مثل همآر-
 سفارشت حاضره!-

 رو نرم تکون دادم... سرم
به طرف اومد...به طرفش رفتم... دسددتم رو گرم فشدددار داد و  یآقا مناف حاج
 !یهست یالحق که فرزند خلف حاج-گفت

 سر تکون دادم...چقدر خلف بودم! تلخ
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ساال یونیمداحا و روحان یهمه - سالم دبوت  میکردیقبل دبوت م یکه  و ام
 ...با اجازه ات!میکرد

 ندارم... ییآشنا چیه ونیآقا نی...من که با ادیکرد یکار خوب یلیخ-
من  اتابک-....دیدادن شد که نادر وسط حرفش پر حیزد و مشغول توض لبخند

 ....سفارشات تو اتاق بهانه ان!ادیم ئتیبرم االن ه
 زم دور شد...بتونم بپرسم چرا اونجان؟ا نکهیاز ا قبل

 تشکر از کنارش رد شدم... یو داد و بعد از کل حاتشیآقا توض حاج
 جواب بده شماره اش رو گرفتم.... دونستمیم دیبع نکهیرو در آودم.با ا میگوش
-دمیکه صداش رو شن شدمیم دیبرداره ناام نکیتا بوق خورد...داشتم از ا چند
 بله؟

 نوز؟ه یدورت بگردم!قهر یمموش!اله-گفتم سرخوش
 پررو نشو حاال که جوابتو دادم...بله؟-
 خوشددگل نقدریقربون شددکل ماهت بشددم!با چادر ا اریاون سددربندارو بردار ب-

 !یشد
 باشه!-

 قطع کرد... عیسر
 !یکرده بود فسقل وونهیبود.منم د وونهی...ددمیخند
 پله ها! یجلو ایب-اومد امیپ میبعد رو گوش قهیدق چند

 اول منتظرم بود. یپله  یطرف پله ها رفتم...رو به
ش کرد سمتم پرت رمشیبتونم بگ نکهیرو به سمتم گرفت!قبل از ا یبزرگ یمشما

 بهانه؟-و خواست برگرده بره تو که گفتم
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 ...سادیوا
 بله؟-اخم برگشت سمتم با
 اخم نکن مموش!-

 د؟یدار یامر-اخم کرد و گفت بدتر
 جهیتن هیبه  فکر کن نیمن گفتم بشدد-دسددت به دسددت کردم و گفتم مشددمارو

 برس!نگفتم قهر کن!
 کرد؟ یبمل دیرو با یتو بگ یمگه هرچ-

 د؟ینبا-دادم باال ابروهامو
 بله؟-گفت تیگرد کرد و با بصبان چشماشو

 کردم بلند نخندم! تالش
 نزن منو حاال!-

 رو انداخت رو سرش و برگشت... چادرش
 صداش کردم... دوباره

 بهانه جان؟-
 برنگشت... یول سادیوا
 برام؟ شیبندیم-و گفتم دمیکش رونیدونه سربند از مشما ب هی

 سمتم... برگشت
 ...سادیوا هیچند ثان یشد تو چشمام...زمان برا رهیخ

 ... هم تراز.میپله رفتم باال!هم قد شد هی....نییپله اومد پا دوتا
 چشماش اشک برق زد... تو
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 طبل اومد... یصدا
 ...جانیو ه اهویه

 شد.... دهیکش رونیانگشتام ب نیز ب....سربند ادیلرز دستم
 زدن.... سنج

 تاب و تب من...واجب تر کربالته،از نون شب من... یثارالله...ثارالله...ا-
 که ارباب کبوتر مناره ام! یبگ شهیآواره ام، م ثارالله،ثارالله،طائر

 ...دمیتو پر یپر پرواز دل...به سو با
 ...دمی...به کربال رسنمیمن بب شهیم یچ
 ...دمی....برو که رات نمدمیکه دور شو....برو که رات نم یوقت نگ هی

 ...دمیبرو که رات نم-
 ...دیچک نییچشمش پا یقطره اشک از گوشه  هیباال اومدن...  دستاش

 زهرا... ایکربال،با مدد ثارالله...با سربند  ارتیاللهم رزقنا ز-
 ....زدیم انهیم وحشو پشت سرم گره زد...قلب میشونیرو چسبوند به پ شیشونیپ

 ...ومدیم ئتیه یصدا
 ...نهی...سریطبل...زج یصدا
 رو سربند... شیشونیپ یهق بهانه... داغ هق

 ...دمیتو پر یپر پرواز دل،به سو با
 ...دمیکربال رس نم،بهیمن بب شهیم یچ-خوند آروم

 ...دمیکه دور شو...برو که رات نم یوقت نگ هی-
 ...دمیکه رات نم برو
 گالب... ی...بواسفند دود
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 ...ی....همخوننهی...طبل...سومدیسنج م یصدا هنوز
 ...سرش رو بقب برد...دمیرو کنار کش میشونیپ

 آروم گرفت... قلبم
 فرستادم... رونیرو ب نفسم
 بودم و مطمئن.. آروم
 انداختم.... ئتیبه شور ه ی...نگاهدمیبه سر بند کش یدست

 پشت سرم... برگشتم
 ...تیمعبود به ج رهیخ بهانه

 زدم... لبخند
 زد... لبخند

 بستم... نانیبا اطم چشمامو
 اشک گم بود... نیباز کردم لبخندش ب یوقت

 سر بندم رو لمس کردم... دوباره
 لب گفتم: ریز

 !ایخدا
محرم قسم،باران آرامشت را،بر  نیا یشکسته  یدل ها یبه زالل اشک ها تورا

 یها جهیو از ما بستان،تمام سرگباشقان دلسوخته و دلتنگت بباران  یسر و رو
 را!!! مانییتنها
 !کندیبه او که بودنش،شوق ماندن را در وجودم زنده م میتقد

 انیپا
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یبا انرمبابت نوشتن این  عزیز  سید آوید محتشماز  با تشکر               ز
یوبرای دانلود رمان های بیشتر به سایت   مراجعه کنید رمان فور
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